Estimades Moscarienques, estimats Moscariencs:
Amb més il·lusió que mai preparam una nova celebració de les Festes de
la nostra Patrona, Santa Anna, festes que enguany celebren una especial
commemoració. Els trenta anys de la recuperació de la Festa des Fadrí.
Aquesta festa es va recuperar l’any 1982, gràcies als records que va tenir
Madò Margalida Martorell Mayol ( Quela ), de quan ella era jove, on recordava que el Fadrí Major, de bon matí, acompanyat d’una colla de Xeremiers
anava a cercar a les fadrines del poble, inclús les fadrines que vivien a les
possessions de Moscari, o foravila, per convidar-les a participar de la festa
i de l’ofrena a Santa Anna. Aleshores era rector del poble Mn. Bernat Morell,
que va acollir la proposta de recuperar aquesta festa amb molta d’il·lusió.
Avui, ens toca felicitar-nos i felicitar de manera especial aquella valenta
decisió de recuperar el nostre patrimoni cultural. Avui, la Festa des Fadrí,
més viva i rica que mai, representa pel poble de Moscari tot un orgull protagonitzar unes festes singulars, excepcionals i molt riques en dimensió històrica i cultural.
Dies on el Fadrí Major, convida a fadrines i fadrins a participar de la festa.
Una celebració de gran participació, de sentiments encontrats, de grans
preparatius i d’elements florals als distints carrers, amb perfum de murta,
amb el frescor de les canyes verdes,...
Santa Anna també és l’escenari per homenatjar als nostres majors,
potencial humà que fa perdurar la nostra identitat i les nostres més arrelades tradicions.
La Trobada de Pintors també dóna color a les Festes Patronals, artistes
de tot Mallorca visitaran i deixaran clar testimoni de la nostra bellesa natural i arquitectònica, paratge reconegut mundialment, ara fa un any, com a
patrimoni de la humanitat per la Unesco.
Moscari m’enamora. Un poble que tots quan hi vivim no només tenim
quotidianament dins els ulls, sinó que també portam dins el cor. Gràcies pel
respecte que tenim uns als altres, als nostres majors, als joves, als infants,
als nouvinguts, malgrat aquest cicle de grans dificultats que tots patim, la
unió i la il·lusió ens permetrà sortir-ne enfortits.
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 2012.
Rafel Gelabert Tortella.
Batle de Moscari.

DIJOUS 26 DE JULIOL.
19.30h.

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

20.00h.

Pregó de Festes a càrrec de D. Rafel Socias
Tugores, professor d’Història, 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 l’exposició de gravats:
“Notes de viatge i gravats de Biel Noguera” a
càrrec de Biel Noguera, al Centre Cultural
Can Roig.
21.30 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 27 DE JULIOL.
11.00 h. Elaboració de l’ornamentació floral al Carrer Nou.
18.00 h. Taller infantil a Sa Plaça Major
“Taller de plastilina:
El capità superverd”
Ho organitza: Xarxa de
Biblioteques Municipals. Biblioteca de Moscari.
20.00 h. Partit del XXè Torneig de Futbolet.
XVIè 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 2012.

Flors can
Pelat
C/. Jocs, 9 - Tel. 971 88 19 52
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Carretera Alcudia Km. 34,4
Tels. 971 51 64 19 - 652 19 91 44
Moscari

DISSABTE 28 DE JULIOL.
09.00 h. XVII 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.
20.00 h. Visita amb les autoritats assistents a
l’ornamentació floral del Carrer Nou.
20.30 h. XXXXI 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 29 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 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 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 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: “Germanes fins
als 7 anys” de Miquel Forteza i Llopis.

Bon vespre, benvolguts, estimats moscariencs i moscarienques!
Hi ha moltes maneres de celebrar i hi ha moltes raons per celebrar. Supòs que n’hi ha poques com aquesta notícia xalesta: fa
un mes que la UNESCO va declarar la serra de Tramuntana, i per
això també la vila de Moscari, com a patrimoni de la Humanitat
pels valors paisatgístics i de caràcter cultural únics en el món.
D’entrada us voldria donar l’enhorabona a vosaltres, estimats
moscariencs, per la vostra participació per convèncer el jurat
internacional.
El poble de Moscari, això vol dir el conjunt de tota la població
–per petita que sigui- és modèlic amb les seves iniciatives cíviques, tècniques i pràctiques. I en l’àmbit social, els felicit per la
manera amb què els estrangers i forasters poden integrarse amb
un acolliment d’allò més natural. Em compt entre els privilegiats
que s’han enamorat del vostre poble.
El primer contacte, per mediació d’en Joan Rotger, l’inicià – és
clar- el vostre Batle, el meu apreciat amic Rafel Gelabert, amb la
proposta d’honrar els donants de sang amb un monument. El
monument ja és una realitat aquí, devora l’església. L’escultura
representa dos personatges compenetrats que comparteixen
una bossa de sang, el líquid més valuós i essencial per a la vida.
Sí, tenim una bona raó més per celebrar. Perquè el nostre batle,
que mereix el nostra agraïment per les mil feines dutes a terme
feliçment, començà la seva obra social en funcions de FADRÍ
MAJOR avui fa vint anys. Tot això mereix un aplaudiment.
Cada any les festes comencen amb un pregó. Quin privilegi
per a vosaltres escoltar any rere any personalitats com Tomeu
Penya, Bernat Cifre, Mn. Jaume Rovira Ramis, Alexandre
Ballester i tantes personalitats entranyables.
Per força i per circumstàncies de la meva biografia el meu
pregó ha d’esser una visió diferent. El vostre pregoner d’avui

passava els primers anys de vida com a refugiat dels bolxevics
durant la Segona Guerra Mundial a Alemanya de l’Oest, la joventut d’estudiant com a immigrant a Sud-àfrica, a l’hemisferi sud.
Com a exiliat voluntari, i com a pare de família amb tres nins, arribà a aquesta terra benaurada de Mallorca. Seguint una estrella
prodigiosa posàrem les primers arrels a Valldemossa ja fa 35
anys.
Vaig participar tot d’una en una exposició d’art a sa Pobla i
vaig conèixer en aquesta primera visita l’escriptor i cronista del
poble, Alexandre Ballester. Ell vivia al carrer d’es Fadrí 18.
Aleshores quan Alexandre explicà la paraula fadrí (la meva primera paraula en mallorquí): ‘soltero’, ‘bachelor’ en anglès i
‘Junggeselle’ en alemany, no vaig poder endevinar que un dia
faria un pregó en honor de santa Anna, protectora, entre altres,
dels fadrins i fadrines. No esser casat o no tenir nins no vol dir
que manquin enamoraments, reals o merament ideals.
Girant la ullada cap enrere, la meva primera trobada amb l’illa
va esser com rebre una fletxa d’amor. Després, tira a tira, a
mesura que passa va el temps, les invitacions a pregonar la festa
a Valldemossa en honor de santa Catalina Thomàs, a Selva, en
honor de sant Llorenç, i a Biniamar de santa Tecla, foren
moments culminants d’un llarg festeig intens. Cada pregó per a
mi, a part d’esser una lliçó històrica, és una allau d’emocions.
L’arxiduc Lluís Salvador, íntim coneixedor de totes les illes i els
arxipèlags del Mediterrani, trià Mallorca com la seva amant. Fadrí
tota la vida, no va contraure matrimoni, s’acostà a Mallorca l’any
1867. Seria un festeig amb la bellesa de Mallorca molt intens i
molt prolífic. La descendència, els nins d’aquest fastuós festeig
amb la cultura mallorquina, són els nou volums publicats sobre
totes les facetes de la cultura mallorquina, LES BALEARS DESCRITES PER LA PARAULA I LA IMATGE. És el producte pel
gegantí enamorament pel paisatge i pels mallorquins i mallorquines.

L’Arxiduc, practicant el senderisme, també va passar pel
Raiguer, i en deixà testimoni en el cinquè volum: ...
La mala carretera de Campanet a Caimari surt del poble baixant tot d’una amb molt rost i gira una mica cap a mà esquerra.
A la dreta es deixen dos camins i les cases de la possessió de
s’Alqueria petita, a l’esquerra, un porxo amb diversos abeuradors. Oliveres, les plantacions més esponeroses de les quals
apareixen al peu del pujol, alternen amb ametlerars, a part d’això
es troben algunes moreres. Més tard apareixen molts garrovers,
que juntament amb les oliveres constitueixen la principal vegetació; frondoses figueres i servers hi creixen entremig. el cami s’atura a un alturó. A l’esquerra hom deixa un mal camí que va a Inca
i tombant a la dreta hom arriba a Moscari per un camí veïnal
dolent. Es tracta d’una població insignificant, que només compta 403 habitants i 62 cases, situada en un alturó, al qual serveixen
de rerefons els perfils clars i retallats del majestuós puig Major de
Lluc. Moscari ja tenia l’any 1669 un oratori públic dedicat a Santa
Anna, que l’any 1848 fou elevat a la cate11goria d’església sufragània de Selva. L’església té una torre quadrangular amb una
cúpula en forma de piràmide i una finestra d’arc ogival a cada
costat. La cúpula està a 161,77 metres d’alçada sobre el nivell del
mar. L’interior presenta una volta sostinguda per quatre arcs ogivals que descansen damunt pilars, aixi com quatre capelles a mà
esquerra, dues capelles a mà dreta i un cor alt sobre l’entrada.
Dins l’església a la dreta del portal hi ha penjat un quadre antic,
pintat sobre una post de fusta, que representa Maria asseguda
amb l’infant vestit amb roba adornada d’estrelles. Àngels porten
garlandes de roses i a baix es poden veure dues figures de sants.
per tot el voltant hi ha 14 quadres petits sobre fons daurat, amb
roses a cada caire. Tots ells representen escenes de la vida de
Crist.
Des de Moscari es pot assolir ben aviat a la carretera d’Inca a
Alcúdia per camí antic de Pollença a Inca.

... D’aquesta manera el nom de Moscari ja figura dins el cinquè
volum d’una edició de quatre-centes copies que l’arxiduc distribueix en biblioteques universitàries arreu del món. Clar, d’una
banda, és un acostament íntim a l’entorn geogràfic i, d’altra
banda, un diàleg molt instructiu i personal. Entre tanta informació detallada també mostra estadístiques sobre la població de
fadrins a Mallorca. Per exemple, a Inca hi vivien l’any 1860:
16.000 homes casats
10.000 fadrins

14.404 dones casades
10.000 fadrines

És el moment de fer un suggeriment per al pròxim ple de
l’Ajuntament, de nomenar l’arxiduc Lluís Salvador, pel seu festeig fidedigne amb Mallorca, FADRÍ UNIVERSAL D’HONOR,
patró masculí de vostra festa, única en el món.
Finalment anit tenim entre mans una flaire valldemossina: l’aroma de coques de patata i la pols dels llibres de l’Arxiduc i la
sempiterna benedicció de nostra santa Catalina Thomàs. Tots
tres es mesclen amb la substància aromàtica que s’extreu d’un
moix de l’Africa anomenat gat mesquer, incrustat, com a animal
heràldic, al vostre escut damunt el portal de l’església.
Per camins i dreceres conegudes i desconegudes hem tornat
al temple d’aquesta parròquia, on celebram la perla a la corona
de la religió. És la nostra fe personal i la forta devoció per la nostra santa protectora, santa Anna.
A part de tota la turbulència mediàtica arreu de l’administració
eclesiàstica, sobreviu una veritat intocable. Cadascú de nosaltres té un sistema immunitari que protegeix el nostre cos. És cert.
Com a complement, d’una manera metafísica la nostra fe és la
força immunològica de la nostra ànima. Tant de bo que ens ajudi
i acompanyi sempre la nostra santa Anna. En el vostre banc, estimats veïns, trobareu la imatge d’un rosetó de l’església
d’Algaida. La creació del món en vuit pètals al voltant de la rosas-

sa té la imatge d’una mare pelicà al centre que dóna la seva
sang als pollets. Aquest acte és allò més paregut a l’Eucaristia,
el sagrament profundament simbòlic de la distribució i recepció
del pa i del vi.
Per a mi la donació de sang, si bé no és un sagrament, és la
forma més natural i beneïda per integrarse en la societat i per
compartir el més valuós en el món, la nostra sang, que no té
preu.
No hi ha res millor, res més bonic que
regalar vida i esperança a canvi de no res.
Molts d’anys i bones festes!
Nils Burwitz
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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
Pere Gelabert Tortella.
Arnau Tugores Rayó.
Macià Muntaner Gili.
Llorenç Tortella Gost.

organitza

Ajuntament de Selva
PARRÒQUIA DE
SANTA ANNA DE MOSCARI
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