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Mem, dia dos de..., d'agost, hei ha la patrona que és  

la Mare de Déu dus Àngels, que és per commemorar  

un fet històric, que és quant varen arribar u moros,  

diguem, u pirates, perque volien conquistar  

l'illa, i...  se fa un simulacre de moros i cristians... 

E: Com a València? 

Sí, sí, però és una batalla campal, vui dir, tots u joves  

—domés ho fan us homos i les dones miren—, e... se vesteixen  

o bé de moros o de cristians, trien cadascú, i... a les... bé,  

abans se fan unes, unes eleccions per triar en Joan Mas, que era  

e... u... l'heroi du poble, per e... per en Dragut, que era u rei moro,  

per l'Ajuntament vea, que també du uns vestits bastants especials,  

i tots us altres vestits de moros, per exemple, else fa cadascú,  

vui dir són vestits que... que tothom té ja dins ca seva, que són  

uns vestits de... de teles molt lluentes, imitació de sedes i collars  

de perles que compren per això xiringuitos d'aquests, així de  

plaça, i u vestits de cristians són vestits antics, o sigui,  

e... pijames antics, que són uns calçons amb bufes,  

i unes camies amb uns botons aquí, blanc, totalment blanc,  

i duen unes espases que l'Ajuntament fa; són totes de fusta.  

No, les espases les duen u moros, perdona: u cristians  

duen un-, uns palos que taien de qualsevol abre,  

uns garrots llargs i... m- a les sis du capvespre en Joan Mas surt  

de ca seva, pega un crit que diu: "Mare de Déu dels Àngels,  

assistiu-mos, que els pirates han arribat!", i comença la batalla.  

Hei ha un parei de batalles, una..., bé, dins u carrer major  

de de Pollença, diguem, fins que arriben en u camp de futbol,  

que allà hi ha tres combats més. I acaba la festa. Sempre  

guanyen u cristians, perque com que... és una cosa que...  

que se com- se se se fa lo mateix...  

E: Sempre hi ha...  

Sí. Se sap, però és molt emocionant. Llaonces les al·lotes   
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van vestits també amb camies de dormir, que són  

m- uns vestits de, bé, u pija- u camisons, que duien, diguem,  

les camises que duien per dormir, que són de, de fil o de brinet.  

am- i totes van així, amb unes espardenyes d'espart, blanques,  

també, i, m-, bé, u vespre antes se se fa lo que se diu  

l'Auborada, que és una cançó que la banda de música  

toca quan surt u sol, ca- a cada, un parei de  

can de, de cap de cantons, e... du poble, que ho fa  

devers dues o t- u- durant dues o tres hores va de per tot  

u poble tocant aquesta cançó, i la gent va a veurer-ho.  

És una, bé, lo se diu l'Auborada perque és quan  

surt u sol. I, bé, a part d'això, e... verbenes i m-   

focs artificials i, e... bé, jocs per u nins o lo que  

sigui, però lo que és important és, és això, u simulacre  

de moros i cristians.  

E: Deu venir molta gent! 

Bé, ve una gentada. És una, ja s'ha fet impossible perquè és...  

I la verbena du vespre antes, també, du vespre antes de l'Auborada,  

du vespre de l'Auborada, també és impossible perque se posa tots  

que no pots entrar per enlloc. Ve una gentada de fora,  

però, bé, la festa segueix. Mos agrada, encara, no?, encara que s'hagi  

tudat un poc per, per la gentada que ve, perque, no pots no  

pots restringir u pas a ningú, però també haurien de 

E: De limitar una mica, no? 

Sí, sí. Crec que sí. 

E: No pots tancar. 

No, no pot tancar. Però és això, que s’espanya bastant la festa,  

cada vegada més per la gentada que ve de fora, perque, dins un poble  

petit tanta gent no hi cap, i és una festa bastant besti perquè  

és vera...  

E: Bèstia, per què? 

Perquè la gent beu, o sigui, u dia du moros i cristians, us al·lots  
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beuen, i clar, i s'hi posen, a ser moros i cristians, a partir de  

setze, desset anys, i fins que en tenen coranta o cinquanta, que encara  

poren, i és un esforç però horrible perque dia dos d'agost  

fa una calorada. I... hombre, la gent tira aigo des de  

les cases, però, clar, u carrers van a t-, a tope de gent, que no pots  

passar per enlloc i... domés és dins un carrer, diguem, i, clar, tot un  

poble dins un carrer no hi cap, i més amb la gentada que ve  

de fora. I  e-, bé és és de locura, vamos, però… 

E: I també estrangers, vénen? 

Sí, sí, però no s’enteren molt de lo que passa, i a vegades passen... e...  

en u moll o en u port de Pollença sempre està ple, vui dir, 

no, no vénen a posta. Ve més gent de de Mallorca, d'altres pobles,  

que ja ho saben. 

E: Vénen a veure la festa  

Mhm. 

E: A més, clar, a l'estiu, suposo que deveu passar d'una festa a una altra, no? 

Sí, sí, sí. No, la gent lo que fa és nar de verbenes.  

Avui toca aquí, tothom ho sap, les verbenes que hi ha i cada. Per aquí  

quin sant toca i quina verbena, a cada poble, i la gent  

va de verbenes, sí.  

E: Molt bé. Hi ha cap acte religiós, per exemple? 

Sí, bé, ara hi ha hagut e... les àguiles, que es fa... se celebra u dia  

du corpus, que són dues al·lotes que trien, que no se sap ben bé  

lo que lo que simbolitzen, però són dues al·lotes vestides  

amb un vestit com a de seda rosa i blanc, i duen  

passat e... per u cos una àguila feta de cartó amb uns  

parfalans de, de seda, també, de molts de colors, i  

e... lo que fan les monges i les mares d'aquestes dues nines que  

trien cada any e... és recoir or de tot u poble,  

i co- cusen l'or a c- a les àguiles, o sigui, en u vestits.  

I duen bastant de quilos, però molts, no sé quants però molt de  

quilos d'or.  
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E: I per veure la diferència? 

Sí, sí, ho cusen amb un color diferent per sebre de quina famili  

és. I é- és una feinada, però, és una passada perquè  

é- és molta responsabilidat, ser àguila, per exemple. I són  

al·lotes has- a partir de setze anys. Si són bessones, si són nines  

bessones tenen prioridat davant totes, i són elles,  

però si no, fan un sorteig, i llaonses e... e... en aquest- en aquestes  

dues e... àguiles els acompanya, bé, la tota la processó,  

i davant davant un una p- un al·lot que diven  

Sant Joan Pelós, és un al·lot amb una c- m- una careta,  

amb un perruca, i du com un vestit verd i vermei  

amb una capa, una creu, que va ballant i pegant bots  

davant davant i una bosseta amb un me dedins,  

amb un me viu un menet, i van ballant per u carrer...  

Una música, també, música típica de, de les àguiles.  

Llaonses de de festes així religioses, també hi ha  

u cavallets, que ve a ser la figura masculina de les àguiles,  

però no duen ni or... És un ball també que se fa per  

Sant Sebastià, i que acompanya l'estendard, que és una  

bandera enorme. 




