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Benvolguts caimariencs,

Ja som a agost i torna a ser temps de festes... de les nostres festes. Després d’un 

any en què la situació econòmica ha estat malauradament protagonista, la repicada de 

campanes que anuncia el començament de les festes patronals serveix per obrir de bell 

nou un parèntesi de descans i diversió per intentar oblidar els problemes i maldecaps que 

ens ocupen i preocupen bona part de l’any. 

Certament, les festes d’enguany, d’acord amb l’austeritat dels temps que corren, 

potser no lluiran tot el paperí ni totes les bombetes d’altres ocasions, però no per això han 

de veure minvar l’esperit de festa... de festa grossa. Volem que segueixin essent el més 

entranyables possible i intentar la utopia d’acontentar tothom perquè és necessari aspirar 

sempre a més per tirar endavant, tal com paradoxalment proclama una de les consignes 

atribuïdes al mític maig del 68: Siguem realistes... demanem l’impossible! 

Però tornant a la realitat de l’essència festiva i del que sí és possible, no hem d’oblidar 

que l’autèntica festa és la de conviure i compartir cada un dels actes programats, al marge 

de la major o menor despesa que aquests suposin. L’important, al cap i a la fi, és la 

intenció, el detall –“l’important c’est la rose”, que diria el cantautor francès-, o si voleu, 

la sensació de que tots puguem sentir-nos a gust gaudint del nostre poble i de la nostra 

gent, en aquests dies agostencs, assolellats i calorosos, separats per nits de lluna nova 

que refresquen i conviden a seguir amb la tradició i el ritual festiu.

Així que, tant en nom dels quintos i quintes del 2010 com dels membres del consistori, 

quedau convidats a les festes de Caimari, convidada que volem estendre i que estengueu 

a amics i coneguts perquè tots plegats, ben segur, farem la festa encara més gran.

Bones festes i molts d’anys!

El vostre batle

Pere Seguí Caimari

Salutació
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Quintos 2010
Any rera any, quan s’acosta el mes d’agost, el poble se prepara per re-
bre les festes patronals. I juntament amb el poble, noltros els quintos 
ens posam en marxa per tal de que aquestes siguin el més agradable 
possibles per a tots els caimariencs i caimarienques.

I és en aquest moment, a l’inici de les festes, quan vos volem desitjar 
MOLTS D’ANYS i que disfruteu al màxim de totes les activitats organit-
zades durant aquests dies.

BONES FESTES DE CAIMARI!!!

Damià Vallcaneras (de Ca na Com)
Joan Manel Canals (de Ca n’Antònia Minyona)

Miquel Martorell (de Ca’n Marquesí)
Laura Sánchez (de Cas Forasters)

Pep Solivellas (de Son Sastre)
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Joan Cifre Villalonga 02-06-1912

M.Montserrat Vallcaneras Vicens 11-11-1915

Francisca Bagur Garcia 14-02-1917

Catalina Llobera Llobera 08-04-1917

Maria Rebassa Humbert 27-03-1918

Magdalena Mateu Caimari 02-02-1920

Magdalena Coll Vallcaneras 22-02-1921

Catalina Rotger Femenias 16-04-1921

Margalida Genovart Mestre 16-11-1921

Antoni Rebassa Humbert 22-11-1921

Maria Mateu Mateu 16-02-1922

Jaume Gual Martorell 14-09-1922

Joan Alorda Capó 24-09-1922

Maria Martorell Sastre 26-12-1922

Catalina Villalonga Bernat 08-02-1923

Joana Sastre Alemany 05-03-1923

Maria Solivellas Garau 09-05-1923

Antònia Rotger Mairata 25-01-1924

Joana Rotger Femenias 01-05-1924

Catalina Rotger Mateu 25-06-1924

Nadal Villalonga Comas 29-09-1924

Maria Martorell Mairata 27-03-1925

Miquel Morell Bennasar 24-05-1925

Jaume Gual Morro 15-07-1925

Joana Vives Ferragut 21-10-1925

Joana Villalonga Bernat 23-10-1925

Martina Rotger Carbonell 05-11-1925

Margalida Reynés Gelabert 09-11-1925

Llorenç Tugores Mateu 04-01-1926

Catalina Seguí Rotger 16-03-1926

Miquel Mateu Pericàs 26-02-1926

Magdalena Ordinas Rotger 07-06-1926

Joan Marcé Far 26-06-1926

Josep Barceló Bernat 08-07-1926

Francesca Rotger Femenias 16-07-1926

Magdalena Garau Gelabert 13-10-1926

Jaume Martorell Morro 22-02-1927

Francisca Seguí Pericàs 20-04-1927

Margalida Reus Garau 21-05-1927

Antònia Mestre Mairata 30-07-1927

Antònia Martorell Seguí 18-09-1927

Catalina Mateu Pericàs 29-11-1927

Antònia Rotger Cifre 10-06-1928

Antoni Rosselló Seguí 20-07-1928

Antònia Mayol Mairata 03-08-1928

Melcion Mateu Martorell 23-09-1928

Magdalena Sastre Barrasa 08-12-1928

Antoni Vallcaneras Creus 27-12-1928

Francisco Cifuentes Muñoz 02-01-1929

Miquel Seguí Rotger 15-01-1929

Margalida Fiol Jaume 22-04-1929

Maria Grau Gelabert 30-06-1929

Maria Rotger Femenias 26-07-1929

Bartomeu Mateu Pericàs 06-12-1929

Mateu Ripoll Morro 21-01-1930

Antoni Martorell Seguí 22-01-1930

Josep Seguí Pericàs 01-02-1930

Bernat Company Solivellas 20-02-1930

Joan Ordinas Rotger 23-02-1930

Guillem Mateu Mateu 07-05-1930

Antònia Riera Terrasa 24-05-1930

Catalina Gelabert Bestard 13-06-1930

Joan Mayol Mairata 28-09-1930

Guillem Colom Amengual 02-10-1930

Aina Jiménez Zambrana 14-10-1930

Homenatge a la Vellesa

Patrocina:
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Programa de festes 2010
Dissabte, 14 d’agost
19’00 h Inici de les festes amb amollada de coets, repicada de campanes i cercavila per una 

colla de xeremiers.

20’00 h Inauguració de les exposicions a càrrec d’Agustina Sobrino, Pedro Giraldo, Ramón 
Egoscozábal, Xavier Trobat i Ignasi Papell.

20’30 h A l’església Vella, PREGÓ de festes a càrrec del Sr. Joan Huguet Rotger.

21’00 h A l’església Vella, concert a càrrec dels professors de l’Escola de Música de Selva. 

21’15 h Homenatge als donants de sang del nostre poble.

22’30 h  A la plaça Major, Play Station amb dos jocs simultanis
  Col.labora: 

Diumenge, 15 d’agost

Festa de la patrona
10’30 h GRAN DIADA CICLISTA amb l’itinerari següent: Sortida de la plaça Major cap a Binibona, 

Quatre Cantons, Moscari, pont d’en Blai, ses Deveres i arribada a la plaça Major. 
  Col.labora:

18,00 h Passacarrers a càrrec d’una colla de xeremiers.

19,00 h Ofici solemne a l’església parroquial, oficiat per l’Arxipreste de Lluc-Raiguer, mossèn 
Simó Jordi Garau, amb la participació del coro parroquial dirigit per Miquel Tortella. 

20’00 h A la plaça Major, homenatge a la gent gran amb l’actuació del grup caimarienc de 
Danses del Món.

22’30 h A la plaça Major, FESTIVAL INFANTIL a càrrec del grup Estels Caimariencs 2010.
  Col.labora:

00’30 h    A la plaça Major, FESTA DE L’ESCUMA local pels més petits, amb música disco.
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Dilluns, 16 d’agost
10’30 h A la plaça Major, cavalcada amb ponis pels nins i nines del poble.
 Per gentilesa de Pony Express.
  Col.labora: 

11’30 h Jocs de pintura al poliesportiu municipal.
 Organitza: Gerard, Joan Antoni i Joan Manel.
  Col.labora:

19’00 h Al poliesportiu municipal, semifinal futbet aleví.

21’00 h A l’església Vella, presentació del llibre “Carn vol dir desaparicions” de’n Jaumet des 
Correus.

21’30 h Bar es Racó de Ca na Tome Asadito Uruguayo, (veure programa a part).

22’00 h Gimcana popular i cultural per equips (quatre persones) a partir d’11 anys.
 Inscripció: Davant la casa del Poble a partir de les 21.00 h.

 Organitza: Monitores Festival infantil
  Col.labora: 

00’00 h A la plaça Major, Pujada al pi ensabonat pels joves del poble.
  Col.labora: 

Dimarts, 17 d’agost
10’30 h A la piscina municipal, Diada aquàtica pels nins i nines del poble.
  Organitza:

17’30 h A la plaça Major, bàsquet-plaça i futbol-plaça.
  Organitza i patrocina:

Tel. 971 50 15 03
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21’30 h A la plaça Major, campionat de truc per parelles.
 Inscripció: Abans de les 21 h, davant la Casa del poble.
 Organitza: Miquel Seguí (Bessó)
  Col.labora: 

 
Torneig de parxís per parelles.
 Organitza: Associació d’Amics de Caimari en bauxa
  Col.labora: 

23’00 h A la plaça Major, Parc temàtic.

Dimecres, 18 d’agost
10’30 h A l’església Vella, torneig de tennis taula.
 Organitza: Bernat Barceló
  Col.labora: 

17’00 h A la plaça Major, Jocs d’aigua pels més petits.

19.30 h.  Des de la plaça Major, Passejada amb moto (vespa, mobilette, ducati, harley…)
 Itinerari: sortida des de la plaça, Binibona, Moscari, Selva, Biniamar, Mancor de 

la Vall i arribada a sa Plaça. Pamboliada per als participants.
 Inscripció per a la pamboliada a Can Casetes. 
   Col.labora:  

21’00 h. A l’església Vella, concert de piano, cant i poesia, a càrrec de Patricia la Claustra.

22’30 h A la plaça Major, final del torneig de truc.

23’00 h. A la plaça Major, final Torneig de tennis taula.

Tel. 971 873 562
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Dijous, 19 d’agost
10’30 h Al poliesportiu municipal, Diada infantil, fins les 18 h, amb castells inflables i jocs 

d’aigua.

21’30 h A la plaça Major, SOPAR POPULAR amb participació de tot el poble. Per poder sopar es 
demana l’aportació d’algun menjar (no begudes). Les aportacions s’han de fer a ca ses 
Monges, de les 17h a les 20,30h. 

 Organitza: Associació d’Amics de Caimari en Bauxa.
 Col.labora:

23’30 h A la plaça Major, gran actuació musical a càrrec de Duo Nàutic, Dj.
  Col.labora:

Divendres, 20 d’agost
10’30 h A la plaça Major, Sport Tu. 
 Organitza i patrocina:

17’00 h Corregudes de joies davant la casa del Poble.

18’00 h Corregudes de cintes amb moto davant la casa del Poble.
 In memoriam Joan Seguí “Johnny”
  Patrocina: 

23’30 h NIT JOVE de rock a la plaça Major, amb les actuacions de:

 - LAST
 - VAL NOU
 - 4 L
 - SOCIETAT ANÒNIMA

01,30 h Davant la casa del Poble, trobada de quintades 
caimarienques amb les seves respectives camisetes. 
S’escollirà la més original, divertida, elegant... Mudau-
vos i participau-hi amb la vostra.

 Coca amb verdura a trenc d’alba.
 Col.labora:

EN POSITIVO+

Consell de
Mallorca
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Dissabte, 21 d’agost
11’00 h Torneig de Futbolín.
  Organitza:

18’00 h Gimcana de carretons.
 Organitza: Jaume “Damià”
 Lloc: Placeta Vella
 Col.labora: Bar Es racó de Ca na Tome
 

19’00 h A la plaça Major, contes i rialles 
 Contacontes
 El Pirata
 Grup Kairós
             Organitza: Xarxa de Biblioteques de Mallorca i Biblioteca Municipal de Caimari

23’00 h A la plaça Major, GRAN REVETLA, amb els grups:
 ORQUESTRA AQUARIUS, 
 TOMEU PENYA I GÉMINIS
 MAD
 DJ JAVI

Diumenge, 22 d’agost
19’00 h Al poliesportiu municipal ses Deveres, GRAN FINAL de futbet aleví.

  Col.labora: Toni Campins, sabates i complements

22’30 h A la plaça Major
 Combat de glosadors a càrrec de l’Associació Cultural de Glosadors de Mallorca
  Col.labora: 

00’00 h Gran FI DE FESTA, amb amollada de coloms per part dels nins i nines del poble en 
símbol de pau i maina.

BAR
CAN TOMEU
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Pregó de festes de Caimari de dia 11 d’agost de 2009
Mario Conde

Autoritats, caimariencs, amigues i amics,
     bon vespre a tots.

Segurament alguns de vostès, que avui assisteixen a aquest pregó, es preguntaran per quins mo-
tius som jo, un foraster, el qui els xerra el dia de la inauguració de les seves festes.

Quan l’alcalde, seguint el suggeriment del meu amic Gabriel Doménech, em convidà a pronunci-
ar el pregó de les festes de Caimari d’enguany, em vaig demanar quina podria ser la raó per ac-
ceptar, per atrevir-me a estar avui amb vostès, aquí, anunciant unes festes tradicionals. Les festes 
locals són una cosa molt important en la vida d’un poble. Havia sentit parlar de les de Caimari al 
meu amic Doménech, encara que mai no hi he assistit. Però el que me preguntava, com els dic, 
era quin motiu podria tenir per ser jo, aquest any 2009, qui les obri amb el pregó tradicional.

I els he de confessar que el vaig trobar. Vaig entendre que aquest pregó era, entre moltes altres 
coses, una autèntica oportunitat per explicar en públic, a Caimari, aquest lloc emblemàtic de l’illa 
de Mallorca, les meves relacions amb aquesta Illa, les meves autèntiques vivències, els meus sen-
timents més sincers, més profunds, i dir-los clarament, amb veu serena, però ferma, que aquí, a 
Mallorca, en aquesta terra, la meva família i jo, des de fa molt de temps, malgrat no haver nascut 
aquí, no mos sentim forasters. 

Tenia vint-i-cinc anys. M’acabava de casar. Durant tota la meva vida els estius havien transcorre-
gut a Galícia. Allà vaig conèixer la meva dona, Lourdes Arroyo. Idò bé, després de casar-me, ella i 
la seva família, que res tenien a veure amb Mallorca, decidiren que el lloc ideal per passar l’estiu 
eren aquestes illes. Al meu sogre, el pare de la meva dona, li agradava navegar i deia que aquí, a 
les aigües costaneres de Mallorca, no hi havia pedres, ni marees, ni corrents. La meva dona digué 
que estava d’acord amb el seu pare, i jo, que som molt obedient amb els qui manen bé, i molt re-
bel amb els qui manen malament, vaig obeir, perquè la meva dona em manava molt bé. Així que 
jo, amb vint-i-cinc anys, i na Lourdes, amb vint-i-un, arribàrem a l’illa, a un apartament devora 
l’hotel Golf, a la badia d’Alcúdia.

D’això ja fa trenta-cinc anys. I de llavors ençà mai no hem faltat, excepte quan m’ho han impedit, 
retenint-me en llocs poc o gens confortables. He de dir-los que aquells estius, que no varen ser 
pocs, durant els quals vaig estar tancat, en un magatzem en el qual treballava per als presos, exis-
tia, a la seva part superior, un petit orifici per on entrava l’aire i la llum. Tots els capvespres, quan 
es ponia el sol, i la calor minvava, m’asseia en una cadira i mirava la llum exterior per aquell orifi-
ci. I somiava. Somiava amb Mallorca. Imaginava la meva família, els meus amics, les postes de sol 
del ponent a Pollença, les cales de la costa Nord... En fi, somiava sense nostàlgia, i somiar sense 
nostàlgia, somiar afectes, és una forma de viure en el cor allò que no pots viure a l’exterior. 

Des dels vint-i-cinc anys vaig aprendre a estimar aquesta Illa. Confés que ja estava enamorat de la 
meva dona, però vaig enamorar-me de Mallorca. Alguns dels qui són aquí ni tan sols havien nas-
cut quan jo passejava per la platja d’Alcúdia, estorat pels seus més de vint quilòmetres d’arena, 
atordit per la bellesa de la llum de Pollença, meravellat per la serra de Tramuntana,...
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Compràrem una propietat de nom can Poleta. De primer la comprà la meva família política. El mil 
nou-cents vuitanta-dos, fa ja vint-i-set anys, la vaig comprar jo. Per a mi i per a la meva dona. 

Era una preciosa tafona, envoltada d’oliveres mil.lenàries. Així que ja ho veis, estic envoltat per tot 
d’oliveres, perquè Caimari és terra d’oliveres i d’oli. Bé, d’això en xerrarem després. Ara seguesc 
contant la història. 

La casa tenia una calefacció d’aquestes que cremen clovelles d’ametlla. M’encanten les tardors i 
els hiverns de l’illa. Molt més que els estius. Per cert, molta gent està confosa amb Mallorca. Cre-
uen que a aquesta illa només hi ha platges i s’obliden de la seva bellesa interior, de Deià, de Po-
llença, de Lluc, d’Escorca, de Caimari, de la Història, una meravellosa història que jo he insistit a 
conèixer, a aprofundir, perquè qui gaudeix d’una terra, qui sent el privilegi de viure-hi, té el deure, 
sí, el deure, de conèixer la història d’aquest lloc, com una mostra de respecte per la terra d’aco-
llida.

Idò bé, llavors tenia un cotxe gran i llarg, un d’aquests cotxes americans antics que mai no s’aca-
baven de tan llargs com eren, i jo mateix, vestit amb pantalons, camisa i jersei, perquè a Mallor-
ca, d’hivern fa fred quan se’n va el sol, així vestit anava a comprar els sacs de clovelles per a la 
calefacció, crec recordar que a una cooperativa prop de sa Pobla. Jo mateix carregava els sacs al 
cotxe, pagava i tornava a can Poleta. I els deixava al garatge per carregar la calefacció. I és clar, 
m’embrutava, però això no m’importava gaire. Al contrari, m’agradava.

Aquell dia, en tornar de carregar els sacs, aparegué per la finca un home que volíem contractar 
perquè mos ajudàs a les feines del camp, perquè can Poleta té unes dotze quarterades de ter-
ra. Jo arribava brut i ple de clovelles d’ametlla. L’home, en veure’m, em digué: -Per favor, podria 
avisar el senyor? Jo li vaig respondre sí, però ell insistí que avisàs “el senyor”, i subratllà, amb la 
veu, aquestes paraules. Li vaig dir que jo mateix era el senyor que cercava i, davant la meva res-
posta, l’home, amb un gest de total estranyesa i d’espant, em digué: -Vostè? Vaig riure amb ell. 
L’home tenia al cap un disseny de com havia de ser el senyor de can Poleta i jo, és clar, brut i ple 
de clovelles, no quadrava en el seu perfil. A la fi, però, acceptà allò que li deia, xerràrem i va fer 
feina amb nosaltres. Quan se’n va anar, assegut a la porxada de ponent de la casa, vaig pensar, 
¿què és un senyor d’una terra? ¿Quina ha de ser l’essència d’aquest senyoriu? No és la propietat. 
Algú pot ser propietari de la terra, però això no el fa el senyor, si més no en el sentit que jo dic. 
Senyor és aquell que respecta la terra, el qui la cuida, l’estima, la frueix, el qui se sent privilegiat 
de viure-hi, de trepitjar-la, de cultivarla, d’acariciar-la amb les mans. Senyor és aquell que estima 
la terra. Propietari és només aquell que figura en el Registre de la Propietat. I he vist, a Mallor-
ca i a fora de Mallorca, alguns propietaris que no eren autèntics senyors de les seves terres. Per-
què no les estimaven. Perquè no les respectaven. Perquè no sentien el privilegi de viure-hi. I no-
saltres, la meva família i jo, estimàvem i estimam aquest tros de terra que anomenen can Poleta, 
que més tard vaig descobrir que significava casa del napolità, així que allí hi visqué un napolità, i 
també, segons em digueren, un fantasma anglès, a qui anomenaven Oliver. Record que quan era 
president del Banesto, els encarregats de la meva seguretat, que dormien a la torre de can Pole-
ta, deien que, de nit, sentien renous rars. Els vaig explicar que era n’Oliver, el fantasma. I malgrat 
es dedicaven a la seguretat, tenien por i no volien pujar a dormir-hi.

A mi mai no m’espantaren els fantasmes. Perquè la vida m’ha ensenyat que els fantasmes no 
fan res. Els qui fan mal són els homes. Quan duen l’odi en els seus cors, quan els guanya la 

cobdícia, quan els domina l’enveja, quan el poder els absorbeix,... No s’ha de tenir por dels 
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fantasmes, però a aquests homes... Por, el que se’n diu por, no, però sí precaució i distància. Per-
què els homes han fet, hem fet, molt mal a altres homes d’ençà que formam part d’això que la 
Història anomena Humanitat. Fa uns dies que de bell nou la barbàrie de l’home, que treu la vida 
a altres homes, assolava aquesta illa. Jo era a fora quan tornaren a matar. I em dolgué profunda-
ment el menyspreu que senten per la vida d’altres éssers humans quan assassinen i destrossen.

¿Què feim? ¿Qui som els homes que duim segles demanant la pau i l’única constant en la nostra 
trajectòria humana és, precisament, la guerra? Xerram de pau, de solidaritat, d’humanitat i per tot 
arreu, i en totes les èpoques, veim guerres, desolació, explotació. ¿Què mos passa que no podem 
evitar aquest fracàs col.lectiu? ¿Perquè som tan petits? Però hi ha homes grans. I aquí, a Mallor-
ca, el mateix temps que visitava Lluc quan arribaven les tempestes, he conegut homes grans. Per 
cert, ¿algú coneix un espectacle més impressionant que una tempesta de finals d’agost assegut 
en una pedra als voltants de Lluc? És meravellós. Diuen que s’ha d’estar una mica boig per pujar 
a Lluc els dies de tempesta. Segurament és així, però per viure la vida en plenitud, un poc de bo-
geria, no massa, però un poc de bogeria, és necessària. Sinó, mos acartonam. Quan ets allà, as-
segut, contemplant el meravellós espectacle, comprens perquè els templaris, després de la con-
questa de l’Illa, demanaren al Rei en Jaume que els donàs, no les riques planes, ni els reguius, 
sinó la Tramuntana, Escorca, Lluc i Pollença, i així figura en el Llibre del Repartiment. ¿Com sa-
bia, aquella gent, que l’any 1225 existia a la Tramuntana un minúscula capella anomenada Escor-
ca? Misteri sense aclarir, com tants d’altres. Com el de les dones del santuari de Maria, enlairat 
en una muntanya sagrada, on hi ha un altar on, segons conta la llegenda, anava la gent de Pollen-
ça, pujant els costers, vestida de blanc, a oferir sacrificis per tal que cessàs la pesta que assola-
va la ciutat... ¿Llegendes? No ho sé. Però aquí hi ha bellesa i història, unitat per a qui vulgui veu-
re-la. I quan coneixes la història, es frueix més la bellesa.

A més de la terra, poc a poc anàrem teixint una xarxa d’afectes, d’amistats sinceres. Perquè els 
homes som una xarxa d’afectes, de sentiments. Són els nostres afectes i els nostres sentiments 
els que mos mantenen vius. Una persona sense sentiments, orfe de qualsevol acte, no és autèn-
ticament una persona viva. Aquí vaig conèixer els Marquès, els Gili, els Luna, a Joan Morell i la 
seva família i, sobretot, a Biel Doménech, el de can Guixa, d’Inca, propietari de les galletes Que-
ly, persona que estima i és estimada a Caimari. Una amistat de trenta-cinc anys. I sense els Do-
ménech, sense en Biel I na Maria, aquesta illa no seria el mateix per a mi. Perquè qui s’acosta a 
un home bo, la bondat se li aferra, perquè heu de saber que la malaltia és contagiosa, però la sa-
lut també. I no només la del cos. També la de l’ànima, la de l’esperit. I qui conviu amb un home 
bo, de bondat es contagia. I la meva amistat amb Gabriel Doménech és un dels meus millors ac-
tius. I nosaltres dos, Biel i Maria per una part, i la nostra família per una l’altra, hem viscut junts 
l’aterrador dolor de la mort d’un ésser estimat. Hem sentit aquest abisme profund, terrible, de la 
pèrdua. La meva dona, Lourdes Arroyo, estimava Mallorca. Estimava la seva terra per sobre qual-
sevol altra cosa. Teníem possessions més grans, però ella deia que aquest era el seu lloc, sense 
saber jo ben bé per què. Cada matí anava sola a Pollença, de prest, passejava per la plaça del po-
ble, s’asseia a una taula del casino, veia passar la gent, menjava una llesca de pa torrat amb oli 
i tornava a casa. Mai no em parlava d’això. Ho guardava a dins, com fan les persones que culti-
ven sentiments vertaders. Els amassen en soledat. Els acaricien dins l’ànima. Lourdes estimà tant 
aquesta illa, aquest tros de terra de Pollença, que encara que no va néixer aquí, era la senyora de 
les terres, ella va ser, mentre va viure, la vertadera Senyora de can Poleta.

Quan la malaltia arribava al seu fi i les portes de l’altra vida s’obrien sobre les seves frontis-
ses, Lourdes, contra l’opinió de tots els metges oficials, contra tots aquells que diagnosti-
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caven el seu estat, va voler venir a Mallorca, a veure les seves terres, a sentir el seu mar, a estar 
amb en Biel i na Maria, amb les pedres de ca seva, amb les seves oliveres, amb les seves sorti-
des de sol, amb els seus horabaixes, amb l’arena de les seves platges, amb els seus records. Si-
lenciosa, es passejava més cansada físicament, però més plena que mai de tendresa dins l’àni-
ma. Va venir a despedir-se. Jo diria que va venir a quedar-se. Volia que el seu esperit quedàs pres 
per sempre en aquest racó de la terra.

Per això heu d’entendre que no som forasters. Perquè trenta-cinc anys són molts d’anys. Perquè 
a la mateixa pedra on vaig fer fotografies d’Alejandra i Mario, els meus fills, ara les faig de Fer-
nando i Alejandro, els meus néts. Les persones passam. La vida queda. ¿Com pot ser foraster qui 
estimà tant aquesta terra, no només per viure-la en vida, sinó perquè el seu esperit s’hi quedàs 
quan hagués de canviar de dimensió? ¿ Com pot ser foraster qui estima la terra tant en la vida 
com en la mort?

Un dia, Maria, la de Pollença, que viu amb nosaltres d’ençà fa vint-i-cinc anys, i que és propietà-
ria d’unes terres a la vall, abans d’arribar a Pollença, em parlà d’aquestes terres. I li vaig pregun-
tar si n’era la propietària. La seva resposta em va commoure: -Noooo. Les vaig heretar.

Seria magnífic que tots pensàssim així. L’herència és més una obligació que un dret. En llocs com 
Mallorca, de terra limitada per la mar, encara més. Per això Maria no se’n sentia plenament propi-
etària, sinó receptora d’unes terres guanyades per altres, pels seus avantpassats, que les hi trans-
metien amb l’obligació de conservar, de millorar, de respectar, d’estimar i de que continuàs la ca-
dena. I si s’ha de vendre, idò vendre amb el respecte que la terra i la tradición mereixen.

Al llarg de trenta-cinc anys no sempre he vist aquest respecte a Mallorca. Tots sabem que algunes 
persones no han respectat les seves terres, non han respectat l´Illa. Les han maltractat per avarí-
cia. No saben que tots, mallorquins i forasters, heretam la terra. Que és anterior a nosaltres. Que 
és la nostra mare. I mos creim ser els seus propietaris. No és així. Som nosaltres els qui hem de 
respectar-la, cuidar-la, estimar-la, mimar-la, ....i no sempre ho hem fet. En més d’una ocasió he 
sentit que alguna cosa es trencava dins mi quan contemplava les destrosses a racons meravello-
sos d’aquesta illa. L’home... Ja deia que el problema és l’home, no els fantasmes, perquè Oliver, i 
els molts Oliver que aquí existeixen, mai feren mal a la costa, als penya-segats, als racons d’una 
illa que per tradició, història, situació i orografia és única al món.

Per això, en la meva opinió, qui malgrat haver nascut a Mallorca no estima la seva terra, i no la 
respecta, no és mallorquí. Qui l’estima i la respecta, hagi nascut on hagi nascut, és mallorquí, per-
què és l’amor i el respecte per la terra allò que dóna sentit a aquesta paraula. Aquells dies, Do-
ménech deia que venia a Caimari. Li demanàvem a què fer, i ens contestava “a estar”. Res més 
que “a estar”. Finalment, un dia el vaig acompanyar. Mos asseguérem a una taula del bar on so-
lia anar. I vaig veure com la gent el saludava. Un “va bé?” i poca cosa més. Però a les seves cares, 
en els seus gests, en els seus moviments, es veia humanitat. No es necessiten paraules. Són mi-
llors les vivències. Vaig aprendre que aquí, a Caimari, en Biel Doménech hi venia a respirar huma-
nitat, a carregar-se les piles d’humanitat, a sentir-se humà, com totes les persones que es troba-
va al bar, que saludava pel carrer. Quan tornàvem a Alcúdia, després d’aquella estona, Doménech 
somreia en silenci. Duia humanitat acumulada per la seva experiència a Caimari.

Un amic meu italià deia que Venècia és la darrera ciutat humana que queda al món. I ho 
deia perquè, segons ell, a Venècia, perquè hi ha canals, la gent es veu obligada a cami-
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nar, i caminant es saluden, i quan es saluden fan humanitat. Té raó. A aquest lloc magnífic que 
és Caimari, la gent, quan camina, quan va al bar, quan travessen la plaça, a l’església, a la tafo-
na, o on sigui, se saluda. I quan es saluden, quan es reconeixen com a veïnats, fan que aquesta 
vida sigui humana.

I a mi, a més de tot això, m’uneix a Caimari la tradició de l’olivar. És curiós, però a la nostra famí-
lia tenim oliveres, feim oli, com es fa a Caimari, com es tasta a les festes, en aquesta tafona ins-
tal.lada al centre de la plaça. Tot un símbol, l’olivera i l’oli. Oliveres mil.lenàries, olis mil.lenaris, 
que veuen passar generacions i generacions i sempre donen el seu fruit, les seves olives i el seu 
oli, a condició que sapiguem respectar-les, cuidar-les, i estimar-les. Quan sabem tot allò que hi 
ha rere l’oli, mos agrada més, el fruïm més. No diré si el meu oli és millor que el de Caimari, o a 
l’inrevés. Ho deixarem d’aquesta manera: els dos millors olis del món són el de Caimari i el nos-
tre, així tots contents i en pau.

I ja acab. Gràcies a tots per haver-me donat aquesta oportunitat. Mallorca, la seva gent, la seva 
terra i la seva mar, han estat, i són encara, essencials a la meva vida. Mir cap enrere i don gràci-
es a Déu, o a qui sigui, per haver estat un privilegiat i haver pogut viure molts d’anys aquí. Aquell 
matí, a trenc d’alba, assegut a la terrassa de can Poleta, vaig comprendre que el dolor per la pèr-
dua d’un ésser estimat s’ha de compensar amb l’alegria d’haver viscut tants d’anys al seu costat. 
I vaig aprendre que no som només els nostres records. Vaig aprendre que les persones que esti-
mam viuen al nostre cor i que allí són eternes. Vaig aprendre que s’han de combinar els records 
amb l’esperança. Els homes, els humans, hem de tenir records, però també il.lusions i esperan-
ces. Perquè només així podem ser útils als altres. Perquè només així serem humans. Perquè no-
més així complirem la nostra principal obligació: viure nets de cor.

Podem estimar moltes coses a la vegada. A les persones i a la terra. L’amor per un fill no impedeix 
l’amor per un altre, com l’amor per l’esposa no impedeix l’amor pels amics. L’amor no es divideix, 
s’expandeix. I per molt que estimem a qui visqué tants d’anys amb nosaltres, hem de seguir esti-
mant i respectant. Aquesta és la nostra obligació: saber ajustar records i emocions, records i es-
perances, records i il.lusions. Així som els qui volem ser humans. Tots els dies tenim, sobretot en 
èpoques dolentes, molts motius per estar trists, per sentir-nos abatuts. La nostra obligació és tro-
bar aquells motius, aquelles raons que mos impulsen a donar gràcies per poder seguir vivint.

I avui, en aquesta església, poc importa si creuen en el Déu cristià o en qualsevol altra religió. Ma-
llorca és terra de tolerància. Aquí han conviscut cristians, musulmans i jueus, les tres grans religi-
ons. El que importa és la Humanitat, no les creences concretes. Això ho sabem a Mallorca. Ara co-
mençaran les festes. I això és humanitat. Una manera de ser humà. Una de les més importants.

Per això m’agradaria que avui, aquí, tots, sentíssim que mai un home, o una dona, que estimi Ma-
llorca, que la dugui al cor, que la respecti i la cuidi, que senti el privilegi de viure-hi, mai aquest 
home, aquesta persona, aquesta família, mai no seran forasters, hagin nascut on hagin nascut, 
perquè per a la humanitat, com per a la terra, no hi ha fronteres, ni partides de naixement. Hi ha 
respecte, amor per la terra i el desig d’això tan difícil: ser vertaders humans.

Bon vespre. Moltes gràcies i bones festes. 

Visca Caimari
Mario Conde                     



16

Imatges d’ahir

Damià Vallcaneras “de Binixiri”

L’amo en Joan “Com”, madò Joana Aina “Com” i 

els seus néts Joan i Pep

Maria “Marquesina”

Miquel “Marquesí”

Jaume “Marquesí” i 
Maria  “Marquesina”
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Antònia 
“Minyona”

Manuel Serra

Pep “Peón”, Antònia i Margalida “Minyona”

Antònia “Minyona”, Pepita, 
Magdalena Mora i Manuel Serra

Manuel Serra i el seu germà bessó Armando
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L’amo en Jaume “Pintat”, Joan de “Son Sastre”, l’amo en Guillem 
Pastor, Miquel “Auxella”, Biel Morell, Catalina “Pintada”, Catalina “Son Sastre”, Catalina 

“Pintada”, Esperança “Son Sastre”, l’amo en Toni “Son Sastre”, madò Esperança “Son 
Sastre”, Francisca “Tòfola”.

Antonio Sánchez, la seva dona Aina i els seus fills
Toni, Manuel, Pepe,
Cristobal, Miguelín,
Juanito, Gabriel

Juanito Sánchez

Margalida “Son Sastre”, Maria “Purrilla”Maria “Son Sastre”,Catalina “Son Sastre”,Francisca “Titena”Jaume “Son Sastre”,Esperança “Son Sastre”.
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L’amo en Pere 
Antoni i madò Joana 
Maria “Quenç” amb 
el seus fills Perico, 
Maria, Bernadí i 
Toni.

Bernadí, Perico, Rafel 
i dona, Antònia, Biel, 
Antònia, Toni de Can 

Quenç

Magdalena Reus

Toni Reus “Jeroni”
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Dades observatori meteorològic
PLUGES RECOLLIDES A L’OBSERVATORI DE CAIMARI per Julià Coll Conesa

Col.laborador núm. 0688 (rgtre.AEMET), anualitats 2006/2007/2008/2009/2010 en milímetres/litres per m2.

2006 2007 2008 2009 2010  
GENER 177,0 6,5 30,7 105,9 167,2 sumatori 

parcial 
primer i
segon

trimestre
664,4

FEBRER 88,2 31,5 19 54,1 142,9
MARÇ 54,3 194,8 72,3 53,7 106,8
ABRIL 26,0 133,1 24,5 75,9 51,1
MAIG 25,2 11,3 210,2 21,1 176,5
JUNY 2,1 ip. 33,7 16,3 19,9
JULIOL ip. ip. 1,2 ip.
AGOST 39,5 97,3 4,1 0,2
SETEMBRE 130,1 68,4 54,7 225,5
OCTUBRE 76,3 229,7 149,4 82,4
NOVEMBRE 5,8 113,1 183,4 111,7
DESEMBRE 336,2 61,6 294,8 191,2

total anual 955,7 949,1 1.078,10 938,0
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Hi col.laboren:
Estanc de Moscari Núm.1 971515010 Moscari
Bar Ca’n Tomeu 971515073 Caimari
Antonio García Tugores (fontaneria) 607444984 Caimari
Miquel Seguí (perruqueria) 655892197 Inca
Restaurant Es Guix 971517092 Escorca
Aigües del Municipi de Selva 629344718 Selva
Restaurant Ses Deveres 618267709 Caimari
Beeb Mallorca (informàtica i telecomunicacions) 971507348 Inca
Eléctrica EGM (Gual Martorell) 606323332 Mancor de la Vall
Restaurant Coll de sa Bataia 971517017 Escorca
Construccions Es Coll Matà 645336311 Caimari
Ca’n Franc (transports i excavacions) 971515166 Caimari
Oli Caimari 971873577 Caimari
Promeusa, S.A. 971711392 Palma
Farmàcia Caimari 971515554 Caimari
Olimports 971501164 Inca
Restaurant Ca’n Gallet 971517007 Escorca
Mapfre 971875002 Selva
Autocars Alorda 971501503 Inca
Restaurant Sa Fonda 971517022 Lluc (Escorca)
Antonio Campins Pons 971432275 Palma
Fruites i verdures Mairata 607354169 Caimari
Pintats i lacats J. Sánchez 971504741 Campanet
Orujos i carbons Germans Far 971515350 Caimari
Banca March 971875091 Caimari
Femenia Pintor’s S.L. 971880517 Inca
Construccions Tos-Als Verds, S.L. 971875203 Selva
Forn Ca’n Felip 971875033 Selva
Eléctrica Soto 971500893 Inca
Treballs del Camp 649496420 Caimari
Fontaneria José Mestre 639287166 Binissalem
Ca’n Casetes – Hotel d’interior i cafeteria 971873562 Caimari
Sabates Tuent 971500238 Inca
Jeroni Reus Rotger – Fusteria i restauració 971515602 Caimari
Bar Ca’n Vilà 971515173 Caimari
Bar Restaurant Ca s’Amitger 971517046 Lluc (Escorca)
Fusteria Martorell C.B. 971515208 Caimari
Centre Veterinari Muntanya 971875088 Selva
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Electromecànica Es Taller d’Inca 971884179 Inca
Conserves Bernat, S.L. 971515837 Caimari
Reima, S.L. 971515337 Caimari
Marisqueria Internacional 971266799 Ca’n Pastilla
Lorenzo Reynés, S.L. 971505462 Inca
  971552751 Manacor
  971464139 Palma
Estanc de Caimari 971873672 Caimari
Garcia Cosmètics 971505921 Inca
Perruqueria Maria Villalonga 971515125 Caimari
Restaurant Escorca 971517095 Escorca
Perruquería Germanes Ferragut 971515462 Selva
M.Morro – perruqueria, estètica i solarium 971875478 Selva
Arquitectura Popular de Mallorca, S.L. 971875167 Caimari
Supermercats Aprop 971873827 Selva
Gestions i Assegurances Personalitzades SL 971515333 Selva
Mecànic Color 971875354 Caimari
Bar-Cafeteria Els Arcs 971875157 Caimari
IncaColor 971880115 Inca
Recoinca 971883327 Inca
Comas, obres amb firma 971514003 Lloseta
Restaurant Ca na Toneta 971515226 Caimari
Cafè Sa Plaça 971875178 Moscari
Bar Ca’n Pereó 971515175 Selva
Botiga Ca na Tina 971515252 Caimari
Petit Hotel Ca’n Furiós 971515751 Binibona
Pub Sa Fosca 971875490 Caimari
Rellotgeria Fuster 971501073 Inca
Hotel Albellons Parc Natural 971875069 Binibona
Agroturisme Ca’n Beneït 971515416 Binibona
Botiga Ca na Puri 971515568 Caimari
Bar Es Racó de ca na Tome  Caimari
Hotel Binibona Parc Natural 971873565 Binibona
Ca’n Miquel gelateria 971724209 Palma de Mallorca
Distribucions Ca’n Xisco – Limsa 971604488 Marratxí
Restaurant Sa Tafona (Oli Caimari) 971873577 Caimari
Protecció Civil 112 Selva

Moltes gràcies a tots!!!
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Festa de les camisetes
Festes, festes i més festes, 
festes que alegren la gent, 

donen força al jovent 
per fer front a les enquestes 

que sovint estan presents 
demanant sumes i restes.

És una festa atraient 
festa de les camisetes, 

blanques, negres, violetes, 
o de color fluorescent, 

fan treballar el pensament, 
brodats, dibuixos i lletres.

És un sopar suculent 
que reuneix les quintades, 

és un dia de trobades 
de manera imminent, 

duren fins al sol  naixent, 
unes alegres vetllades!

I com símbol permanent 
és realitzar el projecte, 
feu el que fos més correcte, 

va anar convidant i fent 
aquesta festa vivent, 

que no tengués cap defecte.

És una festa solvent 
dins les festes de Caimari, 

és d’aquí originari,
 de cada any segueix creixent, 

és alegre i complaent 
a dintre aquest gran mostrari.

Amb humor rígid, prudent 
i amb fortes mamballetes, 

que duguen les passes dretes 
ho demanam al jovent, 
i mai es vagi perdent 

la festa de les camisetes.

Jerín Vallcaneres Vicens
Agost 2010




