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P R E S E N TA C I Ó
Fa uns dies que em demanaren presentar el pregoner o pregoners de les festes de Sant
Cristòfol. Ho vaig acceptar amb molt de gust. Motius? Fa molts d’anys que conec i aprecii
Joan i Jaume, i, a més, són persones que han treballat i segueixen treballant per les nostres
festes de s’Arenal.
Fa trenta-set anys que vaig tornar d’Amèrica, lloc on en vaig treballar vuit, i, arribat a La
Porciúncula, a s’Arenal, vaig conèixer Joan i Jaume. Des de llavors, crec que puc dir que
hem caminat i hem treballat junts pel bé del nostre poble de s’Arenal.
Joan Ferre, també conegut per Joan des Boleros, fill de Pep i Maria, ja fa anys que
va néixer a s’Arenal. Casat amb Esperança Valverde, tenen dos fills: Joan Josep i Marina.
Actualment ha deixat el «llogaret» de s’Arenal per anar a viure a la ciutat de Llucmajor. Però
crec que duu s’Arenal ben endins. Mai podrà deixar-lo del tot.
Jaume Llinàs, també conegut per Jaume de sa Farmàcia, i per als més antics per Jaume
de Ca n’Aleixa, fill de Pere i Margalida, va néixer a s’Arenal, no fa tants d’anys com Joan.
Això vol dir que és més jove. Casat amb Margalida Arias de Can Pep Martí, tenen dos fills:
Pere i Jaume. A més de la seva mare i el seu germà, té la seva germana Margalida, que
també treballa de bon de veres pel bé del nostre poble.
Pareix que tractaran, en general, el tema de les festes de s’Arenal: festes populars i
festes religioses. Crec que podem dir que no hi ha festa al nostre poble on no es vegi Joan
predicant i Jaume fotografiant.
Joan s’encarregarà de la part de la paraula, cosa que fa molt bé, perquè Déu li ha donat
facilitat per expressar-se i, fins i tot, li ha donat —no sé si massa—, una tonalitat gràcies a la
qual, quan parla, gairebé no necessita altaveu.
Jaume projectarà fotos de les nostres festes, ja que fa anys que es dedica a la fotografia.
Jo pens que una vertadera història de s’Arenal no es pot fer sense tenir en compte l’arxiu
fotogràfic de Jaume.
A on podem trobar Jaume i Joan? A totes les festes populars i religioses de s’Arenal.
Començam l’any litúrgic:
1) Joan prepara l’Advent, col·locant la Mare de Déu de l’Esperança al presbiteri de
l’església (és clar, ho fa amb molt de gust perquè a casa seva té n’Esperança!).
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2) Arriba Nadal i, juntament amb els Amics dels Reis, a fer el betlem s’ha dit!, i tot el que
sigui necessari per motivar l’alegria nadalenca.
3) I no parlem de quan arriben les festes dels Reis, amb tots els Amics del Reis d’Orient,
a treballar per donar alegria als nins i nines del nostre poble.
4) Comença la Quaresma i ja hi tornam a ser: carnaval i festes…
5) Quan ve la Setmana Santa, més que mai, amb les confraries i els Amics del Reis
d’Orient a preparar «l’Endavallament» i la processó del Divendres Sant. I què en direm de
la vigília pasqual i de la processó de l’Encontre? Joan animant i Jaume fotografiant motiven
a tots els participants, que són molts, a ser persones pasquals, a ser persones ressuscitades
de pau i d’alegria.
Bé. Acabaré la presentació, perquè, si continuu, hauré de parlar del Pancaritat, de les
festes de Sant Cristòfol, de la Mare de Déu d’Agost i de tantes altres festes. I cal recordar
que el pregó no el faig jo, el fan ells dos. Per tant, Joan i Jaume, teniu la paraula.
Pare Jordi Perelló
Rector de la Parròquia de la Mare de Déu de la Lactància de s’Arenal
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El pare Jordi Perelló presenta els dos pregoners.
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LES FESTES
DE S’ARENAL
Senyor Batle; regidors; pare Jordi; estimades monges, Maria i Margalida; les nostres
mares, Esperança i Marga; les nostres dones i els nostres fills, ja qualque gendre o nora;
familiars i amics, i tota la gent que gaudeix de la festa, gràcies per venir.
Quan en Joan Barros, en nom de l’Ajuntament de Llucmajor, em va demanar si volia fer
el pregó de les Festes de Sant Cristòfol, abans de dir que sí ja tenia dues coses clares: una,
que el tema no podia ser altre que les festes del meu poble, s’Arenal, i l’altra, que no ho
volia fer tot sol, volia que fos un tàndem, i que la meva parella havia de ser en Jaume Llinàs.
Si havia de parlar de festes, tant al pregó pronunciat com al publicat, a més de la paraula
hi havia d’haver també imatge. I crec que dins s’Arenal, en Jaume era el candidat ideal per
diverses raons. Una per amistat, forta i d’enrere; una altra per arenaler nascut i convençut
de ser-ho i que, igual que jo, estima s’Arenal a pesar dels seus defectes. I una altra encara,
que crec que és la més important de totes, és que ell és un aficionat i un apassionat de la
fotografia, i després de molts d’anys de practicar-la ja n’ha esdevingut un mestre, a més de
tenir un arxiu immens que pot aportar qualitat a la meva humil paraula.
Per tant, aclarit aquest punt, en Jaume i jo volem donar les gràcies a l’Ajuntament per
acceptar que dos senzills arenalers s’atreveixin a pregonar les nostres festes, després de la
llarga llista de pregoners que ens han precedit —potser fins i tot n’hi hagi qualcun avui per
aquí.
9
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LA FESTA
Entrant ja en matèria, el que entenem per festa és aquell esdeveniment de caràcter
religiós, lúdic, social, tradicional, etc. que té lloc als espais lliures i públics del poble. La
festa romp la monotonia del viure quotidià, a més de fer que la gent, en participar-hi,
es retrobi i es relacioni d’una manera diferent de la dels altres dies, oblidant una mica
problemes i angoixes per viure aquell moment esperat i únic de cap a cap d’any. La festa
també pot esdevenir símbol d’un poble i ser per als seus habitants un fet diferenciador del
qual presumir i estar orgullós, i també pot succeir que anar a presenciar-la o prendre-hi part
sigui molt important i esdevingui un sentiment del que entenem per «fer poble».
La festa l’ha de demanar i viure el mateix poble, sense esperar que siguin les institucions
les qui s’ocupin de tot. Tanmateix, sí que han de vetlar pel seu manteniment, formant entre
tots un grup ben avingut que faci que la festa perduri i es vagi enriquint any rere any.
Tot això, que a la majoria de pobles mallorquins seria normal, a s’Arenal pot ser que no
passi per diverses raons. Vivim en un poble relativament jove que no té tradicions antigues
i diferencials que hagin perdurat de generació en generació. És més un lloc turístic on fer
festa ha esdevingut una part més de la vida quotidiana, amb infinitat de llocs on anar a
passar-ho bé sense esperar aquella festa que a altres pobles està subratllada en vermell
als fulls del calendari. I, sobretot, és un lloc on conviu gent, no només d’altres indrets
de Mallorca i de la resta de l’Estat, sinó també d’altres països, una població important
d’immigrants. Diu el pare Jordi que a s’Arenal hi habita gent de noranta països diferents.
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Tot això fa que les manifestacions festives no siguin sempre tan participatives com
voldríem, però si desitjam que la festa formi part de la nostra vida com a poble hem d’intentar
que arribi a tothom. Tenint en compte que normalment sempre és la mateixa gent la que
s’encarrega d’organitzar aquests esdeveniments, és raonable pensar que després de ferho molts d’anys ja n’està cansada, s’ha fet més major o, com es diu ara, està cremada. El
temps va canviant i les circumstàncies també, i a voltes les feines i els problemes que duu
organitzar una festa en concret poden superar l’ànim de la gent que l’organitza. Hi pot
haver actes, per la seva dinàmica i per la gent que hi participa, fàcils de posar en marxa.
N’hi pot haver, però, que duen tanta feina i complicacions que són els que tenen el perill
de cansar la gent que els organitza.
Per tant, és important que el poble estigui una mica al corrent de tot això, que les noves
generacions es vagin integrant dins la festa, simplement per participar-hi com a membres
de l’organització. Que els més majors sàpiguen integrar-hi els més joves i que deleguin
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feines i responsabilitats perquè l’organització mateixa deixi de ser una càrrega i la gent
agafi la feina de preparar la festa com una festa més, amb ànims renovats any rere any i que
gaudeixin tant de la festa com de la mateixa organització.

Caparrots a punt per desfilar pels carrers de s’Arenal per anunciar les Festes de Sant Cristòfol
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ELS ANTECEDENTS
S’Arenal és un poble jove, si prenem com a punt de partida la data de la construcció de
la capella antiga l’any 1896. Pel que fa a la part festiva, durant aquests cent anys i escaig
d’existència, i a part d’esdeveniments puntuals, com la famosa Festa del Pedal de principis
de segle XX, les festes estables dels nostres avantpassats eren l’arribada dels Reis, les
festes d’estiu —que alguns anys es feien per Sant Jaume i que després d’un temps de no
fer-se passaren a celebrar-se sense data fixa, fins que es varen institucionalitzar per Sant
Cristòfol—, i la processó del Corpus.
Dels Reis i de les festes d’estiu ja en parlarem al seu moment. Ara farem referència a la
festa del Corpus Christi, que va passar de ser una celebració estable i anual a desaparèixer.

LA PROCESSÓ DEL CORPUS
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El Corpus és, a més de la festa religiosa d’exaltació de l’eucaristia, una festa que ja dins
el final de la primavera ens anuncia la proximitat de l’estiu. Era costum aquest dia assistir-hi
ben mudats i estrenar la roba estival. A s’Arenal tenim constància que aquesta processó es
feia de temps enrere per fotografies en què es veu la processó quan passa per vorera de
mar, amb la participació del poble i fins i tot dels frares i seminaristes del proper convent
de La Porciúncula. També era costum, com en altres indrets, que hi participassin els nins i
nines que haguessin fet la primera comunió aquell any. Jo encara record haver-hi pres part.
També s’endomassaven finestres i es cobria el terra amb flors i mata. A més, era costum
treure les imatges de sants tant de la Parròquia com del convent de les Germanes de la
Caritat. Imatges de la Mare de Déu, del Sagrat Cor de Jesús, de sant Vicenç de Paül, la
«Virgen Niña», etc. Els feligresos, amb les banderes dels diferents grups parroquials i amb
ciris, acompanyaven el Santíssim, que era portat pel rector dins la custòdia sota el pal·li.
A la Parròquia encara es guarda tant el pal·li com dues custòdies, que actualment
s’utilitzen per celebrar el dia del Corpus amb una senzilla cerimònia eucarística d’adoració
al Santíssim Sagrament dins l’església. També es conserven encara dues banderes, la de les
Filles de la Puríssima i la de l’Adoració Nocturna, que se segueixen portant actualment a les
processons de l’Encontre i de la Mare de Déu del Carme i sant Cristòfol.
Suposam que l’arribada del turisme, amb la platja plena de banyistes el mes de juny,
i dels arenalers que ja feien feina a l’hostaleria, com també les noves modes i els nous
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costums, han fet que aquesta festa, que altre temps mobilitzava tot el poble de s’Arenal,
hagi desaparegut sense fer renou.

La processó del Corpus passant per vorera de mar per
un Arenal preturístic encara tranquil
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A la dècada dels cinquanta ja era costum portar diferents
imatges. Aquí es poden veure en primer pla la Virgen Niña
i darrere una imatge de la Mare de Déu, que actualment és
la que protagonitza la processó de l’Encontre.
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LES FESTES ACTUALS
Per parlar de les diferents festes que actualment es fan al nostre poble utilitzarem el
calendari litúrgic, més apropiat que l’any natural, ja que si començam pel mes de gener, ho
faríem amb els Reis i no parlaríem de les festes de Nadal fins a arribar a esmentar les del mes
de desembre, i tant una com l’altra pertanyen al mateix cicle festiu. Per tant, començarem
parlant dels esdeveniments que celebram dins el temps d’Advent, primer temps del cicle
litúrgic, que comprèn els quatre diumenges que hi ha abans de Nadal.

LA TROBADA DE CANÇONS DE NADAL
Aquest esdeveniment musical i escolar, el solem celebrar el dilluns i el dimarts de la
darrera setmana lectiva abans de Nadal a les deu i mitja del matí, i baldament es faci dins
l’església, creim que hi podem donar el tractament de festa, ja que hi participen totes les
escoles de l’àmbit parroquial, tant del terme municipal de Palma com del de Llucmajor. Es
tracta d’un acte que mobilitza un nombre molt elevat de gent, tant d’escolars i docents
com de familiars que van a veure com els seus al·lots canten al Nadal.
Aquest acte va començar el 1987, ara fa vint-i-vuit anys, organitzat per una delegació de
l’Obra Cultural Balear (OCB), que s’havia fundat a s’Arenal tant per fomentar les nostres
tradicions com l’ús de la nostra llengua. La presidia na Catalina Socias, actual gerent del
Fons Mallorquí de Solidaritat. Molts dels qui en formàvem part ens havíem conegut al club
parroquial Tots Junts, i també col·laboràvem en l’organització de la Colcada dels Reis.
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L’interès d’aquesta i altra gent pels nostres costums i pel foment del català com a llengua
pròpia va ser el motiu de la formació d’aquesta associació a s’Arenal, que a més d’aquesta
festa també organitzà conferències, celebracions con l’Enterrament del Carnaval i les
primeres festes del llibre. Quan aquesta delegació de l’OCB es va dissoldre, els encarregats
d’organitzar aquesta Trobada de Cançons de Nadal varen ser conjuntament la Parròquia i
l’Associació Amics dels Reis d’Orient, fins al dia d’avui.
En les primeres trobades hi participaven totes les escoletes i les escoles del poble. Les
escoletes que actualment ja no hi prenen part abans tenien alumnes de zero a cinc anys, i hi
assistien amb els més grandets. Ara, després de la reforma educativa i de l’obligatorietat de
l’ensenyament per als nins de tres a cinc anys, escoletes com S’Aucellet, Petitó i l’Escoleta
Pública de s’Arenal de Palma deixaren de prendre-hi part.
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Al principi es feia en un sol dia, i quan l’església es va quedar petita es passà al sistema
actual dels dos dies: el dilluns per als alumnes d’infantil i primer cicle de primària, i el dimarts
per als alumnes de segon i tercer cicle de primària i d’ESO. Les escoles hi participen amb un
sol grup per cicle, ja que, baldament es faci en dues jornades, l’església segueix quedant
plena cada dia.
Crec sincerament que és un dels actes més emotius que es fan a la nostra parròquia.
Fa goig veure tots aquells nins i nines canta que canta, des dels més petits, en els quals la
tendresa supera la tècnica, fins als més grans, que ja demostren una pràctica musical més
elevada, amb l’ús fins i tot d’instruments musicals. S’ha d’agrair la dedicació de professors
i mestres de música, i també dels directors de totes les escoles participants per facilitar
l’organització de la trobada, que cada any que passa, amb la seva col·laboració, és més
fàcil.
Actualment les escoles que hi prenen part són: Col·legi La Porciúncula, Col·legi Francesc
de Borja Moll, Col·legi Públic Els Tamarells, Col·legi Sant Vicenç de Paül, Col·legi Públic Son
Verí i Col·legi Públic s’Algar. També hi han participat el Col·legi Públic de Badies i el Col·legi
Cooperativa de Son Verí Nou.
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Alumnes del Col·legi Sant Vicenç de Paül cantant a l’església l’any 1986
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Alumnes del Col·legi La Porciúncula participant en la trobada l’any 2006

L’ARRIBADA DEL CARTER REIAL
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La idea de fer arribar un carter reial a s’Arenal va tenir l’origen a l’escoleta pública
S’Arenal de la part de Palma. Des de l’any 1987 hi anava el meu fill Joan Josep i a mi, que
era un pare col·laborador de les mestres, na Paquita, la coordinadora d’aquell temps, em
proposà fer una festa nadalenca amb un Pare Noel. Com que jo em vaig oposar a la idea
de fer propaganda d’aquell senyor de vermell, vàrem pensar en altres solucions. Al final
les mestres aconseguiren tres vestits de reis i férem la festa. Jo, que ja m’encarregava de
l’organització de l’arribada dels Reis, els vaig donar creu amb la idea que els Reis només
havien de venir el dia que toca, dia 5 de gener, i que havíem d’escollir un altre personatge
per a la festa nadalenca. Se’ns va ocórrer la idea del carter reial, i així l’any següent a
l’escoleta el patge reial va arribar a recollir les cartes que els nins i nines havien preparat
amb les seves educadores.
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Aquella festa escolar del carter reial, la comentàrem amb en Bernard Avargues i els meus
companys del grup d’Amics dels Reis d’Orient, i vàrem decidir que es podia fer extensiva
a tots els nins i nines del poble. Així, el dematí del dia 22 de desembre de 1991 el carter
reial arribava al pati de l’església, i per primera vegada recollia les cartes de tots els nins
arenalers. S’ha conservat la mateixa data, i cada diumenge abans de Nadal, sempre que no
sigui dia 24, el carter reial arriba puntualment a s’Arenal.
La primera festa es va celebrar, com ja hem dit, al pati de l’església, però com que va
tenir tanta acceptació, prest aquest pati va quedar petit i es va passar a la plaça de l’Estació,
que també aviat va ser insuficient. Finalment es va haver d’optar pel lloc de celebració
actual, la plaça Major.
Fins a l’any 2002, el carter reial arribava en acabar l’eucaristia de les 11.30 hores, que era
la que anomenaven «missa dels nins». Però la coa d’al·lots era tanta que es feia tard per
anar a dinar i tothom tenia pressa. Per això, l’any 2003, la festa va passar a fer-se l’horabaixa,
i també aquest mateix any hi incorporàrem un grup d’animació, que entretenia els infants
mentre esperaven l’arribada del carter. A més, també es va canviar l’itinerari: quan es feia al
matí la comitiva sortia del club nàutic vell, i a partir de l’any 2003 i fins a l’actualitat el carter
a cavall i el seu seguici de patges parteixen de la Parròquia i arriben a Plaça, on els espera
un gran nombre de nins i nines acompanyats de pares, mares, padrins i familiars. Cada any
es recullen prop de set-centes cartes i els infants reben com a obsequi, de mans del carter,
una bosseta amb caramels i llepolies que preparen un grup de mares i membres del grup.
Caramels que cada any regala un grup de comerciants del poble, a més dels que proveeix
l’Ajuntament.
La primera persona que es va encarregar de l’arribada del carter reial va ser en Miguel
Gallardo, que és dibuixant i va crear el logotip del Grup d’Amics dels Reis d’Orient i el
del mateix carter reial. En Nadal Caldentey i en Toni Rueda també es feren responsables
de l’arribada de tan oriental personatge, i en l’actualitat és un altre membre del grup, en
Carlos Jaramillo, el qui, amb gran encert, s’ocupa que tan il·lustre visitant arribi i reculli les
cartes dels nins i nines arenalers.
Al Grup d’Amics dels Reis d’Orient sempre ens ha agradat fer les coses ben fetes, i
des d’un principi vàrem voler que el carter tengués un tron adequat a la seva dignitat.
Començàrem emprant les teles i els domassos de la Parròquia. Però, a pesar de comptar
sempre amb el suport i el patrocini de l’Ajuntament de Llucmajor, també ens ha agradat
reciclar, i quan vàrem canviar la decoració i l’estructura de la segona carrossa del rei Melcior,
que eren sis torres i una torreta elevada, aquest castell va a passar a ser per molts d’anys el
tron del carter reial, fins que ara en fa dos, amb el patrocini municipal i la feina dels artistes
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del grup, li’n construírem un de nou, variant-lo una mica. Aquest només té quatre torres i un
baldaquí, i utilitza també teles, borles i domassos. Aquest tron, decorat també amb llumets
i estrelles lluminoses, crea, quan comença a fer-se fosc, un ambient màgic propici perquè
els infants visquin amb il·lusió l’entrega de la carta que el carter reial prest farà arribar als
Reis i que possibilitarà que dia 5 de gener tornin a viure una altra nit encara més màgica.

Primera arribada del carter reial l’any 1991 al pati de l’església
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Benvinguda al carter reial l’any 1998 al tron preparat a la plaça Major
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LES MATINES
Arribat el temps del Nadal, i com a la majoria d’esglésies de Mallorca, a la nostra no ha
faltat mai la celebració de les tradicionals matines de Nadal. Hi ha fotografies antigues que
ho demostren, on es veuen escolanets, capellanets i sibil·les.
A partir de la creació del Club Parroquial Tots Junts, sota la direcció del pare Miquel
López, es comencen a fer matines en què els joves del club participen amb el muntatge
de representacions nadalenques i betlems vivents. Però és amb l’arribada de sor Catalina
Bosch l’any 1983 i, d’uns anys més tard, del pare Jordi Perelló, que les matines agafen força.
Se segueix muntant el betlem vivent i es posa més esment en la decoració de les neules,
gràcies a les Germanes de la Caritat, que es cuiden de fer-les i enfilar-les.
El pare Jordi, que també és músic, té esment de preparar els cants de nadales, i sobretot
el Cant de la Sibil·la. Sor Catalina, a més de cercar un al·lot adient per fer el Sermó de la
Calenda, prepara també angelets i pastorets i, gràcies també a la participació dels grups
de ball de bot, la representació vivent del naixement de Jesús és cada any un moment
especialment emotiu.
La nostra sibil·la va vestida amb una túnica de domàs daurat que va fer ma mare, una
elegant capa amb capulla de color vermell obscur que han aportat les Germanes de la
Caritat i un original barret vermell que va fer la recordada i estimada sor Antònia Bestard.
Na Sandra Serra és la sibil·la actual. Va començar a cantar-la l’any 1988, amb tan sols
11 anys, i any rere any ens ha emocionat amb la seva interpretació. I en podem contar una
anècdota: na Sandra ha fallat tan sols un any, i va ser precisament el 2010, quan la Unesco va
declarar el Cant de la Sibil·la Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Na Sandra va
tenir una inflamació a la gargamella i no va poder cantar, per la qual cosa va ser substituïda
d’urgència i a la correguda per na Maria Vallespir, aprofitant l’avinentesa que aquell any
preparàvem la Comèdia del Reis, on ella interpreta i canta la Sibil·la. Ens va treure d’un
gran embolic. Com que es volia fer un detall especial a na Sandra per celebrar la declaració
de la Unesco, teníem reservada una sibil·la de fang de les que l’Ajuntament de Llucmajor
havia entregat com a record als col·legis participants en la Trobada de Cançons de Nadal, i
n’haguérem de cercar una altra per a na Maria. És com si aquell any haguéssim tengut dues
sibil·les: na Sandra, que la va assajar, i na Maria, que la va cantar.
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Sibil·la, àngels i pastorets preparats per anar a Matines a la dècada dels quaranta
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La sibil·la actual, na Sandra Serrà, ben joveneta, cantant una nit de Nadal

LES FESTES DE S’ARENAL

ELS REIS
Crec que l’arribada del Reis d’Orient és una de les festes que, d’una manera o altra,
s’han fet sempre a s’Arenal. Hi ha una fotografia de la festa dels Reis de principis de segle,
i suposam que per aquell temps la comunitat parroquial devia ser, amb els mitjans de
l’època, l’encarregada d’organitzar-la. Més tard, tal com ho conten Don Antoni Galmés i
Don Bartomeu Gomila en els seus respectius pregons, a les dècades dels seixanta i setanta,
i amb paraules d’en Pere Canals, una colla de brusquers que s’autoanomenaven Club
S’Ajuda, amb el suport de la Parròquia i de l’Ajuntament, s’encarregaven d’organitzar les
festes arenaleres. I l’arribada dels Reis n’era una.
A finals dels setanta l’entitat encarregada d’organitzar-les va ser el Club Parroquial Tots
Junts, dirigit pel pare Miquel López, que era una mica com el successor del Club S’Ajuda.
Amb els vestits i els mitjans que tenien i colcant a cavall, els Reis continuaven arribant a
s’Arenal. I això és una anècdota personal: un d’aquells anys, que els patges anaven en
galeres, jo, que també anava pel Club, vaig fer de patge d’un dels reis blancs. Però quan
anys més tard vaig tornar participar a la cavalcada, em va passar com als militars, que vaig
ascendir de categoria.
Després d’uns anys en què l’organització va anar a càrrec d’altra gent, el 1982, quan en
Joan Perelló va tornar confiar al Club Tots Junts l’organització de la festa i teníem de rector
en Miquel Ambrós, entre tots, i sobretot amb l’esperit festiu, com a bon valencià, d’en
Bernard Avarques, vàrem enllestir la idea de fer una nova cavalcada i que els Reis anassin
amb carrosses en lloc d’anar a cavall. Sols podíem utilitzar dues plataformes, una que era
de l’APA de La Porciúncula i l’altra de l’Associació de Veïnats Son Sunyer. La que ens faltava
la pagàrem a mitges entre l’APA del Col·legi Sant Vicenç de Paül, que presidia en Guillem
Salvà, i el Club Tots Junts, amb uns doblers que traguérem venent paperetes d’una rifa. Així
el Club l’empraria per als Reis i l’escola, per al Carnaval.
I així fou com aquell any els Reis anaren per primera vegada amb carrossa, ja que durant
una setmana, passant fred i a les males, amb pocs mitjans i molta il·lusió, les preparàrem
devora l’antiga piscina de La Porciúncula. Els vestits es feren nous, ja que els que hi havia
eren molt antics i no ens agradaven. En Joan Perelló i jo ens encarregàrem de triar-los
—només compràrem els vestits dels tres reis i de sis patges. Les al·lotes de Club remugaren
que tan sols podien participar a la festa els joves, i així va ser com varen començar a sortir
quatre mores amb el rei negre. Cada any teníem més joves que hi volien col·laborar, i a poc
a poc anàrem afegint princeses als altres reis i més patges, així com els patges infantils.
De mica en mica, amb entusiasme i més mitjans, tant de part de l’Ajuntament com de
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molta de gent que hi col·laborava donant teles, cosint i ajudant a fer carrosses, la cavalcada
dels Reis d’Orient va anar creixent amb vestits, gent que hi participava i carrosses més
elaborades i vistoses. Es podria anomenar molta de gent, però com a bon fill no puc deixar
de donar les gràcies públicament a ma mare, na Maria Pomar, ja que, sense comptar les
capes i les corones, que elaboràrem amb una subvenció de l’Associació d’Hotelers, els
vestits de la primera reforma, així com les banderes, tant les velles com les noves, els va fer
ella, i els va brodar la seva germana Catalina, que sempre va tenir l’agulla enfilada per cosir
el que li demanàssim. I encara ara ens arregla alguna peça.
La preparació de les carrosses és el que més feina dóna al grup, sobretot els anys que,
per un motiu o altre, se n’ha de canviar qualcuna i s’ha de fer de bell nou. El problema
s’agreuja una mica per la manca de local fix per poder fer la feina. Reconec que les tres
carrosses són molt grosses i és complicat trobar una instal·lació adient i a prop per poder
anar-hi els vespres a treballar. Per això, per no tenir lloc propi, hem hagut de passar per
diversos locals, que no sempre han estat adequats per fer-hi feina amb certa comoditat.
Al principi es repartien les juguetes casa per casa, fins que aquest sistema es va canviar
pel del repartiment actual al local parroquial, ja que amb l’anterior s’acabava molt tard i es
trobaven molts de nins adormits. Però els Reis arenalers sempre han tengut una prioritat
més important que cap altra: tenir un contacte al més directe possible amb els infants.
Saludar personalment a tots els nins i nines al Club Nàutic, on el Reis sempre han arribat
amb vaixell, ja sigui més petit o més gros, a la plaça Major o a l’església ha fet possible que
els al·lots poguessin veure’ls de prop, tocar-los i rebre’n les besades, cosa de la qual estam
molt orgullosos. Per això la procuram potenciar.
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Per aquest motiu, i ho diré tenint en compte que hi pugui haver «roba estesa», sempre
hem procurat que els Reis representin bé el seu paper, que és fer cas als infants, i que
tenguin present que són tres il·lustres personatges vinguts de terres llunyanes. Que al cap
i a la fi la festa dels Reis no és més que teatre de carrer, i ja ho diuen, que els bons actors
es creuen el personatge mentre actuen. I crec que ho hem aconseguit. A més, sempre ens
hem encarregat, durant els darrers trenta anys i escaig que fa que muntam carrosses, que
els Reis tenguin un membre del grup que se’n cuidi. I així ho ha fet gent com en Severiano
Quevedo, mon pare en Pep Ferre i en Fernando Caldentey, que ajudaven el rei Melcior. En
Bernard Avargues, al cel sia, en Nadal Caldentey i en Toni Rueda procuraven pel rei Gaspar.
I jo, —sempre m’ha agradat el rei negre— m’he cuidat que tot anàs bé al rei Baltasar.
D’aquesta celebració també s’ha de dir que som un dels pocs pobles en què els Reis
tornen a sortir l’endemà, dia 6, festa de l’Epifania, per anar a missa major amb l’assistència
de les autoritats locals i acomiadar-se dels infants fins a l’any vinent.

LES FESTES DE S’ARENAL

Arribada dels Reis d’Orient a principis del segle XX
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Carrossa del rei Baltasar, una de les tres primeres que es feren per a la festa dels Reis l’any 1982.
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Els Reis d’Orient actualment, saludant els nins i nines de s’Arenal des del balcó de les oficines municipals.

ELS AMICS DELS REIS D’ORIENT
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Crec que no seria noble per part meva que en l’apartat de la festa dels Reis no anomenàs
la feina i la dedicació del Grup d’Amics dels Reis d’Orient. Han organitzat i participat, com
a col·laboradors a moltes de festes arenaleres, Sant Antoni, el Carnaval, el Pancaritat, les
festes de Sant Cristòfol, etc., però és l’arribada dels Reis d’Orient la que els dóna sentit i la
que va fer que es fundassin com a organització legalitzada.
Des de l’any 1982, els membres del club i altres amics havíem seguit organitzant, sempre
amb el patrocini de l’Ajuntament de Llucmajor, la festa dels Reis, però per evitar problemes
amb els possibles canvis polítics, i ja que desitjàvem poder seguint organitzant i potenciant
aquesta festa, l’any 1991 es creà oficialment l’Associació Amics dels Reis d’Orient. Es feren
uns estatuts que es legalitzaren i l’Ajuntament va declarar el grup associació d’interès
municipal.
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Aquells moments d’alegria, d’amistat, de preocupació per anar millorant la festa, es
varen rompre de cop, quan l’any 1996 en Bernard ens deixava víctima d’un accident de
trànsit. Els qui el vàrem conèixer no l’hem oblidat mai. Ell, a més de cofundador del grup,
era un dels seus principals motors. Com a bon valencià vivia la festa amb molta intensitat i
ho transmetia als altres, sempre amb noves idees i il·lusions. Basta recordar que un any va
anar a les festes d’estiu del seu poble, Dénia, i va veure que decoraven les carrosses amb
bolletes fetes amb paper de seda. Evidentment, la nostra pròxima carrossa va dur bolletes,
i com que n’havíem de menester moltes, va ginyar mig s’Arenal perquè a ca seva la gent
s’anàs entretenint fent-ne amb paper de seda de diversos colors.
Els anys han anat passant —més de vint— des de la fundació d’Amics dels Reis d’Orient,
i pel grup ha circulat molta de gent. N’hi ha que el deixaren; altres, pocs, hi som des del
principi; alguns, que començaren de petits fent de patge, princesa o àngel, ja tenen fills;
n’hi ha que hi han arribat més tard o hi acaben d’arribar. Però el grup segueix caminant,
impulsant costums d’abans amb idees noves des del petit i humil món de la festa, intentant,
en definitiva, fer poble.
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En Bernard Avargues i en Joan Ferre, cofundadors del Grup d’Amics dels Reis d’Orient, fotografiats al
betlem vivent de l’església una nit de Matines dels anys vuitanta
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Membres del Grup d’Amics dels Reis d’Orient fotografiats devora Ses Majestats i part del seu seguici
l’any 2012

LA COMÈDIA DELS REIS
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Un altre grup de brusquers —es veu que al nostre poble sempre n’hi ha hagut i esperem
que sempre n’hi hagi—, devers l’any 1966 va fer possible estrenar per primera vegada
a s’Arenal la Comèdia dels Reis. Al darrer pancaritat en vaig parlar amigablement amb
en Sebastià Vallespir i en Miquel Serrà, un general i un dels tres reis d’aquella primera
representació, que no sabien o no es recordaven d’on havien tret l’obra. Però sí em
digueren que aquell primer any feren la comèdia a s’Arenal a la plaça de la Reina Maria
Cristina i davant ca ses monges des Pil·larí. Ni a en Tià ni a en Miquel no els podia fer
aturar de xerrar d’aquell temps, de quan eren joves, i començaren a recordar i dir-me els
noms d’aquells primers comediants, que entre d’altres foren en Joan Tous, en Pep Morrut,
en Toni Rosetes, en Toni es Pintor, en Toni Fiol, en Pep Baster, en Pedro Morey, en Tomeu
Coixet, en Toni Trompada i na Cati Rubí, que cantava la Sibil·la. En Tià Vallespir, que sempre
ha fet de general impetuós, em contà que la seva filla Maria, la nostra sibil·la actual i bona
amiga nostra, tenia tres anys i es va passar mitja comèdia plorant només de sentir com el
seu pare volia matar tots aquells ninets.
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Aquella gent va seguir representant els Reis uns anys més, tant as Pil·larí com a s’Arenal,
on la feren també al Florida Park, fins que al finals dels anys setanta varen contactar amb
els joves del Club Tots Junts i el pare Miquel López per tornar-la a escenificar. Va ser al
mateix local parroquial. En aquell primer grup de gent hi havia en Joan Tous, que feia de
rei Herodes, en Pep Coll de majordom, en Pedro Morey de doctor de la llei i en Sebastià
Vallespir de general. Els altres personatges, els vàrem interpretar joves del Club.
Ja a la dècada dels vuitanta vàrem tornar representar l’obra, en aquesta ocasió a La
Porciúncula. De rector ja teníem en Miquel Ambrós, que també era molt titiritero i feia
de doctor de la llei, i pel club parroquial hi havia gent nova. Dels primers artistes només
quedaven el recordat i entranyable Joan Tous de sa Bodega, el qual interpretava el paper
d’un dolent rei Herodes que s’enrabiava fora mida, i en Tià Vallespir, el nostre estimat
general, que encara ara entra espasa en mà, amb la seva veu de tro dient allò de: «Senyor
no podem dormir, ja fan renou per sa plaça.»
Conservam fulletons amb el repartiment de quan férem la comèdia a La Porciúncula,
en què es veuen els actors d’aquella, podem dir, tercera època. Hi ha una anècdota que
descriu una mica com ens en sortíem, de la falta de mitjans, i al mateix temps de com ens
ho passàvem de bé: No teníem ceptre per al rei Herodes i en vaig fer un embolicant amb
paper de plata un pal en un cap del qual havia ficat una pilota de tennis. En Joan Tous cada
vegada que s’enrabiava —i ho feia molt sovint— tirava tot el que hi havia damunt la tauleta
que tenia a davant: campaneta, llibres, ceptre... Tot volava, i era feina dels dos criats que
tenia al darrere, en Diego i en Vicenç, recollir-ho tot hi tornar-li-ho a donar. Una vegada
d’aquelles el ceptre que duia en un cap la pilota de tennis, rebotant rebotant, va caure pel
forat de l’apuntador. Els criats no l’havien vist caure i bé que el cercaven, quan de sobte, el
ceptre tornà a aparèixer com per art de màgia damunt l’escenari —suposam que va ser més
per obra i gràcia de l’apuntadora.
D’anècdotes, en tenim unes quantes, però voldria parlar de la que fa referència al nostre
recordat rei Herodes, en Joan Tous. Se sabia la comèdia de memòria, no s’equivocava mai i
ens corregia, especialment si dèiem qualque paraula malament o que no respectàs la rima.
Sempre duia espardenyes, tant si seia com si interpretava la comèdia, i qualsevol roba li
anava bé per vestir-se com a rei Herodes. Ell deia que els qui havien d’anar mudats eren
els tres reis i que guardàssim la roba més bona per a ells. Un fet graciós va ser durant una
representació, en el moment tan conegut en què diu allò de «la corona em cau del cap...»
Quan va pegar estirada per tirar la coronar en terra, aquesta es va enganxar amb la perruca i
tot li va caure. La gent naturalment va riure, i ell, el més tranquil del món, es tornà a posar la
perruca i va continuar com si no-res. Tots els que hem compartit aquests moments amb ell
el recordam i sabem que des d’allà s’alegra cada vegada que tornam a representar els Reis.

27

JOAN FERRE I POMAR

I ja entram dins la quarta etapa, en què ja feim representacions a l’església de s’Arenal,
gràcies al pare Jordi, que ens cedeix les dependències parroquials, i a la inestimable ajuda
de la modista reial, ma mare, que ha fet els nous vestits del majordom i del rei Herodes i
que ja havia fet els dels doctors de la llei i els consellers. Amb aquests vestits, els que ha
proporcionat Amics dels Reis d’Orient, que és l’encarregat del vestuari i d’aportar també
una gran quantitat d’actors, aconseguim que aquesta important obra del teatre popular
mallorquí es pugui seguir representant a s’Arenal. No l’oferim cada any; de vegades la
representam dos anys seguits, i d’altres n’estam quatre o cinc a tornar-la a fer.
En Nadal Caldentey és l’actual rei Herodes. Jo, en Joan Ferre, que també he fet de
conseller i secretari, ara som el majordom. En Toni Nadal, el nostre xeremier, —si fos per ell
la faríem cada any— fa de secretari. En Sebastià Caldentey, en Juangui Caldentey i en Toni
Rueda són els tres reis. En Joan Llompart i en Toni Caldentey són els doctors de la llei. Fan
de consellers en Fernando Caldentey i en Jaume Llinàs, que, com ell diu i amb raó, és el
conseller major de tota la Judea. En Joan Rojas és el veí. Els dos criats són en David Álvarez
i en Carlos Espinosa. En Sebastià Vallespir continua fent de general; la seva filla, na Maria,
canta i fa de sibil·la; el seu gendre Nicolau fa d’ajudant de general, i el caporal és en Pere
Llinàs. En Biel Caldentey fa de dimoni, en l’única oportunitat que té de pegar corretjades
al seu pare, en Nadal, que com ja sabeu interpreta el rei Herodes. Na Catalina Riutort és la
directora i apuntadora. No li feim tot el cas que ella voldria però sí que us podem assegurar
que ens ho passam d’allò més bé, tant el dia de la representació com als assajos i al parell
de sopars que tot això comporta. Hem de dir que en aquesta quarta etapa, sempre que
hem fet la representació a s’Arenal també l’hem feta a l’església del convent de Llucmajor.
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Els darrers anys que hem representat la Comèdia dels Reis han estat el 2001, el 2010 i el
2011. Ara ja hi torna a haver un poc de rum-rum entre els comediants i ganes de tornar-la
a fer. De donar creu ja se n’encarrega en Toni Capità, el nostre xeremier. L’any passat ho
va intentar però només va aconseguir que féssim un sopar, ja que el que és complicat és
trobar un dia adequat, sense interrompre el desenvolupament de la festa dels Reis, perquè
dia 6 horabaixa, que seria el moment més adient per fer-la, hi ha molt de cansament i feina
d’arraconar els vestits i el material de la cavalcada. I per no ajuntar-ho amb Sant Antoni
solem esperar els anys en què el dia dels Reis cau prop d’un cap de setmana. Però ja us dic
això del rum-rum: hi ha ganes de fer-la novament.
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Foto de grup de la Comèdia dels Reis al teatre de La Porciúncula a la dècada dels vuitanta
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Combinació de tres escenes de la Comèdia dels Reis representada a l’església de s’Arenal l’any 2012
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SANT ANTONI
Entre les festes de Nadal i la Quaresma hi ha dues festes de les quals les característiques
tradicionals són la disbauxa i el menjar gras. Parlam de Sant Antoni i el Carnaval.
Podríem dir que la festa de Sant Antoni se celebra amb més o manco intensitat a tot
Mallorca, i s’Arenal no n’és una excepció: no hi han faltat mai foguerons per celebrar la
revetla d’un sant tan popular a la nostra illa.

ELS FOGUERONS
Des que el pare Jordi és el nostre rector, al pati de l’església no ha faltat mai l’encesa
del clàssic fogueró santantonier. Els assidus visitants de cada any hi troben un fogueró més
adient a la festa, sense els renous i la música moderna que se senten a molts d’altres que
organitzen els bars del poble. Al fogueró parroquial encara de vegades, però no tots els
anys, es pot sentir qualque glosa o el sonar d’una simbomba. No vull dir si està bé o no,
però des del meu punt de vista a s’Arenal els foguerons de la revetla de Sant Antoni s’han
convertit en una mena de torrada al carrer amb música de discoteca que ben bé es podria
organitzar qualsevol dia de l’any. Tanmateix, el fogueró parroquial conserva encara un poc
del caràcter tradicional: la gent s’hi reuneix per retrobar-se en un ambient familiar i per
torrar porquim, beure un poc de vi i cantar quatre gloses o riure una estona.
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Al principi d’aquest segle, el Grup d’Amics del Reis d’Orient, emprant vestits que ja
no s’utilitzaven d’uns patges del rei negre (sempre reciclant) i amb unes capes negres i
caretes de goma de nova adquisició, crearen una colla de dimonions. Més tard, amb el
patrocini de l’Ajuntament, compraren un vestit i un caparrot per fer un dimoni gros i així
tenir una colla de dimonis més completa. De llavors ençà, el dimoni gros encén el fogueró
del pati de l’església en acabar la missa del vespre; després, acompanyat dels dimonions
i els Xeremiers de s’Arenal, fa una cercavila pels altres foguerons del poble, encalçant i
envoltat també pels inevitables infants que se senten atrets i regirats a la vegada pel festiu
dimoni santantonier.
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Dimoni gros de s’Arenal al fogueró del pati de l’església

LES BENEÏDES
La festa de les Beneïdes ha fet el camí invers a altres, com per exemple l’arribada dels
Reis. A partir de la dècada dels seixanta, el Club S’Ajuda, format, podríem dir, per les
forces vives de la vila (el mestre del poble Don Jeroni Llodrà, que fou mestre meu a l’escola
parroquial; en Damià Capó, de la farmàcia; Don Antoni Galmés; en Pep de Cas Baster;
en Pere Canals, que no sé si per aquells temps o més endavant va ser també regidor de
l’Ajuntament, i altres brusquers més, com els anomenà Don Antoni Galmés al seu pregó de
l’any 1984, paraula que també va emprar en Pere Canals en una trobada que tenguérem
per parlar de com feien les festes) començaren a organitzar les festes del poble, i una
d’elles eren les Beneïdes.
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Les Beneïdes es feren a diversos llocs, com la plaça de la Reina Maria Cristina abans
de la reforma. Una vegada també es feren al torrent des Jueus, organitzades per al revista
S’Unió de s’Arenal, amb un marcat caràcter reivindicatiu. Però agafaren força a l’esplanada
que hi havia devora el cine Sala Virgínia, que ara és un solar tancat entre la carretera Militar
i el Col·legi Francesc de Borja Moll, bo de reconèixer perquè les parets blanques del solar
estan pintades amb dibuixos al·lusius a la pau fets pels alumnes del col·legi esmentat.
Hi participaven animals domèstics, carrosses i molts de cavalls. De tots és coneguda la
quantitat de ranxos que hi va haver per aquells temps, sobretot per la banda de ses Cadenes
i es Pil·larí. Em comentà en Pere que va agafar tanta rellevància que un any el primer premi
per als cavallistes va ser una cadira de muntar.
Podríem dir que aquelles beneïdes eren per a s’Arenal com un carnaval una mica
avançat. I crec que en certa manera foren les precursores del futur Carnaval de la Platja
de Palma. Hi havia molta gent disfressada i també gran quantitat de carrosses. Record la
participació de la cabrera, que crec que vivia per ses Cadenes i que hi participava cada any
amb la seva guarda de cabres. Sempre anava disfressada amb vestits de colors molt vius.
En Jaume i jo també recordam una carrossa que ens va fer molta de gràcia: representava un
quiròfan, on uns metges operaven un pacient de viu en viu i li treien de la panxa botifarrons
i llonganisses.
Les Beneïdes anaren minvant en espectacularitat i participació. El tancament de ranxos
i els canvis d’organització feren que aquesta festa passàs a mans de la Parròquia, que,
ajudada pels Amics dels Reis, a hores d’ara organitza unes beneïdes senzilles que es
fan acabada la missa en honor de sant Antoni. Els grups de ball de bot del poble, els
feligresos i els Xeremiers de s’Arenal acompanyen la imatge del sant. Els dimonis van
fent impertinències a sant Antoni durant tot el camí, fins que en arribar a plaça Major i
cansats de tanta granerada, aquest, amb una parell de benediccions, els toma a tots a terra.
Seguidament hi ha quatre balls dels grups participants i es beneeixen un estol de cans i
moixos i altres animals domèstics.
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Ara subsisteixen unes beneïdes testimonials, que res tenen a veure amb aquelles altres
que aconseguiren gran ressonància al poble. Això no vol dir que un dia no tornem a tenir
a s’Arenal unes beneïdes com aquelles, però aquesta circumstància comportaria un canvi
en l’organització i, sobretot, que s’hi implicàs més gent amb ganes de moure i remoure
aquesta festa.
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Beneïdes de Sant Antoni a càrrec de Don Bartomeu Amengual, rector de s’Arenal de l’any 1955 a l’any
1967.
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ELS XEREMIERS DE S’ARENAL
Parlant de festes a Mallorca sempre he dit que un poble sense xeremiers és un poble
trist i mut. A s’Arenal, des de l’any 2001, el so de les festes arenaleres on participen els
xeremiers és a càrrec d’en Toni Nadal Capità i en Xisco Puigserver. Ells són els nostres
xeremiers, els Xeremiers de s’Arenal.
Que jo recordi, de nin i de jove a s’Arenal, quan hi havia d’haver festa amb la participació
d’una colla de xeremiers, solien venir els de Pina. A partir de l’any 1999, any de formació
de la colla dels Xeremiers de sa Marina, de Llucmajor, eren ells els qui venien a sonar a les
nostres festes, fins que la curolla de dos joves del nostre poble per la cultura popular i per
la música tradicional va fer possible que s’Arenal tingués una colla de xeremiers pròpia.
És d’agrair l’esforç d’aquests dos joves, que en un ambient poc propici per al retrobament
amb la nostra cultura tradicional, feren el possible per aprendre a sonar: en Toni, les
xeremies, i en Xisco, el flabiol i el tamborí. En aquests anys s’han anat perfeccionat molt
fins a arribar a assolir una molt bona qualitat musical. Fins i tot han editat un disc en el qual,
a més de sons i cançons tradicionals del repertori xeremier, hi han inclòs la «Tonada dels
trencadors de marès de s’Arenal», amb la qual recuperaven una tonada tradicional que els
nostres trencadors cantaven quan treballaven a les pedreres. Aquest disc el presentaren a
l’avinguda de Miramar l’any 2012, durant la ballada popular de les festes de Sant Cristòfol.
Mig en broma mig seriosament, en Toni sempre m’anomena «padrí jove», i no saben
l’orgull que és per a mi. Estic molt content de tenir uns fillols tan grans i tan sonadors, i
sempre estaré devora ells, fent-los costat, perquè al nostre poble de s’Arenal tinguem per
molts d’anys una colla de xeremiers pròpia.
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En Toni Nadal Capità i en Xisco Puigserver,
xeremiers de s’Arenal, el dia del concert de
presentació del seu primer disc.
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ELS DARRERS DIES
L’estructura general de les festes de Carnaval és essencialment la Rueta o concentració
de nins i nines disfressats, generalment el Dijous Llarder, i la desfilada de disfresses,
comparses i carrosses: l’anomenada Rua.

EL CARNAVAL DE LA PLATJA DE PALMA
A s’Arenal – Platja de Palma, des de 1977 també hi tenim la nostra rua. Ara fa trenta-set
anys, l’Associació d’Hotelers de la Platja de Palma va organitza el primer carnaval, que en
un principi va tenir molta acceptació. En els primers anys de la Transició es començaren
a organitzar a Palma i altres poblacions de Mallorca festes de carnaval, que restaven mig
oblidades a l’època de la dictadura. L’Associació d’Hotelers volgué també organitzar-ne
una a la nostra zona turística, enfocada especialment al sector turístic, amb la idea sempre
desitjada de la desestacionalització. Per aquest motiu la desfilada començava, i encara
comença, a s’Arenal, concretament a Son Verí, i acabava i acaba a la plaça de les Meravelles,
on hi havia música en directe i una gran quantitat de quiosquets de platja dels diferents
proveïdors dels hotelers que oferien begudes i degustacions als turistes.
Aquest carnaval començava a una hora que afavoria l’afluència de públic estranger, ja
que la concentració era a les 14.30 hores del dissabte de carnaval i l’arribada estava prevista
a les 16.30 hores. Així, els turistes podien gaudir de la festa i esser als hotels a l’hora del
sopar. Una anècdota d’aquell primer carnaval me la va contar en Toni Rueda, ja que ell i un
grup de joves i al·lotes del Club Parroquial Tots Junts dugueren els gegants i els capgrossos
de l’Ajuntament de Llucmajor, que també participaren en aquella primera rua.
Tenint en compte els organitzadors, no és gens estrany que aquesta festa s’orientàs
especialment cap al turista d’hivern de la Platja de Palma, Can Pastilla i s’Arenal. Al meu
entendre s’haurien hagut de tenir un poc més en compte les entitats i els grups que
participaven en la desfilada com a comparses o en carrosses, ja que en altres festes de
carnaval més consolidades és la sana rivalitat entre grups i comparses la que fa que aquest
esdeveniment sigui lluït i vistós. Aquí l’únic al·licient era el premi, la quantia del qual ha
anat minvant progressivament. Durant molts d’anys les carrosses més vistoses eren les
organitzades per diferents entitats, i sobretot per les AMPA dels col·legis. Del nostre poble
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destacam les carrosses i comparses del Col·legi Sant Vicenç de Paül i de La Porciúncula,
que competien amb certa rivalitat amb altres entitats com l’Associació de Veïnats de
s’Aranjassa.
Una curiositat que em concerneix a mi directament és que l’any 1987 hi vaig participar
amb un grup d’amics de ses Cadenes, que feren una comparsa de pallassos amb un vestit
de llunes de colors. A part de passar-nos-ho d’allò més bé, l’any següent, una fotografia
meva en què surt disfressat amb el vestit d’aquella comparsa il·lustrava el cartell del carnaval.
Els darrers anys, el Carnaval de la Platja de Palma ha caigut en decadència. Els premis
han anat davallant en quantia fins a arribar a ser purament testimonials. L’Associació
d’Hotelers de la Platja de Palma, l’any 2012, al·legant motius econòmics i al darrer moment,
deixà d’organitzar-lo —suposam que aquesta festa no havia assolit les aspiracions de
promoció turística que esperaven. Un grup d’arenalers, encapçalat per en Pere Llinàs, fill
d’en Jaume, no va consentir que la nostra zona, després de quasi quaranta anys, es quedàs
sense carnaval, i organitzà a la correguda una desfilada alternativa, repartint cartells que
ells mateixos havien fet i comunicant-ho per la premsa i per les xarxes. Aconseguiren que
un conjunt de gent disfressada acompanyàs la carrossa del Col·legi Sant Vicenç de Paül.
Els anys següents, l’organització ha passat a mans municipals i es manté la desfilada
carnavalesca de la Platja de Palma. Si més no, encara que els premis no hagin augmentat
com en èpoques anteriors, se n’ha aconseguit la permanència. Ara és el moment de pensar
si la nostra rua ha de continuar igual que abans o ha de canviar. Es triï el model que es triï,
és l’hora que tots, institucions, grups, entitats i arenalers, hi posem de la nostra part perquè
s’Arenal continuï tenint un carnaval en condicions com el que es va començar a organitzar
ara fa trenta-set anys i que va arribar a ser referent de les festes del Carnestoltes de la
nostra illa.
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Carrossa i comparsa de temàtica costumista del Col·legi Sant Vicenç de Paül a finals dels anys vuitanta
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Comparsa del Col·legi Sant Vicenç de Paül de l’any 2012

LA RUETA
Ja fa un grapat d’anys que l’Ajuntament de Llucmajor organitza el diumenge de carnaval
al matí una rueta infantil. Amb la col·laboració d’associacions de veïnats, d’associacions de
pares dels diferents col·legis i d’altres grups com els Amics dels Reis, es fa una desfilada
infantil, que sol sortir de l’avinguda de Miramar, acompanyada, segons els anys i la
disponibilitat, d’una banda de cornetes, una banda de música o una batucada. En arribar
a la plaça Major hi ha festa infantil i repartiment de caramels als infants que aquest dia han
pogut lluir les seves disfresses preferides —mai no hi falten princeses, pirates ni qualque
superheroi disposat a salvar el món— això sí, ben acompanyats de pares, padrins, tiets i
tietes, que presumiran d’infant i el deixaran ben retratat, gaudint d’un entretingut matí de
carnaval.
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L’ENTERRAMENT DEL CARNAVAL
Els primers enterraments del carnaval els va organitzar la delegació de l’Obra Cultural
Balear, que ja hem anomenat abans. Consistien en una desfilada que acompanyava un
home de bulto, seguit de gent endolada, des de la plaça Major, al terme de Llucmajor, fins
a la plaça de l’ambulatori, a la part de Palma, on la festa s’acabava amb un ball de carnaval
a càrrec d’un grup musical.
Quan es va dissoldre la delegació de l’Obra Cultural Balear, de l’organització de
l’enterrament, igual com va ocórrer amb la de les cançons de Nadal, se’n va fer càrrec el
Grup d’Amics dels Reis d’Orient.
Uns anys més tard, els Amics dels Reis també deixaren d’organitzar-lo, i va ser quan, a
l’època del regidor Joaquín Rabasco, l’Ajuntament es va fer càrrec del patrocini d’aquesta
festa, que era una iniciativa de l’Associació de Veïnats de s’Arenal. Aleshores es va fer el
canvi, i tot s’organitzava a la plaça Major. Començava amb una desfilada en què la gent
endolada acompanyava una sardina, i a continuació es gaudia gratuïtament d’una torrada
de sardines. A més es feia un concurs en el qual es premiava la millor disfressa, amb
importants premis en metàl·lic.
La festa va continuar fins que, amb els canvis de regidors i d’organització, es va passar de
torrar sardina a torrar carn. Aleshores l’Associació de Veïnats de s’Arenal deixà d’organitzarla i passà a la resta de grups que hi col·laboraven (Hermandad Rociera, Associació de Veïnats
S’Algar, Amics dels Reis, etc.) Fins que darrerament es va suprimir el menjar gratuït, a causa
de les mesures d’estalvi adoptades per la crisi. Tanmateix, es va continuar organitzant la
festa, però se’n va eliminar el concurs. Entre el fred i la falta de menjua, la festa va anar
decaient i enguany, 2014, ja no s’ha celebrat.
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Ja ho diu un vell refrany mallorquí: Val més matar un home que donar-li un mal vici.
Aquest esdeveniment va començar sent una festa que convidava simplement a la diversió,
però després es va voler millorar amb la torrada de sardines, que a més de ser una despesa
en peix va fer que hi acabàs anant més gent a menjar gratis que gent disfressada simplement
per riure i passar-ho bé.
S’hauria de fer un pensament, per veure si la gent arenalera vol aquesta festa. Cal que
les associacions i els grups actuals, juntament amb l’Ajuntament, es plantegin tornar-la
a posar en marxa o no, amb la col·laboració de tots i tenint en compte que l’esperit del
carnaval és la festa, el riure i la disbauxa.
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QUARESMA, SETMANA SANTA I PASQUA
Acabat i enterrat el carnaval i les ensaïmades de tallades menjades, arriba la Quaresma.
Aquestes set setmanes, antigament males de passar, amb poc menjar gras i molts de resos,
han esdevingut actualment un temps com qualsevol altre. Els cristians practicants conserven
les tradicions de dejuni dels divendres i la imposició de cendra del primer dia de Quaresma,
i l’Església ens recorda que és temps de conversió i de preparació per a la Pasqua.
A les escoles ha tornat la vella tradició de la Jaia Corema, en què és costum que els nins
i nines li tallin cada setmana una de les set cames que té. Es converteix així en una mena
de calendari per anar comptant les setmanes que falten perquè arribi la gran festa del
començament de la primavera: la Pasqua.
Per Setmana Santa, la nostra parròquia organitza dins l’església tot un seguit d’actes
i celebracions propis d’aquest temps litúrgic: Via crucis, benedicció de rams, celebració
penitencial, oficis de Dijous i Divendres Sant, vetla pasqual i l’eucaristia solemne del dia de
Pasqua. Però hi ha dos esdeveniments que, a part del seu caràcter religiós, tenen també el
caràcter propi d’una festa, que són la processó del Sant Enterrament de Divendres Sant i la
processó de l’Encontre.
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EL DIVENDRES SANT
Les funcions religioses de la Setmana Santa a la nostra parròquia no es caracteritzaven
per cap tret especial, simplement seguien el ritu litúrgic propi d’aquests dies, igual que a
la majoria d’esglésies. Va ser el Divendres Sant de l’any 1991 quan es va realitzar el primer
«Endavallament» dins la mateixa celebració de l’ofici, per a la qual cosa es va fer una creu més
grossa amb un peu de ferro i es va utilitzar el mateix Sant Crist articulat que està habitualment
a la capella del sagrari. Va ser un acte senzill, i com diria el pare Jordi, d’estil franciscà. El
realitzàrem en Cosme i jo, sense cap tipus de vestit especial —com se sol dir, vestits de paisà.
Aquesta imatge del Sant Crist, que és la que se segueix utilitzant actualment, va ser
beneïda dia 7 d’abril de 1968, Diumenge del Ram, segons ens conta Don Bartomeu Gomila
en el seu pregó de festes de l’any 1995, que per aquell temps era el rector de la nostra
parròquia. Com he dit abans, era una imatge articulada de fusta, adquirida per poder ser
utilitzada per sortir en processó. No sé si aquell mateix any hi va sortir o no, però record
haver-la vista d’al·lot passar pel carrer de Berlín. La portaven a braç, igual com duen a Palma
el Sant Crist de la Sang. El nostre Sant Crist anava acompanyat de la imatge de la Mare
de Déu dels Dolors, que era propietat particular d’en Francesc Mut i de n’Onofre Llinàs.
Aquesta mateixa imatge la deixaven a l’església durant la Quaresma. Més tard la cediren a
la confraria que es fundà sota l’advocació de la Mare de Déu dels Dolors, de la qual na Tina
Sales, bona amiga de n’Onofre, va ser la primera presidenta.

40

Aquestes primeres processons, que no sé els anys que es varen arribar a fer —crec que
pocs—, són l’antecedent a s’Arenal de la processó actual, que va tenir l’inici l’any 1993.
Després d’un temps de parlar-ne i de fer-ne els preparatius, dia 9 d’abril, Divendres Sant, es
va tornar organitzar a s’Arenal una processó de Setmana Santa. La Mare de Déu dels Dolors
sortia amb la seva peanya primitiva i acompanyava el Sant Crist, que aquesta vegada no
anava enclavat, sinó jacent, amb uns baiards nous que la Parròquia havia preparat, amb
l’ajuda, entre d’altres, del nostre estimat Cosme Obrador. La processó, podríem dir la
primera de la Setmana Santa actual, anava simplement acompanyada pels mateixos
feligresos, amb el Sant Crist (els homes) i amb la Mare de Déu (les dones). La presidia el
clergat parroquial. Això sí, ja va recórrer un itinerari semblant a l’actual i passava igualment
per carrers dels dos municipis.
L’entusiasme que va causar als feligresos particularment i a la gent de s’Arenal en general
va fer que durant els mesos de l’hivern de 1993–1994 es formassin a la nostra parròquia
quatre confraries. Es fundaren en un interval de pocs mesos una de l’altra, però com que
les reunions fundacionals es feren un mateix hivern però de dos anys diferents, consta que
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l’any 1993 es fundaren la Cofradía de los Jóvenes Nazarenos i l’Hermandad del Nazareno, i
l’any 1994 la Confraria de la Mare de Déu dels Dolors i la Confraria del Sant Crist.
Aquestes quatre confraries ja sortiren en processó la Setmana Santa de 1994. Les quatre
estrenaren ja els estendards i portaren les imatges pròpies, però qualcuna, com la del Sant
Crist, no començaria a dur la vesta oficial fins a l’any vinent.
Vaig tenir l’honor de participar en les reunions generals i en reunions fundacionals de
diverses confraries, i també vaig estar en un rotlo informal que férem al pancaritat del Pont
de ses Set Boques d’aquell mateix any 1994, amb gent com na Consuelo, la seva germana
Encarna, na Fina, na Maribel i d’altres que volien fundar una nova confraria. En aquella
espècie de reunió, en la qual vaig tenir també l’honor d’estar infiltrat, es va decidir el nom
i la imatge de la nova confraria, que es fundaria l’any 1995 i que seria la cinquena confraria
arenalera: la Cofradía de la Oración del Huerto.
Amb les cinc confraries actuals ja fundades es va anar formant, a poc a poc i amb l’esforç
particular de cada associació, la processó d’avui dia, que segons el meu parer té unes
característiques diferents de les de les altres de la nostra illa, i no especialment pel que fa a
la fastuositat i la riquesa, sinó tot el contrari, per la senzillesa i el silenci. També presenta uns
trets especials, com el fet de començar i acabar dins l’església, amb una funció religiosa.
La processó s’inicia després de l’«Endavallament», i acabat l’ofici es treu el Sant Crist. En
arribar la processó a l’església, s’entra el Sant Crist i una vegada dipositat davant l’altar es fa
l’adoració de la imatge. També cal destacar la quantitat de finestres, balcons i mostradors
que gent particular endomassa i adorna, com ho fan les cinc confraries que preparen una
seu cada una, i també l’església i el convent de les monges. A mi particularment m’agrada
quan la processó passa per davant la mar. És d’una bellesa especial si el dia acompanya, i
es pot veure la lluna plena amb tota la seva esplendor.
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El pare Jordi i el pare Nicolau presidint la processó de Divendres Sant de l’any 1994, la primera en què
participaren confraries de Setmana Santa.
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Com a la majoria de pobles i ciutats, el patrimoni de la nostra processó és fruit exclusiu
de l’aportació particular de cada una de les confraries i dels seus confrares i benefactors,
que ara descriurem breument i amb el mateix ordre que ocupen a la processó:
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Cofradía Jóvenes Nazarenos
La formaren l’any 1993 joves vinculats a la Parròquia sota l’empara de sor Catalina Bosch.
Elegiren com a símbol i escut la creu amb un sudari morat, el qual va esdevenir també el
seu pas, que porten per torns els mateixos confrares amb uns baiards senzills bellament
adornats amb flors blanques, grogues i morades. La seva vesta és túnica blanca i faixa, capa
i caperutxa morada. Celebren la festa de la confraria el segon diumenge de setembre, per
ser el més pròxim a la festivitat de l’Exaltació de la Santa Creu, dia 14 de setembre, ja que
la creu és la imatge titular i el símbol de la confraria.
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Cofradía de la Oración del Huerto
Com hem dit abans, i tan sols per un any, és la confraria més jove de totes. Al seu inici
la formaren gent vinculada a l’Associació de Veïnats S’Algar, que amb gran esforç adquirí
un pas de fusta de nova factura, al qual més tard afegiren uns canelobres també de fusta
amb quatre braços i tulipes de vidre. El seu pas porta la imatge titular, que dóna nom a la
confraria: Jesús resant a l’hort de les Oliveres amb la presència de l’àngel, que també figura
al seu escut, a l’estendard i a la medalla. Cada any solen canviar l’adornament floral i el mes
de març celebren la festa d’acció de gràcies, coincidint amb l’aniversari de la confraria.
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Pas de la Cofradía de la Oración del Huerto
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Hermandad El Nazareno
Es l’única confraria que duu un pas vivent. Està format per confrares que representen
Jesús portant la creu, vestit amb una túnica de vellut morada que representa Jesús el
Natzarè, el qual dóna nom a la confraria. Està escortat per una esquadra de soldats romans
i acompanyat per figures del Nou Testament com la Mare de Déu, Maria Magdalena, la
Verònica, sant Joan i Simó Cirineu.
Els confrares duen la vesta amb túnica i caperutxa morada i la capa negra. A l’escut,
l’estendard i la medalla duen la figura de Jesús coronat d’espines. Celebren la festa de la
confraria el mes de febrer, coincidint amb el seu aniversari.
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Confraria de la Mare de Déu dels Dolors
És la confraria més activa i nombrosa de totes, formada exclusivament per dones. Es
fundà per venerar la imatge de la Mare de Déu dels Dolors, vinculada a la Parròquia, que
s’havia adquirit per portar-la a les processons de Setmana Santa, perquè acompanyàs el
Sant Crist abans esmentat, que els seus propietaris cediren a la confraria. La imatge és
portada per les mateixes confraresses amb uns baiards de nova factura amb canelobres
de vidre d’estil mallorquí. Duu un mantell de vellut de color blau fosc, brodat amb cards i
filigranes d’or. La vestimenta de les confraresses és variada: les dones que acompanyen la
Mare de Déu van vestides de dol amb mantellina espanyola —va ser el primer vestit oficial
de la confraria. Les portadores van igualment de negre però sense la mantellina, i porten
una banda blava amb l’escut de la confraria. També es va fer una secció de caperutxes que
porten túnica i caperutxa de color cru i capa i faixa de color blau.
Com hem dit és la més activa de totes i organitza de cap a cap d’any nombroses activitats,
entre las quals destaca la festa de la Mare de Déu titular, dia 15 de setembre.
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Pas i portadores de la Confraria de la Mare de Déu dels Dolors
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Confraria del Sant Crist
Aquesta confraria de caire familiar es fundà per venerar la imatge del Sant Crist, que
està sempre exposada a la capella del sagrari. És la mateixa imatge que adquirí la Parròquia
l’any 1968 i que s’empra per fer l’«Endavallament». Els primers anys el Sant Crist era portat
a les espatles pels mateixos confrares, amb la mateixa peanya que tenia la Parròquia, fins
que l’any 1996 es va beneir el nou pas del Sant Sepulcre amb rodes i amb una urna de vidre.
L’any 2012 es canviaren els primitius fanals de ferro per uns canelobres de quatre braços de
metall daurat amb tulipes de vidre.
Els confrares duen túnica i caperutxa negra i el cordó i la capa de color vermell obscur.
A l’escut duen la creu amb els claus i la corona d’espines. A l’estendard, la imatge de Jesús
a la creu, i a la medalla, la cara del Sant Crist de s’Arenal envoltat per la corona d’espines.
Els escolanets duen túnica negra i cordó i esclavina de color vermell obscur, i porten davant
el pas els símbols de la confraria. Uns duen dos coixins amb la corona d’espines i els tres
claus, i un altre duu una creu. Surten també habitualment i des de fa molts d’anys a la
processó del Diumenge del Ram a Palma.
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EL DIUMENGE DE PASQUA. LA PROCESSÓ DE L’ENCONTRE
La processó de l’Encontre del Diumenge de Pasqua i l’«Endavallament» constitueixen
les dues manifestacions populars més característiques de la Setmana Santa mallorquina,
sobretot a la Part Forana. A la nostra parròquia aquesta processó tan arrelada a la nostra
illa va tenir l’antecedent l’any 1989 quan, dins l’església i durant la missa solemne del Dia de
Pasqua, es va realitzar un encontre, i com que no teníem imatges, vàrem emprar les dues
banderes antigues, que tradicionalment es treien el dia del Corpus. Jo duia la bandera de
l’Adoració Nocturna, que porta la imatge del Cor de Jesús, i na Cati Socias duia la bandera
de les Filles de Maria, que porta pintada la imatge de la Puríssima. Vàrem recórrer els
passadissos laterals del temple i, quan les banderes s’encontraren davant l’altar, na Cati va
fer els tres botets tradicionals amb la bandera de la Mare de Déu.
Havíem fet aquell, podríem dir, primer encontre amb tot el que teníem, i com que
desitjàvem poder ser igual que altres pobles, quant a religiositat popular, amb gran
entusiasme posàrem fil a l’agulla. Els nostres grans estimats Cosme i Rosa regalaren a la
Parròquia la nova imatge de Crist Ressuscitat, i adequàrem una imatge de la Immaculada,
que tenia la base espenyada, per la qual cosa la duguérem a les monges franciscanes de
Calvià, que són bones restauradores. Elles llevaren la serp que duia la imatge als peus i que
estava rompuda, la restauraren i li feren un mantell nou. Per dur Crist, empràrem la peanya
de la Mare de Déu dels Dolors, i per a la Mare de Déu en férem una de nova.
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Ja ho teníem tot a punt, i el Diumenge de Pasqua de 1990 es va fer, ara sí, la primera
processó de l’Encontre. Les dues imatges sortien pel pati de l’església: la Mare de Déu
voltava pel carrer de Sant Cristòfol i entrava al carrer de la Vicaria pel cap de cantó del
convent de les monges, i la imatge del Bon Jesús anava pel carrer de Berga i entrava al
carrer per la Papereria Ferrer. L’Encontre tenia lloc davant les escales de l’església. Aquest
va ser el recorregut fins que l’any 2004, i veient que el carrer de la Vicaria havia quedat petit,
es va realitzar a la plaça de l’Estació: la Mare de Déu sortia pel pas de vianants i el carrer de
Berga, i el Crist Ressuscitat, pel carrer de la Vicaria, i arribava a la plaça. I així es va fer fins
que l’any 2009 giràrem la sortida de les imatges: la Mare de Déu surt pel carrer de la Vicaria
i el Bon Jesús ho fa pel pati, pren escales amunt i pel carrer d’Eivissa davalla fins a la plaça
pel carrer de Berga. D’aquesta manera ha continuat fins enguany.
Les bandes de cornetes que hi havia a s’Arenal acompanyaven les imatges fins que
es varen dissoldre. Actualment, i ja fa una partida d’anys, són els Xeremiers de s’Arenal
els qui acompanyen la Mare de Déu, i la Banda de Música de s’Arenal acompanya Crist
Ressuscitat. També, i des d’un principi, els tres grups de ball de bot del poble han participat
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en la processó. El moment més emotiu és quan la imatge de la Mare de Déu s’atraca al seu
fill, les dones que la porten li fan fer les tres reverències de rigor, i quan la banda de música
entona l’himne pasqual des de la balconada triada es tiren pètals de flors a les imatges.
També hem d’esmentar la participació dels caçadors, que per iniciativa dels regidors
d’aquells temps Sebastià Artigues i Guillem Salvà, i des de ja fa un bon grapat d’anys,
tiren trons d’escopeta des que el Sant Crist surt de l’església fins que s’acosta a sa mare.
Enguany s’han complert vint-i-cinc anys del primer Encontre, que va ser la primera processó
de la Setmana Santa al nostre poble.

Diumenge de Pasqua de l’any 1990, al carrer de la Vicaria. Primera processó de l’Encontre.
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Moment de l’Encontre avui dia a la plaça de l’Estació
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EL PANCARITAT
Un dia, en Sebastià Vallespir (un arenaler des Coll d’en Rabassa) i una colla d’amics,
mentre berenaven al bar Can Pedro, comentaven a on podien anar en bicicleta que no
estigués enfora i fos un lloc guapo. Aleshores en Tià els va parlar del Pont de ses Set
Boques. Hi partiren, i als que no el coneixien els va sorprendre com era d’idíl·lic aquell lloc,
essent tan a prop de s’Arenal.
En Sebastià sempre havia dit que un poble sense pancaritat no era poble, i que els
arenalers es trobaven externs anant tant a Gràcia com a Bellver. Ho parlaren amb en Jaume
Alzamora (un altre arenaler d’Artà), que era el director de la revista S’Unió de s’Arenal, de
la qual en Tià també era col·laborador, i veient que no tenien ni cap pujol ni cap ermita on
poder pelegrinar, varen pensar que el Pont de ses Set Boques, a més d’un lloc emblemàtic,
era també una bona alternativa per anar-hi de romeria.
Ho posaren en marxa, i amb el suport de la Parròquia i el patrocini de l’Ajuntament,
i l’organització i la col·laboració de la revista, l’Associació de Veïnats Son Sunyer, l’Obra
Cultural Balear i Amics dels Reis, dia 22 d’abril de l’any 1990 s’hi va celebrar el primer
pancaritat. Va ser un èxit, ja que el poble hi va respondre massivament. S’organitzava una
paella monumental i els primers anys s’hi va fer un recital de poesia, dirigit per en Tomeu
Sbert (un altre arenaler de Llucmajor), recital que va passar a fer-se a la capella antiga, per
ser un lloc més adient per escoltar poesia. Al Pancaritat, que començava amb una missa
de romeus amb ball de l’Oferta a l’església abans de partir, hi col·laborava molta gent
particular i grups del poble, per ajudar sobretot a vigilar que ningú s’enfilàs i caigués del
pont i a repartir paella.
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Així va continuar aquell pancaritat fins a l’any 2000, que va ser la darrera vegada que
anàrem al Pont de ses Set Boques. L’any següent, 2001, sorgiren problemes: es trobà que
el camí per on passava la gent s’havia tancat amb una paret. Cal recordar que el pont era
en una propietat privada, que fins i tot tenia llogat aquells terrenys com a cacera, agreujada
la cosa també perquè, per un motiu o altre, encara no s’havia demanat el permís de la
propietat per poder-hi pelegrinar. Al darrer moment i per no quedar-nos sense pancaritat,
en una reunió d’urgència dins la sagristia es va decidir anar aquell any a La Porciúncula, ja
que l’organització del pancaritat havia caigut a darrera hora en mans parroquials. La idea no
va agradar a tothom, hi va haver gent disconforme, declaracions al diaris, etc. Possiblement
no era la millor solució, però anar a La Porciúncula era triar entre tenir o no tenir pancaritat
aquell any.
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Per a l’any següent s’havia de trobar un lloc adient, si volíem seguir celebrant el
pancaritat. L’Ajuntament, a través del seu batle, en Lluc Tomàs, va oferir un solar entre Son
Verí i Son Verí Nou, on hi havia una pedrera de marès. Com que tampoc era gaire lluny de
l’església i s’hi podia anar a peu amb comoditat, es va acceptar la idea de l’Ajuntament. A
més, que hi hagués una pedrera també tenia connotacions tradicionals, per ser considerats
els trencadors de marès els fundadors del poble.
En Rafel Alzina, operari municipal, va construir una capelleta a l’interior de la petita
pedrera, perquè esdevingués un petit oratori on posaríem la Mare de Déu de l’Encontre,
que duríem en romeria des de l’església perquè presidís aquell nou encontre dels arenalers,
el qual possibilitaria reunir-se el Diumenge de l’Àngel en pancaritat.
I així ha estat fins ara. Després de la missa de romeus de les deu i mitja, el poble,
acompanyat pels Xeremiers de s’Arenal, porta per torns la imatge de la Mare de Déu, que
una setmana abans protagonitza l’Encontre. En arribar al lloc que ja anomenam la Pedrera
del Pancaritat, es posa la Mare de Déu
dins la capelleta i es canta la Salve.
Després, trobada i dinar de germanor.
En aquesta segona etapa s’hi han fet
també paelles, s’han repartit panades,
etc., fins que actualment, i donant la
culpa a la maleïda crisi, la gent hi va pa
a taleca, simplement per gaudir d’una
festa, també molt tradicional a Mallorca,
que va començar amb molt entusiasme i
ara es va mantenint. No estaria malament,
però, procurar entre tots (administració,
parròquia, agrupacions, entitats locals
i poble en general) fomentar més la
participació per tornar a un pancaritat
al qual assisteixin un gran nombre
d’arenalers.

En Joan Ferre ballant amb la seva filla Marina
al Pancaritat, quan encara es feia al Pont de ses
Set Boques.
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Arribada a la pedrera del Pancaritat i davallament de la Mare de Déu a dins la pedrera per col·locar-la
a la seva capelleta

LES FESTES PATRONALS DE SANT CRISTÒFOL
Passat el temps pasqual i arribada la calor, ja són a les portes les festes patronals. Diu
Don Antoni Galmés en el seu pregó de l’any 1984 que sant Cristòfol està considerat per
tothom el patró de s’Arenal, però que mai s’ha oficialitzat. Sigui o no el nostre patró oficial,
el poble arenaler el té com a tal.
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Dades importants per al poble, com la benedicció de la capella antiga, es feren coincidir
amb la seva festa. Per cert, quan es va beneir la primitiva església també es va beneir el
quadre de sant Cristòfol que va pintar Francesc Salvà, germà de la poetessa llucmajorera.
La imatge de la Mare de Déu de la Lactància, titular de la capella, no va ser beneïda fins
a un any més tard, el 1897, també un 10 de juliol. A més, el carrer principal del poble duu
també el seu nom. El poble i l’Església local sempre l’han considerat el patró. Per tant,
celebram les festes en honor seu devers la primera quinzena de juliol, i deixam el diumenge
més proper al dia 10, dia de la festa litúrgica, per fer les celebracions religioses i el final de
festa.
Ja els primers anys després de la benedicció se celebrava festa per Sant Cristòfol. Això
es pot constatar a la Monografía del templo de Nuestra Señora de la Lactancia, de Mn.
Sebastià Guasp Cerdà, el qual, referint-se a l’any 1903, diu: «La fiesta de San Cristóbal se
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ha venido celebrando desde la fecha (1896) con el mismo orden descrito ya varias veces:
misa solemne, canto a voces de alguna partitura selecta, sermón panegírico del santo y por
la tarde ses corregudes, baile (suprimido hoy y trasladado a la fiesta cívica que se celebra
el día de San Jaime) y alguna que otra variante de poca importancia.» Es veu que per Sant
Cristòfol es donava més rellevància a la part religiosa, mentre que la disbauxa passava al
que l’autor anomena festa cívica el dia de Sant Jaume, que era festiu a tot l’Estat.
Com conta en Pere Canals en els seus articles a la revista S’Arenal Unit, en què relata
les converses que té amb en Miquel Clar Goixet, devers els anys cinquanta les festes se
celebraven per Sant Jaume, amb l’estructura típica de festes d’estiu: pals ensabonats,
carreres de cintes, revetles, missa major, coets i rodelles, i la presència de casetes de
torroneres i venedors de gelats i llepolies. També diu en Pere en el seu article que les festes
no tenien caràcter anual, i podia passar temps sense fer-ne.
Anys més tard, per la dècada dels setanta, les festes les organitzava també el Club
S’Ajuda, però no tenien data fixa, i tant podien celebrar-se qualsevol dels mesos de l’estiu,
o fins i tot pel setembre. Jo record que, a més de les activitats habituals d’unes festes,
es nomenava Miss S’Arenal, que presidia alguns actes, i també el pal ensabonat en una
escullera del Club Nàutic devora la platja. Els al·lots passaven per damunt aquell pal, la
majoria dels quals queien a l’aigua. Actualment no podria fer-se al mateix lloc, ja que on
posaven el pal ara hi ha platja. També s’amollaven ànneres dins la mar des d’unes barques,
i al·lots i no tan al·lots nedaven per agafar-ne qualcuna. I com no, els focs artificials i les
rodelles. I fins i tot s’han fet dues curses de bous, en places de toros desmuntables, una al
torrent i, l’altra, que jo record haver vist, dins un pinar.
Però va ser en Joan Perelló, per aquell temps regidor per Alianza Popular a l’Ajuntament
—nosaltres l’anomenàvem batle de s’Arenal i a ell li agradava sentir-ho— qui estructurà
les festes com ara les coneixem. Va oficialitzar-ne la celebració per Sant Cristòfol, instituí
el Pregó de Festes i els Premis Extraordinaris Eines dels Trencadors, i es va començar a
celebrar també la processó de la Mare de Déu del Carme i tots els actes infantils, esportius,
socials i musicals propis d’unes festes patronals.
En Joan, sempre animat i vitalista, creà una comissió de festes, de la qual, entre d’altres,
en formàvem part Don Antoni Galmés i jo. Va ser per aquells temps quan vaig fer una
amistat entranyable tant amb en Joan com amb Don Antoni, que va ser el meu primer
mestre d’un món al qual tenc molta estimació, que és el de la cultura popular. En Joan no
tenia barrera per aconseguir que les festes patronals agafassin força i es consolidassin.
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Diada festiva en què es veu una parella de xeremiers sonant al carrer de Sant Cristòfol, just davant les
escales que pujaven a l’església.
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En Joan Perelló, regidor de l’Ajuntament, que impulsà i reorganitzà les festes patronals, entrega un
premi durant una de les festes de la segona meitat dels anys vuitanta.
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Corregudes a la plaça Major per les festes de Sant Cristòfol

EL PREGÓ DE FESTES
Es va proposar que les festes patronals, perquè tinguessin certa categoria, començassin
amb un pregó de festes. El primer pregoner va ser bo de triar: Don Antoni Galmés. Així,
l’any 1984, al local de l’Escola de Vela del Club Nàutic de s’Arenal, es va fer el primer
pregó, titulat Quatre pinzellades de s’Arenal, temps enrere. L’any següent en Jordi Vallespir
parlava dels trencadors.
Avui precisament fa trenta anys d’aquell primer pregó, del qual som una mica responsable.
També, com avui, vaig seure a la taula presidencial, però com a membre de la comissió de
festes. Qui m’havia de dir que trenta anys després jo en seria el pregoner! I em podeu
creure si us dic que pagaria mil duros perquè en Joan fos avui aquí!
L’acte del pregó ha tengut també diferents seus. De l’Escola de Vela passà a la capella
antiga; més tard, per raons d’espai, es va passar a fer a l’església, i quan es varen inaugurar
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les oficines municipals, es pronuncià a la sala d’actes de l’Ajuntament. Enguany ha tornat
aquí, a l’església, lloc que no és el primer pregó que acull. Entre Don Toni i jo hi ha hagut
molts altres pregoners, il·lustrats com Gabriel Janer Manila, Bartomeu Font i Obrador,
Don Mateu Monserrat, el pare Joan Llabrés..., i molts d’altres de coneguts i estimats com
en Pere Canals, n’Antònia Salvà, en Tomeu Sbert, en Tià Vallespir, en Miquel Ribot —els
anomèn perquè potser siguin per aquí i m’escoltin—, i en Damià Tomàs, el meu antecessor.

Taula presidencial del primer pregó de les Festes de Sant Cristòfol, l’any 1984, celebrat al local de
l’Escola de Vela, a càrrec de Don Antoni Galmés Riera.
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EL PREMI EXTRAORDINARI EINES DELS TRENCADORS
També per donar prestigi al pregó i al mateix temps per valorar la feina i la dedicació que
de forma desinteressada fes gent de s’Arenal pel seu poble, en Joan proposà la creació d’un
premi extraordinari, i que la persona proposada per la comissió de festes i nomenada per
l’Ajuntament el rebés durant l’acte del pregó. La primera guardonada va ser sor Sebastiana,
recordada i estimada infermera del dispensari de ca les monges. Va ser el mateix any 1984
i va recollir un diploma, ja que no hi havia hagut prou temps per fer l’estatueta que donaria
imatge al premi, que seria una escaire i un tallant, símbol i eines dels trencadors de marès. I
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així va ser, fins que, a causa del canvi de govern municipal, el govern socialista els va deixar
de donar i passaren a l’oblit.
Supòs que tot això us recorda el que ara anomenam els premis Arenalers de l’Any. El
canvi de sistema es va produir quan un dia el batle Gaspar Oliver va demanar a en Jaume
Alzamora si sabia què eren aquelles estatuetes d’escaires i tallants que devien tenir per
un armari. En Jaume sí que ho devia saber, i va proposar que la revista S’Unió de s’Arenal
organitzàs un concurs amb vots populars. I va ser quan els premis ressorgiren amb el nom
d’Arenalers de l’Any.
Jo, baldament hagi tengut l’honor de ser premiat amb aquesta distinció i d’haver vist
com en Joan Perelló, molt emocionat, i poc temps abans de partir d’aquest món, també
rebia el premi, sempre he estat partidari que tornassin a les arrels i que es destinassin a la
finalitat per a la qual es varen crear: un premi extraordinari que fos per a nosaltres el mateix
que és l’Espigolera per a Llucmajor.

LA FESTA
De la festa vull destacar, i no pot ser d’altra manera, la participació des d’un principi dels
Amics dels Reis. Ara continuen organitzant diverses activitats infantils de les festes, com la
pintada damunt l’asfalt que es fa el divendres del darrer cap de setmana festiu al carrer de
la Vicaria, i la Festa de l’Aigua, que va substituir fa uns anys el concurs de dibuix que tenia
lloc a la plaça de la Reina Maria Cristina. Però renovar-se o morir; noves èpoques, noves
idees. Aquesta festa aquàtica agrada molt als nins i nines, que vénen en gran nombre a
riure, jugar i acabar ben xops, tant ells com els monitors, que som nosaltres, encapçalats i
dirigits pel simpàtic i dinàmic Carlos Jaramillo. També hem organitzat altres anys gimcanes
i torneigs de futbol platja.
Hi ha moltes més associacions que participen en la festa, moltes de caire esportiu i
d’altres, com l’Associació de Veïnats de s’Arenal, que darrerament organitza diversos actes,
entre els quals cal destacar el sopar a la fresca.
La part musical i de revetles ha tingut alts i baixos —mai no plou a gust de tothom. Però
cal esmentar com a curiositat que l’època amb artistes de més renom va ser, podríem dir,
l’etapa flamenca. Cantants com Niña Pastori, Andy y Lucas, Rosario, José Mercé, entre
d’altres, actuaren a la plaça Major de s’Arenal, i es pot dir que estava de gom a gom, ja
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que a més d’arenalers hi venien molts de visitants d’altres llocs, que volien gaudir del que
la gent del poble va arribar a anomenar «les festes de Son Banya».
Durant aquests trenta anys s’han fet diferents actes. Al principi s’organitzà durant un
parell d’anys un concurs de paelles al pinar on acabava Son Verí, on ara comença Son Verí
Nou. I la festa mallorquina, en què participen els grups de ball de bot del poble i que acaba
amb una ballada popular per a tothom amb un grup de música tradicional, se sol fer a
l’avinguda de Miramar. I podem dir amb orgull que a les festes arenaleres, malgrat tenir lloc
en un indret tan pintoresc, no ha faltat mai el ball de bot. Aquests grups de ball mallorquins
del poble, així com els nostres xeremiers, participen també en els actes podríem dir més
institucionals, que es fan el darrer dia de la festa.
Cal esmentar també que varen tenir molta acceptació les dues o tres trobades de
gegants que s’han fet durant les festes. També és d’agrair que els gegants de Llucmajor
vénguin al nostre poble a fer cercaviles i que l’any passat participassin per primera vegada
a les Beneïdes de Sant Cristòfol.
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Ballada popular a la plaça Major, abans de passar-la a l’avinguda de Miramar, on es fa actualment.
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Nit de revetla a la plaça Major

EL DIUMENGE DE SANT CRISTÒFOL
El darrer dia de les festes, diumenge, és quan celebram la festa del nostre patró. Al
matí, missa solemne i en finalitzar, al carrer de la Vicaria, es fan les beneïdes dels vehicles.
S’ha de recordar que el nostre sant, a més de patró nostre, és patró de banyistes, viatgers
i automobilistes. Fa molts d’anys que es fa aquesta benedicció en què participen, a més
dels particulars que ho desitgin, els taxistes del poble, l’Associació Vespa Club Mallorca i
l’Associació de Cotxes Antics Es Pistó.
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L’horabaixa té lloc la processó de la Mare de Déu del Carme. Al principi sortia la primitiva
imatge de la Mare de Déu, però anys més tard hi incorporàrem una petita figura de fusta de
sant Cristòfol. I així va ser fins que un grup d’arenalers devots del sant, que trobàvem que
no teníem una imatge digna del nostre patró, ja que la d’aquell temps la trobàvem petita
per representar un sant amb fama de gegant, regalàrem a l’església la imatge del sant de
mida natural. Per incorporar-la a la processó vàrem haver de menester un dels passos de
la Setmana Santa. Un any o dos més tard, la directiva del Club Nàutic, presidida per en
Toni Galmés fill, va trobar que sant Cristòfol havia crescut molt i que la Mare de Déu del
Carme, a més patrona seva, havia quedat petita i no lluïa devora aquell nou sant gegant.
Aleshores regalaren a la Parròquia una imatge nova i més gran de la Mare de Déu. Aquesta
és la historia de les imatges actuals que surten a la processó de les festes i de com varen
anar creixent.
Actualment, a la processó que acompanya les imatges fins al Club Nàutic, hi participen
l’Associació de Persones Majors de s’Arenal amb la seva bandera, els tres grups de ball de
bot (l’Escola de Ball de Bot del Col·legi Sant Vicenç de Paül, Castanyetes en Festa i Sarau
i Festa), i musicalment els Xeremiers de s’Arenal i la Banda de Música de s’Arenal. Anys
enrere, abans de tenir les formacions musicals actuals, també hi participaren la Banda de
Cornetes S’Algar, els Xeremiers de sa Marina i la Banda de Música de Llucmajor. També hi
pren part la gent del poble que ho desitja.
I ara us vull contar una anècdota que va protagonitzar na Marina, la meva filla, que,
com que ha sortit tan festera com son pare, de ben petita ja participava en la processó
vestida de pagesa. Com que sol fer molta calor, un dia, quan devia tenir uns tres o quatre
anyets, anava agafada de la mà devora jo, que duia una bandera mallorquina, i na Tina
Salés em digué: «Na Marina dorm». I res, na Tina agafà la bandera i jo na Marina en braços,
i acabàrem la processó.
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En arribar al Club Nàutic es fa una cerimònia de benvinguda a l’esplanada, amb una
actuació dels grups participants, i es canta la Salve Marinera. A continuació s’acompanya la
Mare de Déu del Carme a la barca i comença la processó marinera.
La diada sol acabar amb un concert de la Banda de Música a l’avinguda de Miramar,
i fins fa poc, amb un castell de focs d’artifici. Ja sabeu que la crisi actual no perdona i
també ha passat factura a l’acte més multitudinari de les festes, ja que esperant els focs
es congregava molta de gent al passeig Marítim, tant de Palma com de Llucmajor, per
presenciar l’acte final de les festes. I cal esmentar que els focs d’artifici de Sant Cristòfol
sempre han tengut fama d’espectaculars. Cal esperar que, passat aquest temps de magror,
es recuperi un dels actes que els arenalers tenen com un dels més principals de les festes.
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El tema de les festes dóna quasi per fer un pregó tot sol, i se’n podrien dir moltes més
coses, però crec que n’he anomenat els trets més característics. No he esmentat tota la
gran quantitat de proves esportives que s’hi fan, que són moltes, com molts són els grups
del poble vinculats amb l’esport que hi participen.
Tampoc he esmentat actes tan importants com la representació teatral, que quasi mai
ha faltat al programa de festes i que va ser el motiu de la formació del grup de teatre
Picadís. Són molts els moments divertits que el teatre ens ha fet passar, i ho podem dir
tant en Jaume com jo, que hem fet de públic i d’actors. Començàrem en temps del Club
Parroquial Tots Junts amb l’obra El desespero de madò Margalida, que bé l’arribàrem a fer!
I continuàrem amb obres com Ca nostra, en què a la gent li feia gràcia veure que un dels
actors era el rector d’aquell temps, en Miquel Ambrós. Després ja es fundà el grup Picadís,
però de tot això ja en va parlar en Damià Tomàs en el seu pregó de l’any passat i ho podrem
llegir a partir d’avui en el pregó publicat, que supòs que es repartirà en acabar aquest acte.
Doncs crec que ja podem passar a una altra festa, però abans voldria recordar que la festa
de Sant Cristòfol és la nostra Festa Major, amb majúscules, i com a tal s’ha de conservar.
Tots, des de l’Administració que la patrocina, fins als grups que ajuden en l’organització
dels seus actes i el poble que hi participa, ho han de tenir en compte, i si ara no són tan
grans com voldríem, és feina de tots aconseguir-ho.
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Vehicles al carrer de la Vicaria durant les Beneïdes de les festes de l’any 2013, presidides pel rector el
pare Jordi Perelló.
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Imatge del patró de s’Arenal encapçalant la processó de Sant Cristòfol i de la Mare de Déu del Carme
l’horabaixa del darrer dia de les festes
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L’Aiguafoc, l’acte final tan esperat de les festes patronals, que tots els arenalers desitjam que es torni a
celebrar, després d’haver-lo suspès aquests darrers anys.
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ELS GRUPS DE BALL DE BOT DE S’ARENAL
Després de comentar les festes de Sant Cristòfol, crec que és el moment oportú
d’esmentar els grups de ball de bot del nostre poble. Són tres, i als tres se’ls ha d’agrair
la col·laboració a totes les festes, tant del poble com de la Parròquia, sempre que els ho
han sol·licitat, ja que sense la seva participació molts dels actes quedarien buits i fats. A
més, són el complement ideal de festes com les de Sant Antoni, Sant Cristòfol, l’Encontre,
etc. i protagonitzen prop d’una dotzena de balls de l’Oferta que es fan a les misses més
importants de la nostra parròquia. Aquests grups són:

Escola de Ball de Bot del Col·legi Sant Vicenç de Paül
Permeteu-me que comenci per aquest grup, ja que en certa manera és el planter dels
altres dos. La curolla de sor Catalina Bosch perquè els nins i joves de s’Arenal coneguin
i aprenguin els nostres balls tradicionals, i la, podríem dir, caparrudesa de les distintes
associacions de pares i mares del col·legi que això fos així, ha fet que esdevingui a s’Arenal
una escola, on nins i nines del poble, i a vegades també grups de majors, han pogut, d’una
manera ininterrompuda, aprendre a ballar els nostres balls populars.
Pensau, perquè crec que té molta importància, que molts d’aquests alumnes són de
parla castellana i tradicions peninsulars. És evident que tant els pares, que hi han apuntat
els fills, com els fills, que han volgut aprendre, han fet un exercici d’integració al nostre
poble i a la nostra cultura. Són moltes les nines, sobretot, però també alguns nins, els que
han estat alumnes de l’escola. Encara em passa sovint que he anat a part o banda i m’he
trobat qualque jove que m’ha dit: «No me coneixes? M’ensenyares a ballar boleros.» Com
quasi tots sabeu, jo vaig ser durant molts d’anys un dels mestres d’aquesta escola de ball
de bot. D’aquí em ve el malnom amb què som conegut per molts: en Joan des Boleros. I
n’estic molt orgullós. I si, juntament amb l’amo en Tomeu, na Maria Antuña, na Joana Maria
Taberner, na Mari Salvà, na Cristina Valeriano, na Cati Barceló, na Glòria Sánchez, na Maria
Teresa Mora i l’actual professora na Cati Martorell, hem contribuït que els alumnes que han
passat per l’escola estimin i apreciïn una part tan important de la nostra cultura popular
com són els nostres balls tradicionals, ja em don per satisfet. Ara, quan més gust pas de
trobar-los és en una ballada popular, per poder gaudir una bona estona de ballar plegats
jotes i boleros. Bé, ells, més joves, aguanten més; jo quan donava classes, no tenia tanta
panxa.
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Grup del Col·legi Sant Vicenç de Paül a principis de la dècada dels noranta, quan en Joan Ferre encara
era el professor de ball de bot.

Grup de Ball de Bot Castanyetes en Festa
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L’any 1988, un grapat dels alumnes més grans i experimentats de l’escola de ball de
bot del col·legi volgueren formar un grup a part, per poder fer actuacions pel seu compte,
i també per participar com a tal als actes i les festes del poble. En un principi tingueren
l’ajuda de la meva companya i amiga, i durant molts d’anys parella de ball, na Joana Maria
Taberner. Més tard seguiren sols, fins que l’any 2000 redactaren els estatuts i es formalitzaren
com a grup. Com a tal no han deixat mai de participar desinteressadament a les nostres
festes, com tampoc de mostrar els nostres balls a turistes i visitants en les actuacions que
han fet per a hotels. A més, a molts dels seus membres, que eren ben jovenetes quan
formaren el grup, ja les podeu veure actualment amb els seus fills en braços, que, vestidets
de pagesos, acompanyen les seves mares a les festes i actuacions.
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El grup Castanyetes en Festa. Unes quantes de les seves components hi començaren de nines i ja hi
han incorporat els seus fills.

Grup de Ball de Bot Sarau i Festa
Devers l’any 1994 unes alumnes meves de l’escola també volgueren formar un altre grup
de ball de bot, i així sorgí Sarau i Festa. Del tercer grup del poble en podríem dir les mateixes
virtuts: gent jove amb ganes de moure’s, ballar i donar a conèixer les nostres tradicions.
Han participat sempre en les festes i els actes del poble, i també han fet actuacions per a
diversos establiments turístics i esdeveniments quan els ho han demanat.
S’ha de dir que els tres grups no tan sols actuen a s’Arenal, sinó que participen també
cada any a les Fires de Llucmajor i per tot allà on els han cridats. Cal destacar que entre els
tres grups hi ha bona harmonia, i darrerament participen i actuen conjuntament a les festes,
les processons i els balls de l’Oferta.
A la nostra església parroquial s’hi fan, de cap a cap d’any, moltes celebracions en què,
en temps de l’ofertori, es balla l’Oferta. L’actuació conjunta dels tres grups fa que aquestes
misses adquireixin un to de festa especial que les fan diferents de les altres. I és que la
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sola interpretació d’aquesta tradició mallorquina revesteix de solemnitat celebracions com
les Matines, la festa dels Reis, la missa de les Beneïdes de Sant Antoni, la festa en honor
de sor Francinaina, la vigília pasqual i la missa solemne de Pasqua, l’eucaristia d’inici del
Pancaritat, la missa major de Sant Cristòfol i la celebració de la festa de la Mare de Déu de
la Lactància, la festa de la Mare de Déu de Lluc i la de Sant Vicenç de Paül.
Agraesc la vostra col·laboració en les nostres festes, que molts d’anys hi pugueu
participar amb els vostres balls i la vostra presència, i que mai no hi faltin els sons de la
nostra música i la gràcia dels nostres balls tradicionals.

Components del grup Sarau i Festa

LA FESTA DE LA MARE DE DÉU DE LA LACTÀNCIA
66

Dins el mes d’agost, a la plena de la calor i de l’estiu, ens trobam la festa de la titular
de la Parròquia de s’Arenal: la Mare de Déu de la Lactància. Un dia, trescant per la rectoria
amb en Miquel Ambrós, que per aquell temps era rector de s’Arenal, trobàrem el llibret
Monografía del Templo de Nuestra Señora de la Lactancia, que ja he esmentat abans, i
també la carta del bisbe Pere Campins, amb la qual contestava al rector de Llucmajor que li
havia demanat permís per beneir l’església de s’Arenal ja acabada. En una part de la carta
deia així: «Bendecida solemnemente la referida iglesia, queda dedicada a la Santísima
Virgen María bajo la advocación de La Lactancia, y por cuanto de esta no hay fiesta especial
en el Calendario Romano, habrá de celebrarse como titular la festividad de la Asunción, sin
que pueda variarse en lo sucesivo a no ser con indulto pontificio.»
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Bona cosa havíem trobat! I com que nosaltres no volíem fer la contrària al recordat bisbe
Campins (la Seu de Mallorca enguany celebra l’Any Campins – Gaudí), ni demanar cap
dispensa a Roma, ens va faltar temps per celebrar dia 15 d’agost la primera festa dedicada
a la nostra titular. No en record bé l’any però segurament era dels primers de la dècada dels
vuitanta, abans de jo casar-me, que ho vaig fer l’any 1984.
Només férem una celebració religiosa, tan solemne com poguérem, davallàrem la
imatge de la Mare de Déu de la Lactància —per aquells dies encara estava en solitud
dins la capella antiga— i l’enramellàrem. Comptàrem amb la participació de la soprano
Francisca Quart, coneguda d’en Miquel, que va cantar l’Ave Maria de Schubert. Record
especialment emotiva l’ofrena de flors que li va fer madò Margalida de Can Pep Martí,
ja velleta, acompanyada de la seva néta Margalida, que a l’ofertori li entregà un ram de
flors. Els feligresos s’alegraren molt d’aquella celebració, ja que feia temps que no tenien
l’oportunitat de veure de prop la Mare de Déu, perquè la capella solia estar sempre tancada.
Ja amb el pare Jordi de rector continuàrem celebrant la festa de la titular de la Parròquia
amb una eucaristia, i també es va decidir acabar la celebració amb la veneració de la imatge
i el repartiment d’alfabeguera, ja que és una tradició molt arrelada a Mallorca per les festes
patronals de l’estiu. I així ho anàrem fent, fins que l’any 1998 volguérem completar la festa
organitzant una revetla dia 14 amb tremponada per a tothom i ballada popular amb un
grup de música tradicional. Aquell primer grup va ser Capocorb.
Així anàrem celebrant la festa de la Mare de Déu, però ja sabeu que pel mes d’agost
sol fer caloreta i durant la missa solemne, a les onze i mitja del matí, en fa molta. Sabíem
que a altres pobles al ple de l’estiu feien la missa major de la festa el capvespre, i nosaltres
ho volguérem provar. Va ser quan l’any 2005 passàrem a celebrar la festa com ho feim
en l’actualitat: tot junt, primer missa solemne a les vuit del vespre amb ball de l’Oferta i
repartiment d’alfabeguera, i a continuació, al pati, música i ball. I canviàrem el trempó per
gelat amb ensaïmada.
Només una cosa més: agrair la feina que ha fet tot aquest temps madò Joana Mestre, la
mare dels Caldentey, ja que l’alfabeguera que s’ha repartit tots aquests anys a la festa de la
Mare de Déu l’ha sembrada, regada, cuidada, i m’atreviria a dir que mimada ella. Gràcies al
seu esforç hem pogut gaudir de la festa de la que molts consideren copatrona de s’Arenal,
i de l’aroma tan intensa que s’espargeix per tota l’església, que crea un clima de vertadera
festa major.
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Madò Joana Mestre regant l’alfabeguera que cada any sembra i cuida perquè es pugui repartir a final
de la missa de la festa de la Mare de Déu de la Lactància.

68

La imatge de la Mare de Déu de la Lactància envoltada de flors, bellveures i alfabegueres el dia de la
seva festa com a titular de l’església parroquial.
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HALLOWEEN
Acabat l’estiu, dins el temps de tardor abans d’arribar a l’Advent i tornar a començar el
cicle festiu, arriba Tots Sants, i la nit abans la modernament introduïda festa de Halloween.
Molts de vosaltres pensareu: i per què ha de parlar aquest d’una festa invasora que no
té res a veure amb les nostres tradicions? La veritat és que la globalització, la influència
americana i altres herbes han fet que aquest dia, tan celebrat als Estat Units, s’hagi fet molt
popular també a Mallorca.
La gent major, per Tots Sants, té el pensament a altres bandes, es recorda més dels
familiars que ens han deixat i no està per festes. Però a la gent jove i als al·lots sí que els ha
caigut en gràcia una celebració en què es poden disfressar de monstres i zombis i passar
una revetla de Tots Sant fent gresca i bauxa.
Al nostre poble fa un parell d’anys que l’Associació de Veïnats Amics de s’Arenal
organitza, el vespre del 31 d’octubre a la plaça Major, una festa de Halloween, amb música,
a la qual es pot anar disfressat.
L’any passat el Grup d’Amics dels Reis d’Orient va voler complementar la festa organitzant
un passatge del terror. A mi no m’ha agradat mai, ni m’agrada encara gaire, aquesta festa
estrangera, però va bastar que als joves del grup els fes molta il·lusió celebrar-la perquè
jo també hi volgués participar. S’ha de dir que no vaig col·laborar gaire a preparar-la, però
també he de dir que ho varen fer molt bé. Encapçalats per en Carlos Jaramillo, que en va
ser l’ideòleg i que havia fet feina a passatges del terror importants com el de Port Aventura,
varen muntar un bon fandango. Crearen elements per decorar el passatge, com làpides i
coses per l’estil, i al Parc Urbà de s’Arenal, que l’Ajuntament ens va cedir en exclusiva tot
el dia 31, vàrem tapar tota la glorieta de columnes i la convertírem en el primer passatge
del terror que es feia a s’Arenal. A nosaltres ens maquillaren i vestiren de tota una mena
de personatges sortits d’històries i pel·lícules del gènere de terror. Hi havia des de Fredy
Cruguer a la nina de l’exorcista, zombis, bojos, bruixes, metges psicòpates, pallassos que
no feien riure i aquell de la serra elèctrica. En Carlos feia por vestit de monjo sobrenatural,
i jo anava de majordom.
Us he de confessar una cosa: a pesar de la meva oposició inicial, m’ho vaig passar bomba.
Va ser tot un èxit. Participaren al passatge set-centes noranta persones i ens desvestírem i
acabàrem de desmuntar devers les quatre de la matinada. La plaça va estar molt animada
i també hi col·laborà altra gent com el Bar Las Palmeras, que organitzà un sopar terrorífic,
amb els cambrers disfressats i el local ambientat. Personatges del passatge de tant en
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tant hi feien una passada. De veritat, va ser molt divertit. Tinguérem qualque errada de
principiant, però pensam millorar-ho enguany. Alerta si ens trobau amb fosca negra pel
carrer la nit de Tots Sants, perquè si l’any passat fèiem por, enguany en farem més.

Tres dels membres més joves del Grup d’Amics dels Reis d’Orient, caracteritzats per participar en el
passatge del terror que organitzà el grup amb motiu de la festa de Halloween.

FESTES PASSADES, COQUES MENJADES
Amb aquesta frase feta mallorquina vull donar títol al capítol dedicat a les festes que fa
més o manco poc es feien a s’Arenal, i que pel motiu que sigui s’han deixat de fer. N’he
triades tres: la Festa del Llibre, la Cruz de Mayo i la Romería del Rocío.
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LA FESTA DEL LLIBRE
La dècada dels anys noranta, el Grup d’Amics dels Reis d’Orient organitzava a la plaça de
la Reina Maria Cristina la Festa del Llibre. Havien reemplaçat la delegació de l’Obra Cultural
Balear, que havia estat responsable de les primeres. La idea, a més de fomentar la cultura,
era també obtenir uns beneficis que ens servissin per pagar els premis que l’associació
entregava per aquell temps. La festa durava tot el dia, el grup muntava una paradeta
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de venda de llibres i teníem l’ajuda de dos grans amics del grup, els quals encara ara
col·laboren amb nosaltres: la Papereria Ferrer i la Floristeria Arenal. La papereria realitzava
els punts de llibre que repartíem, i la floristeria regalava les roses que donàvem als que
compraven un llibre. A més, durant el matí i l’horabaixa, hi havia actuacions dels grups de
ball de bot i de les dues agrupacions de sevillanes de què disposàvem per aquell temps:
l’agrupació de l’Associació de Veïnats de s’Algar i la de l’Hermandad Rociera.
És una de les festes que em sap molt de greu que ja no se celebri, però duia molta de
feina i responsabilitat (anar a cercar els llibres, que ens deixava en préstec la Distribuïdora
Rotger; muntar i desmuntar; guardar els llibres no venuts i després tornar-los...) Esper, però,
que tornarà el dia que el grup es vegi novament amb coratge de celebrar a s’Arenal la Festa
del Llibre.
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Cartell de la Festa del Llibre de l’any 1997, que organitzava el Grup d’Amics dels Reis d’Orient.
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LA CRUZ DE MAYO
Aquesta festa, d’arrel andalusa, s’ha celebrat durant molts d’anys. Si no vaig errat començà
a fer-se la dècada dels anys vuitanta. L’organitzava l’Hermandad Rociera de s’Arenal a la
plaça de la Reina Maria Cristina, dia primer de maig horabaixa. La festa començava amb la
benedicció, per part del pare Jordi, de la creu de flors que es feia expressament per presidir
la festa. A continuació actuaven grups folklòrics locals, amb la particularitat que a pesar de
ser una festa andalusa, la presidenta de l’Hermandad i ànima de la festa, la benvolguda Ana
Arcos, convidava també els grups de ball de bot del poble i, naturalment, tots els grups
de sevillanes que hi hagués en aquells moments. L’actuació final corresponia a l’agrupació
de l’Hermandad Rociera, que posava punt final a una original festa andalusa amb aires
mallorquins que va perdurar fins a l’any 2010.
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Participació del grup del Col·legi Sant Vicenç de Paül a la festa de la Cruz de Mayo. En primer terme
Marina, filla de Joan Ferre.
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LA ROMERÍA DEL ROCÍO DE S’ARENAL
Aquesta festa d’aire típicament andalús també la va organitzar durant deu anys
l’Hermandad Rociera de s’Arenal. Em diu n’Ana Arcos —que molta de gent coneix com Ana
Terrones, que és el llinatge del seu home, i que jo familiarment sempre anomèn «terrón de
azúcar»—, que aquesta romeria es va fer de l’any 2002 al 2012.
La festa se solia celebrar a principi del mes de juny, i consistia a partir de la capella de
Cala Blava portant a les espatles una imatge de la Virgen del Rocío, fins a arribar a la platja
de s’Arenal, on s’havien muntat uns quiosquets. Una vegada arribada la Mare de Déu,
començava la festa amb actuacions de grups de música andalusa i la gent podia també
menjar i beure rebujito a les paradetes.
Era una festa molt apreciada per la comunitat andalusa i immigrant del nostre poble,
però era també, segons em conta n’Ana, una festa que duia molta de feina i molts de
maldecaps. Coincidint també amb una època personal de poca salut, la romeria es va fer
per darrera vegada l’any 2012.
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Moment en què la romeria amb la imatge de la Virgen del Rocío passava per Son Verí Nou
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EL PREGÓ
Esper que no us hauré cansat gaire amb aquest rosari de festes passades i presents
del nostre poble. Si trobau que he errat en cap data o informació de les que he donat, o
que he omès coses que hauria d’haver esmentat en aquest pregó, us deman disculpes.
Confii de tot cor que m’ho direu per poder-ho rectificar o afegir al pregó que, si Déu vol i
l’Ajuntament el publica, sortirà l’any que ve.
I ara és quan comença de veres el pregó, ja que un pregó és anunciar i proclamar un
esdeveniment, anunci o festa. I vull començar, tractant-se d’un pregó de festes que parla
de les festes del poble, amb una jota de Música Nostra, que a mi m’agrada especialment,
que es diu «Pintura», i que comença així:
M’agraden més es teus ulls
que es voltar d’una rodella
i es teus llavis tan vermells,
més que un camp ple de roselles.
M’agrada quan tu me mires,
jo t’entenc sense parlar
i es meu cos és una festa
de carrers enramellats.
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Que el foc d’aquelles rodelles que voltaven a la vorera de la nostra platja continuïn
espirejant dins nosaltres, i que tots, institucions, associacions, grups i veïnats del poble de
s’Arenal, duguem el cor ben enramellat de paperí de mil colors. I amb actitud de festa,
positiva i cap endavant, farem possible plegats que les nostres festes continuïn formant
part de la vida dels arenalers. Que les que estan consolidades segueixin il·lusionant la gent,
que les que han perdut una mica de força la recuperin i, si és possible, que tornin, si convé,
les que ja no es fan. I que en puguin sorgir de noves.
I ja no em queda res més que agrair a l’Ajuntament de Llucmajor que ens hagi concedit
l’honor de ser, en Jaume amb les imatges i jo amb la paraula, pregoners de les festes del
nostre poble, i convidar-vos a tots vosaltres a participar i gaudir de les festes, que, bones o
no, són les nostres.
Molts d’anys i bones festes!
Visca Sant Cristòfol! Visca s’Arenal!

LES FESTES DE S’ARENAL

Imatge de l’església de s’Arenal el dia que es va pronunciar aquest pregó, el divendres 4 de juliol de
2014.
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Moment en què el batle, Joan C. Jaume Mulet, entrega la imatge de sant Cristòfol als dos pregoners.

JOAN FERRE I POMAR
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