Estimades Moscarienques, estimats Moscariencs:
Enamorats de les nostres tradicions més arrelades, ens retrobam
ja a la celebració de les Festes de la nostra Patrona, Santa Anna.
Són dies on la nostra identitat com a poble queda reforçada, amb
un esperit de germanor i d’entrega que queda reflectit a les places i
per tots els carrers i carrerons del poble.
Una Festa des Fadrí que es consolida com un referent cultural i
festiu lligat a la joventut, el futur d’un poble, amb tot un conjunt d’elements que dignifiquen l’acte festiu: la catifa de flors del Carrer
Nou, les façanes engalanades amb la bandera i les canyes verdes
que refresquen les nostres passetjades.
Santa Anna, patrona de les fadrines i dels fadrins, i també de tots
els nostres padrins, és la celebració perfecta per engrescar aquesta
setmana gran amb actes culturals, musicals i d’oci, així com homenatjar als nostres estimats majors.
El poble quedarà engalanat pel paperí, per les canyes verdes, pel
perfum de la murta, per una gent acollidora i respectuosa amb el
nostre entorn, i amb ganes de viure ple d’orgull aquests dies de festa
gran.
Aquestes festes acolliran també la tradicional Trobada de Pintors,
cita que ofereix als nostres artistes les vistes i les panoràmiques
d’una bella contrada ubicada dins el paratge natural de la Serra de
Tramuntana, Patrimoni Mundial.
Moscari m’enamora. Un poble que tots, quan hi vivim, no només
tenim quotidianament dins els ulls sinó que també el portam dins el
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 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 2014.
Rafel Gelabert Tortella.
Batle de Moscari.

DIJOUS 24 DE JULIOL.
19.30 h. Repicada de campanes anunciant l’inici de les
Festes Patronals.
20.00 h. Pregó de Festes a càrrec de Margalida Sastre
Sans, Directora del CEIP S’Olivar de Moscari, a
l’Església Parroquial de Santa Anna.
20.30 h. Petit concert musical a l’Església Parroquial de
Santa Anna.
21.00 h. Inauguració i Obertura de les exposicions:
Exposició del CEIP i Escoleta S’Olivar al Casal
Municipal de Ca Ses Monges.
Exposició al local social de Can Cullera.
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 25 DE JULIOL.
10.00 h. Concurs de fotografia “Festes de Santa Anna 2014”
(Vegeu programa a part).
11.00 h. Elaboració de l’ornamentació floral al Carrer Nou.
18.00 h. Contacontes amb “Martina La Ballarina”
a Sa Plaça Major.
Ho organitza: Xarxa de
Biblioteques Municipals.
Biblioteca de Moscari.
20.00 h. Partit del XXIIè Torneig de
Futbolet. XVIIIè Trofeu “Sa Bisbal”, al Poliesportiu
Municipal “Sa Verdal”.
21.00 h. Jornada de portes obertes al Casal Municipal de
Ca Ses Monges.
Acte de Presa de possessió per part del poble de
Moscari de l’edifici.
21.30 h. Actuació musical de la Coral Klau d’Amics i la
Camerata Palaschko.
23.00 h. Actuació musical del cantautor Tom Trovador a Sa
Plaça Major.
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DISSABTE 26 DE JULIOL.
09.00 h. XIX TROBADA DE PINTORS A MOSCARI.
Inscripcions de 9.00 a 10.00 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. XXXXIII 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 27 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.
22.00 h. NIT DE TEATRE a càrrec del Grup de Teatre
“Calabruix”, que escenificarà l’obra:
“Ni en forma, ni conforme!”.

Bon vespre a tots; Autoritats i moscariencs. Moscariencs de
soca-rel i també nouvinguts que us anau integrant al poble.
Buenas tardes
Good evening
Guten Abend
Bonsoir
És un gran honor per a mi fer aquest pregó, però m'haureu
de perdonar la meva falta de destresa. Sóc tímida per naturalesa i no estic acostumada a parlar en públic. Però dins aquesta església entranyable, que tants i tants de records em duu,
com quan les misses i els oficis eren en llatí, Na Maria
Vicença, cantava tan bé, que li deien Na Maria Lanza i amb
la seva veu potent i segura l'omplia de cants ella tota sola, i
mon pare anava a cantar al cor els diumenges a l'ofici, potser
em resulti més fàcil. També el veure tantes cares conegudes i
amigues em reconfortarà i, estic segura, sereu benèvols amb
mi. Gràcies.
Molts dels meus antecessors han estat historiadors i persones molt documentades en relació a la història del nostre
poble, molt més del que podria dir jo.
Tampoc voldria semblar-vos massa nostàlgica al parlar-vos
d'un temps esvaït. Idealitzat i romàntic, però dur i aspre com
una pell de llimona, que ens ha anat deixant, poc a poc, per
donar pas a una altra època, indubtablement no exempta de
coses negatives, però, sense cap dubte, millor.
Així que, si m'ho permeteu, m'agradaria llegir-vos el primer
d'una sèrie de relats que he escrit, i estic escrivint, sempre relacionats amb aquestes contrades. Relats, que són un poc el meu
petit homenatge a aquests entorns estimats.

S'havia mort el vent i la nit, encara que freda, era quieta i claracom un cristall transparent. La lluna, llevat de moments que com
en unexcés de timidesa s'amagava darrera qualque núvol fugisser,il·luminava amb força un paisatge estimat i ple de records.
Però per això no menys inquietant. Les ombres dels vells garrovers i oliveres en semblaven un poc còmplices, amb els seus silencis.
El camí, estret i a trossos quasi encaixonat entre empinades
tenasses i marges que el separaven del pla i les tanques d'ametllers, anava cap avall fins a una lleugera planícia. Llavores corria
diligent a fi de guanyar la vall.
En arribar a la planícia s'aturaren. Es varen seure a terra, com
encisats per la nit. L'olor de murtera ho impregnava tot. Dins l'extrema quietud només es movien les bellugadisses fulles dels polls,
que arrelaven dins els clots argilosos i plens d'aigua els hiverns
plovers, de l'antic cementeri àrab.
Per a ella havien passat els anys i la barreja de records, fantasies i realitats quasi l'aclaparaven. Pensava com i amb quina
facilitat es podien mesclar fantasia i realitat sense pràcticament
adonar-se’n.
Sobretot per a una nina imaginativa i que el seu gairebé únicmón es reduïa a la natura que l'envoltava. Una natura no exempta d'un passat del que sentia parlar com d'una cosa no massa
llunyana.
"En qüestió d'història, els àrabs són cosa de l'altre dia". -- Li
havia dit el seu pare, una tarda plujosa d'hivern, mentre veien
ballar les flames. Tots dos llegien devora el foc i ell, davant les
seves preguntes, es veia forçat a tornar de Tombouctou, Kano o
el sinistre Fort
Zunderneuf. Segur que l'havia llegit un munt de vegades, però
el "Beau Geste" era, per a ell, un relat molt especial. Era una de
les seves novel·les preferides. Potser pensava un poc amb l'avi
que havia fet una campanya a Àfrica i a qui va pertànyer el llit

de ferro plegadís i evocador d'aventures africanes. Llit que tota la
vida havia romàs al porxo i li va tocar, quan va morir l'àvia, en
el repartiment de l'herència.
-- Però, i què se'n va fer del gerricó sencer que trobares dins
els clots del cementeri? --. Va demanar-li ella.
--. Vaig posar-lo damunt la rapissa de la xemeneia i amb la
calor va fer-se miques... --- Va respondre ell.
No tenia massa valor. Els àrabs són cosa de l'altre dia...
L'altre semblava molt relaxat, un poc entobiat. Assegut devora
d'ella, ben arrambat i pressionant-li lleugerament les cames amb
tot el pes del seu cos, tenia els ulls fixes en la llunyania. Només
les aletes del nas, en un moviment quasi imperceptible, delataven
que estava ben a l'aguait. Llavores la pressió va anar augmentant
i ella va poder sentir el seu cos tremolar, com quan veia els moixos a prop i com més s'apropaven més intens era el tremolor.
Pareixia pressentir una presència. Estava molt inquiet i sabia
el que volia: anar cap a la pedrera.
S'aixecaren i ella el va deixar partir davant-davant.
Prengueren cap endins l'olivar petit. Enlloc de creuar-lo, cercant
el camí més curt, caminaven vorera-vorera, lentament i quasi de
puntes, per no trepitjar el sembrat tendre i no agafar massa fang
a les sabates. Les pluges havien estat intenses els darrers dies i la
terra generosament abeurada.
Havien d'anar amb compte amb els espinalers i les aritges que
ja començaven a cobrir el paratge que separava el conradís de
l'indret quasi salvatge de la pedrera.
Després de girar per caminois i penyes que tancaven, de tant
en tant, el pas i passar per un estret entre dos penyals serrats, arribaren a una petita esplanada. Frondosa, ombrívola i tota coberta de violetes silvestres i arrelams a flor de terra. Com a única,
aparent, companyia, la remor d'un regueronet d'aigua que, provinent de qualque albelló, ajudava a augmentar el nivell del petit

pou, sense coll i mig amagat baix del marge, que hi havia just
allà, devora l'atzerolera vermella.
I arrambat al penyal més alt i de paret quasi llisa, l'entranyable banquet dels records.---" És del temps dels moros". --- Sempre
havia sentit a dir. Petit i rudimentari, fet de pedres planes i grosses, enfosquides i menjades pel pas del temps, semblava prendre
part, juntament amb tot l'entorn, d'una confabulació. D'un pacte
amb el passat.
S'hi va asseure, un poc de costellam a fi de poder deixar perdre la mirada per l'única obertura cap avall les marjades de l’ametllerar i l’indret de la Font de Llop i al mateix temps no deixar
d'observar el ca que seguia intranquil. Anava a lloure, però no
s'allunyava del redol.
Ensumava per tot arreu, ventejava amb el nas i adesiara la
mirava, com volent dir coses o formular preguntes. Pareixia que
el rastre s'havia, de cop, esfumat allà mateix. Res es veia, res es
sentia.
Segurament es tractava d'un dels nombrosos components de la
fauna nocturna, però no deixava de ser estrany la sobtada pèrdua del rastre.
Ella va somriure. Es va sorprendre a si mateixa pensant que
podia tractar-se de N'Ali. Era la segona vegada, en poc temps,
que se'n recordava del seu amic d'infància. És a dir, no havia
deixat de pensar-hi d'ençà que un amic de la família, home sensible i pintor reconegut, havia dit un dia, en una breu visita, que
sentia una presència dins les gruixades parets de la tafona i
pallisses. --. " S'hi passeja un esperit que m'inspira i tractaré de
donar-li rostre". ---. Va dir.
Del més endins de la seva memòria va sorgir el record del vell
amic. Però dels àgils i ràpids pinzells va anar prenent forma el
rostre femení d'una mora de gran bellesa.
Sempre havia pensat en ell com en un parent llunyà de la tia

Gertrudis. La tia Gertrudis tenia llinatge aràbic i pell força fosca.
Cabells negres com el betum i mans fines i llargues que movia
amb elegància.
Li agradava el seu exotisme. A vegades l'imaginava una heroïna de "Les mil i una nit". Pensava que la seva família no devia
haver vingut amb el rei En Jaume, com la resta de la seva pròpia,
sinó que ja hi eren. Devien formar part dels anomenats mudèjars?
Segur que era la més mallorquina de la família.
Però mai va exterioritzar els seus pensaments, encara que
prou li hauria agradat poder-ne parlar. Eren temps de postguerres
i de preguntes sense resposta.
S'havia adonat que tot el relacionat amb els àrabs, com bastants altres temes, semblava ser cosa no grata i queia de seguida
en un rebuig silenciós. Així no gosava dir res. Pensava en el que
li podia ploure si li arribava a dir, a la tieta, que l'emparentava
amb un moro que havia viscut vuit segles abans i amb qui mantenia converses.
S'anava fent tard i s'haurien de deixar els records per a un
altre dia.
La lluna començava a caure cap a ponent. En la seva caiguda anava ara més falaguera i la claror, per moments, deixava
lloc a la foscor de la nit.
Era l'hora de tornar a casa.
Bones Festes i Molts Anys!
Catalina Muntaner Perelló
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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.
Joan Gelabert Tortella.
Miquel Ferrer Pericàs.
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