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Sí, no, sa fe- a... per exemple sa festa... una de ses festes  

que tenen com a més... més ambient, i que hi ha més gent, i que sa gent  

surt més cap an es carrer és sa festa de Sant Antoni, Sant Antoni 

Abat. I és es dia desset de... de gener, que és festa local. Es dia  

setze se fan es foguerons i sa gent té com a costum nar torrar  

sobrassada. Se fan es foguerons —a cada barriada se'n solen fer—, també  

hi ha bars, i a damunt cada fogueró s’hi sol fer un... 

A: Un ninot... 

Sí, tipo... no com falles de Valenci, però bé, amb més...  

més vast, però... amb dimonis, qualque cosa qui tengui relació amb 

sa vida de Sant Antoni. I... a… a les vuit de... de s'horabaixa se 

cremen. A partir d'aquí, quan hei ha ia sa cendra, bé cendra... ja que 

sa llenya ha passat, hi ha caliu, sa gent va a torrar sobrassada. No és 

tothom que vagi a torrar, però hi ha molt d'ambient i se... se va a torrar.  

Aquest dia no és festa, sinó que domés es fan es foguerons. Després,  

l'endemà, e... se fa lo que se diuen ses beneïdes de Sant Antoni,  

que hi ha ses carrosses, també relacionades tot amb... sa vida de...  

de Sant Antoni, e: que són a sa plaça des mercat. I... una vegada..., bé,  

se beneeixen ets animals i una vegada acabades ses carrosses —se- ses  

beneïdes, perdó— ses beneïdes, es... se donen més o manco  

per acabat  ses festes, ses festes de Sant Antoni. O sigui,  

aquest dia és festa de... 

A: Això des dimonis, a Manacor es dimonis 

Bueno, es dimonis, es di- bé, dimonis n'hi ha a tots es  

pobles, lo que passa que es de Manacor és com a més... diven 

que és es que té sa cara més lletja i més com a més ben feta. O sigui,  

acompanyen... Sant Antoni acompanya en es dimonis, i també es dia  

abans, que és es dia des foguerons, a… surten a les dues i mitja des  

de s'Ajuntament, fan es primer ball i se passetgen per tot es  

poble amb una bacina fent es balls i replegant doblers. I bé,  

fins as vespre, que després encenen es foguerons —es primer qui 

s'encén és es devora l'iglesi, sa parròquia, sa, sa iglesi gran,  
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que li diven—, i després se v- ja s'encenen tots, i es dimonis  

se van passejant per tots es foguerons fins... bueno, qui caba.  

A lo millor són les dues o les tres de sa matinada.  

Després hi ha altres pobles, no és domés a Manacor que és festa  

es dia de Sant Antoni, sinó que hi ha altres pobles que també ho són,  

com per exemple Sa Pobla, Muro, Artà, també... també  

són festes, també fas festa, sí. 

E: Aquesta n'és una 

Aquesta és una. I després, una altra que... que no s'agafa cap  

dia diguéssim de festa local, sinó que són dies laborables però que són  

festes des poble, són ses fires i festes de primavera, que ara varen esser  

fa dues setmanes. I també e... se fa sa mostra d'indústria, de 

comerç i indústria, en es parc municipal, que comença també una  

setmana abans de lo que són ses, diguéssim sa sa fira. Després, a sa  

s'altre se s- s'inaugura es dia de sa fira, no? Es dia de sa fira, es  

dia abans de sa fira s'inaugura sa mostra de comerç i indústria, a  

que és es diumen- en diumenge, sa fira. Es dissabte no hi ha res, eh? Vull dir...  

I després tota s'altra setmana es considera també sa setmana de  

fires i festes. Quan acaba sa setmana, es diumenge, fan diguéssim  

sa cloenda amb ses carrosses de fires i festes de primavera, tot també  

relacionat amb temes més de, de primavera. Aquí ja no... són molt  

diferentes ses carrosses de fires i festes que ses de Sant Antoni.  

Ja com a més alegres, colors més alegres, que per exemple enguany  

han anat molt relacionades amb es... bé, casibé totes, amb lo des  

centenari de mossèn Alcover. 

E: Mhm, és clar. Explica'm una mica... 

A… bé, se fea, es complia es cent anys de ses rondalles de... de mossèn  

Alcover, i tot l'any s'Ajuntament ha estat organitzant activitats amb  

aquest caire. A se varen fer... hi va haver en Pere Pujol, que és  

escultor, qui va fer tot de... Què se diuen? Bé; lo que se diuen es  

persona- bé, tots es personat- bé, tots... una sèrie de personatges  

de ses rondalles els e va fer amb fang i pintats, no? Que després  
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varen fer s'exposició a sa torre dets Enagistes. Aquesta exposició podia  

ser visitada per, per tothom, i després també se van avisar ses escoles  

si volien ev- també... 

E: Participar-hi. 

Participar, sí. Obrien es dies, un a-, un a-, tenien un altre horari per  

ses escoles. I a part d'això també se va fer participar, a nivell de de  

col·lègits,en quant a elaboració de, de trencaclosques, de… 

escenificar rondalles amb, o sigui, filmaven amb un vídeo, i després,  

els e representaven. També es més petits..., no es més petits només  

varen fer trencaclosques. Bé, més puzle que, es puzle i es més grans,  

es trencaclosques més, hi ha sa diferenci, no, des,  

E: Sí, sí, les peces. 

Ses peces. Que després varen ser exposades a una altra, a s'altra  

exposició, que és sa Torre de ses Puntes, que també varen anar a visitar, i  

es nins naven vegent es treballs que havien fet es altres. Ah, auques també  

se varen fer, eh, se varen entregar, s'Ajuntament va entregar uns,  

ja uns cartells a posta, allò a von vien d'anar elaborant ses auques, en  

de s'escola cada un. Pues cada aula gafava una rondalla, i nava  

fent s'auca de sa rondalla, després varen ser exposades, i els  

anaves a visitar, també cada col·lègit tenia es seu dia i es seu horari  

per nar a visitar allà, podies jugar amb sos trencaclosques, podies  

llegir ses auques que vien fet, i a part d'això veies es vídeos, que se-, bé  

n'hi via dos...  

E: Amb les representacions. 

Sí, ses representacions que s'havien, que s'havien fet. I per mi de  

Mossèn Alcover no s'ha fet  

A: Jo és que no, no, no, perquè anc que sigui d’aquí faig feina a fora 

Per mi no s'ha fet... Ah, sí, cada també sa biblioteca municipal. E...  

me sembla que era es dijous de, d'unes quantes setmanes,  

també hi via una persona que contaia, contava una rondalla,  

i podien anar a allà, a escoltar aquesta rondalla. Hi via gent gran  

i gent més petita que nava allà a escoltar. Després la donaven per sa  
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televisió de Manacor. 

A: Clar, jo vaig veure que la contaven així i no la llegien, eh?  

No, la contaven sense llegir. 

A: De memòria, que encara 

E: Sí així està bé que té més 

A: Jo vaig tenir aquesta experiència en es nostre centre 

A: Sí? 

A: Férem, bueno me feren contadora de rondalles, sabien que a jo  

m’agradava molt, que en sé bastantes perquè a jo 

A: Sí 

A: Es meus padrins i es meus pares me n’han contades 

A: Sí, sí, sí 

A: I un des actes que se va fer va ser e... fins a vaig contrar fins a quart,  

perquè es altres vull dir ja no els e motiva tant, però sobretot es petitets i es  

més joves fins a quart 

A: Escolten molt, es nins petits 

A: Sí que els e vaig contar una rondalla. Tenim en es centre un teatre i,  

bé, i jo a s’escenari els e vaig com impressionar molt  

Noltros lo que vàrem fer també va ser que és més petits varen  

fer, teníem una seqüenci d'una rondalla, sa rondalla d'en Vit, la  

nàrem pintant, després va ser quan varen fer es puzle, i e...,  

es m de quart, lo que vàrem fer va ser que varen ells fer titelles,  

de... d'una rondalla, amb un escenari i varen venir a contar-la  

an es més petits, o sigui naven e: de d'aula amb aula, a f- m- ts-  

bueno, fent..., ses titelles aquestes, posaven allà i gafaven  

sa taula, posaven s'escenari aquell petit que havien fet i naven  

escenificant sa rondalla. 




