




Estimades Moscarienques, estimats Moscariencs:

L’estiu de ple ja és aquí i amb ell les festes de la nostra Patrona,
Santa Anna, festes on expressam el nostre més apreciat tresor de la
tradició i de la cultura local.
Santa Anna arriba empès per una certa màgia que arranca amb l’e-

lecció del Fadrí Major, el paperí a plaça, les banderes a les balcona-
des, i que són els preparatius previs per a uns dies on la nostra sàvia
mare història repeteix la seva marcada visita any rera any, exclatant
de bulla i sarau el dia del Fadrí Major.
Santa Anna, aconsegueix la sana participació dels joves, la flori-

da catifa de flors als carrers més engalanats, el repartiment de cany-
es a les cases dels fadrins del poble, el respecte i l’admiració a tots
els nostres majors. És temps de germanor i de respecte. 
Santa Anna rep a tots els joves i majors el seu dia gran, el de l’a-

doració floral a la Patrona, fent també partíceps a tots els nouvinguts
perquè estimin la terra que els acull amb els braços oberts i conegu-
in i demostrin la seva admiració cap a La Patrona, Santa Anna.   
L’edició XV de la Trobada de Pintors és un clar referent a seguir

impulsant els valors dels nostre valorat paratge al peu de la desitja-
da futura reserva de la biosfera, valors i entorns que tots volem fer
perdurar i preservar.
Moscari s’engalana per a la celebració més esperada de l’any. Un

poble amb sentiments i tradicions arrelades, un poble amb ferma
devoció. Tot això aconseguit gràcies a tots els nostres majors que han
conservat aquesta bella festa, malgrat les dificultats o adversitats que
puguin sortir en aquests temps difícils, però mai insuperables. La
força de la germanor servirà de pont per resoldre qualsevol entre-
banc.
Moscari està de festa, és La Patrona, és Santa Anna.
Veniu i gaudiu, participau i convidau a la festa. 
Santa Anna, Patrona del nostre poble, protegiu sempre Moscari i

feis que aquests dies de bulla i d’alegria arribin amb més il·lusió que
mai a totes les nostres contrades.
En nom de tot el Consistori i en el meu propi quedau tots ben con-

vidats a les Festes de la Nostra Patrona. Bones Festes i molts d'anys.

Moscari, juliol de 2010.
Rafel Gelabert Tortella.
Batle de Moscari.



DIJOUS 22 DE JULIOL.

19.30 h. Repicada de campanes anunciant l’inici de les
Festes Patronals.

20.00 h. Pregó de Festes a càrrec de D. Bernat Cifre,
Doctor en lletres, a l’Església Parroquial de Santa
Anna.

20.30 h. Inauguració i Obertura de l’exposició:
Exposició Col·lectiva de Pintura a càrrec
d’Apol·lònia Vicens, Margalida Enseñat i Àngel
Rodríguez al Centre Cultural Can Roig.

21.15 h. Sopar Popular a la Fresca al Poliesportiu
Municipal “Sa Verdal”.
Vegeu programa a part.

22.30 h. Vetllada amenitzada amb l’actuació d’un grup
musical.



DIVENDRES 23 DE JULIOL.

11.00 h. Elaboració de l’ornamentació floral al Carrer
Nou.

18.00 h. Taller infantil a Sa Plaça Major.
Ho organitza:
Xarxa de Biblioteques
Municipals. Biblioteca de
Moscari.

20.00 h. Partit del XVIIIè Torneig de Futbolet. 
XIVè Trofeu “Sa Bisbal”, al Poliesportiu
Municipal “Sa Verdal”.

22.00 h. CINEMA A LA FRESCA a Sa Plaça Major.
Projecció de la pel·lícula:

“PLANET 51”.
Ho patrocina la Direcció General de Política
Lingüística de la Conselleria d’Educació i Cultura
i l’Obra Social de "SA NOSTRA" Caixa de
Balears

Flors can

Pelat

Carretera Alcudia Km. 34,4

Tels. 971 51 64 19 - 652 19 91 44

Moscari
C/. Jocs, 9 - Tel. 971 88 19 52

INCA (Mallorca)



DISSABTE  24  DE  JULIOL.

09.00 h. XV  TROBADA DE PINTORS A MOSCARI.
Inscripcions de 9.00 a 10.30 h a la Casa des
Poble.
Durada de la Trobada: tot el cap de
setmana.Vegeu programa a part.

11.00 h. Elaboració de l’ornamentació floral al Carrer
Nou.

15.00 h. Festa de S’Aigua al Poliesportiu Municipal “Sa
Verdal”.
Ambientació i disfresses entre els participants.

16.30 h. Recollida i repartiment de canyes a les cases de
les fadrines i dels fadrins.

20.30 h. Visita amb les autoritats assistents a l’ornamenta-
ció floral del Carrer Nou.

21.00 h. XXXIX HOMENATGE A LA VELLESA. 
Missa a l’Església Parroquial de Santa Anna de
Moscari  amb la participació de la Coral
Parroquial dirigida per D. Miquel Tortella.

22.00 h. Actuació folklòrica de “S’Agrupació Aires de
Muntanya “ de Selva.
Entrega d’obsequis als homenatjats.
Al llarg de l’acte se servirà un refresc popular.



DIUMENGE 25 DE JULIOL.

09.30 h. Inici de la FESTA DES FADRÍ.
Alborada de xeremiers pels carrers del poble.

10.00 h. Entrega a l’ABANDERAT de l’estendard a la Casa
des Poble.

10.15 h. Recollida del Fadrí Major per acompanyar-lo fins
a l’Església Parroquial.

10.30 h. Sortida del FADRÍ MAJOR per recollir les fadri-
nes i els fadrins amb l’acompanyament de
l’ABANDERAT i dels XEREMIERS.
Es recomana que endomasseu i enramelleu els
carrers i les cases i que les nines i els nins vestei-
xin el vestit de pagès.

11.30 h. OFICI MAJOR I OFRENA FLORAL A SANTA
ANNA presidida pel Mn. Bartomeu Ramis Palou,
fill del Poble, a l’Església Parroquial.
Hi participarà la Coral Parroquial i es ballarà el
Ball de l‘Oferta a càrrec de l’Escola de Ball
Mallorquí de Moscari dirigida per D. Llorenç
Morro, després de l’entrega d’ofrenes.
A la cloenda cant dels Goigs de Moscari.

12.30 h. REFRESC POPULAR.

22.00 h. NIT DE TEATRE a càrrec del Grup de Teatre
“Vostè Perdoni”, que escenificarà l’obra: “SEGO-
NES LLUNES DE MEL” de Miquel Forteza
Llopis.

24.00 h. Gran Fi de Festes amb Focs d’Artifici i Traca
Final.



Uep! Gent de Moscari.
És tot un plaer per a mi donar el sus a les festes d’un poble tan
entranyable per a mi. Un poble que conserva les arrels d’aquella
Mallorca d’interior, d’aquella Mallorca de la Serra. Un olors i un
colors que per molts artistes ens ha servit d’inspiració. 

Quan em proposaren dir unes paraules vaig contestar que lo
meu no és xerrar si no cantar i per això crec que, amb la meva
música, m’agradaria transmetre primer agraïment a tots els veïns
per acollir-me a un lloc preciós i segon felicitar-vos les festes de
Santa Anna. He escollit dues cançons per enaltir el paisatge, la
terra, la muntanya, allò que la gent de Moscari diu “lo nostro”.

ARRELS

S’acaba es cap vespre i el sol ja se pon,
comença sa festa ningú no te son,



aquí s’aire te,
no se que diferent,
que dona alegria i noblesa a sa gent
Ses al·lotes joves be cerquen renou,
i aprenen ses jotes en so vestit nou,
parelles que ballen pels caps de cantons,
i fan ximbombades arran des foguerons.

I això son coses que duen arrels,
que no canvien i que son nostres,
com lo blau del cel,
i lo verd de la mar,
com anar a Lluc a peu,
i ses panades,
com son els ocells que tornen cada any,
i com el rei  ve a navegar.



Jo cant tot content amb aquesta cançó,
ses arrels d’una raça de força i d’honor.

I això son coses que duen arrels,
que no canvien i que son nostres,
com lo blau del cel,
i lo verd de la mar,
com du un ciri a la sang,
o ses glosades,
com son els ocells que tornen cada any,
o com el rei ve a navegar.

CARRITX I ROSES

Com es sol, sa nit i es dia,
com vaixell i a la deriva, 
he cercat allà on no hi havia,
trobar flors, pau i alegria.



Com aucell esser jo voldria,
per volar per mig des pins.
o com s´herba que es batia.
de rosada es dematins.

Adéu, ai adéu, adéu,
nineta meva,
no em tenguis ràbia,
jo no convenç,
no tenc aturall,
Adéu, ai adéu, adéu,
nineta meva,
si passes ànsia jo tornaré,
però cabal.

Vaig cercant càrritx i roses,
per fer-me un vestit de lliure,



donar lloc i pau per viure,
sense por i sense lloses.

Com aucell esser jo voldria,
per volar per mig des pins,
o com s´herba que es batia,
de roada es dematins...

Adéu, ai adéu, adéu...

BONES FESTES, MOLTS D’ANYS I SALUT!!!

Tomeu Penya, Cantautor mallorqui
Pregoner de les Festes de Santa Anna de 2009



FADRÍ MAJOR des de la recuperació de la Festa:

ANY 1982: Arnau Rebassa Socias.
ANY 1983: Josep Antoni Seguí Solivelles.
ANY 1984: Gabriel Martorell Palou.
ANY 1985: Joan Seguí Solivelles.
ANY 1986: Arnau Rebassa Socias.
ANY 1987: Joan Bennassar Rebassa.
ANY 1988. Macià Rebassa Socias.
ANY 1989: Joan Manera Muñoz.
ANY 1990: Vicenç Martorell Palou.
ANY 1991: Rafel Gelabert Tortella.
ANY 1992: Antoni Muntaner Perelló.
ANY 1993: Tomeu Gelabert Tortella.
ANY 1994: Antoni Bennassar Rebassa.
ANY 1995: Antoni Morro Socias.
ANY 1996: Miquel Buades Tugores.
ANY 1997: Rafel Palou Buades.
ANY 1998: Gabriel Muntaner Perelló.
ANY 1999: Llorenç Palou Buades.
ANY 2000: Fernando Seda Cepero
ANY 2001: Guillem Massip Gual
ANY 2002: Jaume Bennassar Rebassa
ANY 2003: Joan Cerdà Sans
ANY 2004: Llorenç Vicens Tortella
ANY 2005: Joan Carles Morata Seguí
ANY 2006: Martí Vallespir Solivellas
ANY 2007:   Macià  Tugores Moreno
ANY 2008:   Pedro  Gelabert Tortella.
ANY 2009: Arnau Tugores Rayó.
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