
 
 

 
 
 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Organitza: 
 

   

Ajuntament de 

Manacor 
A. VV. es Convent, es 

Centre, es Tren i s’Antigor 

Associació Cultural 

Sant Domingo 



 

Avda. des Tren, 19 – Tel. 971 551 553 

S’ESTANC DES TREN 
 

Estanc * Papereria * Premsa * 
Objectes fumador 

  
 

 

Avinguda 
 SERVEI A DOMICILI I SERVEI TELEFLORA 
 

Avinguda Salvador Joan, 21 
Tel: 971 55 10 73 

Floristeria 

 

 

Carrer Amador no. 11 

Aliments 

Mel i sucre 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Empresa de so i il·luminació 
 
 

Empresa col·laboradora de l’Associació Cultural Sant Domingo en la 
recuperació de l’Ermita de la Mare de Déu del Roser 

 
 

 

 

 
Plaça Sa Bassa, 6 
Tel. 971 55 11 90 

M  A  N  A  C  O  R 



DIUMENGE, 12 DE MAIG 
 

09:00 * Repicada de campanes i posada de la bandera al campanar 
Històricament el diumenge abans de l'inici de les festes de Sant Domingo, després de la missa 

major, es realitzava una repicada de campanes i es col·locava la bandera dominicana al 

campanar, com a senya de les festes conventuals. 

 

 

 

DIMECRES, 15 DE MAIG 
 

18:00 * Repicada de campanes i posada de banderes 

 

20:30 * Pregó de festes 

  A càrrec de Mn. Juan José Llamedo González 

Ex-Prior del Convent i actual rector de Sineu i Llubí 

  Lloc: Claustre del Convent 
  En cas de pluja el pregó es farà dins l'església d'es Convent 

 

 * Actuació de la Banda Infantil del Conservatori Municipal 

de Manacor 
Directora: Margalida Calafell Vert 
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L'organització es reserva 
el dret de modificar, 
canviar o cancel·lar 

qualsevol acte 



DIJOUS, 16 DE MAIG 
 

19:00 * Tridu de Sant Domingo. 

  Celebració de l’Eucaristia a l’església de Sant Vicenç Ferrer 

 

19:30 * Trobada amb la Gent Major de la Barriada 

  Lloc: Claustre del Convent 

 

 

DIVENDRES, 17 DE MAIG 
 

17:00 * Repicada de campanes 

 

17:30 * Ballada d’en Picolín des del balcó del Convent dels frares 

  Lloc: Plaça des Convent 

 

18:00 * Sortida dels Moretons, s’Alicorn, els Gegants i els Caparrots 

  Lloc: Església de Sant Vicenç Ferrer 

  Recorreran els barris de s’Antigor i es Tren, tornant al 

  Convent pel barri d’es Convent 

 

19:00 * Tridu de Sant Domingo. 

  Celebració de l’Eucaristia a l’església de Sant Vicenç Ferrer 

 

21:00 * Sopar de popular 

  Lloc: Claustre des Convent 

Preu tiquet: 10€ 
 

 

 
 

La festa de sant Domingo 
 
Quan la festivitat estava en el seu major apogeu es desenvolupava de la següent manera. Vuit dies abans, la bandera dominicana es posava al 
campanar després d'una gran repicada de campanes, alhora que es començaven a adornar els principals carrers de la barriada. Hi havia el costum 
entre els veïnats del Convent de contribuir setmanalment al llarg de l'any amb una petita quantitat per a la celebració de les festes. A canvi, el dia 
del sant se'ls obsequiava amb un quilo de carn de bou i una coca: els organitzadors ho entregaven a domicili acompanyats de la banda de música, 
després que el dia anterior l'animal fos passejat viu entre músiques. També aquests primers dies la plaça del Convent s'omplia de venedors d'aigo 
amb neu, avellanes, torrons i cacauets. 
 
El dissabte de la festa començava amb grans tocs de campana i amollada de coets. Sortien al carrer els gegants, els caparrots, s’alicorn i els 
moretons, els quals amb els seus balls recorrien els principals carrers acompanyats d'una xaranga. Mentre recollien almoines per a la festa, feien 
les delícies dels més petits. Entrada de fosca, el temple s'il·luminava i s'omplia de gent per assistir a completes. Quan acabaven, tenia lloc la 
benedicció de l'aigua de la cisterna del claustre: sortien del temple en processó els gegants i els moretons dansant, la música, els frares (portant 
una imatge de sant Domingo) i obrers amb ciris, a més de les autoritats municipals. Una vegada beneïda la cisterna, es treia un poalet d'aigua que 
el prior beneïa. La tiraven una altra vegada a la cisterna i llavors tothom en bevia, primer les autoritats i després la gent. Aleshores la processó 
tornava al convent.  

Es podran abonar els donatius als llocs habituals o 
bé els dies de festa 

 

Podeu adquirir els tiquets 
pel sopar els dies de festa o 
als llocs de venta habituals 



DISSABTE, 18 DE MAIG 
 

10:00 * Repicada de campanes 

 

10:15 * Ballada d’en Picolín des del balcó del Convent dels frares 

  Lloc: Plaça des Convent 

 

10:30 * Sortida dels Moretons, s’Alicorn, els Gegants i els Caparrots 

  Amb la col·laboració de: Colla Gegantera de Sant Domingo 

  Lloc: Església de Sant Vicenç Ferrer 

  Es passejaran pel Centre i per la Plaça de ses Verdures. 

 

12:30 * Visita dels Moretons a la Residència 

 

19:00 * MISSA DE SANT DOMINGO 

  Acte seguit, Processó, amb la col·laboració de l’AVV de Sa Torre, 

  i ball dels Moretons 

  Lloc: Església de Sant Vicenç Ferrer 

 

20:30 * SOPAR POPULAR DE COMPANYERISME 

  Per col·laborar, podeu entregar les coques des de les 

  16:00 a les 19:00 hores al Centre Cultural Font i Roig 

 

21:30 * TRADICIONAL VETLLADA DE BALL DE BOT 

  Amb l’Agrupació Sa Torre 

  Lloc: Plaça des Convent 

 

 

 

DIUMENGE, 19 DE MAIG 
 

20:30 * CONCERT 

  Banda Jove de l’Escola de Música 
    Directora: Antònia Bassa 

  Banda Municipal de Música de Manacor 

    Director: Eduardo Bernabéu 

 

  Lloc: Església de Sant Vicenç Ferrer 

 
 

MOLTS D’ANYS I FINS L’ANY QUE VE! 



L’origen dels Moretons 
 
Parlar dels Moretons suposa haver de fer referència obligada a la festa en la qual prenien part: sant Domingo. Aquesta festa es 
celebrà el 4 d'agost fins a l'any 1963, moment en què la moda d'anar a estiuejar al port de Manacor provocà la seva decadència. 
Després d'uns anys en blanc, es tornà recuperar cap a l'any 1970 amb un canvi de data, passà al mes de maig, i d'aquesta manera 
s'ha mantingut fins als nostres dies. 
 
Com tants altres temes històrics que tenen uns orígens obscurs, també els Moretons ha estat objecte de diferents hipòtesis a l'hora 
d'esbrinar d'on provenen. No obstant això el fet d'estar lligats a una festa tan dominicana la de sant Domingo ha fet que la majoria 
d'investigadors hagin enllaçat els seus inicis amb l'arribada dels frares dominicans a Manacor l'any 1576. Per altra banda tenim que 
Isabel Riera assegura que la dansa fou introduïda a Manacor el segle XVIII pel frare Pere Bennàssar, primer dominic manacorí fill 
d'un moro convers. 
 
Els investigadors afirmen que, malgrat no haver-hi documentació anterior al 
segle XIX, estaríem davant d'una dansa guerrera inspirada en vells costums 
àrabs; "ens assegurava un vell soldat manacorí que havia presenciat un ball 
quasi idèntic en un campament marroquí per celebrar la victòria de Add-el-
Krim després de la batalla". Així doncs, implícitament aquestes teories 
suposarien que el ball hauria sobreviscut l'exclaustració de 1835 i s'hauria 
mantingut fins als nostres dies. 
 
Tot i tenir present la dificultat que comporta el tema, des del punt de vista dels 
investigadors la falta total de documentació els obliga a haver de deixar de 
banda la possibilitat de situar-los abans de 1835, a la qual cosa afegeixen que 
després de la ja esmentada exclaustració les festes que es celebraven al 
convent foren prohibides, no essent recuperades fins el 1844. 
 
Els investigadors diuen que és molt provable que la declaració del dogma de la 
Immaculada hauria estat el punt de partida dels nostres Moretons. Si aquesta 
teoria fos certa, podríem formular dues preguntes; qui fou el creador de la 
dansa?; quin sentit tenia que ballessin en una festa com aquella?. 
 
Sobre la primera qüestió cal que recordem que el 9 de setembre de 1854 fou anomenat custodi del convent el pare fra Pius 
Caldentey Perelló. Una de les figures de més relleu entre els religiosos exclaustrats, havia nascut a Manacor el 27 de novembre de 
1815. Prengué l'hàbit el 15 de febrer de 1835, poc temps abans que es suprimissin els ordes religiosos a Mallorca. Quant al tema 
dels Moretons i la seva primera sortida, és interessant esmentar que fra Pius era defensor del dogma de la Immaculada. Per això, no 
és d'estranyar que volgués solemnitzar un esdeveniment tan important amb una dansa tal volta musicada i adaptada per ell mateix. 
Per altra banda, com assenyalen alguns investigadors les danses organitzades a partir del repic de petites macetes són molt 
comunes dins la coreografia popular, essent presents a molts indrets arreu d'Europa. 
 
Pel que fa a la segona qüestió a la qual ens referíem anteriorment, la vestimenta i el nom de Moretons representarien 
simbòlicament el triomf de la Immaculada fins a tal punt que els dansaires (figurant la religió musulmana, que mai no ha acceptat la 
figura de la Mare de Déu) es rendeixen i la celebren. 
 

Extret del llibre “El ball dels Moretons; descripció, origen i història” d’Albert Carvajal Mesquida, Joan Lliteres Vives i Antoni Gomila 
Grimalt, editat per l’A.V.V. des Convent, es Tren, es Centre i s'Antigor 

 
 

 

De Sant Domingo celebram la Festa 

amb l'antic ball de nostros Moretons; 

diada de bulla ha de ser aquesta 

per tots quants estimen tradicions de Manacor. 

Per mirar-los ballar tothom aquí es replega 

i voltar els gigants contempla s'Alicorn; 

música i coets la gent tenen suspesa 

i és nostra tonada alegria en tots els cors. 

 

Els Moretons per tot el poble canten, 

els caperrots encalcen els al·lots; 

a qualque dona els gigants espanten 

i molts de nins ploren si s'acosta s'Alicorn. 

Crema el Convent avui tresors de lluminària, 

s'adornen els carrers dels Frares en honor; 

i pel vespre ballar se vesten de pagesa 

jovenetes guapes que són flors de Manacor. 

 
 

c/ Bas, 3   -   07500 Manacor 
Tel. 971 844 553    -    Fax 971 845 773 

limit@limit.es    -    www.limit.es 



COL·LABORADORS 
 

AJUNTAMENT DE MANACOR * VEINATS I VEINADES * 
PARRÒQUIES DE MANACOR * COLLA GEGANTERA DE 
SANT DOMINGO * ASSOCIACIÓ BANDA DE MÚSICA DE 
MANACOR * AGRUPACIÓ SA TORRE * ASSOCIACIÓ DE 
VEINATS DE SA TORRE * CORAL DELS DOLORS * CA 
NA ROVEIONA * S’ESTANC D’ES TREN * JOIERIA 
MANACOR * AMER CA’N GARANYA * GESTORIA ES 
GABIÓ * COLONYA CAIXA POLLENÇA * PASTISSERIA 
CA’N ROCA * POLLOS SALAS * CA’N GASPAR D’ES 
LLUMS * LIMIT TECNOLOGIES * FLORISTERIA 
AVINGUDA * ALIMENTS MEL I SUCRE * CONSERVATORI 
DE MANACOR * JACK SOUND * PERRUQUERIA DURAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ca’n Gaspar d’es Llums 

MATERIAL ELÈCTRIC · LÀMPARES · REPARACIONS 

ACCESSORIS LÀMPARA · PETIT ELECTRODOMÈSTIC 

C/ Antoni Durán, 4 – Tel. 971 55 01 29   ·   MANACOR 
 

Amer Ca’n Garanya
SABATILLES - CORDELERIA - ESTORES - CANASTRES

C/. Joan Lliteras, 51 Tel./Fax 971 55 01 90 MANACOR



Dia 8 de Juny, dins les 

Fires i Festes de Primavera 2019 
 

XIX Trobada de Gegants  
 

 

18h – Plantada dels Gegants a la Plaça de Sa Mora 

 

19h – Cercaviles pels carrers Lleó XIII, plaça de sant 

Jaume, Joan Lliteres i Sa Bassa 

 

20h – Ballada de tots els gegants participants a la 

Plaça de Sa Bassa 

 

 


