Estimades Moscarienques, estimats Moscariencs:
Amb una renovada il·lusió per treballar per a tot el poble, vos convid a participar a
les Festes de la nostra Patrona, Santa Anna, festes de curada tradició, d’identitat pròpia i de plena germanor.
Un any on complirem tres dècades de la recuperació de la Festa des Fadrí, esdevenint una festa única a Mallorca, un acte ple de respecte per les tradicions i la cultura;
un aniversari que ha coincidit a més amb la declaració de la Serra de Tramuntana com
a Patrimoni de la Humanitat, dins l’àmbit de paisatge cultural per part de la Unesco,
un entorn natural únic que ha aconseguit que es preservi al llarg dels temps i que ara
tenim la responsabilitat de preservar i mantenir ben viu. Aquest tambés és un any on,
amb les noves tasques que se m’han encomanat, significarà un repte personal i professional. Que Santa Anna obri els cors i ens prepari per viure amb la necessitat d’una
societat més unida i esperançada.
Són dies on el Fadrí Major, elegit per les fadrines per encapçalar la festa que recorre tots els carrers del poble, convida a fadrines i fadrins a anar a adorar la Patrona
Santa Anna; ell és l’amfitrió d’una celebració plena de colors, de participació i bulla,
de repartiment de les verdes canyes a les cases dels fadrins i fadrines del poble, d’engalanar els carrers, de convertir la catifa de flors amb segell de festa i qualitat, d’omplir el poble amb perfum de murta i frescor.
Santa Anna acull el mateix dia joves i majors per compartir una diada especial, el
dia gran de la Patrona, fent present també a tots els nouvinguts perquè coneguin i participin d’una festa estimada i admirada i facin costat al voltant de les cerimònies i protocols que conformen el desplegament de la festa de La Patrona, Santa Anna.
La Trobada de Pintors també representa un clàssic dins la programació de les Festes
Patronals, on els artistes poden trobar-se dins un entorn natural privilegiat, coneixent
els nostres valors naturals i arquitectònics, al bell peu de la Serra de Tramuntana.
Moscari m’enamora. Un poble amb caràcter pròpi, amb la seva arquitectura més
tradicional, un poble amb el cor obert. Tot això gràcies a la perseverància i el respecte que tots els nostres majors ens han transmès, deixant de banda totes les traves que
puguin sortir en aquests temps difícils, però afrontant-los sempre il·lusionats i plens de
coratge. La unió farà la força.
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 tots els companys de la nova corporació municipal i en el meu propi quedau tots ben convidats a les Festes de la Nostra Patrona. Bones Festes i molts d'anys.
Moscari, juliol de 2011.
Rafel Gelabert Tortella.
Batle de Moscari.

DIJOUS 21 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. Nils Burwitz, pintor,
escultor i il·lusionista, vocal de la Junta Rectora de
l’Associació de Donants de Sang de Mallorca, a
l’Església Parroquial de Santa Anna.

20.30 h.

Homenatge als Donants de Sang de Moscari a càrrec
de l’Associació de Donants de Sang de Mallorca.

21.00 h.

Inauguració i Obertura de l’exposició:
Sabates a base de fibres naturals i tradicions
artesanals del món, a càrrec de “MADINLOVE”
Moda ètica a Moscari, al Centre Cultural Can Roig.

21.30 h. Sopar a la fresca de trempó al Carrer d’Espanya.
Vine a compartir una vetllada a la fresca amb bona
companyia.
22.30 h.

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

DIVENDRES 22 DE JULIOL.
11.00 h.

Elaboració de l’ornamentació floral al Carrer Nou.

18.00 h.

Contacontes i Taller infantil a Sa
Plaça Major.
“L’os que abraçava els arbres” i
“Un llibre desplegable”
Ho organitza: Xarxa de
Biblioteques Municipals. Biblioteca de Moscari.

20.00 h.

Partit del XIXè Torneig de Futbolet. XVè Trofeu “Sa
Bisbal”, al Poliesportiu Municipal “Sa Verdal”.

22.00 h.

CINEMA A LA FRESCA a Sa Plaça Major.
Projecció de la pel·lícula:
“HEROIS”.
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
C/. Jocs, 9 - Tel. 971 88 19 52
INCA (Mallorca)

Carretera Alcudia Km. 34,4
Tels. 971 51 64 19 - 652 19 91 44
Moscari

DISSABTE 23 DE JULIOL.
09.00 h.

XVI 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 Carrer des Pou.
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’ornamentació
floral del Carrer Nou.

21.00 h.

XXXX 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.

Moscari m’enamora

DIUMENGE 24 DE JULIOL.
09.30 h.

Inici de la FESTA DES FRADÍ
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 fadrines 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 vesteixin el
vestit de pagès.

11.30 h.

OFICI MAJOR I OFRENA FLORAL A SANTA ANNA presidida pel Mn. Bartomeu Ramis Palou, fill del Poble i
concelebrants, 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: “Un vell amb els ...
ben posats” de Miquel Forteza Llopis.

24.00 h.

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

PREGÓ DE LES FESTES PATRONALS DE MOSCARI.
SANTA ANNA, 2010.
Dies passats vaig venir a Moscari. Algú de vosaltres em deu recordar. Us visitava, moscariencs, per arreplegar dades i arxivar vivències. De la mà –i del volant- del
vostre Batle Rafel Gelabert, atravessava la populosa Ciutat del Ca, i m’atansava a
Selva; Selva la dançaire, que em sona tota ella a rebosillo de gràcies i encisos. D’ella
–comença a explicar-me en Rafel– depenen Caimari, i més petit, de prop de 600
ànimes, el Moscari del nostre camí a mà dreta.
Allò era llançar-me con un infant sobre un maternal edredó de lleus onades de
terrer gris o ocre, que clou, entre parets, reixes i bardisses, la mallorquiníssima verdor de figueres, garrovers i ametlers, amb claps més verds de pinar… Onatge de
turols tots ells miradors, conscients o inconscients, sobre el pla de Mallorca, per on
naveguen a tota vela, la propera nau inquera del Puig de Sta. Magdalena, i el més
llunyà, algaidenc-llucmajorer, Puig de Randa, elevat quasi sobre la línia de l’horitzó.
Aquest trajecte, moscariencs, l’havia fet altres vegades; però és clar, ara l’havia
de memoritzar per a codificar-lo d’alguna manera; o, com aconsellen els veritables
pintors paisatgístics, caricaturitzar-lo. Primera aturada: dins un pinaret, el monument al Sagrat Cor de Jesús, eregit el 1948. A sos peus l’altar em deia, al punt, que
allà s’hi diu Missa de romeria, i el mur que l’encercla se m’aventurava de les mesures d’una paella monumental, per un àpat de germanor…
Cementerió i vilatge. Voltam i revoltam, i es multipliquen les explicacions del bò
de Rafel Gelabert: el que s’ha fet sota la seva llarga batlia de millores urbanes o de
cables soterrats. I ell tot satisfet i jo tot bocabadat. Rodam i sortim pel pont d’en
Llubina sobre el torrent de Can Tabou, cap al veï Campanet, i d’allà a
“Menestralia”, on dinam a pler i a gust. Bona, saborosa paga anticipada de pregó
i de pregoner.
Tornats al vilatge, passam per la Plaça: en el centre, sobre el trespol, l’escut de
Moscari, amb el perfil d’un pont com a construcció emblemàtica de les entrades i
sortides del poble per sobre el gèlid tremolar de les aigües hivernenques o el calcinament de còdols i llims caniculars. I damunt la imatge del pont, el “gat mesquer”
que, per lo vist, és l’origen del topònim “Moscari”: el felí del qual s’extreu… perfum… Tocau ferro! Jo que pensava que era més fàcil derivar-lo del llatí “muscus”,
“musgo” en castellà, l’equivalent a la nostra molsa. I això de “Moscari” del “gat
mesquer”, un dels qui més ho defensa és el prevere fill d’aquest poble i company
meu d’estudis, Mn. Bartomeu Ramis Palou. -Què tal Tomeu, vell amic meu?
I seguim. I entram a l’antiga casa de les monges franciscanes, ara convertible en
lloc d’acollida pel jovent. Després ens obrin la Parròquia, la Parròquia de la vostra

Patrona Sta. Anna, fogar major i aixoplug de la vostra pietat. Em sorpren i corpren
el retaule del presbiteri, eloqüent de figures i quadrets: el Rosari, donat per Maria
a dos bons resadors: Domènec de Guzmán i Catalina de Sena, intrèpids dominicans.
I revisat tot l’entorn, alç els ulls a l’orgue, ara restaurat, orgue de concert, lloat pel
restaurador amb mots certament aflautats…L’orgue de Moscari també escoltat
pels meus amics anglesos John i Venita Moore, addictes a la cocaïna de tots els
orgues històrics de Mallorca i de tots els històrics concerts d’orgue…
I altres aturades: guaitam l’ample clastra de Can Gelat, empedrada de sol i
solemnitat; Can Gelat, exemplar sobirà del vostre ancestral patrimoni de casals i
possessions. D’un món i d’un temps i d’un gust més avinent és Can Calco, un hotelet coriós, amb piscina i solàrium –o millor “assoleiador”- que serà un dels vostres
innombrables miradors cap a la serra de Tramuntana, l’alcoveriana “esquerpa cadena de puigs gegantins”, amb el Tomir, mig de Pollença; i el Massanella, brancatge
formidable pel niuet de Binibona… I entram finalment a la botiga dels familiars del
Batle Rafel. Oh la petita, nodrida i variada botiga dels poblets petits…on pareixia
que sempre es podia quedar a deure…
A mitja tarda donam per acabada la visita a Moscari. Gràcies, Rafel, pel cabal
d’informació i vivències que em brindares…
D’aquí m’enduia també lletra escrita: vull dir fulletons-programes de festes anteriors, amb pregons anteriors inclosos. Quin repertori de dates i dades! Per exemple
les minucioses fitxes (musicals o clericals), elaborades pel vostre Rector Mn. Joan
Parets, també company meu de estudis. Que tal, Joan, pastor de Parròquies i eximi
recercador-documentalista de solfes, sonades o per a sonar?
Però tots els vostres escrits semblen presidits pel tom “Moscari i el seu districte”, obra d’un Ordines, d’un París i d’una Rotger, a hores d’ara gloriosa troika d’una
ofrena modèlica d’informació, exposició, il·lustració i presentació. Feta amb criteris
de moderna pedagogia, ha esdevingut l’eina, l’aparell, l’arada insustituible per
esterrossar el vilatge i entorns. Res: tot una “Bíblia moscarienca”. Quants de pobles
voldrien tenir un repertori tan complet i manejable…!
Benvolguts: Us ho confés, lo meu és abans de tot el paisatge; les línies i els
colors, els bonys o forats del terrer. Oh el paisatge, alhora humil i humà, de Moscari!
Damunt aquest paisatge em plau repassar moscariencs eminents, coneguts meus. I
he de començar pel polític i escriptor Antoni Pons Sastre, que jo admirava sobretot
com a orador i rapsoda. Durant o després de la seva batlia d’Inca, coincidírem allà,
a qualque festa literària on recitàvem, ell en castellà i jo en català. I ens aplaudien
fort ferm. Al P. Genestar, franciscà, biòleg notable, el record entrant i sortint de
donar classe a l’Institut “Joan Alcover” de Palma, entrant o sortint jo del veï Institut
“Ramon Llull”, d’on vaig esser professor de Llatí.

Grat m’és també subratllar aquí la meva relació amb alguns dels preveres destinats a Moscari dins la llista continguda a la “bíblia” esmentada i lloada. Seguint
l’ordre cronològic de llur ministeri, he de mencionar Don Melsion Tugores Serra,
pobler, Ecònom vostre pels anys difícils del 36 al 39. Estudiant empolló tota la vida
(o més correctament “empollaire”), el Sr. Tugores cursaria a més d’estudis eclesiàstics, les llicenciatures civils en Història i Dret: en aquesta carrera coincidírem ell i jo
a l’Estudi General Lul·lià els anys 1951-53. “Empolló” jo també, en lloc de tenir-nos
enveja, ens caiguerem mutuament la mar de bé.
Del 43 al 44 tendríeu per Ecònom un pollencí, capellà de fresc, D. Bartomeu
Bennàsser Cifre. Fos per lo bé que el tractareu aquí, fos per les dificultats que trobaria de retorn a son poble nadiu – allò de que “ningú és profeta a la seva terra”el cert és que a Pollença es comentava: “El nou vicari enyora Moscari”. Persona
molt “campexana” –supòs que també vosaltres li trobarieu- treballà molt entre el
jovent d’Acció Catòlica.
De temps més acostats he conegut el mossèn-periodista Santiago Cortés amb
qui he treballat quan ens hem hagut de menester. I ja sobre el 2000 aquí venia a
dir Missa el meu gran amic i paisà Manuel Bauçà, una de les intel·ligències més clares que he conegut; gran teòleg i alhora persona humil. Amic també de l’esmentat
Mn. Bartomeu Bennàssar, tal volta recordareu quan un i altre parlaven en “la”, o
se’ls escapava qualque “lo” o “u” de la parla pollencina. Ja deveu sebre que Mn.
Bauçà, que patia del cor, morí sobtadament –amb la seva habitual cara d’àngel
barroc- ara fa set anys a Palma, de retorn de dir Missa a Moscari…
I acabam ja. Gràcies per l’honrós comès de pregoner que m’encomanàreu. Idò,
facem crida: celebrau amb joia els actes cívics i religiosos que heu programat. Que
tot s’esdevengui segons els vostres projectes i esforços: trobades d’art i exposicions, actes per a infants i per a la vellesa; sopars a la fresca; sessions de cinema,
de teatre i “ball de bot”; ornat de carrers, i demés. Tot per a culminar amb la feliçment recuperada Festa del Fadrí, vertadera passada de gentilesa i galania d’on
esclata, entre una florida de rostres i trajos, el diví tresor de juventut de fadrins i
fadrines: i el Fadrí Major amb canya verda ben enflocada i l’Abanderat amb penó.
I, arreplegat, entre xeremies el fadrinenc estol, omplireu la Missa Solemne dins
aquesta Parròquia vostra de Santa Anna, amb oferta floral i ball de l’oferta…
Posau-hi tota l’ànima. Posau-hi tot el “jo col·lectiu”: el jo de la història i la tradició, el jo solidari de l’il·lusió i l’esperança. I que tot s’esdevengui sens accidents
ni incidents: vos ho crida aquest cridaire de pregoner cridaner…
Però abans de dir “He dit”, permeteu que vos faci dos petits obsequis literaris.
El primer és riberià: Llorenç Riber, del veí Campanet, però desbordant de Campanet,
és un dels grans de les Lletres Catalanes: no solament com a traductor dels clàssics

llatins, sinó també en l’obra de creació, feta en bona part de paisatgisme màgic. No
parlarem ara de “La minyonia d’un infant orat”. Obrirem el seu recull “A sol ixent”,
en part ubicat també en aquestes rodalies i ruralies. Ens podríem anegar dins l’oceà riberià: oceà de milions d’ones i reflexes de llum. Si “per a mostra, un botó”,
anem al poema “Flúmina amem”, bocí de vers virgilià que vol dir: “Que jo estimi
els corrents d’aigua”. El títol llatí, que per cert no satisfeia l’autor, encapçala una
llarga teringa de versos llargs, que són una confessió de paisatgisme, una gratitud
al mar llunyà i a l’orografia nadiua:
Així el poble alterós mos anys d’infant nodria,
donant-me a bastament pa negre i poesia.
Oh si! Déu vos ho pac, muntanyes paternals
que en féreu tant de bé, prenint-me braços alts,
i revelant a l’ull absort les meravelles
de veure abaix voltors i amunt dançar estrelles…
Així ho heu de fer, qui m’escoltau: deixau-vos prendre per les muntanyes del voltant, com si fossin braços alts que us fan “upes”, que us estiren del ras de cada dia.
(Recitau tot el poema que és tota una orquesta). Agombolats, com infantons, dins
les faldes de les vostres valls, graponejant sobre el maternal edredó moscarienc,
feis que la veïna serralada us aixequi fins que sentigueu els vertigen de l’altura, de
l’infinit, de l’ideal… I estimareu més Moscari, el vostre “gat mesquer”, allargat als
vostres peus…
El segon regal que us deix és costailloberià. Costa i Llobera, pollencí com jo, és
més gran que Pollença. 27 anys major que Riber, el prengué per “fill d’ànima”, fins
nomenar-lo succesor de Poesia. L’autor de “Lo Pi de Formentor” té un poema narratiu, “La Maina”, que canta l’amor d’en Pau i n’Aina, gent inicialment super-pobre.
Però la “maina”, entre la nostra pagesia, significa “abundància”, i és fa provenir
de l’hebreu: el mannà bíblic que nodria el Poble Escollit, llibert i fugitiu d’Egipte, pel
desert. El mannà, ja sabeu, era una casta de farina que queia del cel, amb la qual
es podien fer pans o coques. De “la maina” en Costa en treu la millor rima per
“Aina”, per a aquella jove pobríssima, però enamorada del jove crescut en el
mateix casull, després de ser abandonat su-llà, minyonet, pels seus pecadors pares
biològics. Reconegut més tard, es convertia en un pobil ric, que tornava a
cercar…n’Aina.
No és el meu propòsit fer-vos retocar el nom de la vostra patrona Santa Anna,
esposa de Sant Xim, pares de la tota agraciada Maria i, per tant, avis de Crist. Anna
és un dels noms de dona més freqüents arreu del món. Emperò a les Annes a

Mallorca les deim Aines, amb la vocal “i” que fa més sonor el mot: Aina, AinaMaria, Joanaina…
Anna en hebreu sembla que vol dir “misericordiosa”. Va bé. “Misericòrdia” és
quelcom prou anhelat, sobre tot des de la humana misèria. En tot cas jo vos brind,
moscarienques i moscariencs, que, per major autoestima, ajunteu a la idea de
“misericòrdia” la idea culminant d’”abundància”. “Déu mos do la maina!” deien
els pagesos davant un sembrat o una collita. Així jo, en nom de Costa i Llobera, vos
desig “La Maina”, l’abundor: sobre els vostres cultius i empreses, sobre la fe i cultura, sobre la vostra persona i esperit, sobre l’individu i la comunitat. Siau abundosos, estimats! Alcem la copa:
I
Sies abundós, Moscari,
et desitja amb tot ardor
aquest pregoner, amb pregó
confegit com un rosari
de tresors teus. A diari
escamparàs sempre més
per camins i per carrers,
sens mirar prim, abundància
de senzillès, però amb l’ànsia
de promoció i progrés.

III
I envant, fadrines, fadrins,
cara jove de Moscari:
podeu omplir un poemari
de canya verda i de brins.
Del cor en lo més endins
treis-vos bell amor i humor.
I vosaltres, formosor,
us digueu Anna o Aina,
per tothom siau La Maina
d’alegria en l’abundor…!

II
Jo venia amb pla d’oracle
per animar-vos uns jorns
a donar, per molts racons,
de festa el més fi espectacle.
Però ja veis, oh miracle!,
el qui es creia tot sabut
vessant de mots un almud…
la lliçó més assenyada
no és ell que us l’ha donada;
de vosaltres l’ha rebut.
Molts d’anys
i bones festes
Bernat Cifre Forteza
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Arnau Rebassa Socias.
Josep Antoni Seguí Solivelles.
Gabriel Martorell Palou.
Joan Seguí Solivelles.
Arnau Rebassa Socias.
Joan Bennassar Rebassa.
Macià Rebassa Socias.
Joan Manera Muñoz.
Vicenç Martorell Palou.
Rafel Gelabert Tortella.
Antoni Muntaner Perelló.
Tomeu Gelabert Tortella.
Antoni Bennassar Rebassa.
Antoni Morro Socias.
Miquel Buades Tugores.
Rafel Palou Buades.
Gabriel Muntaner Perelló.
Llorenç Palou Buades.
Fernando Seda Cepero
Guillem Massip Gual
Jaume Bennassar Rebassa
Joan Cerdà Sans
Llorenç Vicens Tortella
Joan Carles Morata Seguí
Martí Vallespir Solivellas
Macià Tugores Moreno
Pedro Gelabert Tortella.
Arnau Tugores Rayó.
Macià Muntaner Gili.

organitza

Ajuntament de Selva
PARRÒQUIA DE
SANTA ANNA DE MOSCARI
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