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Salutació

Un any més, sa Pobla es troba immersa en la
preparació de la Setmana Santa. Venen dies
de festes i de processons, que són el fruit
de la suma dels esforços de molta de gent;
en primer lloc de totes les confraries de sa
Pobla, però també de moltes persones que
ofereixen la seva dedicació perquè puguem
gaudir d’una Setmana Santa lluïda.
Des de l’Ajuntament, volem reconèixer la feina i el compromís de tots i totes per dur a
terme aquestes celebracions que, seguint la
tradició, juntament amb el seu significat religiós, realcen els valors del nostre poble.

La Setmana Santa poblera conjuga tradició,
cultura, espiritualitat i convivència. Són dies
de processons, d’actes litúrgics i tradicions
viscuts amb intensitat i, al mateix temps, ens
donen una oportunitat per conèixer el nostre
patrimoni i gaudir de la gastronomia típica
d’aquestes dates.

Les festes de Pasqua fan tornar a aquells que
viuen lluny, però també acollim nous visitants.
Són dies de retrobaments, de reunions familiars, amb amics en què també mantenim viva
l’herència generacional gastronòmica de cuinar robiols, panades i crespells.
Són temps de convivència en què cadascú
viu la Setmana Santa a la seva manera, però
sovint amb fervor i intensitat, que desperten
en els poblers i pobleres l’estimació més intensa cap als nostres orígens, com és Crestatx.
Amics i amigues tenim raons més que suficients per viure i gaudir plegats aquestes festes tan estimades, amb el màxim respecte i
germanor.
Bona Setmana Santa i Pasqua i bon Pancaritat al bressol pobler de Crestatx.
Molts d’anys
Biel Ferragut i Mir. Batle de sa Pobla

¿Setmana Santa amb Fe o Light?

Un any més la Setmana Santa, setmana gran
dels cristians, és fa present entre nosaltres
per reviure la Passió de Jesús de Natzaret, Fill
de Déu, per redimir a la humanitat sencera.
Ara bé, com és la nostra Setmana Santa? Segurament contestarem que es lluïda per les
processons que desfilen pels nostres carrers,
traguent els passos ben lluïts i ornats amb
flors, això si de cada any hi ha manco confrares. ¿Què està passant?
Aquests darrers dies hem rebut la noticia de
que els Missioners dels Sagrats Cors “els Coritos” deixaran el Santuari de Lluc després de
més de 100 de presència al Santuari. El Motiu la manca de vocacions mallorquines per
poder continuar la seva presència al nostre
Estimat Santuari. ¿Què està passant?

No serà que la societat consumista i materialista ens ha guanyat i engolit i les nostres
vides només estan enfocades vers lo material
i la vida fàcil. ¿On son l’home i la dona Espiritual? ¿Què en queda d’aquella fe que hem
rebut dels nostres pares i ens feia prendre un
compromís seriós amb Déu i els Altres dins el
nostre món?
Record aquelles processons de Setmana
Santa de la meva infantesa, on les úniques
imatges que sortien eren El Crucificat, la Mare
de Déu Dolorosa i les carapulles negres el Di-

jous Sant i el Divendres el Jesús mort dins el
sepulcre i la Dolorosa, això si acompanyats
per tot el poble fent oració i meditant la Passió del Senyor. Una Setmana Santa austera
però viscuda des de la Fe.
Ara l’hem revestida, l’hem feta mes lluïda,
més espectacle, més entretinguda repartint
caramels i confits, però buida de Fe.
El jovent hi participa fins que es cansa o
s’avorreix perquè això de revestir-se de carapulla i repartir confits un any rere un altre acaba per ser un avorriment i no te gaire al·licient.
Es cert que hi ha gent que participa convençuda de la seva Fe i es preocupen perquè
la cosa es vagi refredant. ¿Què podem fer?.
Tal vegada tornar a despertar el Jo Espiritual
i passar del consumisme i materialisme a retrobar-me amb Jesús, per tal de poder viure
al seu costat els moments més importants i
decisius de la seva vida, i preguntar-nos, que
podem fer amb la nostra vida per la nostra
societat?
Setmana Santa amb Fe o Light? és la pregunta, com la vull i com la desig? si la volem
autèntica (amb Fe) en tindrem per estona, si
la volem Light us asseguro que te data de caducitat.
Bona Setmana Santa i Pasqua
2019.
Felip S. Diez Forteza,
Rector de sa Pobla

Lluc a l’altura
i sa Pobla al pla.
Lligams d’una confraria

Confraria de la Mare de Déu de Lluc

Les relacions de Lluc i sa Pobla, i de sa
Pobla i Lluc, serven una antiga i pregona,
apassionada, relació. Hia ha uns llaços que
van més enllà dels purament relligiosos que
lliguen la gent poblera amb el santuari llucà.
El fet històric, la donació del capità Pere,
encara que sembli dormit, sempre és viu
a la consciència poblera, a l’orgull pobler.
El capità Pere Antoni Ferragut i Cànaves,
devot pobler, l’any mil sis-cents vuitantacinc, féu donació al santuari de Lluc de
dues possessions, Menut de quatre-centes
noranta-dues quarterades i la de Binifaldó
de cinc-centes divuit quarterades. La
corresponent escriptura, atorgada al mes de
gener de l’esmentat any, es conserva a l’Arxiu
de l’Audiència Territorial de Palma. Aquesta
generositat poblera, la del capità Pere, s’ha
esdevingut simbòlica i ha marcat el fervor
de tot el poble envers Lluc. Lluc, la terra i la
Verge, es transformen en cosa poblera.
Des de temps immemorial, a sa Pobla, hi
ha hagut famílies que, per proporcionar
als seus fills una bona educació, solidesa
en el coneixements escolars i costums de
bona disciplina, han portat, als seus fills, al
Santuari de Lluc. Sovint, alguns d’aquests
nins poblers internats a Lluc, els qui tenien
bon veu, s’integraven al cor de l’escolania,
popularment coneguda com els Blavets de
Lluc, pel color de la sotana blava que porten.
Amb tanta, i tan provada devoció per a la
Mare de Déu de Lluc, era només, questió

Visita de la Mare de Déu de Lluc a Sa Pobla l’any 1949.

Confrares fundadors pujant a Lluc amb bicicleta amb la Mare
de Déu pelegrina que visità Sa Pobla.

d’anys que, a sa Pobla sorgís un gruc actiu de
joves, i no tan joves, que, empesos per l’amor
individual i familiar per Lluc, s’organitzesin en
una confraria sota la denominació de la “Mare
de Déu de Lluc”.
Lluc és a l’altura i sa Pobla a la plana, però,
dins els cors dels poblers i de les pobleres, i
particularment, en els dels confrares, Lluc i sa
Pobla, es donen una abraçada d’amor.

Programació setmana santa
2019
Dissabte del Ram

Dia 13 d’abril a les 19.00 hores. Missa i pregó a
càrrec del metge Antoni Serra Mir i concert de la
Coral de sa Pobla.

Diumenge del Ram

A les 10.30 hores. Processó (Plaça Metge Duet).
Benedicció dels rams i Ofici de la passió.
Dinar de la Confraria del Bon Jesús.

Dilluns Sant

A les 19.30 hores. Celebració comunitària
de la Penitència.

Dimarts Sant

A les 21 hores. Els Passos. Processó del silenci.

Dijous Sant

A les 19.30 hores. Celebració litúrgica
del sant sopar. Lavatori de peus
A les 21 hores. Processó.
A les 24 hores. Hora Santa a la Casa Santa.
(R. Franciscanes)
A les 9 hores. Laudes a la Casa Santa
(Missioneres V.D.)

Divendres Sant

A les 19.30 hores.
Celebració litúrgica de la mort de Jesús.
A les 20.30 hores. Terratrèmol i davallament solidari.
A les 21 hores. Processó.
Dissabte de Pasqua

A les 9 hores. Capta de sa panada, rubiols i crespells.
A les 21 hores. Vigília Pasqual.

Diumenge de Pasqua A les 8.30 hores. Processó de l’Encontre
i ofici de Pasqua.
Quaresma solidària
Campanya d’Aliments: Recollida tota la setmana santa a la parròquia.
Col·lecta Càritas: Recollida el Dijous Sant.
Campanya de la panada, crespells i rubiols: Per compartir amb les persones
necessitades. Recollida Dissabte Sant de 10.00 a 13.30 // 15.30 a 18.00 h, a la Rectoria.

Pregó de setmana santa
a sa Pobla 2018

Joan Payeras Llull

Diversos aspectes de les festes de Pasqua
fent un cop d’ull cap enrere

Molt bon vespre a totes i tots els que ens em
reunit a aquest temple parroquial de sa Pobla
per assistir a aquesta celebració religiosa
prèvia al Diumenge de Rams, que ens obri
les portes a la Setmana Santa d’aquest any
de gràcia 2018.
Senyor rector d’aquesta nostra parròquia
de Sant Antoni Abad, senyor batle de la
nostra vila de sa Pobla, regidores i regidors
del nostre Consistori, senyor president de
l’Associació de Confraries de Setmana Santa
de sa Pobla, presidents i membres de les
nou confraries, familiars… Pobleres i poblers
i gent vinguda d’altres contrades.
Dir-vos, primerament, que per jo es tot un
goig i un gran honor, està aquí, damunt
aquest presbiteri per pronunciar el Pregó de
Setmana Santa al meu estimat poble. Va ser
una gran i grata sorpresa quan el president
de l’Associació de Confraries de Setmana
Santa, en Llorenç Gelabert, me va fer a saber
la proposta acordada pels representants de
les confraries, i me va demanar si l’acceptava.
Tot sorprés i emocionat li vaig dir que sí,
tal vegada sense pensar ben bé el que un
repte com aquest suposava. Acostumat a
parlar en públic des de diferents fòrums, ara
mateix m’estic adonant que aquesta és una
tribuna diferent, un acte molt més sumptuós,
molt més solemne dels que fins ara estava
acostumat.
Després d’haver acceptat la proposta,
es presentà la primera pregunta. De que
parlaràs Joan? Quin serà el tema que puguis
desenvolupar? Qué puc dir o contar que
pugui resultar interessant per l’audiència?…
Després de rumiar-ho i donar-li algunes
voltes, me vaig pensar trobar la resposta

més encertada: “Joan, no te compliquis sa
vida, pose’t dins la teva pell de cronista. Fes
un cop d’ull cap anrera i desempolsa les
costums -algunes d’elles ja desaparegudes
i altres modificades- que conformaven els
diversos aspectes de les festes de Pasqua
al nostre poble”. I aquí estic, disposat a anar
per feina.
ES FAS
Un dels records de la meva infantessa i
primera joventut en quant a la Setmana
Santa es aquella renouera desfilada del fas
pels carrers del poble, protagonitzat pels nins
i nines de edat compresa entre els sis i els
quinze anys.
Aquí, a sa Pobla, el Dimecres i el Dijous Sants,
després de dinar es començava a concentrar
la jovenalla a la placeta de l’Església, portant
els seus instruments renouers; les nines
ses roncadores, els nins el rumbo i els més
grans el fass que els hi havia arreglat l’amo
en Pere Jardiner, amb branques dels fassers
que s’havien podat o essecallat. A les tres
en punt del capvespre, el mític atleta Pere
Pixedis, amb la seva cama de fusta i un
bastó a la mà, una vegada format i preparat
el nombrós grup d’al.lotella, donava l’ordre
de sortida a la tropa que conduïa i dirigia
a l’escandalosa desfilada pels polsegosos
carrers, o enfangats si havia plogut. I si
no, se regaven per pegar amb el fas dins
els bassiots i esquitxar els que miraven
i les portes i façanes de les cases, amb la
corresponent enfadada de les madones.
Tota una bulla!
Obria la comitiva el rumbo gros; un carretó
de fusta amb bandes, dins el que hi colcaven
els més petitons fent sonar les roncadores,
estirat el carretó per un grup de joves. El
seguien, a peu, les nines amb les roncadores,

llavors, els nins amb els rumbos, i al darrera,
els més grans pegant cops al terra amb la
cabota del fas, que normalment acabava el
recorregut ben esclafada i esfilegassada.
L’apoteosi final es produïa amb l’arribada al
sagrat de l’església, quan els participants,
empapats de suor, pols i fanc de cap a
peus, formaven esquadres, i entonaven a
coro el “Viva Cristo Rei”, que acabava amb
un esclafit de sons de roncadores, rumbos
i fassos. Renoué que acabava al toc d’una
senyal determinada, i es dispersava la tropa,
cadescú a casa seva, després de rebre del
capellà una cueradeta de confitets petitons
de colorins i una estampeta.
Són distintes les interpretacions que s’han fet
sobre el significat i origen de la paraula ‘Fas’.
En termes litúrgics, tocar els fassos equival
a tocar l’Ofici de Tenebres. En hebreu, la
paraula ‘phase’ significa el trànsit del Senyor,
o sia, la Pasqua dels hebreus. Els fassos
eren resos rimats i semi-cantats que se feien
després del responsori.
Del origen i significat del Fas trobam diverses
versions. Aquí ens inclinarem per la que se
fonamenta en l’antiga costum que se tenia a
distintes regions del sud de França i Itàlia de
copejar les portes de les cases amb branques
d’arbres de variades espècies, segons el
lloc. “Entre nosaltres -diu l’estudi consultatel colpeig es feia amb branques de palmera.
Fasser en català. A certs pobles de l’Europa
Oriental tenien la creença que durant els dies
de Setmana Santa, els diables, les bruixes i
els mals esperits, anaven revolts i rabiosos
davant les mostres de devoció dels fidels,
i per això feien quant de mal podien. Per
espantar aquells malèvols diables, la gent
feia forts renous emprant diversos objectes.
SES MAÇOLES
Em parlat de la renouera desfilada del fass
pels carrers del nostre poble. Ara us parlaré
d’un altre renou, del renou més fosc, del
sonar més trist, de les maçoles. Podríem
definir les maçoles com un instrument de

percussió, de forma cilíndrica, fet de fusta,
situat al campanar, vora les campanes,
que quan l’activen per fer-lo girar mijan una
manivel.la o corda emet un so estrepitós,
però fosc, d’una manera acompassada.
L’Enciclopedia de Eivissa i Formentera
defineix les maçoles com un instrument de
percussió fet de fusta, propi dels campanars
d’àmbit hispà, ben documentat a principis
del segle XV a moltes esglésies, que s’utilitza
solsment per substituir el toc, massa festiu,
de les campanes, des de el Glòria del Dijous
Sant, fins el Glòria de la vigilia Pasqual.
Les maçoles de la nostra església, varen
tornar a sonar el Dijous i el Divendres Sant
de l’any 2014, després de romandre sis anys
en silenci a causa del seu mal estat i per
manca de sonadors, segons ens va explicar
el llavors rector d’aquesta parròquia, mossén
Joan Pons i Payeras.
LES CONFRARIES i LES PROCESSONS
Parlarem ara d’un dels aspectes que,
tal vegada, més simbolitzen la Setmana
Santa Cristiana al nostre país. Parlem de
les solemnes processons que desfilen pels
carrers de pobles i ciutats representant la
passió i mort de Crist. Unes processons
de Setmana Santa quin origen es situa als
voltants del segle XV.
Pel que fa a les processons de Setmana
Santa de sa Pobla, digué el Cronista Oficial
d’aquesta Vila, Alexandre Ballester, al pregó

de Setmana Santa que va pronunciar des de
aquí mateix l’any 2010, que, “Antigament a sa
Pobla, com a la resta de l’Illa, les processons
de Setmana Santa eren d’una tristor fosca.
El Crist, a vegades un penitent que portava
la creu i arrossegava cadenes, era escortat
per un grup de soldats romans, vestits amb
més bona voluntat que no encert. Les vexil.
les, una a cada banda, com a banderes
amb els símbols de la passió; claus, martells
i escales, pintades sobre una tela de color
esmorteït. Hi assistien dues rengleres de
fidels, sense encaputxats, amb els ciris
encesos, les atxes, gruixades de forma
prismàtica i de quatre blens. Tot el clergat
local, amb les autoritats civils i militars. A les
viles mes grans, com sa Pobla, la banda de
música tancava la processó.”
A l’abril del 2015, a un reportatge que vaig
publicar al Diario de Mallorca, recordava
que les dues confraries més antigues de sa
Pobla; la de l’Oració de l’Hort de Gethsemaní
i la de Sant Antòni Abad complien 65
anys. I comentava que la fundació de dues
confraries a la vegada no deixava de ser
curiosa i estranya coincidència.
Després de varies reunions dels proponents
entre el rector de la parròquia don Toni
Palou i amb el vicari don Toni Aguiló “Toni
Toniet”, es va cordar la constitució de
les esmentades dues confraries, i així va
quedar reflectit a l’acta, feta pública a la fulla
diocesana número 10 del 4 de març d’aquell
1950, i a la crònica de la fulla parroquial de
Sant Atoni Abad de sa Pobla, que escrivia
el mateix don Toni Toniet, dient, en castellà:
“Amados feligreses! A fin de dar mayor
realce y religioso esplendor a las procesiones
de Jueves y Viernes Santo en el presente
año 1950 (propiamente llamado jubilar por
celebrarse el jubileo del Año Santo) harán su
aparición dos Cofradias de Penitentes. Una
dedicada a la Santa Oración del Huerto de
Gethsemaní y otra a San Antonio, regidas
ambas por un mismo reglamento.”
Però, a les processons d’aquella Setmana

Santa de 1950, només va desfilar la confraria
de l’Oració de l’Hort, amb un total de 24
confrares. Pel que fa a la confraria de Sant
Antoni, va desfilar per primera vegada un any
després de la seva fundació.
A les esmentades dues primeres confraries,
prest se ni sumaren altres, fundades per
persones devotes de diferents sentiments
religiosos, més o manco lligats o relacionats
amb la nostra vila. Així, veim com l’any 1953
sortia a les nostres processons la confraria
de Sant Tomás d’Aquino, fundada per un
grup d’estudiants de bachiller del col.legi
del mateix nom, conegut popularment com
s’Institut. L’any 1958 es va fundar la confraria
del Bon Jesús. Un any després, el 1959,
fou fundada la confraria de Nostra Senyora
de Lluc. Fins 10 més tard, les processons
del Dijous i Divendres Sant, no contarien
amb una nova confraria. El 1969 desfilava
per primer cop la de Sant Isidre Llaurador.
Per iniciativa d’un grup representatiu de les
moltes persones, pobleres i poblers, altruistes
i generoses donants de sang, l’any l995 es
fa fundar la confraria de Donants de Sang.
No podia faltar a les processons de Setmana
Santa de sa Pobla la presència d’una
confraria que honoràs a la patrona del poble
i l’any 1996 va desfilar la de Santa Margalida.
Completa les nou confraries de penitents
que participen a les nostres processons, la
de Sant Pere Apòstol, fundada l’any 2004.
ASSOCIACIÓ DE CONFRARIES I
TROBADA
Seguint amb el tema de les confraries, cal
recordar que aquest any 2018 es compleixen
trenta anys de la celebració a sa Pobla de la
“Tercera Torbada de Confraries de Mallorca”,
organitzada per la Comissió de Confraries
de Setmana Santa de sa Pobla, que presidia
Joan Villalonga de Arriba, amb la col.
laboració de l’Associació de Confraries de
Mallorca, que presidia Antoni Fuster.
Conten les cròniques, que la Trobada va tenir
un èxit rotund de participació i organització.
Hi participaren unes setanta confraries

representatives de setze localitats de Mallorca,
inclòs Palma. Una vegada més va destacar el
poder de convocatòria dels poblers i l’encert
organitzatiu que ens acredita com a dignes
amfitrions de qualsevol manifestació sociocultural o de caràcter popular.
Cal assenyalar que arrel d’aquella Trobada
de Confraries de Setmana Santa de
Mallorca, es va gestar l’actual “Associació de
Confraries de Setmana Santa de sa Pobla”
que actualment presideix Llorenç Gelabert
Crespí. Felicitem, doncs, des d’aquí, la
celebració del seu trenta aniversari a la
nostra Associació de Confraries i a totes les
persones que al llarg d’aquestes tres dècades
han lligat feina, idees i esforços per que les
nostres processons tenguin l’esplendor que
les caracteritza.

Adoptada aquella costum pel cristianisme,
el ritual consistia en beneir un recipient que
contenia aigua i un plat ple de sal, amb un ciri
cremant al mig. Una vegada beneits aquests
tres elements -aigua, sal i ciri- es mesclaven
l’aigua i la sal i s’espargia amb el salpasser,
una granereta de ràfia, a les portes i llindars
de les casa, i també a els corrals.
Un acurat article publicat a la revista local
Sa Plaça, impregnat de nostàlgia, signat per
l’amic Jordi Soler Cuart, que de petit va ser
escolanet d’aquesta parròquia i de jove va
estar a punt de ser ordenat sacerdot, ens
trasllada a rememorar aquella estampa que
formava part del calendari pasqual cristià, ja
desapareguda amb el pas del temps i que
Jordi Soler ens recorda així:

Després dels episodis que ens recorden
la Passió i Mort de Crist, escenificats
liturgicament el Dijous i Divendres Sants,
arriba el Dissabte de Glòria, el dia de
la Resurrecció del Fill de Déu. Entre les
tradicions, rituals, que formaven part del
nostre costumari religiós, emmarcades
dins les festes de Pasqua de Resurrecció,
a la memòria dels més majors ens queda
el record de la visita del Salpàs a totes les
cases del poble durant el capvespre del
Dissabte de Glòria.

“El matí del Dissabte Sant, la vida del poble
havia recobrat la normalitat, després del
silenci, concentració i dejuni del Dijous i
Divendres Sants, quan estaven prohibides
tota mena de diversions i espectacles i les
emissores de ràdio solament transmetien
música clàssica. A l’església altar fumat i
misa de Glòria, i benedicció de les aigües.
Quan el rector acabava d’entonar el Gloria
in escelsis Deo esclatava el trepidant repicar
de les campanes, acallant l’agre i fosc so
de les maçoles. I els caçadors sortien al
carrer per disparar a l’aire uns quants trons
d’escopeta. Els nins corrien pels carrers
cridant ‘formiguetes sortiu del niu que el Bon
Jesuset ja es viu !’ Just al mig dia, quan la
gent es disposava a menjar les primeres
panades, encara calentes, de l’església
sortia el Salpàs…”

Definit el salpàs com una tradició cristiana
que consistia amb una visita anual que
realitzava el rector durant la Pasqua a totes
les cases de la seva parròquia eclesiàstica,
especialment a les de les possessions, per
beneir-les amb aigua i sal. Un costum que
troba els seus orígens a la tradició jueva
en record de les pintades amb sang que
manaran fer els hebreus a les portes de les
cases per alliberar-se de les plagues d’Egipte.

La comitiva la formaven petits grups, cada
un d’ells integrats per un capellà i tres
escolanets, que se repartien la quadrícula
urbana de sa Pobla en sectors que recorrien
a peu. El capellà vestia ruquet i estola blanca.
La tasca dels escolenets consistia en portar
una gran cistella de mimbre amb tapadora
dins la que si depositaven els ous que
donaven els moradors de cada casa, l’altre
escolenet portava el petit poal que contenia

EL SALPÀS
Vaig a parlar ara d’una altre tradició perduda,
com la del fàs, que antany formava part
de les Festes de Pasqua, com era el ritual
religiós del Salpàs.

l’aigua beneïda i el salpasser, mentre el tercer
escolenet s’avençava a la comitiva per cridar
des de el portal de la casa ‘enceneu el llum
que ve el Salpàs’
Llavors, la madona de la casa encenia una
espelma que depositava damunt una taula
del primer aiguavés, davant del quadre
del Cor de Jesús, al temps que arribava el
capellà dient, ‘Pax huic domu’ i els acòlits
responien: ‘Et omnibus habitante bus in ea’,
que significa; ‘La pau sia a aquesta casa’…
‘i a tots els que habiten en ella’. A tot allò
seguia una breu plegaria, també en llatí, i
la benedicció corresponent, esquitxant els
presents d’aigua beneïda.
Com a dada anecdòtica, cal comentar que la
creença popular, lluny de coneixer el significat
religiós del Salpàs, al que denominaven, per
deformació pronunciativa ‘solpàs’, consistia
en beneir les panades, que sense aquell
requisit no es podien menjar.
Conta Jordi Soler, que acabats els
llatinorums, era costum que les madones de
la casa donassin un parell d’ous al capellà,
quina quantitat depenia del poder econòmic
de la família; ous que l’escolenet depositava
amb molta cura dins la cistella. A vegades,
també se donaven algunes monedes que
recollia l’escolenet portador del poal de
l’aigua beneïda.
Des de temps immemorial existia un acord
tàcit entre el capellà i els escolenets per el
qual, al final de la jornada, els ous aconseguits
serien pel capellà i els doblers pels escolans,
que se repartien a parts iguals entre els tres
components de cada comitiva. Al final de
la jornada, capellans i escolenets acabaven
esgotats, però, al mateix temps contents pel
que havien recaptat. Els dilluns de Pasqua
el Salpàs recorria les possessions del terme
municipal, a les que anaven en carruatges
fent el mateix ritual que feien al poble i els
donatius, tant d’ous com de cèntims solien
esser molt superiors.
….Eren altres temps, altres mentalitat, altres

creences, altres costums perdudes, que ja
solament resten, amb certa nostàlgia, dins la
deteriorada memòria dels més majors.
DIUMENGE DE PASQUA
Consumides les primeres panades, crespells
i rubiols la vesprada del dissabte de Glòria,
després del solemne pas del Salpàs, el
primer acte obligat del Diumenge de Pasqua
era assistir a la Processó de l’Encontre que
representava l’esperit de la resurrecció i el
recobrament de la alegría després de la crua
Quaresma… (Altre vegada recorc a un article
de Jordi Soler publicat a la revista sa Plaça.)
Escenificaven l’esmentada processó dues
comitives de feels que sortien de llocs
distints. El Bon Jesús sortia de l’església. La
Puríssima d’una casa particular situada al
carrer Misteri -primer de Can Jordió i després
de Can Matevet-. La comitiva que sortia de
l’església portava a braços la imatge del
Bon Jesús Ressuscitat amb la bandera de la
victòria a una ma. L’altre seguici portava la
imatge de la Verge Maria. Diu Soler que era
curiós veure com la majoria dels assistents
a aquella processó eren homes. Uns que
anaven darrera ella i uns altres que omplien
la Plaça per contemplar les reverències que
les imatges es feien durant la seva escomesa
pasqual.
Fent un recorregut distint, les dues comitives
es topaven davant la Casa Consistorial. El
moment de topar-se era el punt culminant
de l’acte. Mentre es produïa el feliç encontre
la banda de música rompia a tocar la
marxa reial. Culminat l’encontre, las dues
comitives, juntes, tornaven cap a l’església
per començar l’Ofici de Pasqua Florida, amb
el ciri Pasqual encés i un sermó de pinyol
vermell.
Les dones, mentrestant, eren a casa seva
preparant el frit o la cassola de Pasco
que menjaria la família en acabar la missa.
Es tractava d’un berenar-dinar que es
completava menjant una panada, un crespell
i un rubiol, per després sortir a fer una

passeig pel camp a veure quina anyada més
bona, o no tan bona, oferien els sembrats
o els ametlers. El dilluns de Pasco, la
segona festa, era festiu marcada en vermell
al calendari i era sana costum anar, ben
mudats, a l’ofici que es celebrava a les 11
del matí, per, a la sortida fer una pasajadeta
per sa Plaça i tornar a casa a ben dinar… I
el dimarts de Pasqua, seguint una centenària
tradició, els poblers i pobleres celebraven, en
romiatge encapçalat pels barratiners portant
l’imatge de Santa Margalida, celebraven el
Pancaritat de Crestatx menjant les darreres
panades… Una altre festa que, des de fa
anys té un sentit completament diferent. No
direm si més bo o no.
EL PERFUM DE SETMANA SANTA
Ja quasi per acabar aquest pregó, no me
puc resistir a llegir un breu article que la
meva estimada amiga Margalida Socias Mir
va escriure a l’anyorada revista ‘Sa Pobla’
la Pasqua de l’any 1988, ara fa 30 anys.
Un escrit envoltat de nostàlgica poesia,
que ens transporta a aquelles setmanes
santes d’antany, però no tan llunyanes,
que la majoria dels que estam aquí encare
recordam. Unes paraules, un missatge, que
conviden a la reflexió. Ens parlava Margalida
de ‘El perfum de Setmana Santa’ I deia així:
Caminant detingudament per un carrer
qualsevol del meu poble, igual que un soroll
encara no endevinat, una olor molt profunda
m’envaeiex i encisa. Em transporta trenta
anys anrera… Per sa Pobla es passegen el
capellà i dos escolenets (un porta el paner
per l’ofrena dels ous, l’altre l’aigua beneïda).
El símbol de la Pasqua trepitja els carrers…
És l’olor a aiguarràs, a oli de lli a les portes,
a casa emblanquinada. El perfum de la llar
enamora la pell i sentim que estam en el
nostre carrer, a casa nostra, al nostre poble.
Les arrels de records dels avantpassats es
mouen dins nosaltres. Els vells coneixen
bé aquesta sensació, ara quasi oblidada.
Pasqua era l’època de beneir les panades,
i simbòlicament la netadat de la casa

significava la puresa de l’esperit… Eren
temps en que tot tenia més encant, més
misteri i rite. Les panades dins cases pures
i oloroses, eren més bones al paladar. Ara
l’aparence ens mostra molta blancor, massa
netedadat, cada setmana, cada dia. Potser
el símbol de la blancor d’ànima dels nostres
dies s’hagi diluït per sempre en la mateixa
aiguarràs.
I acabaré dient que els temps, inevitablement
canvien. I amb el pas del temps canvien les
costums, las creences, els rituals festius
i religiosos… Evident-ment vivim a un
mon cada dia més globalitzat que ens fa
conviure amb persones de distintes races,
de diferents cultures i diferents religions… Es
van perdent o desvirtuant algunes ancestrals
tradicions. Però els poblers i pobleres, em
de tenir present que som i em estat sempre
persones que ens em caracteritzat per la
nostra entrega a les feines més feixugues i
sacrificades, per la nostra hospitalitat, per la
nostra generositat, per la nostra solidaritat i
moltes altres virtuts que ens han estat ben
reconegudes per tot arreu. Evitem, doncs,
dins el possible, que el pas del temps canvii
els nostres valors ni la nostre pròpia identitat.
Com va dir el poeta i cantant Guillem d’Efak:
Mallorquins, siau qui sou !, Jo m’atrevesc a
dir: Pobleres i poblers, siguem qui som !
Ja sé que tornar al passat és més bé
impossible. Recordar-lo tal vegada ens ajudi
a comparar unes costums, unes creences,
uns rituals, unes pràctiques molt distintes
a les actuals per que cadaescú en faci les
reflexions que consideri oportunes. Amb
aquest pregó, el cronista només pretenia
recordar els perfums, els sentiments que
envoltaven les nostres setmanes santes d’un
antany no tant llunyà. Si ho he aconseguit o
no, sereu vosaltres els qui ho decidireu.
Moltes gràcies pel temps que heu dedicat a
escoltar les meves paraules.
Que passeu tots i totes una bona Setmana
Santa i una joiosa Pasqua de Resurrecció.
Molts d’anys i Visca sa Pobla!

CONCURS DE CAMISETES
CRESTATX 2019

Participa!!!

BASES
Aquelles colles que facin una camiseta per la Diada de
Crestatx 2019 i vulguin participar en el concurs, tendran de
termini, per a entregar-ne una als baixos de l'Ajuntament i
fer-ne la inscripció, a partir de dia 1 d’abril fins dia 15 d’abril,
de 9 a 14 h. Els participants hauran d’emplenar el full
d’inscripció amb totes les dades, abans de registrar-lo els hi
assignaran un número de participant. Les colles han de tenir
un mínim de 5 participants. El jurat estarà format per un
representant de cadascuna de les colles que es presentin al
concurs, i es reunirà el dia 16 d’abril a les 18 hores, al vestíbul
de l'Ajuntament, per procedir a les votacions. Cada un dels
representants haurà de puntuar les camisetes menys la seva.
El resultat del Concurs de camisetes Crestatx 2019 es farà
públic al Facebook de l'Ajuntament.

• Fora del termini d’inscripció, es podrà participar però NO
podran entrar dins el concurs.
Els premis del Concurs de Camisetes
Crestatx 2019 seran:
1r. .........................................................120 €
2n. ...................................................... 100 €
3r. ......................................................... 80 €
4t. ........................................................ 60 €
5è. ........................................................40 €
L’Ajuntament de sa Pobla es reserva el dret de fer ús de les
imatges de les camisetes que es presentin al concurs per a la
seva divulgació.

Tercera festa de Pasqua
Diada del Pancaritat
23 d’abril de 2019

09:00

Repic de campanes al cloquer de l’Església Parroquial de sa Pobla.
• Tradicional romiatge a Crestatx on la patrona de sa Pobla,
Santa Margalida, és portada pels Barretiners.
• Durant tota la diada sonada de les colles de xeremiers
“Els Xirois”, “Germans Aloy” i “Xerebiols”. També actuarà la
Xaranga de la banda de música de sa Pobla.

10:45

XV Concert de Pasqua a càrrec de la Coral de sa Pobla.

11:30

Missa solemne.

12:30

LVII Certamen de Cançons de Treball del Camp de Mallorca i
Festival Infantil de la Cançó Poblera a càrrec dels alumnes de
l’escola Festa de sa Ximbomba.

15:30

Jocs i corregudes de joies.

17:45

Volada d’avellanes, coets fi de festa.

18:00

Retorn a sa Pobla i cloenda del romiatge.

19:00

Arribada a sa Pobla, entrada per el carrer Comerç, carrer Mercat,
plaça Major i carrer Església fins l’Església Parroquial.

19:00

Ballada popular a càrrec de Marjal en Festa a la plaça Major. Grup
convidat Qanarusa de Sencelles.

Servei d’autocars de la plaça Mercat a Crestatx
Horari: de 9 h a 19:30 h.

Preu ticket: 1 €

Itineraris de les Processons
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Activitats de la banda de música de sa Pobla

PANCARITAT CRESTATX 2019 TRASTS
Es posa en coneixement de tots els qui utilitzen TRASTS de la Parròquia el dimarts de Pasqua a l’esplanada de l’oratori
de Crestatx, podran passar a pagar per l’oficina de la Parròquia abans de dia 16 d’abril (dimarts i dijous de 17.00 a
19.00 hores). Si dia 16 no han estat abonats, se cediran a altres per ordre de llista d’espera. La Parròquia habilitarà un
espai dins els jardins per la gent que vulgui quedar a berenar o dinar i no facin calderó…
Els TRASTS gestionats per l’Ajuntament, es distribuiran divendres 19 d’abril a les 8 hores a Crestatx.

