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Salutació
Convidada a festa a tot el poble de Caimari

“Caimari és un mot pla que sona bé a les orelles,
Caimari deixa un gust al paladar de mel d’abelles

Caimari és, pels dos ulls, com processó de meravelles.

El poble de Caimari
té calentor de niu...!

ditxós que hi pot estar 
hivern i estiu”

Fragment de CAI-MARI, poema de Bartomeu Matheu Caimari

Seguint la tradició, Caimari celebra les festes patronals ben enmig del mes d’agost, i és motiu 
per què la plaça i els carrers es converteixin en espais on viure i compartir la festa i la ditxa 
de viure i gaudir del poble tant a l’hivern com a l’estiu, en paraules del poeta caimarienc B. 
Matheu.

I aquest és el sentiment que ens guia cada dia, fent feina pel poble, per a tothom, amb 
dedicació i responsabilitat, valorant també la ditxa de treballar per atendre i resoldre els 
reptes de Caimari, com és el de la construcció d’una escola nova.

Vull agrair a totes les persones, associacions i entitats que dediquen el seu temps i esforços 
en l’organització d’actes i activitats per les festes que anam a encetar, així com també tota la 
dedicació que al llarg de l’any ofereixen perquè el poble vagi endavant.

Crec que és una certesa dir que les festes es manifesten com a la millor expressió del poble 
de Caimari per celebrar tot el que ens uneix. Anem nins i joves, grans i majors a gaudir de 
les festes del poble amb aquest esperit de respecte, tolerància i diàleg que ens defineix com 
a poble i amb el desig, en nom propi i en nom de tot el Consistori, de que passeu unes bones 
festes patronals de la Mare de Déu d’Agost.

Molts d’anys

Tòfol Barceló Mestre
Batle de Caimari
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Homenatge a la gent gran 
de Caimari 2016

JAUME GUAL MARTORELL  14/09/1922

MARIA MARTORELL SASTRE  26/12/1922

CATALINA VILLALONGA BERNAT  08/02/1923

ANTONIA ROTGER MAIRATA  25/01/1924

JOANA ROTGER FEMENIAS  01/05/1924

CATALINA ROTGER MATEU  25/06/1924

JOANA VILLALONGA BERNAT  23/10/1925

MARTINA ROTGER CARBONELL 05/11/1925

MARGALIDA REYNÉS GELABERT  09/11/1925

JOAN MARCÉ FAR  26/06/1926

FRANCISCA ROTGER FEMENIAS  16/07/1926

MAGDALENA GARAU GELABERT  13/10/1926

JOSE CERDA VIVES  27/10/1926

FRANCISCA SEGUÍ PERICÁS  20/04/1927

MARGALIDA REUS GARAU  21/05/1927

ANTONIA MARTORELL SEGUÍ  18/09/1927

TONI ROSSELLÓ SEGUI  20/07/1928

ANTONIA MAYOL MAIRATA  03/08/1928

SION MATEU MARTORELL  23/09/1928

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 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

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 JIMENEZ ZAMBRANA  14/10/1930

PEP SEGUÍ MATEU  28/01/1931

ANTONI MARTORELL MATEU  21/03/1931

JERÓNIMA VALLCANERAS VICENS  17/04/1931

JORDI MARTI FRONTERA  22/05/1931

RAFEL LLOMPART PERELLO  09/06/1931

MAGDALENA MAYOL MAIRATA  13/06/1931

ANTONIA MAIRATA CAIMARI  16/07/1931

ANTONIA MARTORELL SASTRE  19/07/1931

MARTÍ CAÑELLAS MARTORELL  25/08/1931

MAGDALENA SEGUI ROTGER  28/09/1931

GORI 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

JAUME MIR BUSQUETS  03/02/1932

SIMO MATEU PERICAS  04/02/1932

BERNADÍ SEGUI MAIRATA  10/02/1932

MAGDALENA REUS GARAU  17/02/1932

ANTONIA ORDINAS ROTGER  05/04/1932

MARIA PROVENZAL ESTELRICH  14/04/1932

JOSEP SEGUI MATEU  18/04/1932

MIQUEL MATEU BESTARD  21/04/1932

PEP SEGUI BERNAT  18/05/1932

ANTONIA ESTRANY PUJADAS 24/08/1932

COLOMA SEGUI PERICAS  28/08/1932

MARIA MUNTANER MARTORELL  29/10/1932

MARIA CAPO SERRA  30/01/1933

PEP COLOM MARTORELL 30/01/1933

CATALINA MAIRATA GUAL 05/02/1933

JAUME TUGORES MATEU  10/02/1933

CATALINA SEGUI MAIRATA  27/07/1933

PEDRO CIFRE FAR  29/11/1933

FRANCISCA TORRES BAGUR  04/02/1934

PEP ORDINES ROTGER  04/04/1934

MARGALIDA COLL MORAGUES 06/04/1934

JOANA MATEU PERICAS  10/05/1934

BIEL RIGO RAMIS  10/05/1934

MARGALIDA GARAU GELABERT  20/06/1934

TONI PERICAS SOLIVELLAS  25/07/1934

MARIA JAUME PERELLO  05/10/1934

MARIA FEMENIAS RULLAN  08/10/1934

AINA MARIA MAIRATA GUAL  16/10/1934

TOMEU VICENS ARBONA  10/01/1935

ESPERANÇA VILLALONGA COMAS 15/02/1935

CATALINA MATEU MATEU  22/03/1935

COLOMA PERICAS SEGUI  06/05/1935

ANA MARIA GELABERT MAS  05/07/1935

ANGELINA HUERTA ALMARAZ  03/08/1935

JUAN SEGUI PERICAS  02/11/1935

MAGDALENA SASTRE CÁNAVES  07/01/1936

CATALINA MATEU GARAU  14/01/1936

MARGARITA AMETLLER CRESPÍ 17/02/1936

ANTONIA MAIRATA ROTGER  09/04/1936

MIQUEL SOLIVELLAS SEGUI  02/05/1936

LORENZO AMENGUAL MORRO  06/06/1936

LUCIA HEREDIA SANCHEZ  24/06/1936

MARGARITA COLOM MARTORELL  13/09/1936

JUANA GARAU COLOM  22/09/1936

ANTONIO GARAU CIFRE  30/09/1936

FRANCISCA GARAU CIFRE  30/09/1936

ANTONI RAMIS PALOU 09/12/1936

ANTONIA LLINAS FAR  28/12/1936 

FRANCISCA RIPOLL MORRO  29/12/1936

 



Dijous, 11 d’agost de 2016
10.30 Cavalcada amb ponis pels nins i nines del poble
 Per gentilesa de Pony Express.
 Hi haurà un gelat pels nins i nines participants.
 Col·labora: Font Sorda i sa Tafona de Caimari
 Lloc: Plaça Major

18.30  Inauguració de l’exposició de pintura a càrrec de MALEN COMPANY PAYERAS.
 Col·labora: Aserradero Forestal Balear.
 Lloc: Església Vella

19.00 Inici de festes amb amollada de coets, 
 repicada de campanes com es feia antigament i cercavila amb una colla de 
 xeremiers de Caimari i Mancor de la Vall.

19.30  Pregó d’inici de festes, a càrrec de MIREN GOTZONE BLANCO ALORDA, jutgessa.
 Lloc: Església Vella.

20.00  Concert de piano i violí a càrrec de MARIA DE LLUC COLL COMAS I 
 BERNAT MARTÍ RIUTORT.
 Col·labora: Comas, obres amb firma 
 Lloc: Església Vella.

21.30  Sopar  popular amb la participació de tot el poble.
 Per poder sopar se demana l’aportació d’algun menjar (no begudes). 
 Les aportacions s’han de fer a Ca Ses Monges de les 17 a les 20,30 hores.
 Organitza: Associació d’Amics de Caimari en bauxa.
 Col·labora: Supermercats Aprop i Codorniu.

 Lloc: Plaça Major

23.00  Divermàgia. Espectacle de màgia per a nins i grans.
 Organitza: Departament de Cultura, Patrimoni i 
 Esports del Consell de Mallorca
 Lloc: Plaça Major.

00.00  Música a capel·la  amb el grup O’VEUS i 
 a continuació actuació de l’humorista i imitador XAVI CANYELLES
 Lloc: Plaça Major

Programa 
Festes Caimari 2016

Tenda - degustació



Divendres, 12 d’agost de 2016
10.30  Castells i jocs d’aigua pels nins i nines.
 Col·labora: Toni Garcia Instal·lacions
 Lloc: Plaça Major

17.00  Corregudes de joies
 Col·labora: Coca-Cola
 Lloc: Plaça Major

18.00  Corregudes de cintes en moto
 In Memoriam Joan Seguí “Johnny”
 Col·labora: Mecànic Color
 Lloc: Plaça Major

23.00  Nit jove de rock amb les actuacions dels grups:
 GARANYA
 BAIX’N’NICOTINA
 ENROCKATS
 SOM CAPARRUTS
 DJ B2B
 Lloc: Plaça Major

01.30  Trobada de quintades caimarienques amb les seves respectives camisetes. 
S’escollirà la més original, divertida, elegant,... 

 Mudau-vos i participau-hi amb la vostra.
 Col·labora: Bar Restaurant Sa Tafona de Caimari
 Lloc: Plaça Major
 

Dissabte, 13 d’agost de 2016
17.00  Jocs multiesportius
 Destinat a nins i nines fins a 16 anys
 Els participants hauran de dur roba i calçat esportiu
 Col·labora: Club Multiesportiu Portal de la Serra i IncaColor
 Lloc: Plaça Major

19.00  IV cursa festes de la mare de deu d’agost. A partir de 16 anys.
 Organitza: Associació Comuna de Caimari
 Col·labora: Coca-Cola

23.30  Gran revetla amb les actuacions dels grups
 DUO SÁNDALO
 QUARTET LLUNA PLENA
 SES BUBOTES
 WITHOUT STRING

TALLERS A INCA I CAIMARI

INCA
COLOR

pintures

PINTURES, ESMALTS I COMPLEMENTS

Coca amb verduraa trenc d’alba



Diumenge, 14 d’agost de 2016
10.30  Gran diada ciclista
 Itinerari: Sortida de la Plaça Major cap a Binibona, Quatre Cantons, Moscari, Pont 

d’en Blai i arribada a la Piscina Municipal Ses Deveres.
 Col·labora: Olimports i Coca-Cola

17.00 Passejada en moto
 Sortida de la Plaça Major direcció Mancor, Selva, Moscari, Campanet i tornada per 

el camí vell de Pollença cap a sa piscina municipal de Caimari.
 Coca amb verdura pels participants a l’arribada a Ses Deveres
 Col·labora: Restaurant Ca s’Amitger (Lluc - Escorca)

18.30 Festa Holi amb un dj
 Per a tots els públics (fins a 10 anys han d’anar acompanyats d’un adult). 
 Venda de bosses a la barra dels quintos.
 Lloc: Aparcament públic de Caimari (darrera l’església).
 Col·labora: Restaurant Ses Deveres

21.30 Campionat de truc per parelles
 Lloc: Plaça Major
 Col·labora: Restaurant Marisqueria Internacional 

21.30 Torneig de parxís per parelles
 Lloc: Plaça Major
 Col·labora: Restaurant Ca’n Gallet (Escorca)

21.30 Loteria a la fresca.
 Lloc: Carrer de Ses Tavernes
 Col·labora: Bar Ca’n Tomeu (Caimari)

00.00 Festa de l’escuma amb la participació d’un DJ.
 Lloc: Plaça Major
 Col·laborador: Transports i excavacions Ca’n Franc.

01.00 Pujada al pi ensabonat



Dilluns, 15 d’agost de 2016 
(festa de la patrona)
10.30 Jocs d’aigua per a nins i nines
 Lloc: Piscina Municipal Ses Deveres
 Organitza: Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca 

Col·labora: Arquitecma

18.00  Cercavila amb una colla de xeremiers de Caimari i de Mancor de la Vall.

18.30  Repicada de campanes

19.00  Ofici solemne oficiat pel P. Bernadí Seguí SJ amb la participació del cor 
 parroquial dirigit per Miquel Tortella. 
 Lloc: Església de la Immaculada Concepció de Caimari

20.00  Homenatge a la gent gran 
 amb l’actuació del grup de ball de bot format pels nins i nines del CEIP Ses Ro-

ques i l’Agrupació Aires de Muntanya de Selva.
 Col·labora: Ca’n Miquel Gelateria

22.00  Ball en linia
 Demostració dels alumnes de ball en linia de Caimari

23.30  Festival de playback
 Per a tots els públics.
 Inscripció prèvia fins dia 8 d’agost de 2016  al telèfon 646240078 (whatsapp) 

o correu electrònic biblioteca-caimari@ajselva.net indicant cançó, autor, partici-
pants i edats.

 Els participants hauran de dur la cançó gravada en un pendrive dia 8 d’agost de 
2016 a la Biblioteca de Caimari (de 9 a 13 hores).

 Lloc: Plaça Major
 Col·labora: Elèctrica Gual Martorell



Dimarts, 16 d’agost de 2016
10.00 Torneig de tennis taula pels residents.
 Organitza: Llorenç Mir i Pau Colomar
 Col·labora: Autocars Alorda.

11.00 Jocs tradicionals pels nins i nines.
 Organitza: Quintos 2016
 Col·labora: Conserves Bernat

18.30 Finals torneig de futbet i padel
 Col·labora: LUVIANA

22.00 Homenatge al grup de teatre caimarienc “ Disbauxa” amb la projecció de 
l’obra “Fotuts i ben fotuts”

 Lloc: Plaça Major
 Col·labora: Restaurant Ca na Toneta

00.00 Gran fi de festa amb focs artificials i amollada de globus
 Col·labora: Hotel Albellons Parc Natural i Hotel Binibona Parc Natural.

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



Cels de Caimari, Muntanyes de Caimari, Oliveres de Caimari, Autoritats de Caimari i Rodalia, i el que és 
més important: Habitants del poble de Caimari, 

Molt bon vespre a totes i a tots. 
Gràcies per venir i gràcies per convidar-me a ser el pregoner d’enguany. 
Quin honor, quin luxe, quin privilegi.
OOOHHHHHHHH!!!
Estic que rebentaré d’alegria!!!

No passeu pena. Tothom sap que sóc un poc animal però avui no faré animalades, en tot cas avui mostraré 
l’amor animal que sento pel lloc on vaig néixer i on vaig començar a ser qui sóc.

Ser el pregoner és una responsabilitat. I abans d’acabar amb el pregó que us pregonaré en vaig fer tretze, 
d’altres pregons. O sigui, tretze versions abans d’arribar a aquesta última, que és definitiva. El més divertit 
era una espècie de conte en què un escriptor era convidat a fer el pregó del seu poble i l’escriptor escrivia 
molts pregons: un d’històric (amb tota la història del poble), un de pornogràfic (amb oliveres fornicant i 
gemegant i branques penetrant la fortor de la terra i sucs i oli i etcètera), o un de divertit (un pregó que al 
final no acaba dient res del poble però que podria ser un pregó utilitzat per a qualsevol poble de qualsevol 
país i de qualsevol lloc del món, un pregó que podria ser utilitzat en qualsevol esdeveniment, un bateig, 
una comunió, un míting, una reunió o unes festes de poble, un pregó tan buit que era ideal per a qualsevol 
ocasió i possibilitat, el pregó dels pregons, el pregó platònic, el pregó d’una nova era antològica). 

En definitiva, que estic de pregons fins a les orelles, però això vol dir que m’he esforçat perquè el poble de 
Caimari mereix molt més que un pregó, mereix un Pregó Èpic. Per això aquest pregó és la síntesi de tots 
els pregons, aquest Pregó és el Pregó Suprem, el Pare dels Pregons, el que condensa totes les energies 
pregoneres.

Totes les anècdotes humanes quedarien curtes i haurien de ser incloses en tots els pregons, per això 
existeixen, perquè cada aventura parla de com som, i per què. Podria parlar de quan anava a l’escoleta 
Ses Roques, amb les meves professores Maria i Paquita i Xisca; de quan anava a veure la meva padrina 
a berenar una coca de patata amb nocilla a la seva cotxeria; o de quan la meva padrina, na Juanita des 
Correus, feia classes de ball de bot i de boleros i de fandangos en aquesta mateixa cotxeria i molts dels 
que sou aquí la vàreu tenir de professora. Ara va de bo! Ara va de bo!

També podria parlar d’una de les coses que més il·lusió em feia de les festes de Caimari, com és el Festival 
d’Estels Caimariencs, que encara es fa i que sempre és un exitàs per poder veure la ninada interpretant 
grans cançons mítiques de l’antigor i de l’actualitat. Jo vaig arribar a interpretar molts artistes fent playback. 
Vaig deixar-me la vida damunt dels escenaris convertint-me en las Amistades Peligrosas, Nino Bravo, Joe 
Cocker, Michael Jackson, Juan Luis Guerra, Sau, Ricky Martin, Alejandro Sanz o els Beatles. I després jo 
anava a comprar el pa o qualsevol altra cosa i totes les madones de Caimari m’aturaven pel carrer i em 
deien HO HAS FET MOLT BÉ, JAUME, ETS UN ARTISTASSO! I jo que m’inflava com un gall dindi, glu glu 
glu glu glu glu, i anava ben xalest la resta de dies de festa. 

També podria parlar de les mítiques competicions de Truc i de Futbito; de les Tapes del Bar Can Tomeu 

Pregó de festes 2015



(OH DÉU MEU!); de la insigne glòria de tots i cadascun dels nostres bars, comerços i llocs municipals, des 
de Ca Na Tina i Ca Na Puri fins al Bar Can Vilà i el Bar Ets Arcs, tot recordant el Forn de na Maria, amb 
aquelles coques tan bones que jo no vaig arribar a tastar perquè quan hi anava ja només venia productes 
de La Gloria: i fixeu-vos quines coses, una dita popular meravellosa que és pura i autèntica: JO NO HI ERA 
PERÒ ME’N RECORD, repeteixo, perquè és important, JO NO HI ERA PERÒ ME’N RECORD, perquè en 
el fons un poble com Caimari incita no només a la memòria individual sinó també a la memòria col·lectiva, 
aquella memòria formada per totes i cadascuna de les nostres memòries, tots els nostres cervells mesclats, 
units, redimits per la tremolor de pensar i recordar, fins i tot recordar allò que no vàrem viure, allò que no 
sabem, recordar l’inrecordable. 

Tot i que no sé si heu triat el millor per fer el pregó d’enguany. Perquè qui ens ho hagués dit, que en Jaumet 
des Correus, també conegut com el socorrista de la piscina de Caimari durant els estius de 2005 i 2006, 
estaria en aquesta situació tan curiosa. Ho haguéssiu imaginat mai? Jo tampoc. Ara bé, puc dir que vaig ser 
un socorrista de puta mare perquè vaig fer un 100% de salvaments de vides que varen caure dins l’aigua. 
Sí, ja ho podeu ben creure, un 100%, o sigui, i explicant-ho en detall: un salvament que vaig fer i la criatura 
es va salvar! Ho recordo molt bé. Jo estava mirant l’infinit i, de sobte, d’enfora, del camí que connecta la 
piscina amb l’església nova, arriba corrent una cosa peluda, immensa i a tota pastilla: UNA CUSSA. Que 
va, entra al recinte, va a beure, s’acosta a la piscina i cau dins l’aigua. 

De sobte tot es posa a Càmera Lenta, jo començo a córrer, txas txas txas, sona la música de Los Vigilantes 
de La Playa, na Pamela Anderson em mira d’enfora, tothom queda en silenci contemplant el poder de 
l’escena. Em tiro dins l’aigua, xas! Txan txan txan txan txan txan (MELODIA CARROS DE FUEGO de fons). 
I va i salvo la cussa. Tothom aplaudeix, tothom encantat, la cussa em llepa i em llepa i em llepa. La deixo 
enterra i se’n va. I és així com esdevinc el millor socorrista de la història dels socorristes de Caimari! Oh 
yeah, Babies!

D’acord. Potser sí que aquí tenim el gran COTORRISTA i no SOCORRISTA, perquè només vaig rescatar 
una cussa, però això no vol dir que sigui un bon pregoner. Perquè en el fons, però, per moltes coses que 
jo hagi fet, per molt que hagi llegit i estudiat i viatjat i escrit llibres i traduït i publicat i recitat, jo crec que 
l’únic mèrit, si és que hi ha mèrit, que tinc per ser aquí, l’única condició que s’hauria de complir per fer el 
pregó de Caimari, és bàsicament, estrictament, absolutament SER DE CAIMARI.

I es pot ser de Caimari de moltes maneres. Ja sigui havent nascut aquí. Ja sigui perquè aquella persona 
que viu aquí i se sent de Caimari. O perquè existeix una connexió simbiòtica, salvatge, entre el poble de 
Caimari i la possible persona pregonera. Per aquest motiu, per aquest amor incondicional a les arrels, i no 
cap altre, s’hauria de triar cada any un pregoner, amb o sense estudis, amb o sense benefici, amb o sense 
trajectòria o importància. Demanar això seria reclamar un espai d’expressió pròpiament caimarienca per 
als caimariencs i les caimarienques: un espai habitable on poder viure, sentir i expressar-se. En glosa o en 
teatre, en acudit o en cantada, en pintura o en el que sigui.

O, contesteu-me, no seria absolutament meravellós poder venir aquí un any sí un altre també per sentir 
un pregó, per exemple, d’en Pep Bessó, de na Marieta de Can Pau, de n’Antònia o de na Magdalena des 
Castellet, de n’Aineta Monya, de na Joana Gual, de na Bel Gual, de n’Agustí, de na Joana Des Correus, de 
la meva germana Glòria, en Llorenç i na Marga de Sa Piscina, na Tina de Can Vilà, na Maria Perruquera, 
en Tomeu, en Marc, en Joan, en Jaume, na Marta, na Victòria, na Joana Antònia, na Margalida, na Cati, 
na Margalida Ferragut, na Maria Magdalena Mera, n’Anette, en Jaume Espina, na Marga Font, o fins i tot 
de na Tome des Bar o de na Maria Solivellas (xef entre xefs) o de qualsevol membre de les espectaculars 
famílies encarregades de consagrar la seva vida als Olis de Caimari o d’un artista incommensurable com 
el gran Albert Pinya, un ésser màgic que està enamorat del nostre poble i que un dia omplirà d’obres d’art 
totes les façanes de les cases de Caimari? 

No seria fantàstic sentir de viva veu la veu del poble sense gramàtiques ni lingüístiques ni fórmules 



floripòndiques dels típics discursets? Oh sí, sí, sí!!! M’encanta només pensar-hi!!!

Perquè Caimari és un poble prodigiós, molt millor del que podem arribar a pensar. Quan vaig arribar a 
Barcelona per primer cop, vaig dir que era de Caimari i un dels poetes catalans més importants, Francesc 
Garriga, em va dir que “Caimari té el millor restaurant del món: Ca Na Toneta!”. I quan vaig anar a València 
al Congrés de Joves Escriptors l’any 2006 i vaig dir que era de Caimari em varen dir que “Caimari té les 
millors olives de Mallorca i de tot el Mediterrani!”. I jo vaig dir que allò no bastava: jo vaig dir que, a més 
a més, les nostres oliveres són com escultures precioses, són les oliveres més ben parides de la història, 
amb les seves branques alçades com braços que donen la benvinguda a tothom que arriba cridant no 
AL·LELUIA sinó OL·LILUIA, OL·LILUIA, OL·LILUIA!!!

O Caimari també ha donat grans personatges històrics com Jaume Gamundí conegut com “En Fembra”, 
i molts d’aquests personatges han estat utilitzats per Antoni Vidal Ferrando, Antònia Vicens o Jaume 
Santandreu com a immensos personatges de la literatura catalana, tan grans com Madame Bovary, el 
Coronel Aureliano Buendía, el Pare Brown o Moby Dick.

La conclusió que vaig aconseguir treure d’aquestes revelacions místiques, epifàniques, va ser que jo vaig 
partir a Catalunya pensant que Caimari era un racó diminut que ningú no coneixia ni sabia per on parava, 
allà on Jesús va perdre la sandàlia, qui sap si les nostres oliveres són les que donen nom al Monte de Los 
Olivos Bíblic. Jo pensava que Caimari era una puta merda i va i resulta que Caimari destaca com un dels 
llocs més autèntics, més poderosos, més purs i més sensacionals de Mallorca i de les Illes Balears.

No fa falta anar a Japó per veure com floreix el cirerer: veniu a Caimari en primavera i veureu els ametllers 
blanquíssims com criden ITADAKIMÁS, SUSHI, BANZAI, SAYONARA!!!

I tampoc no fa falta anar a cap punta de món estranya i llunyana per veure monuments espirituals tan 
genials com el Monestir de Lluc. Entre Caimari i Lluc existeix una relació intravenosa, una connexió 
enfonsada a les arrels de la sang, perquè Lluc no seria res sense Caimari i Caimari seria molt diferent 
sense Lluc: la terra sempre crida, i quan crida tots l’entenem perquè parlem la llengua de les artèries i de 
la matèria i del cos sagnant. 

Caimari és la protecció, és l’orgull, és la casa, és la vida, és la font, és el poder, és la terra, és la família, 
és la llibertat, és la voluntat, és la independència. I nosaltres som portadors d’aquest foc i d’aquesta veu.

Quan penso en un poble tan poble com Caimari penso en el poema “ASSUMIRÀS LA VEU D’UN POBLE” del 
gran poeta valencià Vicent Andrés Estellés, un poema sublim que demostra que la poesia es pot entendre, 
que a més a més la poesia pot ser guai i, fins i tot, que la poesia sempre ha de dir coses importants. 

I per fer aquest poema demanaré la vostra ajuda. Moltes vegades en el poema surt la paraula POBLE però 
jo voldria que sigueu vosaltres qui digueu aquesta paraula quan jo faci un silenci i vos doni entrada. Sí? 
Vinga, farem una prova!

Buf, quina poca energia que heu tingut per aquest primer cop! Vinga va, amb més entusiasme, amb més 
portent, amb més potència. 

Molt bé! Ara sí! Doncs endavant, atents, així ho farem.

ASSUMIRÀS la veu d’un poble,  
i serà la veu del teu poble,  
i seràs, per a sempre, poble,  
i patiràs, i esperaràs,  



i aniràs sempre entre la pols,  
et seguirà una polseguera,
la polseguera del teu poble.  
No t’han parit per a dormir:  
et pariren per a vetlar  
en la llarga nit del teu poble.  
Tu seràs la paraula viva,  
la paraula viva i amarga.  
Ja no existiran les paraules,  
sinó l’home assumint la pena  
del seu poble, i és un silenci.  
Potser et maten o potser  
se’n riguen, potser et delaten;  
tot això són banalitats.  
Allò que val és la consciència  
de no ser res si no s’és poble.  
I tu, greument, has escollit.  
Després del teu silenci estricte,  
camines decididament
pel teu poble. 

Enhorabona! Ho heu fet de meravella! Gràcies!

Un poble, caimariencs i caimarienques, és com un ca. No és ver que un ca sempre s’acaba assemblant 
al seu amo? El mateix passa amb un poble, el lloc que habitem. El poble s’impregna de les nostres 
característiques (de la nostra cara, del nostre parlar, de la nostra mirada, dels nostres cossos) i al final 
nosaltres també acabem assemblant-nos al poble que habitem encara que ho vulguem evitar. Per això allà 
on anem anem deixant trossos del nostre poble. Jo quan camino vaig vessant trossos de Caimari com les 
oliveres que vessen oli: no poden fer cap altra cosa. 

Per això qui mira el mapa del nostre poble de Caimari no només veu quatre línies més o menys ben 
col·locades damunt d’un paper, qui mira el mapa del poble de Caimari veu totes les nostres cares 
mesclades en la grandesa del paisatge. Si mirem amb atenció, veurem totes i cadascuna de les nostres 
cares, de totes mides, totes unides, en una orgia de trets facials, els vius i els morts, els que encara viuen 
aquí, els que encara no, els que vindran, els que encara han de néixer. Això és un poble. Això és Caimari.

Recordeu tot això que he dit. Assumim la veu del nostre poble. Assumim el rostre multiplicat del nostre poble. 
Assumim aquestes festes i totes les passades i totes les altres amb el temps i la passió que requereixen. 
Assumim-nos a nosaltres mateixos. Conquerim-nos a nosaltres mateixos. Assumim i conquerim aquestes 
festes amb tota la dignitat que mereixen però, sobretot, amb tota la dignitat total que tots mereixem com 
habitants de Caimari.

Molts Anys i Bons, 
Que Comencin, DONCS, les Bones Festes del Poble de Caimari! 
Molta Felicitat, Molta Eufòria, Molt d’Art i Endavant!!! 

Jaume C. Pons Alorda
Agost de 2015



Imatges d’Ahir

Sebastià Vicens padrí i 
Sebastià Vicens net

Sebastià Vicens, Francisca Seguí 

i els seus fills Sebastià i Joan

Sebastià Vicens i 
Francisca Seguí

Joan Seguí i Catalina Rotger amb els seus fills Bernadí, 

Maria, Catalina, Francisca i Margalida



Maria i Llucía Vallcaneras

Maria Vallcaneras
Llucía Heredia i Toni Vallcaneras

Maria i Llucía Vallcaneras

Pep i Margalida Balaguer

Maria i Llucía Vallcaneras



Biel Colomar

Esperança i Aina Company

Biel Colomar  amb els seus padrins 

d’Alaró, Biel i Catalina

Aina Company, Bernat Colomar i 
Biel Colomar

Aina Company



Damià “Rasca”, Magdalena Torres 

i família

Pedro Garau

Damià “Rasca”, 
Magdalena Torres, 
Pedro Garau i 
Pere Joan Garau

Pere Joan i Damià Garau Ramis

Damià “Rasca”, Joan “Forner”, 

Diego López i Jeroni Reus

Alumnes de l’escola de Caimari amb el mestre Rafel



Antonio Sánchez i Ana Jiménez

Toni Sánchez, Ana Jiménez 
amb els seus fills Toni, Pepe, 
Manolo, Cristóbal, Juanito, 
Miguelín i Gabriel.

Miguelín Sánchez, 

M. Magdalena Bernat i 

Pau Sánchez

Vicenç “de Ses Roques” i el seu net 

Pau Sánchez

Vicenç de “Ses Roques”,
Magdalena Mateu “de Massa-
na” amb els seus fills 
José Maria i M. Magdalena

Antonio Sánchez i el 
seu net Pau.
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Just als peus de la serra arriba el sol d’Orient
il·lumina el nostre poble amb un color argentí,

simbolitza l’alegria, és audaç i permanent,
entre dins les nostres llars amb claror fluorecent

i va fent la gran tasca cada jorn pel seu camí.

Arriben molts de turistes de països estrangers,
disfruten del nostre clima, de cases vacacionals,

de les platges i les cales, dels ambients més poblers,
de la costa, la muntanya, dels mercats i ramaders,

a tots els sembla ésser a un concurs de jocs florals.

Arriben també les festes, cada poble el seu patró,
nosaltres tenim aquí la Verge Immaculada,
la celebram cada any el dia quinze d’agost,

hi ha festes pels infants, també n’hi ha pels majors
i són vuit dies llargs d’unes tipiques vel·lades.

Urbanisme saludable que tenim molts de serveis
però ens falta una escola per ensenyar els infants,
la que hi ha queda petita, queda antiga i té rovells,
necesitam més amplària, més aules i més remeis
i així podran gaudir nostres nens a tornar grans.

Gràcies als que organitzen el protocol de les festes
sense cap ànim de lucre, ni obstacle, ni suborn,
van preparant el dilem de acertades enquestes
i sense pensar-ho molt es fan totes manifestes,
ens dónen llum i color, mai ocasionen transtorn.

Ja no em queda més per dir, que us desig molta de sort
a tots els caimariens que estimen de bo Caimari,

que hi hagi salut i pau, esperança i conhort,
que el bé i les bones obres quedin estretes ben fort

i per molt de temps tot siguem amb el poble solidaris.

Jerín Vallcaneras Vicens
festes agost 2016

Solidaritat AMB Caimari



Finca Binibona s/n, 07313 Binibona - Selva
T. 971 873 565 - F. 971 873 511

www.binibona.es  -  hotel@binibona.es

Finca Albellons s/n, 07313 Binibona - Selva
T. 971 875 069 - F. 971 875 143

www.albellons.es  -  hotel@albellons.es

Camí de Selva a Campanet
07313 SELVA

Mallorca - Illes Balears
+34 971941145

info@fonttorreta.com

Col·laboradors



Telèfon 606 958 849

MODA ESPORT      
INCA, PORT ALCUDIA, PORT DE POLLENÇA    

Telèfon 971501164

Antonio Campins Pons S.L.,
C/ Gremi Fusters, 21 Palma de Mallorca (Baleares)

Teléfono 971432275



INMOGAP
Asesoria Inmobiliaria

AGENCIA BBVA
Ntra. Sra. Lluc, 43. Caimari.

Ctra. Lluc, 9. Selva.
Tel. +34 971 515 333

info@inmogap.com - www.inmogap.com
www.facebook.com/inmogap 

Ferreria CAN PEP PARIS C.B.
NIF E-57802134

619 966 756  -  607 376 262
C/ Fadrins, 134

07420 Sa Pobla (Illes Balears)

Bar 
Es Racó de 
ca na Tome

Caimari

C/ Fra Gaieta de Mallorca, 10 
07360 - Lloseta  

Tel.: +34 971 514 003 · Fax: +34 971 514 978

mailto:info@inmogap.com
http://www.inmogap.com
http://www.facebook.com/inmogap


ES CASTELL
C/ Binibona s/n - 07314 Caimari ( Mallorca)

Tel./Fax: 971 875 154 - e-mail: info@fincaescastell.com 
www.fincaescastell.com

Son Ametler
C/ Binibona s/n - 07314 Caimari (Mallorca)

Tel: 687 934 435 - e-mail: paola@hotelsonametler.com 
www.hotelsonametler.com

TALLERS A INCA I CAIMARI

Ctra. Sencelles, Km. 1 - 07300 INCA - Mallorca
Tel. y Fax: 971 50 15 03

autocarsalorda@gmail.com

C/. Justícia, 14, 07300 Inca, Illes Balears
Tel.: 971 50 07 11

C/. Torrent, 9, 07314 Caimari
Tel.: 971 875 354



Bar 
Can Tomeu

Tel. 971 51 53 61
Caimari

Camí Vell de Moscari, s/n, 07314 Caimari, Islas Baleares
Teléfono: 618 26 77 09

Carrer de l’Horitzó, 21, 
07314 Caimari, Islas Baleares

Teléfono:971 51 52 26

Bajada Urbanització Guix, s/n, 
Escorca, Illes Balears

Teléfono:971 51 70 07

Bar 
Cas Reto

Vos desitja bones festes

Plaça Major, 12 
Tel. 971 516 429

Campanet



Calle Menestrals, 14, 
POL. CAN MATZARÍ 

07300 Inca, Illes Balears
Teléfono: 971 88 01 15

INCA
COLOR

pintures

PINTURES, ESMALTS I COMPLEMENTS



Carrer Binibona, 07314 Caimari, Illes Balears

CA NA PURI Caimari
Tel. 971 515 568 Plaza Peregrins, 6

07315 Lluc, Illes Balears
971 51 70 46

casamitger@hotmail.com



Farmàcia Caimari 971515554 
Caimari

Fruites i verdures Mairata 607354169 
Caimari

Orujos i carbons Germans Far 971515350 
Caimari

Treballs del Camp 649496420 
Caimari

Jeroni Reus Rotger (Fusteria i restauració) 971515602 
Caimari

Fusteria Martorell C.B. 971515208 
Caimari

Estanc de Caimari 971873672 
Caimari

Perruqueria Maria Villalonga 971515125 
Caimari

Botiga Ca na Tina 971515252 
Caimari

Socies Seguí.(Construccions i reformes) 646167284
Caimari

Estanc de Moscari Núm.1 971515010
Moscari

Cafè Sa Plaça 971875178 
Moscari

Pintats i lacats J. Sánchez 971504741 
Campanet

Fontaneria José Mestre 639287166 
Binissalem

Restaurant Es Guix 971517092
Escorca

Restaurant Coll de sa Bataia 971517017 
Escorca

Restaurant Escorca 971517095 
Escorca

Mapfre 971875002 
Selva

Construccions Tos-Als Verds, S.L. 971875203 
Selva

Forn Ca’n Felip 971875033 
Selva

Bar Ca’n Pereó 971515175 
Selva

M. Morro (perruqueria, estètica i solarium) 971875478 
Selva

Protecció Civil 112 
Selva

Miquel Seguí (perruqueria) 655892197
Inca

Femenia Pintor’s S.L. 971880517 
Inca

Sabates Tuent 971500238 
Inca

Electromecànica Es Taller d’Inca 971884179 
Inca

Rellotgeria Fuster 971501073 
Inca

Mirhabitat S.L. (Millores i Rehab. d’Habitatges) 645336311 
Inca

V.R. Electricidad 620637742 
Caimari 

Marisqueria Internacional 971266799 
Ca’n Pastilla

Juan “Marquesí” Obres i Reformes 626649313 
Caimari

Forn i pastisseria MG 971515266 
Selva

NOM NOMTELÈFON TELÈFON

EMPRESES COL·LABORADORES

Festes Patronals 
Caimari 2016





(Caim
ari)

Homenatge a la gent gran 
Caimari 2015


