Festes
SANTA
ANNA

Els dies
21, 22 i 23 de juliol

Ajuntament de Selva

Fotos d`aqui

Moscariencs
i moscarienques
Un any més ens complau convidar-vos a participar a les Festes de la Patrona,
Santa Anna.
Moscari es vesteix amb perfum a flors
i a murta, canyes verdes, cossiols i
banderoles que engalanen les façanes.
Pagesos i pageses recorreran els seus
carrers plens de nostàlgia i d’il·lusió.
Dies de retrobaments amb les famílies
i els amics al ressò de les xeremies.
Moments per reviure la infantesa,
enyorar els que ens van acompanyar
i ens fan tanta falta i nous records
que crearem amb els nouvinguts i
nouvingudes que ens omplen d’alegria.
Aprofitarem aquest instant per agrair a
totes aquelles persones que han fet
possible la festa, als veïns i veïnes per
la seva aportació i dedicació.

Moltes gràcies a tots i totes.
A tots, ells i elles,
us vull dedicar uns versos.
Moscari, Juliol 2017
Sandra López Caballol
Batlessa de Moscari

EL POBLE (1956-1958)
El poble és un vell tossut,
és una noia que no té promès,
és un petit comerciant en descrèdit,
és un parent amb qui vam renyir fa molt de temps.
El poble és una xafogosa tarda d’estiu,
és un parapet damunt la sorra,
és la pluja fina de novembre.
El poble és quaranta anys d’enfilar-se per les bastides,
és el petit desfici del diumenge a la tarda,
és la família com a base de la societat futura,
és el conjunt d’habitants, etc., etc.
El poble és el meu esforç i el vostre esforç,
és la meva veu i la vostra veu,
és la meva petita mort i la vostra petita mort.
El poble és el conjunt del nostre esforç
i de la nostra veu
i de la nostra petita mort.
El poble és tu i tu i tu
i tot d’altra gent que no coneixes,
i els teus secrets
i els secrets dels altres.
El poble és tothom,
el poble és ningú.
El poble és tot:
el principi i la fi,
l’amor i l’odi,
la veu i el silenci,
la vida i la mort.
Miquel Martí i Pol

Divendres 21 de Juliol

19.00 h. Taller infantil de plastilina Baobab a la plaça Major. Serà necessària
la prèvia inscripció, edat mínima 4 anys.
Inscripcions a la biblioteca de Moscari
Ho organitza: Biblioteca de Moscari.
19.00 h. Inauguració, exposició Alexandra Moody
Medalla de bronze en primera categoria en el
CTO d’Espanya
Exposició de malles. Aparells i trofeus i informació del món de la rítmica.
Horaris: divendres 19 a 21h, dissabte 19 a
21h, diumenge 11 a 13h
19.30 h. Repicada de campanes anunciant l’inici de
les festes de Santa Anna
20.00 h. Pregó de Festes a càrrec de Joan Solivellas, veïnat de Moscari.
21.30 h. Sopar a la Fresca a la plaça Major de Moscari.
(L’ajuntament aportarà el pa, oli, sal, tomàtigues i aigua)
23.30 h. Vetllada amenitzada per l’actuació de
FORA DE JOC i música amb DJ

Dissabte 22 de Juliol

9.00 h.

XXII Trobada de pintors.
Inscripcions al Centre Cultural Can Roig de 9 h a 10 h.
Informació al tel. 619 779 891

9.30 h.

Elaboració de l’ornamentació floral al Carrer Nou
Els veïnats i veïnades que vulguin participar hauran de
venir al carrer Nou a les 9 h. Es convida a tots els veïnats a deixar les
seves façanes i carrers decorats.

18.00 h. Tradicionals a la plaça del poble. Corregudes de joies, carreras de sac,
tirar de la corda…
19.00 h. Ruta de tapes al Bar sa Plaça i al Bar Pou

9.00 h.

Diumenge 23 de Juliol
Inici de la “Festa del FADRÍ”.
Albada de xeremiers pels carrers del poble.

9.30 h.

Entrega a l’abanderat de l’estendard a la casa del poble.

9.45 h.

Recollida del fadrí 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 els Xeremiers.
11.00 h. OFICI MAJOR I OFRENA FLORAL A SANTA ANNA (es farà deferència
als homenatjats a la VELLESA),
Presidida per mn. Joan Parets, a l’església parroquial de Santa Anna. Hi
participarà la Coral Parroquial dirigida per Miquel Tortella. Després de
l’entrega d’ofrenes es ballarà el Ball de l’Ofrena a càrrec de l’Escola de
ball mallorquí de Moscari dirigida per Llorenç Morro.
A la cloenda cant dels Goigs de Moscari.
12.00 h. REFRESC POPULAR a càrrec de Parròquia de Santa Anna de Moscari.
14.00 h. Fideuada Al bar sa plaça i “Gala de tarde” DJ Kactus
Inscripcions al bar sa Plaça fins divendres 21
Preu 20 € per persona.
20.00 h. HOMENATGE A LA VELLESA a la plaça Major.
Entrega d’obsequis als homenatjats.
23.30 h. Actuació folklòrica de S’agrupació Aires de Muntanya de Selva.
FLORISTERIA

Prohens

C./ d’en Palmer, 34
Inca
Tel. 971 50 19 10

FLORISTERIA
Carrer Jocs, 9 · Inca
Tel. 971 88 19 52

Pregó festes de Moscari 2016
Pep Mulet Solivellas

Benvolgudes autoritats, companys i veïnats bones tardes a tots. Aquest any m’han encomanat
fer el pregó de les festes del que jo considero
el meu vertader poble, sa veritat és que per mi
és un gran honor l’oportunitat que m’han ofert
de parlar davant tots vosaltres, un altre cop
gràcies.
Vaig néixer a Inca l’any 57 l’any després de la
gran nevada. Fill únic, de pares fills únics. Ja
vos podeu imaginar lo mimat que estava, em
tractaven com un vermell d’ou no fos cosa es
rompés.
Els meus primers anys d’escola vaig anar Sant
Francesc a Inca i no se si era perquè eren tots
mascles a la classe, però no m’agradava massa anar a escola. M’estimava més veure una
pel·lícula de la sèrie “viaje al fondo del mar”
que estudiar una lliçó de llengua castellana,
i doncs mirau lo que son ses circumstàncies
que encara ara hi segueixo anant cada matí a
l’escola.
Però una cosa que si m’agradava de veres era
quan arribava el divendres agafar el correu
d’en Palou, amb en Rafel que era el conductor
i venir a Moscari.

Mar
Gonzalez
CREACIONS
EVENTS FLORALS
Av. d’Alcúdia 63. INCA
Tel. 653 60 60 15

Aquí hi vivia la meva madrina madò Francisca
Piva. Jo ho era tot per ella. Era una dona que
havia viscut unes circumstancies degut a la
guerra un poc tràgiques i això l’ha havia afectada bastant.El meu padrí havia estat tancat per
ser el batlle de Moscari, ella me contà que un
capellà l’havia ficat a la presó i un altre capellà
l’havia fet alliberar.
Però amb el seu net tot era poc. Una de les
coses que guardo un record entranyable, era
que els divendres anava ella a comprar fetge
del porc que en mataven a ca l’amo en Llorenç i madò Maria (es Avellaner) ella damunt
un foc de llenya amb una pellai una mica d’oli,
aconseguia que allò fos plat exquisit donant-li
un sabor que ja voldrien molts de xefs arribar a
aquest nivell.
Una altra cosa que tinc record és dels meus
companys del poble. Encara que jo era un inquero que anava a passar els caps de setmana
a Moscari ells m’acolliren com un més. Per això
sempre dintre del meu cor he dit que soc moscarienc: per l’espontaneïtat de la gent, per la
camaraderia que hi ha entre tots, per l’ajut que
es donen uns als altres quan es necessiten, en
poques paraules per aquest sentiment de poble

tan difícil de trobar allà on vagis. Als meus 16
anys vàrem deixar de viure a Inca i els meus
pares decidiren anar a viure a Moscari. Aquest
per mi fou el període més bo de la joventut. Vaig
acabar els meus estudis de batxiller i després
Magisteri.
Quan vaig haver acabat,jo no estava molt convençut d’exercir de mestre i estava rondant a
mon pare perquè emmontàs un negoci, jo volia un restaurant. Però mon pare no volia fer
res d’això. En Janot en aquell temps confiava
amb les finques i ens va embarcar amb una
empresa que per mi fou molt dura. Cada any
després de la Mare de Déu d’agost a anar a
collir ametlles, que llavors aquestes es venien a
molt bon preu, però el terra estava molt avall i
per un jovenot que nomes pensava en riure, fer
copins, fumar i córrer darrera xotxins allò era
com a molt sobrat.
Aixecar-nos a les set ma mare el dia anterior
ja havia fet el dinar, a les vuit ja érem a la finca
i l’amo en Jaume Gallina que era el que sempre venia amb noltros començava a espolsar
ametllers.
L’horabaixa en Pep de Can Gelat, venia amb el
tractor i sa Peladora i les carregàvem al tractor
i les pujàvem a la cotxeria de la plaça.
Els matins em trobava fatal però els vespres
sa cosa canviava. Després d’una bona dutxa
començaven a venir ses ganes de marxa, però
l’endemà quan m’aixecava i mirava al cel deia:

Bonjesuset que no podria ploure avui? i descansaríem una mica.
En aquells temps jo encara no tenia feina de
mestre. Havia provat de fer feina a un banc a
la Caixa, però això tan sols va durar sis mesos.
Lo bo que va tenir es que en aquell temps la
primera feina per a un jove que hagués cotitzat
sis mesos, li corresponien devuit mesos d’atur.
Quan em vaig trobar sense feina segura, vam
ajuntar-nos tres col·legues: en Miquel de Can
Gelat, en Pep Suador i jo decidirem posar en
marxa una empresa que ens va marcar de bon
de veres i que la veiem ideal per fer molts de
doblers. Ens plantejarem muntar una granja de
conills.Quan li vaig fer saber a mon pare, el vaig
sentir que li deia a ma mare aquests tres no estan be des cap. Ma mare va dir: que ho provin i
sabran lo que es bo.
Cada dia ens aixecàvem a les sis menys quart.
Donàvem menjar i el mascle a les femelles i
fèiem traspàs de conills. En poques paraules
que férem feina quatre o cinc anys per vendre-la per lo mateix que ens havia costat sense
guanyar ni un duro.
D’aquesta època lo que varem treure en clar es
que férem molta feina, molt de sopars de conill
i això si tocarem molt de pel. La resta val més
ni parlar-ne.
En aquests temps a Moscari els caps de setmana era una festa i un vertader bullici. Els
joves i els vells s’ajuntaven al Cafè i fèiem par-

tides de Truc i de Canari. Molts d’ells, dels que
jugaven, ja no hi són entre nosaltres com en
Tomeu Rosset, l’amo en Miquel de Son Andreu,
en Salvador Manera, en Pedro de Can Roig, en
Bessó, En Tomeu Marió, l’amo en Pere Antoni,
en Joan Gallina, en Joan Porret i altres. De tots
guardo molt bon records.

Un dia al més de juliol de l’any 1983 vaig arribar tot content a casa i li vaig dir a mon pare i
ma mare. Papaitos es el darrer any que anem
a collir ametlles, l’any que ve el vostre fill ja
tindrà feina tot l’any. He tret les oposicions de
mestre. Estaven tants sorpresos i contents que
no s’ho creien.

Avui dia encaraen parlam d’aquells dies amb
companys com en Biel Puput, en Jaume Palerm, en Pixi, amb tots els de can Casetes, en
Felip des Cos, en Toni Piu, en Gaspar Caubet,en Tolo Soler, l’amo en Jaume de s’estanc i
un llarg enfilall.En poques paraules tots els que
anaven al bar a Moscari

Els anys passaren i jo ja sortia amb una nina
de Sa Pobla que també estudiava de mestre.
Al llarg dels anys varem continuar la relació
que encara ara mantenim, esper que sigui per
molts d’anys. D’aquesta relació vam tenir dos
fills en Joan i en Tomeu. Dos meravellosos fills.
Com m’agradaria que els padrins poguessin
veure’ls.

Tots érem personatges de rondalla; jugàvem,
bevíem, i ens ho passàvem molt be amb pocs
doblers. Tots esperàvem el cap de setmana per
fer show.
De tots ells tant els que se’n han anat com els
que encara hi son, puc gaudir del record que
m’han deixat, un record difícil d’oblidar encara que hagin passat quasi quaranta anys. Però
en aquesta vida tot passa i com diu en Serrat
“quan et gires cap enrere veus el camí que mai
més trepitjaràs”.
Però lo bo que tenen aquestes persones és que
encara que ens hagin deixat al llarg del camí,
per a nosaltres continuen entre tots perquè el
record les fa reviure i estan presents en el nostre dia a dia.

Els primers llocs de feina on vaig passar-ho
molt be fou Caimari. Allà dos mestres teníem
46 alumnes i dúiem set cursos d’E.G.B. Fou
una experiència enriquidora i em va demostrar
que la feina de mestre ha de ser vocacional,
has d’estimar els al·lots i has de lluitar per ells
si vols que ells et recordin.
Però les circumstàncies, ens van enviar per
casualitat al poble de Can Picafort. Vaig estar
onze anys exercint de Secretari i mestre del
Centre i ara en aquests moments duc 16 anys
com a Director d’una escola.
Can Picafort es una escola enorme podríem dir
com tres vegades s’escola de Selva, amb cinquanta mestres i uns set-cents alumnes

Pedro Prat s
FLORS
tel. 652 199 144

Un escriptor famós va fer referència a l’escola
dient “el dirigir una escola es com tenir un ocell
viu dins la ma, si l’estrenys massa l’ofegues i si
la tens massa oberta s’escapa”.
Si me demaneu que si un dia l’enyoraré vos
diré que si. El bon dia dels nins esperant ansiosos que obriguem la barrera de l’entrada, la
rialla de qualque nin petit quan ens veu arribar
és la recàrrega més bona per un professional
que va a començar la seva tasca.
Per acabar només un detall per recordar en Janot Mulet i na JuanitaPiva que juntament amb
la meva esposa na Martina, cada un d’ells a
la seva manera em feren emprendre la tasca
de fer s’obra de lo que avui dia es coneix com
s’Hotel de Can Riera, al manco la part que
se’ns havia tramés per herència. Primerament
allà hi férem dues cases vacacionals, però duraren poc temps. Després de dos anys, els de
Can Calco Hotels, amb la meva ajuda, ho convertiren en lo que ara és: l’hotel interior de Can
Riera.
Tot això ha ajudat a alguns joves del poble a
trobar feina i futur sense necessitat de fugir a
altres indrets. Així com obrir les portes a futurshotels rurals a Moscari a les precioses possessions que hi ha. Esperem que pugui continuar
sa cosa per molts d’anys. Jo vaig creure amb la
idea de que el poble tenia potencial per triomfar
amb aquests aspectes.

Qui hagués pensat trobar aMoscari poble fa
quaranta anys dos hotels i dos restaurants? La
gent ha començat a veure un futur excel·lent,
per una zona on tan sols s’hi collien ametlles,
garroves i qualque taleca d’olives.
Però avuiés la festivitat de la nostra patrona.
Tornaran a estar entre nosaltres aquells que fa
quaranta anys eren aquí, presents en el nostre
record. A tots ells, i a tots nosaltres molts d’anys i llarga vida al poble de Moscari.
Vull desitjar a tot el poble un futur de prosperitat i benestar, salut i alegria, que valorem el
que els nostres avantpassats ens van deixar: un
paisatge privilegiat i uns valors únics.
Vull fer menció especial als meus veïnats més
propers i que ja no es troben entre nosaltres:
els de can nyegos, els de ca l’amo en Toni Moreno, Els de Son Movet, els de Can Porret, els
de ca s’estanyer, els de Can Casetes, els de ca
na Tinons, Els de s’escaleta, En Joan Palerm,
Els de ca na Bel Rossa, madò Maria des Cafè,
els del forn, els de can Tofol Calco. Tots estan
dintre del meu pensament.
Comencen les festes patronals de Santa Anna
i amb alegria tan sols me resta per dir: Visca
Santa Anna i Visca Moscari!!!!
Bones festes i molts d’anys a tots.
Visca Santa Anna, la nostra patrona!!!!

Sa Tafona de Caimari

,
Fadri
Major
des de la recuperació
de la festa

1982 Arnau Rebassa Socias

2000 Fernando Seda Cepero

1983 Josep Antoni Seguí Solivelles

2001 Guillem Massip Gual

1984 Gabriel Martorell Palou

2002 Jaume Bennassar Rebassa

1985 Joan Seguí Solivelles

2003 Joan Cerdà Sans

1986 Arnau Rebassa Socias

2004 Llorenç Vicens Tortella

1987 Joan Bennassar Rebassa

2005 Joan Carles Morata Seguí

1988 Macià Rebassa Socias

2006 Martí Vallespir Solivellas

1989 Joan Manera Muñoz

2007 Macià Tugores Moreno

1990 Vicenç Martorell Palou

2008 Pere Gelabert Tortella

1991 Rafel Gelabert Tortella

2009 Arnau Tugores Rayó

1992 Antoni Muntaner Perelló

2010 Macià Muntaner Gili

1993 Tomeu Gelabert Tortella

2011 Llorenç Tortella Gost

1994 Antoni Bennassar Rebassa

2012 Joan Gelabert Tortella

1995 Antoni Morro Socias

2013 Miquel Ferrer Pericàs

1996 Miquel Buades Tugores

2014 Biel Tugores Oliver

1997 Rafel Palou Buades

2015 Tomeu Buades Alorda

1998 Gabriel Muntaner Perelló

2016 Pep Mulet Solivellas

1999 Llorenç Palou Buades

Fotos d`aqui,
de Moscari

1971

En Nom de tots els companys de la corporació municipal
i en el meu propi, vos desitjam unes bones festes de Santa Anna.
Molts d`anys.

