
2 0 2 2
D E L  2 2  D E  J U L I O L 
A L  2  D ’ A G O S T

PATRONA
M. COSTA I LLOBERA
«CANÇÓ DELS PRESOS ALLIBERATS»



EDITA: AJUNTAMENT D E POLLENÇA

DIPÒSIT LEGAL: DL PM 00588-2022 

COORDINACIÓ: ANTÒNIA SERRA

IDEA I EDICIÓ LITERÀRIA: PERE SALAS

IMATGES: GUILLEM BESTARD, JOAN CERDÀ (ARXIU 
MUNICIPAL DE POLLENÇA) I FERNANDO PERIANES

REVISIÓ LINGÜÍSTICA: TERESA CÀNAVES

DISSENY: 40LLAMPS

IMPRESSIÓ: CROMÀTIC ARTS GRÀFIQUES

ASSESSORAMENT SIMULACRE: ASSOCIACIÓ 31M

Pollencins, alçau-vos, que els pirates són aquí! 

Enguany sí que ho podem cridar ben fort: són aquí!! Quina enyorança més grossa després de 
dos anys amb el cor encongit per haver exercit la responsabilitat social i sanitària que exigeix la 
realitat. Aquest 2022 tornam a celebrar la Patrona amb l’orgull de poble i la passió de sempre.

Seran unes festes que ens quedaran gravades a l’ànima, per la il·lusió de tornar-hi a ser i cons-
cients d’haver superat aquest bienni de patiment i incertesa per mor d’un virus que ens ha obli-
gat a canviar les prioritats i a donar respostes imminents als envits pandèmics.

Però us hem de demanar que poseu el seny al capdavant, que encara no està tot superat, hem 
de ser estrictes amb les recomanacions que ens facin les autoritats sanitàries. Us ho demanam 
perquè tots volem unes festes participatives, on no hi falti ningú.

La Patrona té molts de caires, molts de vessants, i en té per a tothom, cada un de nosaltres té el 
seu moment especial, el que li provoca emocions i alegries, i també el que li aporta una mica de 
nostàlgia, d’enyorança.

En el meu cas particular com a batle, permeteu-me la llicència d’acomiadar-me de tot el poble a 
través d’aquest programa. Passada la Patrona deixaré de ser el vostre batle, el major honor que 
he tengut mai. Tenc vocació de servei públic i seguiré fent feina a l’Ajuntament, però amb altres 
responsabilitats. Només dir-vos que un dels meus desitjos més personals era que poguéssiu 
gaudir a la fi de la nostra estimada Patrona.

Som un poble unit, només dividit en dos bàndols -el dels moros i el dels cristians- en la tradició 
d’aquestes dates.

Comencem la festa amb esperit col·lectiu i amb ganes de bulla, passem-la en
companyia de parents, amics i veïnats.

Mare de Déu dels Àngels assistiu-nos!!!

Molts d’anys i bona Patrona!

El batle, Bartomeu Cifre 
El regidor de Festes, Josep Lluís Pons Cifre



El 1882 es va reprendre la celebració cívica de la Patrona després d’un llarg parèntesi. Els 
capdavanters de la proesa foren un grup de polítics, lletraferits, poetes, mestres i historia-
dors. No coneixem tots els detalls del procés, ni tan sols tots i cada un dels protagonistes. 
Les fonts posen en primer lloc Antoni Maria Cerdà. Igualment, també sabem que hi tingue-
ren molt a veure l’historiador Mateu Rotger o Ramon Martorell Sionet, sempre preocupats 
per posar en valor la història de Pollença. És clar que entre ells tampoc no podia faltar 
Miquel Costa i Llobera, que havia retornat a la seva vila natal després del capbussament 
cultural a Barcelona, realment un impàs abans de l’estada a Roma. En suma, fou una re-
cuperació impregnada de Renaixença, de valoració de la història i la cultura considerades 
pròpies, que suposà la base, almanco pel que fa als rituals, de les festes que han arribat al 
segle XXI. 

És bo fer-ne memòria el 2022, any de retorn del simulacre en el marc, precisament, de l’any 
Costa i Llobera. 

julioljuliol

21.45 h. Grup Pollencí de Teatre presenta 
l’obra musical SOMNIS DE PESCADOR, ori-
ginal de Miquel Bota Totxo i amb música dels 
mestres Joan Santandreu i Jaume Albertí.
Preu: 10 euros
La recaptació de les entrades es donarà a 
entitats solidàries.
Venda d’entrades
POLLENÇA: Associació Tercera Edat Colonya, 
Electrònica Cuadrado i Club Pollença
PORT DE POLLENÇA: Electrodomésticos Reus i 
Magenta Impremta
Organitza: Grup Pollencí de Teatre
Col·laboren: Club Pollença i Ajuntament de 
Pollença
Lloc: Claustre de Sant Domingo
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DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE

20.30 h Actuació a càrrec d’Aires de la 
Cala i el Grupo de Danzas de Sanlúcar 
la Mayor de Sevilla.
Organitza: Aires de la Cala
Lloc: plaça Major

22.00 h Desfilada de moda de dissen-
yadors locals i perfomance. Podreu gaudir 
de les creacions dels nostres dissenyadors.
Organitzen: Projecte 10 i Ajuntament de 
Pollença
Lloc: plaça de Miquel Capllonch 

20.30 h III Simpòsium 31M amb la 
ponència “Els homes d’armes de Po-
llença. Segle XVI” de Maria Rosa Albis i 
“Batalla feminista per la identitat local. 
Festa de Moros i Cristians de Pollença” 
d’Irene Sánchez Campins. 
Organitza: 31M
Col·laboren: Club Pollença i Ajuntament de 
Pollença
Lloc: saló del Club Pollença 

19.30 h Concert “Lauseta a ritme de 
tango” amb el saxofonista Fran Català.
Lloc: parròquia de la Mare de Déu del Carme 
del Port de Pollença

DIVENDRES 22 
DISSABTE 23 
DIUMENGE 24



A MIQUEL COSTA LI 
AGRADAVA LA FESTA

No hi ha dubte que Miquel Costa i Llobera tenia en alta estima les festes 
de la Patrona. Entre d’altres raons perquè posaven en valor un passat que 
havia bastit la identitat dels mallorquins, on tenia un especial protagonis-
me la lluita entre cristians i musulmans. En dona fe la seva obra poètica.
  
En primer lloc, cal esmentar dues composicions que han esdevingut him-
nes de la nostra festa major, per una banda els «Goigs a la Mare de Déu 
dels Àngels», coneguts popularment com a «Puix Patrona» i, per altra 
banda, la «Cançó dels presos alliberats», on l’eix central és la victòria dels 
pollencins sobre els pirates moros el 1550 i que, curiosament, enguany 
és el lema del programa de festes.

Un altre conjunt d’obres fa referència als cristians captivats pels corsaris. 
És el cas d’«Amor de pàtria», on el brotet de romaní esdevindrà el símbol 
de la terra del pobre presoner perduda a la força. Igualment, l’enyorança 
de la cativa, possiblement inspirada en una oroneta amb un llacet blau al 
coll que entrà per la finestra de casa seva, li servirà per enllaçar el captiveri 
d’una pollencina amb els seus familiars i amistats que resten a la pàtria. 
Un altre exemple és «La gerreta del catiu», un poema d’amor i mort de 
tall romàntic que tingué com a font d’inspiració una gerreta que els amos 
de Formentor regalaren al poeta, al mateix temps que li contaven la tra-
gèdia que patí un avantpassat de la família de pagesos mort a l’Alger, anys 
després de ser capturat pels infidels. 

Així mateix, referències indirectes, però no manco importants, es poden 
trobar en molts d’altres poemes, com per exemple a la «Llegenda del 
Puig de Pollença», on Costa destaca la protecció de la Mare de Déu per 
fer front a l’amenaça corsària en el passat.

MARGALIDA CÀNAVES

QUAN LES VOLGUDES MUNTANYES
DEIXAVA EL POBRE CATIU,
PLORANT COLLÍ D’UNA PENYA
UN BROTET DE ROMANÍ.
M. COSTA I LLOBERA
«AMOR DE PÀTRIA»
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20.00 h Ballada popular amb els grups 
Ballugall i Música Nostra.
Lloc: plaça de ca les Monnares

20.00 h Obertura de portes per al 
CONCERT DE SAU I XANGUITO amb Sa 
Cabra que Sopa d’artista convidat.
Venda d’entrades a www.sompollenca.com
Preu: residents 12 euros, anticipada 18 euros 
i taquilla 25 euros.
Organitzen: Som Pollença i Ajuntament de 
Pollença
Lloc: Ca n’Escarrinxo

20.30 h Inauguració de l’exposició 
«CAF. Centro de Actividades Fotográfi-
cas. 1953-1959. Fotografia a la recerca 
de la modernitat».
Antoni March Caldés, Biel Perelló Siquier i 
Ramon Reig Vila.
Organitza: Club Pollença
Lloc: Club Pollença

21.30 h Comèdia Un caramull 
d’embulls, una obra amb Joan Carles 
Bestard i altres actors excel·lents que ens 
faran riure durant gairebé una hora i mitja.
Entrada gratuïta
Lloc: Claustre de Sant Domingo

19.00 h Gimcana jove (format ‘gran 
premi’) on els grups (mínim de sis compo-
nents i màxim de vuit) hauran de competir 
uns contra els altres. Els grups han d’anar 
tematitzats. 
Animació: DJ Vilanova, DJ Peluko, Les 
Moixetes, Tocats d’Ala i Biel Castell.
Inscripcions fins el 24 de juliol i informació a 
uepjove@ajpollenca.net
En acabar, refrigeri per a totes les persones 
participants. 
Lloc: plaça de Ca les Monnares

19.00 h Actuació de màgia a càrrec 
del Mag Rolf.
Lloc: plaça Major

20.00 h Mostra de l’Escoleta de ball de 
pagès de Pollença
Organitza: Escoleta de ball de pagès de 
Pollença
Lloc: plaça Major

21.45 h Grup Pollencí de Teatre presenta 
l’obra musical SOMNIS DE PESCADOR, ori-
ginal de Miquel Bota Totxo i amb música dels 
mestres Joan Santandreu i Jaume Albertí.
Preu: 10 euros
La recaptació de les entrades es destinarà a 
entitats solidàries.
Venda d’entrades
POLLENÇA: Associació Tercera Edat Colonya, 
Electrònica Cuadrado i Club Pollença
PORT DE POLLENÇA: Electrodomésticos Reus 
i Magenta Impremta
Organitza: Grup Pollencí de Teatre
Col·laboren: Club Pollença i Ajuntament de 
Pollença
Lloc: Claustre de Sant Domingo De festa, Pollença lliure 

d’agressions sexistes

2 7DIMECRES

19.00 h Discoteca infantil i juvenil. 
Vine a ballar i a escoltar la música més 
actual amb els discjòqueis més joves de 
Pollença acompanyats del seu mestre OSCAR 
ROMERO.
Lloc: plaça Major

20.00 h Mostra de ball de pagès de l’Agru-
pació Racó de Tramuntana de Pollença. 
Lloc: plaça de Ca les Monnares

21.30 h Aquestes festes, un bon grapat de 
rialles amb Agustin EL CASTA. Es cosa de 
jóvenes, a benefici d’ASPANOB, Associació 
de Pares i Nins amb Càncer de Balears. Us hi 
esperam a tots!
Lloc: Claustre de Sant Domingo
Preu: 23 euros anticipada i 25 euros a taquilla
Venda anticipada d’entrades 
POLLENÇA: Electrònica Cuadrado, Club 
Pollença i B The Travel Brand
PORT DE POLLENÇA: Seguros Catalana 
Occidente i Electrodomésticos Reus
Taquilla una hora abans al Claustre
Organitza: ASPANOB

23.00 h Festa FLOWER POWER 2022 
amb LOS40 Mallorca Clàssic i els disc-
jòqueis Juan Campos, Miguel Vera, Aina 
Losagne, S’esburrades i Tocats d’Ala. 
Vine amb indumentària hippie. 

A les 20.00 h Cercavila hippie pels carrers 
de Pollença per anunciar la festa.
Lloc: Ca la Gran Cristiana
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14.00 h CANONADES I ESCLAFIT DE 
COETS. Repicada de campanes i
inici de festes.
Cercavila de la Banda de Cornetes del Soldà.
Lloc: plaça de Monti-sion

20.30 h CERCAVILA DE LA BANDA DE 
CORNETES I TAMBORS.
Lloc: carrers de Pollença

22.00 h PREGÓ que dirà Maria Morro 
Cifre amb el títol «Ara que me’n re-
cord...»

En acabar, concert de la Banda de Música.

A la sortida hi haurà granissat per a tots els 
assistents.
Lloc: Claustre de Sant Domingo

INFORMA’T I DECIDEIX
Consumeix de manera responsable.
http://www.ajpollenca.net/ca/noticies/
campanya-informat-i-decideix

REUTILITZA 3.0
Empra el tassó reutilitzable



Enguany que commemoram l’any Costa, seria gairebé imperdonable no 
tenir una recordança per al Rev. Mateu Alzamora i Tauler, amb qui Miquel 
Costa i Llobera mantingué una vinculació llarga i singular. Alzamora es con-
vertí en còmplice, companyó i camarada de Costa. Junts dugueren a terme 
una activitat ingent que transformà el patrimoni de l’art religiós de les pa-
rròquies per on passaren.

Els dos personatges es conegueren a Felanitx. La connexió i complicitat 
entre ells fou de tal envergadura que sembla que Costa influí perquè Al-
zamora ocupés primer la rectoria d’Alcúdia, entre els anys 1899 i el 1913, 
passant a ocupar després la rectoria de Pollença, on restà fins el 1922, any 
de la mort del poeta.

En el tàndem, Mateu Alzamora aportava l’ímpetu que, sense apartar-lo 
de la seva acció ministerial, el duia a impulsar obres constantment, amb 
el principal objectiu de dignificar els espais i objectes de culte. Miquel 
Costa, per la seva part, actuava més a l’ombra, però aportava el prestigi i 
el suport, a vegades imprescindible, per materialitzar els projectes. Com 
no podia ser d’altra forma, el rector convidava el poeta a participar en cada 
sermó important.

Les petjades de Costa i d’Alzamora, tant a Alcúdia com a Pollença, són 
moltes i de gran volada, algunes de molt fondes, ja sigui a les respectives 
parròquies com a l’església de Monti-sion o a la capella de Santa Anna. Tant 
és així, que la imatge que tenim d’aquests temples és la que ells volgueren.

ANTONI DOMINGO I JOAN TORRES

ALZAMORA I 
COSTA, COSTA 
I ALZAMORA

PERTOT MARIA,    SEMPRE MARIA,
LLUM DE POLLENÇA    QUE MAI SE PON:
SON NOM ENCARA    LLUU AVUI DIA
ALLÀ EN TES VOLTES,    MONTISSION!
DE SANT IGNACI    LOS FILLS ALÇAREN
TEMPLE EN SOS DIES    TAN ADORNAT.
SI MANS PROFANES    HO DESTROÇAREN,
AQUÍ TÉ FEINA    LA PIETAT.
M. COSTA I LLOBERA 
«GOIGS A LA MARE DE DÉU DELS ÀNGELS»



Recuperada la normalitat que tant hem enyorat 
i amb el bagatge sòlid de més de quatre dèca-
des d’història al darrere, la gran festa estival de 
Marcha Fresca demostrarà enguany, en aquesta 
edició tan especial, una gran vitalitat i una ca-
pacitat per engrescar-nos a tots al voltant de la 
musica i el ball. I ho farà amb una força i una 
energies renovades, com ho ha fet cada estiu 
des d’aquells finals dels anys setanta, quan la 
discoteca pollencina que arribaria a ser llegenda 
va començar a fer-se un lloc de privilegi dins el 
panorama de l’oci illenc.

ABBA: Dancing queen
La segona baula de l’oferta musical en aquest 
esperat retorn de Marcha Fresca al calendari 
festiu del nord de Mallorca és un homenatge al 
grup ABBA, quan es compleixen cinquanta anys 
de la seva creació. 

Coneguts internacionalment amb motiu de la 
seva victòria al Festival d’Eurovisió de 1974 amb 
el tema “Waterloo”, el carismàtic grup suec ha 
estat una vertadera icona en la música pop del 
darrer terç del segle XX i una de les formacions 
que més discos ha venut al llarg dels seus deu 
anys de trajectòria artística, fins a la seva sepa-
ració a finals de 1982 (ara es compliran quaranta 
anys). 

Els seus temes -mundialment coneguts- formen 
part del patrimoni universal de la música pop, 
i la seva popularitat s’ha vist reforçada, els da-
rrers anys, amb l’estrena del musical Mamma 
mia!, que recull part dels seus grans èxits i que 
ha contribuït a reforçar la imatge d’ABBA com 
un grup de pop amb una projecció musical cla-
rament intergeneracional i apta per a tot tipus 
de públic.

L’homenatge a ABBA és una de les novetats del 
programa festiu que, sota el títol TORNA LA BU-
LLA, ha elaborat el consistori pollencí per a l’es-
tiu 2022, que vol ésser el de la definitiva tornada 
a la normalitat. Un homenatge que volem que 
sigui càlid i molt emotiu, obert a tots els públics 
i que convertirà Pollença, durant unes hores, en 
una imaginària i gegantesca pista de ball, on la 
musica d’ABBA ens permetrà reviure emocions 
tan immortals com les seves cançons.

MARCHA FRESCA 2022
+ Homenatge a ABBA
Pollença, juliol 2022 

Després de dos anys d’absència obligada a 
causa de la pandèmia i de les seves restric-
cions, la festa de Marcha Fresca torna a omplir 
l’estiu pollencí de música, festa i diversió, en 
un intent de recuperar part del temps perdut 
durant la llarga i dura batalla contra el virus. 

El títol que hem elegit, TORNA LA BULLA, res-
pon a la idea de retorn a les arrels, fusionant 
en una gran festa l’edició d’enguany amb les 
corresponents als anys 2020 i 2021, tres baules 
d’una mateixa cadena lúdica que ara es refer-
ma més que mai i que agermana els pollen-
cins i les pollencines al voltant d’una manera 
especial i molt nostra de viure l’estiu.

TORNA LA FESTA
Per recuperar amb força la tradicional empen-
ta de la festa de Marcha Fresca –la reina del 
ball de l’estiu del nord de Mallorca- l’Ajunta-
ment de Pollença proposa al públic pollencí, 
mallorquí, resident i turista, una doble oferta 
festiva per tal de recrear en el nostre munici-
pi, durant uns dies màgics, un grapat de mo-
ments i vivències musicals extraordinàriament 
potents que ens permetran evocar emocions 
que connecten amb la memòria sentimental 
de moltes generacions de pollencins.

julioljulioljulioljuliol

3 1DIUMENGE

18.00 h Obertura de portes del Tardeo 
Gros Solidari, amb les actuacions d’Oscar 
Romero, Biel Castell, Tocats d’Ala, Laura Vs, 
Pep Torrens i Brothers in Session.
Preu: 3 euros, imprescindible dur un litre/
quilo de menjar
Lloc: Ca n’Escarrinxo

18.30 h XVI TROBADA dels Gegants de 
Mallorca.
Lloc: Via Pollentia

19.00 h Cercavila dels gegants.
Itinerari: Via Pollentia, carrers d’Alcúdia i 
de Munar i plaça de Ca les Monnares, on 
ballaran tots.
Organitza: Esbart de Sant Jordi
Col·laboren: Banda de Música de Pollença, 
Xeremiers Orats i Xeremiers de la Font du Gall

20.30 h RECITAL CONCERT “De COSTA 
a COSTA” a càrrec de Pere J. Costa junta-
ment amb Toni Vaquer i Assumpta Illa.
Lloc: Sala Ignasi Rotger
Organitza: Fundació Rotger Villalonga
Entrada gratuïta

22.00 h CONCERT BENÈFIC a càrrec 
d’Anglada&Cerezuela
Lloc: Claustre de Sant Domingo
Preu: 20 euros
Venda anticipada d’entrades
POLLENÇA: Club Pollença, Electrònica Cua-
drado i Tao
PORT DE POLLENÇA: Viajes Mirador i Bellini 
Fun Boats
Taquilla una hora abans al Claustre
Organitza: Rotary Club Pollença

22.00 h Ball de saló a càrrec de l’Or-
questra OASIS
Lloc: plaça Major

3 0DISSABTE

10.00 a 12.00 h Demostració d’elabo-
ració artesanal de les espardenyes que 
duen els participants en el simulacre, a 
càrrec de Pere Parets.
Lloc: Can Xumet, carrer de la Mar, 40

18.00 a 23.00 h ARTIT, fira d’art 
contemporani que uneix mostra d’art, tallers i 
accions artístiques. Traurem l’art al carrer en 
un format càlid i proper.
Lloc: jardins de Joan March

19.00 h Sessió de ZUMBA-GAP by 
mrosapons. Vine a ballar i a tonificar el 
cos amb roba còmoda que es pugui banyar 
i unes bones sabates. Convidada especial, 
Neus Villalonga de Fort Fit Binisalem. T’ho 
passaràs molt bé!
Lloc: plaça de ca les Monnares

23.00 h MARCHA FRESCA 
Lloc: plaça Major

01.00 a 03.00 h Tribut a ABBA
Lloc: plaça dels Seglars



LES DONES 
D’AIGUA, LA 
FASCINACIÓ 
DEL MISTERI

Al bell poemari Tradicions i fantasies, Costa i Llobera –com fa Verdaguer a Canigó- recrea els per-
sonatges mítics del nostre imaginari. Hi tenen un paper destacat les dones d’aigua. Són unes 
fades que habiten els gorgs, els pous, els llacs, etc. Es diu que de nit es pentinen a la llum de 
la lluna, canten, dansen i renten els seus vestits, que són d’un blanc resplendent. Conten que 
si un home les sent, en queda enamorat, captivat per sempre més. Com cantà el poeta, amb el 
pas dels segles i els canvis en les formes de vida, aquests esperits eteris es fongueren com les 
boires i ens deixaren orfes de fantasia:

També és una dona d’aigua, però marina, na Ruixa-mantells. Costa la descriu com una fada be-
llíssima que habita el fons de la mar, on té un palau meravellós. Congria tempestes i se’n du al 
seu reialme els mariners que han gosat sortir al mar quan el cel s’omple de núvols de tempesta. 
Els captiva amb la seva bellesa i el seu cant i els fa oblidar el món terrenal del qual provenen.

L’etern femení, sigui en forma de deesses paganes, fades misterioses o personatges femenins 
de la religió, ens vincula a la mar i la terra, a les velles creences i a l’anhel de respondre els inter-
rogants més pregons de la condició humana.

LLAVORS ERA QUAN PARLAVEN
AUCELLS, ARBRES, AIGUA I  VENT,
PERQUÈ ELLES EN TOT ESTAVEN
OMPLINT-HO D’ENCANTAMENT;
FINS QUE UN DIA SENSE ESPERES,
FUGIREN D’EIXES RIBERES,
COM LES BOIRES VOLANDERES
QUE N’ARRANCA EL SOL NAIXENT.
TRADICIONS I FANTASIES «LES DONES D’AIGUA»

N A RUIXA  ÉS  LA  FADA  D ’AQUESTES  R IBERES,
QUE  ALLÀ  A  LES  GRANS ROQUES, ENDINS, TÉ  L’HOSTAL
AMB ARCS  I  F IGURES, AMB LL I TS  I  BANYERES
 DE  N ACRE  I  CORAL   [ . . . ]
QUAN SURT, VA  VEST IDA  DE  SEDA  BLAVOSA ,
AMB TOTES  LES  T INTES  DEL  CEL  I  LA  MAR,
I  BLANC  COM LA  CRESTA  DE  L’ON A  ESCUMOSA
 SON VEL  FA  VOLAR 
TRADICIONS I FANTASIES «NA RUIXA-MANTELLS»

CATERINA VALRIU
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JOSÈ LUIS VICARIO “Tremolor”
Del 16 de juliol al 20 de setembre
Església del convent de Sant Domingo

RUBÉN MARTÍN DE LUCAS “El jardín de Fukuoka”
Del 16 de juliol a l’11 d’agost
Galeria Dionís Bennàssar

JOSÉ MANUEL BROTO “Relats”
Del 23 de juliol al 4 de setembre
Galeria Maior

EXPOSICIÓ MULTIDISCIPLINÀRIA D’ARTESANIA, ART EMERGENT I DISSENY
8Vuitulls

COL·LECTIVA DE DIVERSOS PINTORS
Galeria Joan XXIII “Tot Marco”

TORNEIG DE PÀDEL LA PATRONA
Del 16 al 30 de juliol
Lloc: poliesportiu del Port de Pollença
Organitza: Club Esportiu Pàdel Eu Moll

EXHIBICIÓ DE KARATE 
Dijous 28 de juliol a les 20.00 h
Lloc: plaça Major
Organitza: Club de Karate Sonkei-Kime

TORNEIG D’ESCACS PATRONA DE POLLENÇA  
Dissabte 30 de juliol de16.00 a 19.30 h 
Lloc: pati de l’Ajuntament 
Inscripcions: telèfon 680844087; a/e clubescacspollensa@outlook.es
Organitza: Club d’Escacs Pollença

E X P O S I C I O N S

A C T I V I T A T S  E S P O R T I V E S  

05.00 h ALBORADA a Pollença.
08.30 h ALBORADA a la Cala de Sant Vicenç.
09.15 h ALBORADA al Port de Pollença.

11.00 h A la parròquia, Ofici Major i ball 
de l’Oferta pels Cossiers.

12.15 h A la plaça Major, ball dels 
COSSIERS.

12.45 h A l’església de Monti-sion, ACTE 
INSTITUCIONAL. Actuació de la Banda 
de Música de Pollença.

13.00 h A l’Ajuntament, aperitiu per a tot 
el poble.

17.00 h CERCAVILA a càrrec de la 
Tropa de Cornetes i Tambors del Soldà.

17.30 h PROCESSÓ amb l’antiga imatge 
de la Patrona i tradicions de la vila. 

19.00 h Simulacre de MOROS I CRIS-
TIANS. Només els càrrecs del simulacre 
poden portar espases de ferro.
LA PARTICIPACIÓ ACTIVA DE MENORS 
D’EDAT EN EL SIMULACRE DE MOROS I 
CRISTIANS NO SERÀ RESPONSABILITAT DE 
L’AJUNTAMENT
  
21.30 h TEDÈUM de mossèn Miquel Tor-
tell en acció de gràcies i càntic dels  “Goigs” 
de Costa i Llobera. 
A la plaça Major, interpretació de l’Albo-
rada i el Visca Pollença per la Banda de 
Música de Pollença.

23.00 h FOCS artificials a càrrec 
d’EUROPLÀ.
Lloc: la Vinyeta
Organitza: Ajuntament de Pollença

19.00 h Actuació infantil a càrrec del 
grup Trencaclosques.
Lloc: plaça de Ca les Monnares

20.00 h CERCAVILA a càrrec de la Banda 
de Cornetes i Tambors de Pollença i de la 
Banda de Música de Pollença.
Lloc: carrers de Pollença

20.30 h Presentació del disc Oratge de 
Tramuntana, fruit de la col·laboració entre 
el músic Martí Saez i el glosador Antoni 
Bisanyes. Martí Saez estarà acompanyat per 
Elisa Sayrol, José Manuel Sánchez, Mateu 
Vila, Eugènia Gallego, Joan Toni Amengual i 
Xisco Cladera.
Lloc: Claustre de Sant Domingo

23.00 h Revetla amb els grups 
Enrockats, Disccovers i Societat 
Anònima.
Lloc: plaça Major



PUIX PATRONA 
VÓS SOU DE 
POLLENÇA

JOANA SERRA DE GAYETA

A qualsevol persona de Pollença escriure alhora sobre Miquel Costa i Llo-
bera i la Patrona l’ompliria de goig. Això m’ha passat a mi quan m’han 
demanat un curt escrit per al programa de la Patrona 2022.

Des que era petita un dels moments més sentit i més festiu és i ha estat 
l’entrada dels cristians a l’església quan tornen del combat.
L’Ajuntament Vella fent onejar la bandera pollencina i tots els cristians capi-
tanejats per en Joan Mas portant la bandera sarraïna guanyada en combat 
a Dragut i les seves tropes.

I què té a veure en Costa amb això?
Moltíssim.

Com ja sabeu és autor dels «Goigs a la Mare de Déu dels Àngels», el 
nostre tan estimat, conegut i cantat “Puix Patrona Vós sou de Pollença...”

Bé idò, després de la solemnitat del cant del Tedèum arriba el meu mo-
ment emotiu, festiu i sentit.
Església plena.
Olor de suor i mesclat.
Una calorada.
L’orgue i el cor donen el sus a aquest cant entranyable.
I allò més emotiu i més festiu es fa realitat.
Els cristians, barres enlaire amb sentit de victòria i veneració popular a la 
Mare de Déu dels Àngels.
A l’altar major la bandera de Pollença onejant sense aturar i en Joan Mas 
aguantant, victoriós, la dels moros.
I tots començam a cantar:

Enguany, 2022, ja sabeu que és l’Any Costa.
Des d’aquí us deman que visqueu aquest moment festiu i sentit, mentre 
teniu un record per qui el va escriure i que sabem de memòria tots els 
pollencins: Miquel Costa i Llobera.

“PUIX PATRONA VÓS SOU DE POLLENÇA.
SANTA REINA DELS ÀNGELS DEL CEL,
FEIS QUE EL POBLE D’ON FOREU DEFENSA
PER A SEMPRE US SIGUI FEEL…”



Ajuntament  de Pollença


