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Sí que hi ha Patrona enguany! I bona prova d’això és que teniu el programa en les vostres mans. 
És ver que no serà com voldríem, com la d’altres anys, però el més important és que l’esperit de 
la Patrona segueix intacte. Les circumstàncies ens han obligat a fer-la més de petit format, però 
aquest esperit comú, de força i comunitat, ens dona l’oportunitat de treure’n més contingut.

Enguany s’ha decidit que un dels grans protagonistes d’aquesta Patrona sigui precisament el pro-
grama, aquest recull que tots esperam amb impaciència quan s’acosta la nostra setmana gran. 
No l’esperam només per conèixer-ne els actes, sinó també per admirar-ne el disseny, comentar 
si el trobam encertat o no, llegir els articles que ens ofereixen informació rellevant i relacionada 
amb costums i història, en definitiva, per guardar-lo com a mostra del que han suposat els mesos 
passats entre la de l’any passat i la que celebram ara. I enguany, sens dubte és un any excepcional 
que mai oblidarem.

En aquest 2020 han passat moltes coses que potser mai no ens hauríem pogut imaginar, i els 
pollencins i les pollencines ho hem sabut fer bé, i això és un fet que m’enorgulleix. Hem estat 
respectuosos amb les mesures de seguretat, i us deman que ho seguiu essent, que no abaixeu 
la guàrdia.

Les patrones passades seran les que ens ajudaran a viure aquesta amb il·lusió i seny, perquè en 
el record hi ha la vida; de vegades fer una mirada enrere ens permet treure una bona perspectiva 
del que serà el futur. 

Així idò, amb el pregó, els concerts, les exposicions, el circ, l’humor i la companyia d’amics, pa-
rents i veïnats ens bastarà per viure la nostra Patrona 2020, una Patrona excepcional en molts de 
sentits, però una gran Patrona.

Molts d’anys!!

Pollença, juliol 2020 

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



JA TENIM EL      
   PROGRAMA!

1988 pel color a les pàgines interiors. Cada any era un repte més gran per 
als artistes i responsables del programa, i un tema de conversa entre els 
pollencins.

Record com, de petita, quan encara no sabia llegir, m’enlluernaven les 
portades tan acolorides dels programes d’anys anteriors que guardàvem 
a casa. De més gran m’ha interessat més el contingut dels articles i veure 
com han canviat les festes (certamen nacional de cinema amateur, concurs 
de fer llenya, etc.), així com el vessant artístic (disseny, il·lustracions i foto-
grafies, encunyacions...).

Ara que els formats digitals s’imposen, vull destacar la importància del 
programa com a font d’informació i com a objecte de recordança. Si en 
fullejau un de fa uns quants anys veureu quin cúmul de records i imatges 
us venen al cap, i quantes curiositats i descobertes us ofereix.

Bon programa, bones festes de la Patrona i salut per a tothom!

MARGALIDA PLOMER MARTORELL

Qui no ha demanat mai a qualque conegut: “Ja has vist el programa de 
la Patrona? Què hi ha de nou enguany?”, perquè tenir el programa a les 
mans ja és un inici de festa i se’ns desperten moltes emocions, una mescla 
d’alegria, nervis i impaciència.

El primer cop d’ull és per desxifrar les novetats i els participants a les re-
vetles. En una segona llegida ja ens aturam a mirar les fotos, avaluar el 
disseny i llegir els articles.

Perquè durant els seus més de seixanta anys d’història el programa ha es-
devingut quelcom més que una llista d’actes; és també el reflex de l’època. 
Als anys 60 incloïa descripcions d’indrets del poble, la història de l’escut o 
la bandera, biografies dels fills il·lustres o un resum de les actuacions que 
havia duit a terme l’Ajuntament durant aquell any, entre d’altres. Poc a 
poc, tots aquests escrits es varen anar substituint per resums dels pregons, 
poemes i articles més d’investigació. L’any 1983 s’hi va produir un canvi 
important i va començar a predominar-hi el disseny, reforçat a partir del 



BARCA I BOLIC
KIKA ALBERTÍ LLOMPART

Per a les natives del Moll, i sobretot per a les de la meva generació, l’estiu enge-
gava amb la setmana nàutica. 

Moltes de nosaltres, filles i netes de nissagues de pescadors, gairebé tot l’any 
teníem l’olor de la saladina impregnada. De l’abril ençà les xarxes llagosteres 
estaven en remull i les que s’havien d’adobar restaven penjades a la balconera 
de casa nostra, esperant que s’eixuguessin i donant al carrer l’olor peculiar 
d’aquest ormeig. 

Mentrestant la família marinera honorava el seu patró, la tasca de les filles del 
mariners – ajudades per amics i amigues – era afanyar-se per veure qui ador-
nava més i millor la barca que, juntament amb les altres, sortia a la processó 
del Carme.

I vet aquí que, sense adonar-nos-en, arribava la Patrona, la festa per excel·lència, 
la festa del meu poble.

La setmana abans del dia gran fèiem barca i bolic, roba dins una senalla amb 
anses i cap a Pollença s’ha dit. Uns anys a ca la cosina gran i uns altres a ca la tia 
eren el cau al qual els meus pares sabien on trobar-me.

Voltes per plaça, primer per mirar i després, així com creixia, per accedir a l’inte-
rior a les revetles; tot era festa i bulla a més de participar – juntament amb ami-
gues de l’escola Miquel Capllonch – a qualque festival infantil que solia formar 
part del programa de la Patrona. 

Focs i rodelles mirades amb esglai i emoció sota el tendal del Club, un cop aca-
bat el simulacre, no marcaven el final de les festes doncs l’endemà solia estar 
farcit d’actes, sobretot per als més petits.

Ara, ja amb la maduresa que m’atorga l’edat, no deix de sentir que, un cop més, 
s’apropa la Patrona; una Patrona, si més no, diferent per les circumstàncies però 
que, des d’aquestes planes, em permet donar-vos a tots els molts d’anys.



PERE SALAS VIVES

El primer fullet que es pot qualificar pròpiament com un pro-
grama d’actes és de 1930, el qual avui ha quedat reduït a 
una imatge inserida en una altra publicació, l’original ha des-
aparegut. Era molt senzill. Un sol full doblegat per la meitat, 
quatre pàgines incloses portada i contraportada. Suficient per 
confirmar que aquella Patrona va existir i esdevingué digna de 
ser recordada.

Per això mateix des de 1961 no hi hagut any sense l’edició 
d’un programa de festes. Des de llavors, almanco, els conser-
vam tots ininterrompudament. En un primer moment enca-
ra estaven dominats per la simplicitat. Es reduïen a la relació 
d’actes i alguns dibuixos al·legòrics de la festa, a més de la 
publicitat dels grups que amenitzarien les revetles o l’horari de 
les carreres ciclistes. Poc temps després guanyaren en riquesa, 
fins a esdevenir un dels elements icònics més entranyables, 
evocadors i perdurables de les festes. A més dels avantatges 
pràctics propis de tota programació, cada cop més atapeïda i 
estesa a tota una setmana, els textos de lletraferits i poetes, 
les imatges al·legòriques i el disseny, molt de disseny, han aju-
dat a enaltir i dotar d’un nou significat tot el conjunt d’acti-
vitats inserides en el programa. Però, sobretot, han fixat cada 
Patrona en el seu moment històric.  

En definitiva, quan miram cap enrere, només el paper imprès 
revestit d’art i literatura esdevé quelcom digne de ser conser-
vat i, de retruc, dona fe de la persistència de la festa, suplint la 
fragilitat de la memòria. 

SI HI HA PROGRAMA 
HI HA PATRONA



19.00 h INAUGURACIÓ EXPOSI-
CIÓ “UNA MIRADA CONFINADA”
Organitzen: àrees de Joventut i Bibliote-
ques i Assemblea Joves
Lloc: Claustre de Sant Domingo

20.00 h MOSTRA DE CANS PASTOR 
Organitza: Associació de concursos de 
cans pastor
Lloc: Ca n’Escarrinxo

21.15 h PRESENTACIÓ DEL CURT-
METRATGE DE MARABANS COFFEE 
& TEA, “FEIM UN CAFÈ?”, dirigit pel 
cineasta mallorquí Ernest Riera i rodat a 
l’emblemàtic bar Can Moixet de Pollença.
L’acte serà presentat per la periodista Neus 
Albis; seguidament hi haurà un col·loqui 
amb diferents generacions que han repre-
sentat els personatges històrics de Joan 
Mas i Dragut.
Aforament limitat
Lloc: plaça Vella

22.00 h CONCERT SOLIDARI a 
càrrec de LOS JAVALOYAS, a benefici de la 
fundació CORS OBERTS
Lloc: Claustre de Sant Domingo
Preu: 15 € i 5 € fila 0
Venda anticipada d’entrades: 
POLLENÇA: Club Pollença i Viajes Volar-e
PORT DE POLLENÇA: Bellini FunBoats
AL CLAUSTRE una hora abans de 
començar
Aforament limitat
Organitza: Rotary Club Pollença

2407  
DIVENDRES

2507  
DISSABTE

DE CELEBRATIONE 
FESTI TITULARIS 
ECLESIAE
Oppidum Pollensa […]

Tunc temporis Parochus commune 
Consilium populi excitavit, ut ab Episcopo 
decretum impretraret ad dicandum festum 
suae Titulari et Patronae Bmae. Mariae 
Angelorum sub duplici parecepto die 2 
Augusti, sicut antiquitus ipso die colebatur, 
prout in expositione ignoranter asseritur. 
Supplicationibus annuit Episcopus et ex eo 
B. Mariae Angelorum Titulari et Patronae 
tamquam de praecepto, dicatam retinet.  

Bolletí Oficial del Bisbat de Mallorca, Die 19 Junii 1900. 

14.00 h  REPICADA DE CAMPA-
NES I INICI DE FESTES, aquest serà el 
moment de penjar la bandera a balcons i 
finestres per encetar la nostra festa.

20.00 h INAUGURACIÓ DE 
L’ESCENIFICACIÓ AMB IMATGES 
RETROSPECTIVES DEL SIMULACRE 
A BALCONADES I FAÇANES DEL 
CARRER MAJOR.
En podreu gaudir durant tot el període 
de festes. Les fotografies es posaran a la 
venda, i el que se’n tregui es destinarà a 
entitats socials.
Organitza: 31M
Lloc: carrer Major

22.00 h PREGÓ amb el títol “D’on ets? 
D’on et diuen?” que dirà Josep Pere Peyró.
En acabar, concert de la Banda de Música.
Aforament limitat. Recollida d’entrades a 
les oficines de turisme. 
Lloc: Claustre de Sant Domingo
(Aquest acte es reproduirà en línia (per 
streaming) i a la plaça de Ca les Monnares 
amb aforament limitat).

2607  
DIUMENGE

• La recaptació dels actes 
de les festes es destinarà 
al rebost de Serveis 
Socials.

• Les entrades es podran 
recollir a les oficines de 
turisme a partir del 23 
de juliol.



10.00 h ACTE DE LLIURAMENT 
DE CREUS AL MÈRIT POLICIAL amb 
Distintiu Blanc als membres de la Policia 
Local que han complit trenta anys de servei 
amb una trajectòria professional destacada.
Aforament limitat
Lloc: pati de l’Ajuntament

19.00 h MÀGIA PER A TOTA LA 
FAMÍLIA  a càrrec de Víctor Piña.
Primera sessió
Preu: 1 € - Aforament limitat. 
Lloc: Claustre

20.30 h PRESENTACIÓ DEL LLI-
BRE I EXPOSICIÓ TEMPS DE FESTA. 
LITÚRGIA, ART I LITERATURA A PO-
LLENÇA de Georgina Gamundí.
Lloc: Can Llobera

21.00 h MÀGIA PER A TOTA LA 
FAMÍLIA  a càrrec de Víctor Piña.
Segona  sessió
Preu: 1 €  - Aforament limitat
Lloc: Claustre 

21.30 h MOSTRA DE BALL DE PA-
GÈS a càrrec de Racó de Tramuntana.
Lloc: plaça de Ca les Monnares
Preu: 1 €  - Aforament limitat.

21.00 h CINEMA A LA FRESCA 
amb la projecció de Ready Player One
Lloc: plaça de Ca les Monnares
Preu: 1 €  - Aforament limitat. 

22.00 h ÒPERA, VERSIÓ REDUÏDA 
DE DON CARLO DE VERDI, amb el re-
refons de la visibilitat LGTBI. Col·laboració 
virtual del Mallorca Gay Men’s Chorus. 
Direcció: Joan M. Albinyana
Preu: 5 €  - Aforament limitat
Lloc: Claustre

19.30 h CINEMA A LA FRESCA 
amb la projecció de Mascotas 2
Preu: 1€ - Aforament limitat
Lloc: plaça de Ca les Monnares

20.30 h Aquestes festes, un bon 
grapat de rialles amb el nou espectacle 
d’Agustín EL CASTA amb Confinados, 
a benefici d’ASPANOB, Associació de 
pares de nins amb càncer de Balears. Us hi 
esperam a tots!
Preu: 22 € entrada anticipada i 24 € 
a taquilla.
Venda anticipada d’entrades: 
POLLENÇA: Club Pollença,  Electrodomés-
ticos Cuadrado i B The Travel Brand.
PORT DE POLLENÇA: Electrodomésticos 
Reus i Seguros Lorente.
A TAQUILLA una hora abans al Claustre.
Aforament limitat
A les 22.00 segona sessió
Organitza: ASPANOB
Lloc: Claustre 

21.00 h SOPAR A LA FRESCA 
2020. Enguany més que mai hem de 
gaudir d’aquest sopar a la fresca amb els 
nostres veïnats i veïnades i així enfortir els 
vincles establerts durant el confinament.
Podem endomassar el nostre carrer i sortir 
a sopar junts amb les mesures de segure-
tat que pertoquen.
Inscripció: oficines municipals fins dia 
28 de juliol
Lloc: carrers del municipi

20.00 h PROGRAMA CONNEXIÓ 
LOCAL D’IB3 RÀDIO ESPECIAL PA-
TRONA en directe, amb la col·laboració de 
Ràdio Pollença. Podeu assistir-hi com a públic.
Lloc: pati de l’Ajuntament.

21.00 h GRAN VETLADA DE GLO-
SES, amb els glosadors de Mallorca: Mateu 
Mates, Xurí. Maribel Servera, Servereta. 
Maçià Ferrer, Noto. Pau Riera, Rierol. Cati Eva 
Canyellas, Sollerica. Maria Magdalena Amen-
gual, Meri. I la participació dels glosadors 
pollencins: Francesca Paiaia, Antoni Bisanyes, 
Tomeu Fus, Lluc Fuset i Pere Morou.
Acte presentat per Felip Munar.
Organitza: Associació Cultural de Glosa-
dors de Mallorca.
Reproducció en línia (streaming) i pantalla a 
la plaça de Ca les Monnares.
Preu: 2 € - Aforament limitat
Lloc: Claustre

2707  
DILLUNS

De festa, Pollença lliure 
d’agressions sexistes

2907  
DIMECRES

3007  
DIJOUS

3107  
DIVENDRES

2807  
DIMARTS



EXPOSICIONS
JOAN BENNÀSSAR “RAONS HUMANES”
Església del Convent de Sant Domingo

“BLUE NOTE”, EXPOSICIÓ COL·LECTIVA
De l’1 de juliol al 31 d’agost
Galeria Dionís Bennàssar

EXPOSICIÓ MULTIDISCIPLINAR D’ARTE-
SANIA, ART EMERGENT I DISSENY
8Ulls
 
“UNA MIRADA CONFINADA” 
L’epidèmia de la COVID-19 i el confinament 
a través de les reflexions, les fotografies i els 
dibuixos que ens han enviat els pollencins i 
pollencines, grans i petits.
A partir del 25 de juliol 
Claustre de Sant Domingo

COL·LECTIVA DE JOAN BENNÀSSAR, 
MARC JESÚS, MIQUEL SEGURA, 
PROVENZAL, MABEL RUIZ, JAUME 
BAGUE, HERRERO i SITGES FEBRER.
A partir del 25 de juliol
Galeria Joan XXIII “Tot Marco” 

GEORGINA GAMUNDÍ, “TEMPS DE 
FESTA. LITÚRGIA, ART I LITERATURA 
A POLLENÇA”
A partir de dia 27 de juliol. De dilluns a diven-
dres de 9.30 a 14.00 i de 16.00 a 20.00 h, 
dissabtes de 9.30 a 14.00 h. - Can Llobera

A INICIATIVA DELS COSSIERS DE 
POLLENÇA. Exposició de fotografies dels 
cossiers a les façanes de diversos indrets de la 
població on ballen habitualment. 
Des del 26 de juliol al 2 d’agost
Església parroquial, plaça Major, plaça Vella i 
placeta de Monti-sion.

MESURES EXCEPCIONALS AMB MOTIU DE LA COVID-19 
PER A ACTES I ESDEVENIMENTS CULTURALS
 
D’acord amb la normativa aprovada pel Govern de les Illes Balears i vigent a dia 
d’avui, s’han de seguir les mesures sanitàries següents:
· Ús obligatori de la mascareta en tot moment durant els espectacles (en entrar i en sortir, 
mentre circuleu per zones comunes i durant l’acte).
· Manteniu una distància de seguretat d’un metre i mig amb les altres persones a tots el espais.
· L’entrada i la sortida dels espais s’ha de fer de manera esglaonada seguint els itineraris 
establerts i les indicacions del personal.
· Arribau als espais dels actes amb suficient antelació per facilitar-ne l’entrada escalonada. 
S’han habilitat dos accessos, per tant, heu d’accedir i abandonar el Claustre pel portal que us 
correspongui segons la ubicació del vostre seient.
· Portau l’entrada per tal de facilitar-ne l’exhibició al personal de porta.
· Si teniu símptomes compatibles amb la COVID-19 o heu estat en contacte amb algú diag-
nosticat amb el virus, per favor quedau a casa.

L’Ajuntament complirà els següents protocols d’actuació:
· Neteja i desinfecció de tots els espais.
· A l’entrada de tots els espais hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic.
· L’aforament i la disposició del seients compliran les distàncies de seguretat requerides.
· L’accés i el desallotjament dels espais es faran de manera escalonada per garantir la distàn-
cia de seguretat.
· Abans i després dels actes es difondran avisos per recordar les mesures d’higiene, distancia-
ment i escalonament en el moment de la sortida. 
· No es facilitarà cap programa en paper el dia del pregó.
· Les portes s’obriran una hora abans de l’acte per evitar aglomeracions.

17.00 h TORNEIG D’ESCACS PA-
TRONA DE POLLENÇA
Inscripció: telèfon 680844087 o adreça 
electrònica clubescacspollennsa@outlook.es
Organitza: Club d’Escacs Pollença
Lloc: jardins Joan March

19.00 h CONTACONTES “CON-
TES DE RIALLES”, a càrrec d’Em-
manuel Danet.
Preu: 1 € - Aforament limitat
Lloc: Claustre

20.30 h INAUGURACIÓ DE 
L’EXPOSICIÓ D’AGUSTÍ CENTELLES 
“POSITIUS D’ÈPOCA 1934-1939”
Lloc: Club Pollença
Organitza: Club Pollença

22.00 h CINEMA A LA FRESCA 
amb la projecció de Mula de Clint 
Eastwood
Preu: 1 € - Aforament limitat
Lloc: plaça de Ca les Monnares

12.00 h OFICI MAJOR 
Lloc: Parròquia de la Mare de Dèu dels 
Àngels

19.00 a les 20.30 h
PROGRAMA ESPECIAL PATRONA 
2020, emès per IB3.

20.00 h ACTE INSTITUCIONAL. 
ACTUACIÓ DE LA BANDA DE MÚSI-
CA DE POLLENÇA.
Lloc: Claustre – Aforament limitat
Recollida d’entrades a les oficines de turisme
Reproducció en línia (streaming) i pantalla a 
la plaça de Ca les Monnares

22.00 h MAGAZIN PATRONA 
2020 emès per YouTube y Facebook Live 
amb la col·laboració de 31M. Entrevistes, 
reportatges, moments històrics...
Organitzen: Balearslive i Som Pollença

22.00 h UNA LLUNA PLENA DE 
POESIA, poemes de Giacomo Leopardi 
(1798-1837).
Presentació i lectura: Valentina Vero-
nelli i Enea Binaghi.
Coordina: Mauricio d’Ors
Organitza: Club Pollença

108  
DISSABTE

208  
DIUMENGE

308  
DILLUNS



LAY AGUAYO ZARRACAYO

Abans de viure a Pollença, solia arribar en les 
dates properes a les festes. La primera vegada 
que vaig venir, record que, a més de l’alta hu-
mitat, la bellesa contundent del camí cap a la 
Cala de Sant Vicenç i de la pròpia Cala, em va 
impressionar el so de les paperines de plaça.

La col·locació de les paperines és un dels sen-
yals que les festes són a tocar. Un altre és el 
fet de repartir el programa per les cases. Hi ha 
un tercer senyal: l’estat anímic inquiet i festiu 
generalitzat de les pollencins i els pollencins.

M’han demanat que escrigui sobre l’evo-
lució del disseny del programa de les festes 
al llarg de la seva història. Tenc davant les 
portades dels programes des de 1960 fins el 
2019. Fa poc també vaig repassar fotos anti-
gues: les meves. No vaig poder evitar fer-me 
algunes preguntes: Era així jo? Com podia 
existir aquesta roba? I el més increïble: com 
era possible que me la posàs? I no només jo, 
tothom! Tan confosos estàvem? Dels penti-
nats millor que ni en parlem. El que vull dir 
és que si érem així era perquè estam determi-
nats pel present en què vivim. L’esport, l’art, 
la literatura, la música dels anys 60 no podien 
ser com són avui. I és un flux recíproc d’in-
fluències: aquestes activitats influeixen sobre 
nosaltres, i nosaltres influïm sobre elles. El dis-
seny no està al marge. Tampoc no ho estan 
els programes de festes. Evidentment, la per-
sonalitat de l’autor concret de cada programa 
juga un paper determinant.

Hi ha clares influències warholianes en els 
programes del 65, 66 i 67, que coincideixen 
amb l’explosió de la cultura pop. O la porta-

da del 68, tan flower power, contemporània 
del famós logotip de la discoteca Penélope i 
del llançament de l’àlbum Sgt. Pepper ‘s dels 
Beatles (1967), per a molts el millor disc de 
tots els temps, amb permís dels Beach Boys.

El 77 apareix en els programes la ç a Pollença. 
La ç per Pollença és com la ñ per a Espanya: 
molt més que una lletra.

El 81 irromp una portada trencadora, i co-
mença a imposar-se el disseny. A partir del 85 
les fotografies van guanyant protagonisme. 
Entra en joc, i es nota, l’ordinador com a eina 
de treball del dissenyador. A finals dels 90 
s’assenta un disseny més modern, en concret 
el 1999 es presenta una direcció d’art valent, 
amb primers plans.

A partir de llavors la tendència segueix aquest 
camí: repartiment estètic dels espais, plans 
detall i curts, rellevància de la tipografia ... A 
tall de resum veiem que “Pintura / fotogra-
fia + informació”, deixa pas a poc a poc a 
peces dominades pel llenguatge publicitari, 
com passa en el 2004, 2008, 2009, 2011, i 
fins avui.

Estàs llegint el programa, així que les festes ja 
són aquí. Enguany seran especials, diferents. 
Aquest estat anímic previ de què parlàvem 
estarà embolicat amb responsabilitat, pru-
dència, resignació..., però també serà festiu.

Si t’acostes a Plaça, escoltaràs les paperines 
i pot ser que pensis que, malgrat tot, hi ha 
motius per estar contents. Perquè tot i que el 
present mana, el teu present és teu.
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PATRONA 
MÉS QUE MAI 
FRANCESC VICENS GOMILA 

Els lingüistes ens diuen que en el català par-
lat a Mallorca, l’article determinat literari es 
reserva per a aquelles realitats úniques o que 
revesteixen especial importància: la mar, el 
cel, el Palau, l’Almudaina. En la parla pollen-
cina això passa desapercebut, però per a la 
resta de mallorquins cada poble té “es seu 
patró o sa seva patrona”, però només exis-
teix un lloc on tenguin “la Patrona”. Amb 
l’expressió “la Patrona” hi englobam una 
successió d’actes i esdeveniments que ens 
ajuden a fer festa, però que moltes vegades 
emmascaren el significat real d’un patronat-
ge, amaguen aquesta realitat única que re-
vesteix especial importància.

Però, què significa tenir un patró o patro-
na? Els patrons moltes vegades són utilitzats 
com una excusa per fer festa, per tenir uns 
dies lliures i d’esbarjo sempre necessaris. 
Fins i tot és l’oportunitat per trastocar l’statu 
quo del poble on els rols socials i les normes 
canvien o es relaxen. Però això és sols una 
petita part del significat de la Patrona, i si em 
permeteu ser agosarat, és el més superficial.

Un patronatge no té sentit si no es mira des 
de la fe dels nostres avantpassats que ens ha 
arribat fins als nostres dies i que els creients 
compartim amb tota la societat. Tenir un pa-
tró significa tenir un sant com a model. Tenir 
un mirall on mirar-nos i reconèixer tot allò 
que encara ens queda per millorar i tot allò 
que feim bé.

Per tot això, no és ver que enguany no es faci 
Patrona o ens quedem sense Patrona. Certa-
ment serà diferent i per a molta de gent no 
haurà paregut festa, és ver. Però aquesta pot 
ser una oportunitat per aprofundir en el sig-
nificat de tenir la Mare de Déu dels Ànge-
ls com a Patrona. Aprofitem per rellegir les 
cròniques que ens narren la victòria de Joan 
Mas enfront de Dragut. Contem als petits de 
la casa, talment com qui conta un conte, els 
fets d’aquell desgraciat 31 de maig de 1550. 
Fins i tot us convidaria a recuperar el “Puix 
Patrona” i rellegir-lo tranquil·lament.

Us he de confessar que va ser durant el 
temps de confinament el moment en què 
més convençut vaig cantar el “Puix Patro-
na”. Tot sol dins la nau de l’església, davant 
la imatge de la Patroneta, cada dissabte 
cantava la darrera estrofa. Estic segur que, 
enguany més que mai, haurem celebrat la 
Patrona més autèntica, just que facem nos-
tre el que els altres anys hem cantat i que, 
pot ser, no ens havíem aturat a pensar mai:

 Que no s’acabi Reina volguda
 la vostra santa protecció,
 si la té el poble desmerescuda
 n’és el cor vostre font de perdó.
 Com ja los pares vos invocaren
 també us invoquen encara els fills.
 Los temps de moros ja s’acabaren
 Més temps són ara de nous perills.



Ajuntament  de Pollença


