




Estimades Moscarienques, estimats Moscariencs:

Novament ens trobam a les portes de les Festes de la nostra Patrona,
Santa Anna, festes de marcat caràcter cultural i tradicional.

Festes per mantenir ben viu el nostre patrimoni cultural, identificatiu
d’un poble que estima i valora les seves arrels i la seva tradició.

Enguany celebram els 10 anys d’una imatge lligada a la Festa des
Fadrí, la catifa de flors del Carrer Nou, amb la plena participació de tots
els veïnats que fan un fresc i colorejat acompanyament al Fadrí Major.

Santa Anna, patrona dels fadrins, convida a la festa. El Fadrí Major,
demana la participació i, el poble engalanat per tots els carrers i places
amb un aire fresc de murta i de canyes verdes, respon amb una ofrena
a la patrona.

Santa Anna, patrona també dels padrins, és el context idoni per
homenatjar els nostres majors, font de saviesa, humilitat, de tradició i de
respecte.

La Trobada de Pintors, que enguany celebra la seva majoria d’edat, és
també un clar exemple de reconeixement del nostre entorn natural i
arquitectònic, artistes de tot Mallorca immortalitzaran els nostres parat-
ges, reconeguts mundialment com a patrimoni de la humanitat.

Moscari m’enamora. Un poble que tots quan hi vivim no només tenim
quotidianament dins els ulls sinó que també el portam dins al cor.
Gràcies pel respecte que tenim els uns amb els altres, als nostres majors,
als joves, als infants, als nouvinguts, tots compartint un mateix camí de
progrés i benestar.

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 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 2013.

Rafel Gelabert Tortella.
Batle de Moscari.



DIJOUS 25 DE JULIOL.

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

20.00 h. Pregó de Festes a càrrec de Catalina Muntaner
Perelló, de Sa Bisbal, a l’Església Parroquial 
de Santa Anna.

20.30 h. Petit Concert de piano a càrrec de Stephen Blue, 
a l’Església Parroquial de Santa Anna.

21.00 h. Inauguració i Obertura de les exposicions:
Exposició de fotografia: “Moscari i el seu entorn” 
a càrrec de Felip Morell Palou, al Centre Cultural 
Can Roig.
Exposició Col·lectiva a Ca Ses Monges.

21.30 h. Obertura del nou local social de Can Cullera de
l’Associació d’Amics de la Gent Gran de Moscari.

22.00 h. Sopar a la fresca 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 26 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 XXIè Torneig de Futbolet. 
XVIIè Trofeu “Sa Bisbal”, al Poliesportiu 
Municipal “Sa Verdal”.

22.30 h. Festa Pagesa. Ambientació i Música 
a Sa Plaça Major.

Gaudeix vestit de pagès d’una vetllada 
amb identitat.
Presentació de les Herbes de Santa Anna 2013.

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  27  DE  JULIOL.

09.00 h. XVIII  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.

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

20.00 h. Visita amb les autoritats assistents 
a l’ornamentació floral del Carrer Nou.

20.30 h. XXXXII 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.

21.00 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 28 DE JULIOL.

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

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

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

10.00 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.

11.00 h. OFICI MAJOR I OFRENA FLORAL A SANTA ANNA
presidida per 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.

12.00 h. REFRESC POPULAR.

18.00 h II Trobada ecoeducativa 
“ Un verger per a Sa Verdal” 
al Poliesportiu Municipal Sa Verdal.

22.00 h. NIT DE TEATRE a càrrec 
del GrupdeTeatre“Calabruix”, 
que escenificarà l’obra: “Hem perdut es papers”.



Poble de Moscari, bon vespre.

Voldria agrair-vos en primer lloc la convidada i l’honor que em
suposa fer el pregó de les festes de Santa Anna, una convidada que
es va fer efectiva a través del vostre Batle, Rafel Gelabert, a qui perso-
nalment li vull donar les gràcies per la confiança que em va fer.

Quan vaig rebre aquesta convidada, vaig pensar que de ben
segur no reunia mèrits suficients com per ser-ne mereixedor, ni per la
meva tasca com a professor de secundària -la meva professió- ni com
a historiador -la meva vocació. Tanmateix, després de pensar-hi molt,
vaig arribar a la conclusió que al cap i a la fi potser sí que hi havia un
motiu per acceptar pronunciar aquest pregó. I és que Moscari forma
part de la meva vida, de la meva història. En forma part, en primer
lloc, per una qüestió de sang, ja que el meu padrí Arnau Tugores, de
Son Mavet, era fill d’aquesta vila. No cal dir que la sang és més espes-
sa que l’aigua. Per altra banda, Moscari, per així dir-ho, forma part del
paisatge de la meva infància. Qui vos parla va tenir la sort de tenir la
família escampada per diversos pobles, de forma que vaig poder
compartir els dies d’estiu amb els meus cosins i oncles per diverses
viles, com Campanet, sant Joan, Inca i també Moscari.

Aquestes estades a Moscari m’han deixat records que mantenc
ben vius. Com és ben sabut, els records de la infantesa se’ns graven
a foc, i per la majoria de nosaltres amb el pas dels anys es van tornant
de cada vegada més i més bons, com també passa amb alguns vins.
I és que amb els records d’infància, com també sovint amb els de l’a-
dolescència, passa que tendim a considerar-los amb un judici extre-
mat: o bé són records meravellosos, bons fins i tot en parlar d’episo-
dis que en el seu moment no ho foren en absolut, o bé són amarats
d’un to amarg i fins i tot dramàtic. Idò bé, en el meu cas els records



de la infantesa són del tot positius, i entre aquests records hi ha els de
les meves estades estivals a Moscari.

Deu fer d’aquestes estades cap a una vintena d’anys, any amunt
any avall. Solia passar uns dies amb els meus cosins i amb els meus
oncles, uns dies que, com sol passar quan un està bé, s’escolaven
amb la velocitat del llamp. Una de les coses en què un més pensa d’a-
questes estades és la sensació de llibertat, de gaudir de tot el temps i
de tenir totes les ganes del món per trescar i fer coses tot el dia, anar
amunt i avall sense gairebé tenir noció del temps que passava. I és
que se’n poden fer de coses, quan un no té obligacions...
Evidentment, amb els meus cosins ens relacionàvem amb els infants
i joves del poble, i el que més em sorprenia era el sentiment de comu-
nitat que es respirava. Feia la sensació que tothom era conegut, i
segurament la feia perquè era així; aquest és el gran tresor dels
pobles petits. I aquest sentiment de comunitat, d’unitat, no tan sols
era quelcom abstracte, sinó que tenia una traducció, per exemple, en
la preparació de les festes. Record especialment les hores i hores que
es dedicaven a preparar el festival, on els nins i joves participaven
amb una il·lusió fora mida, sense reparar en el temps invertit i sense
peresa de repetir una vegada i una altra balls i coreografies del to
més divers. Record també les visites a les instal·lacions esportives i molt
especialment l’emoció que era trescar pel poble quan hi havia revet-
lles o altres actes nocturns, la sensació de deambular d’un lloc a un
altre del poble, sense un destí fixat, sense res en concret a fer, gaire-
bé per partir d’un lloc quan s’hi acabava d’arribar; en fi, les coses que
fan els joves, que han fet sempre i que segurament sempre faran...
Eren, sens dubte, bons moments, estones de felicitat, de la felicitat
que només poden sentir els infants, ells que no tenen responsabili-
tats, que són ciutadans proveïts de tots els drets i a qui ningú els
exigeix deures, que encara conserven la innocència, els que miren el



món amb els ulls nets i que veuen el que hi ha... Permeteu-me un
incís: els infants i especialment els joves són sempre jutjats com a pit-
jors que les generacions anteriors, i no només avui en dia, sinó ja
gairebé des dels principis de la història -en textos egipcis, per exem-
ple-, però a pesar d’aquesta sensació, la realitat és obstinada, i el món
ha evolucionat i evoluciona, a pesar dels seus joves...

L’evocació que acab de fer d’aquests records no és una evocació
gratuïta, sinó que l’he feta amb una finalitat concreta, una finalitat
que té a veure amb els moments que ens ha tocat viure. Ja he
esmentat anteriorment que allò que més record de les meves estades
al poble era la sensació de comunitat que el poble transmetia, perce-
bre que tothom es sentia implicat amb la seva comunitat. A aquesta
idea de pertinença al col·lectiu, s’hi ha d’afegir un altre element molt
important, com és la il·lusió amb la que bona part del poble participa-
va -i encara ara ho fa- en les distintes activitats que s’organitzen amb
motiu de les festes, en actes tan carregats de tradició i emoció com
pugui ser la festa del fadrí. Aquesta sensació de comunitat i la il·lusió
del poble són els elements que volia posar de relleu i que ens han de
servir per afrontar aquesta etapa difícil.

I és que és cert que passam per un moments difícils, complicats,
terribles per una part important de la societat, però també es cert que
aquestes terres de Moscari n’han vistes de molt pitjors, Mallorca en la
seva història ha patit convulsions absolutament devastadores, terri-
bles, però n’ha sortit. Per fer un poc de memòria, i servint-me dels
meus coneixements en la Història de la nostra terra, podem rescatar
alguns episodis que ens faran veure la situació actual amb uns altres
ulls i amb una mica més d’optimisme.

Així, un dels punts més crítics en la història mallorquina és la revol-
ta forana de 1450-1453, un alçament de part de la població de la



part forana que reclamava l’equilibri en la carrega fiscal entre part
forana i ciutat que va acabar amb la intervenció armada de merce-
naris italians que massacraren a les forces foranes no gaire lluny d’a-
quí, al Rafel Garcès. Tanmateix, i a pesar de la duresa de les represà-
lies exercides sobre els forans, que encara es varen veure més empo-
brits, podem considerar aquesta revolta com l’avantsala del que va
ser el major conflicte que hagi assolat Mallorca, les Germanies que es
desenvoluparen entre 1521 i 1523.

Aquest conflicte pot ésser vist des de perspectives molt diverses,
però en general podem dir que va ser una guerra civil que enfrontà
els pagesos forans i els menestrals de Ciutat amb les oligarquies eco-
nòmiques i els grans terratinents, que residien a Ciutat. En part, les
causes ja s’arrossegaven del conflicte anterior, i la situació econòmica
no havia fet sinó empitjorar. A més, als problemes econòmics es
superposaren les banderies entre faccions nobiliàries i lluites de
poder entre les diverses institucions de l’illa. El resultat de tot plegat va
ser desastrós: els agermanats arribaren a controlar tota l’illa excepte
Alcúdia, que es guanyà el títol de “ciutat fidelíssima”, on els nobles i
les autoritats hagueren d’amagar-se, i Carles I optà per resoldre el
problema per la força, amb tropes mercenàries que massacraren des-
pietadament als agermanats en batalles com la de Son Fornari. Les
represàlies foren duríssimes, i com a mostra podem dir que el cos
esquarterat de Joanot Colom, el més destacat dirigent agermanat, va
restar exposat en públic durant dècades.

Com veim, per tant, els mallorquins hem alçat el cap després d’es-
deveniments infinitament més tràgics i de conseqüències molt més
profundes que els actuals. Hem de confiar que tenim les eines per
remuntar el vol, que som els mallorquins més ben preparats que mai
han caminat per aquestes terres i que si conservam el sentit de comu-



nitat i la il·lusió que Moscari demostra en les seves celebracions popu-
lars, tard o prest en sortirem. Fa uns dies vaig llegir per internet una
sentència que no per òbvia deixa de ser menys certa: “el pitjor dia de
la teva vida tan sols durarà 24 hores”. Amb les crisi passa el mateix,
se’n surt més prest o més tard.

Permeteu que acabi aquest pregó de festes que m’heu convidat
a fer desitjant que tots plegats visquem aquestes festes de Santa
Anna de 2012 plens d’il·lusió i alegria. I tant debò aquesta il·lusió i
aquesta alegria s’allarguin més enllà de les festes i ens permetin a tots
plegats veure passar els dies sense perdre el somriure.

Poble de Moscari, gràcies de nou per l’honor que m’heu fet.

Molts d’anys i bones festes de Santa Anna.

Rafel Socias Tugores
Llicenciat en Història 
i professor de secundària.



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:   Pere Gelabert Tortella.
ANY 2009: Arnau Tugores Rayó.
ANY 2010: Macià Muntaner Gili.
ANY 2011: Llorenç Tortella Gost.
ANY 2012: Joan Gelabert Tortella.



PatroCina

organitza

Ajuntament de Selva

PARRÒQUIA DE 
SANTA ANNA DE MOSCARI

Hotel  -  Restaurant

Imprés a: Impremta Son Ametler






