
del 13 al 19 d’agost 2012

Festes Patronals 
Caimari



Benvolguts caimariencs,

Ja torna a ser temps de festes. Al bell mig de l’estiu, quan la calor 
i el cant de les cigales ja fa temps que ho anuncien, arriben els 
dies on se’ns presenta l’oportunitat d’assistir i compartir uns dies 
d’entreteniment i germanor, uns dies que voldria especials. Perquè 
vivim uns temps difícils, però no per això podem deixar de fer festa, 
de sentir-nos contents, ja que defugir d’aquest esperit festiu i de les 
nostres tradicions encara empitjoraria el nostre estat d’ànim i, de 
retruc, el benestar del nostre poble. 

Per tant, en un any en què, a l’homenatge que per la festa de la Mare 
de Déu feim als nostres majors, hi destaca la bona anyada del 1932, 
com ho demostra l’elevat nombre dels homenatjats que s’hi incorporen 
enguany, volem manifestar la nostra satisfacció per poder convidar-
vos a tots, petits i grans, a les nostres festes patronals, invitació 
que voldríem fer arribar a tots aquells que vulguin compartir amb 
noltros aquestes jornades d’alegria en què Caimari n’és el principal 
protagonista.

En nom de la corporació municipal, de la quintada del 2012 i en el 
meu propi...

MOLTS D’ANYS I BONES FESTES 
DE LA MARE DE DÉU D’AGOST!

El vostre batle
Pere Seguí Caimari



Quintos 2012

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 organitzades durant aquests dies.

BONES FESTES DE CAIMARI!!!

Miquel Gelabert 
Esperança Maria Mateu 

Marga Solivellas
Raquel Ortega
Tòfol Barceló
Paula Bujosa

Comença per “c”
i acaba amb “i”

l’única cosa que sé
és que és un poble diví.

No sols és la bellesa
també és l’esperit

com el cant del ropit
i la gran fortalesa.

Ametlles i olives,
tafones i barraques,

fornassos i sitges
i les noies més maques.

Si camines pel carrer
i tothom et saluda

no és que ho hagi de mester
pero has de ser benvolguda.

Orgullosa em sent
i és extraordinari

és més que un sentiment
dir que som de CAIMARI.

Maria Antònia Canals Serra



Homenatge a la Vellesa
M. Montserrat Vallcaneras Vicens  11/11/1915
Francisca Bagur Garcia  14/02/1917
Catalina Llobera Llobera  08/04/1917
Catalina Rotger Femenias  16/04/1921
Margalida Genovart Mestres 16/11/1921
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
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 Bennassar  24/05/1925
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
Magdalena Ordinas Rotger  07/06/1926
Joan Marcé Far  26/06/1926
Francesca Rotger Femenias  16/07/1926
Magdalena Garau Gelabert  13/10/1926
Francisca Seguí Pericás  20/04/1927
Margalida Reus Garau  21/05/1927
Antònia Martorell Seguí  18/09/1927
Antoni Rosselló Segui  20/07/1928
Antònia Mayol Mairata  03/08/1928
Melcion Mateu Martorell  23/09/1928
Antoni Vallcaneras Creus  27/12/1928
Francisco Cifuentes Muñoz  02/01/1929
Miquel Seguí Rotger  15/01/1929
Margarita Fiol Jaume  22/04/1929
Maria Garau Gelabert  30/06/1929
Maria Rotger Femenias  26/07/1929
Mateu Ripoll Morro  21/01/1930
Josep Segui Pericas  01/02/1930

Joan Ordinas Rotger  23/02/1930
Guillem Mateu Mateu  07/05/1930
Antoni Martorell Segui  22/01/1930
Antònia Riera Terrasa  24/05/1930
Catalina Gelabert Bestard  13/06/1930
Joan Mayol Mairata  28/09/1930
Guillem Colom Amengual  02/10/1930
Ana Jiménez Zambrana  14/10/1930
Josep Seguí Mateu  28/01/1931
Antoni Martorell Mateu  21/03/1931
Jerònia Vallcaneras Vicens  17/04/1931
Jordi Marti Frontera  22/05/1931
Magdalena Mayol Mairata  13-06-1931
Jaume Pericas Solivellas  28/06/1931
Antònia Mairata Caimari  16/07/1931
Antònia Martorell Sastre  19/07/1931
Martí Cañellas Martorell  25/08/1931
Magdalena Segui Rotger  28/09/1931
Gregori Balaguer Vicens  08/10/1931
Magdalena Rotger Mateu  11/10/1931
Francisca Barceló Bernat  29/10/1931
Jaume Comas Ramis 06/11/1931
Catalina Bestard Mateu 09/01/1932
Bernardo Solivellas Seguí 23/01/1932
Jaume Mir Busquets 03/02/1932
Simó Mateu Pericas 04/02/1932
Bernardí Seguí Mairata 10/02/1932
Magdalena Reus Garau 17/02/1932
Antònia Ordinas Rotger 05/04/1932
Maria Provenzal Estelrich 14/04/1932
Josep Seguí Mateu 18/04/1932
Miquel Mateu Bestard 21/04/1932
Josep Seguí Bernat 19/05/1932
Pedro Tugores Palou 20/05/1932
Antònia Estrany Pujadas 24/08/1932
Coloma Seguí Pericas 28/08/1932
Maria Muntaner Martorell 29/10/1932
Bernardí Solivellas Seguí 17/12/1932



Programa de festes 2012
Dilluns,13 d’agost

18.00 h  Inici de festes amb amollada de coets, 
 repicada de campanes i cercavila per una colla de xeremiers.

18.30 h  Decoració de l’església Vella a càrrec de Flor Romanial.

18.30 h  Inauguració de les exposicions de pintura a càrrec de Dirk Bierma. 

19.00 h  A l’església Vella, PREGÓ de festes a càrrec de D. Mateu Castelló i Mas. 

19.30 h  A l’església Vella, CONCERT a càrrec de 
 Professors de l’Escola de Música del municipi de Selva.

19.45 h  Homenatge als donants de sang del nostre poble. 

21.00 h  A la plaça Major, CAMPIONAT DE TRUC PER PARELLES.
 Inscripció: Abans de les 20.30 h, davant la casa del Poble.
 Organitza: Miquel Seguí (Bessó) 
 Col·labora: Marisquería internacional

 TORNEIG DE PARXÍS PER PARELLES.
 Organitza: Associació d’amics de Caimari en bauxa. 
 Col·labora: 

22.30 h  A la plaça Major, Play Station amb dos jocs simultanis.
 Col·labora: 

00.30 h  A la plaça Major, Pujada al pi ensabonat pels joves del poble.
 Col·labora:  Bar Restaurant Ses Deveres

L’Ajuntament es reserva el dret de canviar, modificar o suspendre qualsevol dels actes programats



Dimarts,14 d’agost

10.30 h  A l’església Vella, torneig de tennis taula.
 Organitza: Bernat Barceló, Gerard Marcé
 Col·labora: Restaurant Ca s’Amitger

11.00 h  Esport Tu Plus
 Col·labora:

16.00 h  A la plaça Major, jocs d’aigua pels més petits. 
 Col·labora: Restaurant Ca na Toneta.

19.00 h  Des de la plaça Major, Passejada en moto 
 (Vespa, Mobilette, Ducati, Harley...)
 Itinerari: sortida des de sa Plaça, Binibona, 
 Moscari, Selva, Biniamar, Mancor de la Vall i arribada al bar els Arcs.
 Pamboliada per als participants.
 Inscripció per a la pamboliada al Bar els Arcs.

22.00 h  El carrer de ses Tavernes loteria a la fresca.
 Organitza i col·labora: Bar can Tomeu.

22.30 h  Jocs tradicionals pels nins i nines del poble.
 Organitza: Quintos 2012.
Hora a convenir a la plaça Major, Final del torneig de truc

L’Ajuntament es reserva el dret de canviar, modificar o suspendre qualsevol dels actes programats

Col·labora: Bar els Arcs



Dimecres,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  Cercavila a càrrec d’una colla de xeremiers.

19.00 h  Ofici solemne a l’església parroquial, oficiat per mossèn Bernardí Seguí 
 amb la participació del cor 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 2012.
 Col·labora: 

00.30 h  A la plaça Major, FESTA DE L’ESCUMA local pels més petits,
 amb música disco. 
 Col·labora: 

L’Ajuntament es reserva el dret de canviar, modificar o suspendre qualsevol dels actes programats



Dijous,16 d’agost
10.30 h   A la piscina municipal, Diada aquàtica pels nins i nines del poble. 
 Organitza i patrocina: 

11.30 h  Jocs de pintura al poliesportiu municipal. 
 Organitza: Gerard, Joan Antoni i Joan Manel
 Col·labora: 

21.30 h  A la plaça Major, SOPAR POPULAR amb la 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 17 h a les 20.30 h.
 Col·labora: 

23.30 h  A la plaça Major, gran actuació musical 
 a càrrec del gran cantautor: 

L’Ajuntament es reserva el dret de canviar, modificar o suspendre qualsevol dels actes programats

Roberto

Coll



Divendres,17 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: 

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: 

19.00 h  Prova de lentitud amb moto.
 Col·labora: Restaurant Coll de sa Bataia

23.00 h   Nit Jove de rock a la plaça Major, amb les actuacions de:
 -VES-HI TU! – Xiriminguet Band
 -E-Volution   -Some People

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: Hotel 3 Punts ,llocs amb encant

L’Ajuntament es reserva el dret de canviar, modificar o suspendre qualsevol dels actes programats

SÓN MOLTS ELS MOTIUS
QUE ENS FAN SENTIR

QUINTOS:

L’AMISTAT, EL RIURE,
L’EDAT, LA FESTA, 

L’ALCOHOL,
L’ESTIU, UN SOPAR,

UNA CAMISETA,
 UN POBLE,

EL SENTIMENT DE 
SER CAIMARIENC.

TALLERS A INCA I CAIMARI



Dissabte, 18 d’agost

11.00 h   A la plaça Major, contacontes-taller amb la fundació KAIRÓS
 Organitzat per: La Biblioteca pública de Caimari 
 amb el suport del Consell de Mallorca i 
 Xarxa de Biblioteques de Mallorca.
   Col·labora:

11.30 h   Exhibició de “monopatines”, “patinetes”, carretons...
 Col·labora: Bar Es Racó de ca na Tome

19.00 h  Al poliesportiu municipal gran final de futbol aleví.
 Col·labora: Toni Campins Pons
 
23.00 h  A la plaça Major, Gran revetlla, amb els grups:
 -Orquestra Zarza
 -Pirates Pirats
 -Ipop’s

Diumenge, 19 d’agost

19.00 h  Torneig de futbet en el poliesportiu municipal.
 Equips: - 25 + 25
 Organitza: Marc i Gerard “Esteve”
 Col·labora: Bar ca’n Vilà

22.00 h  A la plaça Major, cinema a la fresca. 

00.00 h  A la plaça Major, gran fi de festa amb amollada 
 de globus per als nins del poble.

L’Ajuntament es reserva el dret de canviar, modificar o suspendre qualsevol dels actes programats

Departament de 
Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports



Estimats amics,

Allà, pels dies tranquils des mes de maig passat, me vaig trobar amb un grup d’amics, inclòs es 
vostro batle, que molt sèriament me demanaven si podien comptar amb jo per no sé gairebé 
quin acte de ses festes des poble. Mai no he sabut dir que no i manco a un bon amic, però 
confessaré humilment que, amb aquell “clar que pots comptar amb mi”, no sabia ni d’enfora a 
que m’acabava de comprometre.

Temps després va resultar que el que es batle volia eren unes paraules que a mode i manera de 
pregó servissin per encetar ses festes de sa vostra patrona. Ja era difícil recular i me semblava 
molt més complicat encara dur endavant sa tasca compromesa, però què li farem? N’hi ha que 
pensen que sa millor manera d’aprendre a nedar es tirar-se a s’aigua sense pensar-s’ho. Bé, idò, 
ja nedam. Més ben dit, ja som dins s’aigua. Ara veurem com en surt.

No sé perquè sempre he pensat que quan a un el conviden a un acte com aquest sol ser per una 
de tres coses. M’explicaré:

-Potser ve perquè siguis una persona molt important que ocupes un càrrec d’alt nivell, que en sa 
teva conducta o en ses teves decisions pots canviar o fer més fàcil sa vida de ses persones que 
t’han d’escoltar. Per ventura, s’ocupació des càrrec pot influir en ses decisions fonamentals des 
present o des futur des poble que t’ha escollit com a pregoner. Per això mateix, amb sa millor de 
ses intencions, el que cerquen és el que en bon mallorquí diuen fer-te es rotlo a sa coa i donar-te 
gust. Està bé. Clar que aquest no n’és es cas perquè cap autoritat tenc, cap càrrec me correspon 
i ses meves decisions, amb permís del que aprovi o desaprovi sa meva dona que és qui té sa 
darrera paraula, no van més enllà que es cercle de ca meva i sa meva professió.

-Potser també que te vegis i te sentis triat per una especialització en qualque tema d’interès, 
o per sa ciència i es coneixements acumulats en matèries científiques, tècniques, culturals o 
de qualque altra casta, fins as punt de ser considerat una eminència capaç d’impartir lliçons 
magistrals que ningú pugui rebatre. Per ben cert que tampoc és el meu cas, perquè ni som ni 
me consider mestre ni doctor en cap disciplina mereixedora de cridar s’atenció de tot un poble.

-Sa tercera alternativa està en que te criden a parlar perquè ja tens una edat i unes circumstàncies, 
ses de vell o vell xaruc, podeu triar que a ningú farà por, a ningú farà nosa, a ningú molestarà 
i, fins i tot, com si d’un ramet de flors se tractàs, ben bé podria resultar fins i tot decoratiu. Per 
ses festes mai falta es retre homenatge as majors. Avui potser sa meva presència aquí es pugui 
incloure dins aquest bell capítol de respecte as passat.

Si es així, si creis que jo som un fruit del passat, que sí que ho som, potser me toqui, idò, fer un 
cant a sa Mallorca antiga, a aquella Mallorca tradicional i pagesa que vaig tenir es gust de viure 
es vint primers anys de sa meva vida. Aquella Mallorca tranquil·la i confiada perquè era segura. 
Aquella Mallorca sense presses perquè es temps era una benedicció divina de sa que se n’havia 

PREGÓ DE SES FESTES DE CAIMARI 2011
Gabriel Cañellas Fons



de beure, però a glopets i no a esclata-cor. Aquella Mallorca on una mà oberta en senyal de tracte 
ferm valia més que una escriptura a cas notari o una inscripció en es Registre de sa Propietat.

M’agrada fora mida veure sa cara des meus néts quan els hi contes que no hi havia televisió, 
que una ràdio havia de ser de galena, que podien viure sense electricitat, ni aigua corrent, que 
es carrers no estaven asfaltats, que es cotxos de cada poble se contaven amb es dits d’una mà i 
que des neumàtics vells en feien sabates per anar a escola si es doblers bastaven. Me pens que 
l’únic que els hi agrada de tot això és que no hi havia aigua corrent perquè així somien que se 
rentaven manco.

Si vos hi fixau, quasi sense voler, he donat ses claus de tres coses que hem perdut, que s’han 
perdut, i que potser eren bàsiques i fonamentals d’aquella Mallorca: seguretat, tranquil·litat i 
respecte a sa paraula donada. 

Mirau ara, d’altra banda, quin es el món on vivim. Ens envolta un món de desconfiances, d’anar 
tot el dia mirant qui passeja pes nostro costat, qui va o ve pes carrer, per on caminam en arribar 
sa fosca. Ses dones se creuen sa bossa enmig des braços. Ets homos, mà tot el dia a sa cartera 
encara que sigui per salvar, no es doblers, que ja són pocs es qui en duen, sinó ses targetes 
de crèdit. Vivim en el món de ses alarmes, de ses càmeres de vigilància, des pany i claus que 
tanquen portes i finestres blindades, on només valen consells per no deixar-se robar, per estar 
el més segurs possible. És una vida de portes barra posada que fan perdre sa relació amb els 
veïnats, sa tertúlia, es comportaments socials, es coneixement de ses persones que ens envolten 
i acabam aïllats, tancats, tot sols. Sa vida social se’n ressent. Aquell veïnatge tan hermós des 
balancins as carrer per prendre sa fresca s’ha traslladat, per raons de desconfiança, as clubs 
socials, as entramats esportius, a centres d’atenció social, però sempre evitant entregar-nos tal 
com som perquè ningú conegui es nostro entorn per por del que ens puguen fer, que mai serà 
res de bo.

Comparau amb aquell deixar sa clau en es pany, aquell tenir ses portes obertes perquè els qui 
passin vora ca vostra entrassin a fer unes paraules, aquell sentir-se família i poble. A mi me 
fa gràcia, i ho haureu vist qualque vegada, que fins i tot ses Administracions, quan havien de 
comunicar oficialment qualque cosa, deien que seria “en la casa y domicilio del interesado y 
caso de no ser hallado se haría en el domicilio de un vecino”. Pots pensar avui que cap veïnat 
s’avengui a rebre notificacions o comunicacions d’altres! Això ha passat a sa historia. Ningú 
agafa cap paper, no fos cosa se tornés contra.

Però no acaba aquí la cosa, perquè sa vida d’avui és d’un tal tragí, més semblant a un continu 
tremolí que acaba en terratrèmol. Tot són anades i vingudes, correries, molta feina, molta feina, 
moltes presses. Tothom va que perd el nord. Vos heu fixat que al·lots joves, madurs o majors mai 
els hi basta es temps per res: sa feina, es gimnàs, fer-se ses piules, córrer de llevant a ponent. 
Es cossos prenen es trot, es cap perd es sentit i mai hi havia hagut tanta gent as psiquiatra, as 
psicòleg, as consultor sentimental. Mai s’havien preses tantes pastilles tranquil·litzants, tants 
medicaments per curar s’estrès, tanta gent que ha de mester repòs. Es ritme de sa vida d’avui no 
té aturall i sabeu qui se’n ressent?  Se’n ressenten ses relacions de pares i fills on tot són crits 
i bramuls. Se’n ressenten ses relacions de parelles que, amb el nirvis a flor de pell, no poden 
escoltar i comprendre, respectar i fer-se respectar, i per un tres i no res s’enfloquen allò de “és 
que no m’entén, és que no me sent realitzat, és que s’han acabat es sentiments”. I que vos he 



dir de ses relacions amb es majors, aquells com jo, pesats i mals de sofrir, aferrats a somnis que 
mai s’han fet realitat i a desitjos que mai veurem aconseguits. No hi ha temps per una estona 
d’escoltar, per una paraula de conhort, que compensi ses hores i hores de passar pena pels altres 
mentre esperen anar a un més enllà.

Abans hi havia manco nirvis i més temps. Sa malaltia més difícil se podia curar amb una tassa 
de til·lo o d’herba-lluïsa i sa comprensió d’uns amb es altres feia més forta sa relació familiar 
i afectiva, encara que molts de pics comportàs renúncies i sacrificis mutus. Vivim una època 
de drets, hem de fer valer es drets que ens pertoquen, lluitarem fins on faci falta i arribarem a 
s’enfront per no perdre cap ni un des drets que corresponen. Però a mi me sembla que ningú 
recorda que tots es drets impliquen unes obligacions i que d’aquestes ningú se’n recorda. Es cos 
s’exalta, s’esperit s’encalabrina, es ànims s’encalenteixen, cridam, ens indignam, no escoltam i 
acabam retuts de cos i d’ànima. Ai! aquell temps de passa-tu i ja ho veurem.

I arribam així as tercer des punts que vull tocar, encara que possiblement sa llista se podria fer 
molt més llarga. Dèiem que una mà estesa era més important que una escriptura o un Registre, 
quasibé ja no s’ho creu ningú, perquè a un moment determinat es valor d’una paraula donada, 
que tenia més força que qualsevol llei, va caure per sa inseguretat i sa desconfiança, pes nirvis i 
sa intranquil·litat, retuda davant aquella norma imposada de “canten papers i menten barbes”. 
El que no està escrit i registrat no existeix, és sa renuncia més sonada as valor de sa pròpia 
persona. Puc enganar quan vull, puc tornar enrere quan vull. Si no està escrit, res val. Heu pensat 
mai que això representa sa degradació moral d’una persona que no és capaç de mantenir es 
compromís contret amb sa paraula donada. És reconèixer públicament que dins noltros qualque 
cosa s’ha rompuda per sempre i no tornarà tenir adob, ni de metge ni de mecànic.

Se deia un temps d’un homo que “se vesteix pes peus”, símbol de que era un homo de principis, 
d’actituds, de paraules i de fets. I avui no feim més que mostrar es peus i qualcun fins i tot es 
llautons, i no ens importa, no ens cau sa cara de vergonya i tenim més paraules que un venedor 
de fulletes d’afaitar arrebatat a un cap de cantó de sa plaça.

Idò, què voleu que vos digui, estimats meus? Jo ja som as torna-m’hi, jo enyor aquell temps 
passat encara que sé que no tornarà, en què sa gent se sentia segura, feia poble, estava 
tranquil·la i prenia til·lo i donant una mà, donava s’ànima.

Sí, sé que no tornarà per molt que hi sospiri, però no per això vull renunciar a sa lluita per 
recuperar aquell esperit perquè sé que ens feia molt més feliços, o al manco vivíem més 
tranquils. Sí, observau quantes cares me miren amb indulgencia dient i que no veu que no hi 
hauria consum, ni progrés, ni xarxes socials, ni missatges telefònics o e-mails, ni televisions 
digitals, ni consoles, ni iphones, ni viatges, ni gasto, ni spas, ni massatges, ni vacances, ni viatges 
a mons desconeguts, ni... ni... ni.

Sí que ho sé, però heu pensat si returant una mica tot això, seríem més persones.

Jo m’ho deman cada dia.
I acab. D. Miquel Costa i Llobera va escriure uns versos que a mi m’agrada molt de contar i diuen 
així, baix del títol de



DOS SOSPIRS

Prop de la llar s’escalfaven
un vespre d’hivern obscur, 

la vella, resa qui resa...
la jove, mirant-se es fum...

-Ai!- tot baix digué la jove
I la vella: Ai, bon Jesús!
Que teniu ara, padrina?
Filla meva, que tens tu?

Cap d’elles tornà resposta, 
però pensaren al punt:
Si ho sabíeu, padrineta!
Si ho sabies, joventut!

Idò bé,  sa jove pensaria en el món que ha de venir i està per fer, lliure de fermatalls i estretors, 
tal volta amb un gran amor.

Jo, com sa vella, pensaria amb l’amor. Sí, amb l’amor des temps passat que va ser molt feliç, 
m’omplí de goig, me va marcar principis i normes de conducta i, encara que sé que no tornarà, 
l’enyor malament visqui al dia.

No penseu que són històries de vell. Hi ha molt que aprendre d’aquell passat.

BONES FESTES I MANDAU FEINES



Imatges d’ahir

Miquel i Antònia 
(de ses Medicines)

Toni (Pollencí) 
Francisca (Curta)

Pep
(de Son Torrella)

Toni
(Pesador)

Antònia i Tòfol Barceló



Bernat (Tòfol)
Maria (Tome)
Margalida (Rogeta)
Miquel (Magí)
i els seus fills
Tòfol, Maria i Pau

Equip de futbol 
Caimari 
any 1973

Tomeu (Franc)
i la seva néta Esperança

Victòria Felipe



Jaume (Pintat)

Bernat (Casetes)
Margalida (Pesadora)

Miquel, Joan Manel, Joan Toni, Joan Toni, Joana Maria, 
Aina, M. Assumpció, M. Antònia, Toni, M. Antònia. 

Biel i Antònia (des Carreró)
i els seus fills Arnau i Enriqueta



Margalida, Joana i 
María (Pesadores)

Miquel, Joana, 
i els seus fills Pedro i Victòria Felipe

Bernardí (Com), Joan (Curt), Biel (Moncaire), Bernadí (Pelat), Pep (Mongetins), Joan (ca na Maria d’en Pere)

*
* *

* * *



Jornades de ple estiu
Han hissada la bandera a damunt el campanar

i les campanes repiquen pregonant les nostres festes,
que amb molta alegria, ajuden a recordar,

memòries que mai s’obliden i que te fan retomar
a sentir belles tonades de cantaires i orquestres.

El dia sembla més llarg perquè el sol fa més claror,
són dies de cel blavenc, jornades de ple estiu,

els jardins estan florits, el camp du encara verdor,
pareix que totes les coses han recobrat el valor

i el rumb que du el vent és més suau, més festiu.

Ha fet el niu l’oroneta sota la vella cornisa
de les cases més antigues, que estan plenes de records,

la monòtona cigala amb el seu òrgan matisa
i vibra amb el seu so que tal vegada ens avisa
que la calor és salut i aixo és nostre conhort.

Enconats dins la penombra de les nits curtes d’estiu,
tenim festes molt alegres i plenes d’il·lusió,

ben guardat dins la memòria, com esser un vell arxiu
guardam el record cada any, surt a llum i ens sonriu

per donar solemnitat a la Mare de Deu d’Agost.

Vos convidam a gaudir d’aquests dies tan subtils
que Caimari està de festes enjoiats de flors i llums

veureu els xeremiers, l’art de tocar en molts d’estils,
veniu, vos agradarà, viure dins tants de perfils

i conèixer ben d’aprop tots els nostres costums.

Festes d’agost 2012
Jerín Vallcaneras Vicens
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