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3Salutació
Amics i amigues, la festa major d'Alaior, de-
dicada a sant Llorenç, ja ha arribat. Ja són 
aquí els dies festius en què revivim un ca-
ramull de sensacions i emocions farcides 
d'il·lusió i que compartim amb la gent esti-
mada —amics i familiars—, visitants i també 
amb tots aquells que hi voldrien ser presents 
i que per qualsevol de les causes possibles 
no han pogut. A ells en especial volem dedi-
car les nostres estimades festes.
Com venim fent en els darrers anys, des de 
l'Ajuntament i amb la col·laboració ingent 
d'entitats i persones anònimes que partici-
pen intensament en la vida del poble, hem 
preparat amb gran delit un programa de 
festes que dóna cabuda a múltiples activi-
tats esportives, culturals i d'oci. Són moltís-
simes i diverses les activitats possibles grà-
cies a la feina sostinguda d'un gran teixit 
associatiu d'àmbits diversos de què tan or-
gullosos ens podem sentir.
En el programa d'enguany tenim el gust de 
poder oferir-vos, juntament amb la progra-
mació dels actes, el treball elaborat per Mi-
quel Àngel Limón sobre la vida de l'estimat 
Arcadi Gomila, que malauradament ens va 
dir adéu fa uns mesos.
Pel que fa al contingut, son més de 50 les 
activitats que hem preparat i, per tant, es fa 
difícil comentar el programa íntegrament, 
activitat per activitat. Totes tenen el seu pú-
blic, totes tenen molt d'interès i de totes re-
comanam el seguiment i l'acompanyament.
Ja que es faria massa llarg explicar una per 
una les activitats, en destacarem les més 
noves. Obrim programa amb el concert de 
Lucrecia, que oferirà tot un festival de mú-
sica cubana en una aposta refrescant, en la 
qual la cantant, acompanyada de vuit mú-
sics, presentarà un repertori que ret culte a 
la música llatinoamericana, els ritmes que li 
són més característics. També esmentar com 
a novetat l'exposició "Cent anys de caixers 
batle", que de ben segur ens farà recordar 
de manera entranyable vivències passades 
a moltes famílies i que farà possible apro-
fundir en el coneixement de la nostra festa. 
Pel que fa al pregó, anirà a càrrec del mes-
tre pianista i director musical Antoni Pons 
Morlà, i també per a aquest dia ens espe-
ren actuacions musicals, cercaviles i batuca-
des que recorreran el centre d'Alaior. Altres 

novetats són el Xou de 
Madò Pereta, a la plaça 
Nova, o, un exemple 
més, l'organització per 
als més petits d'un ta-
ller d'estampació de camisetes per a les fes-
tes que ens brinda el Centre de Gravat de 
Menorca.
Dins el que són ja convocatòries ben arre-
lades a les nostres festes, tornarem a gaudir 
del Concert Líric, que comptarà amb un car-
tell de primera categoria amb Simón Orfila, 
la soprano Yolanda Auyanet i el tenor Cel-
so Albelo, un luxe a l'abast de tothom que 
fa possible el nostre artista més internacio-
nal. I entre els clàssics de la festa, el partit 
de futbol, que amb 119 anys és la cita més 
veterana de totes; la cursa popular de Sant 
Llorenç, i també la gran desfilada de carros-
ses, que es prepara amb cura i entusiasme 
durant molts de mesos.
Bandes de música, glossat, focs artificials, 
sopars de veïns, cantades itinerants al ca-
rrer... Tenim tots els ingredients per fer gran 
la festa!
Posam també el focus d'atenció en les expo-
sicions que ens conviden a fer un repàs per 
les imatges històriques de la festa, a aug-
mentar la col·lecció fotogràfica de “Retrats 
de Lô”, a recordar l'obra  de Cosme Sans i a 
contemplar innovadores plasmacions artís-
tiques com les que presenta Seth Sánchez 
a "Tòtem" i les escultures de Sulé Duc i Irpis 
en un original i recreat diàleg de la matèria.
Enguany completa el bienni com a cai-
xer batle el regidor Emilio Agis Benejam i 
s'incorpora a la Qualcada com a caixer ca-
pellà Joan Tutzó Sans.
I per acabar, per al bon desenvolupament 
de les festes, us demanam seny a l'hora de 
gaudir-ne i respecte per la Qualcada, que 
no hem d'oblidar que és el nucli central de 
Sant Llorenç. Confiam, també, que els ca-
vallers guardaran l'ordre estipulat en els re-
glaments.

Bones festes a tothom!

Misericordia Sugrañes Barenys
Batlessa d’Alaior
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Programa oficial 
de les festes majors que, en honor a sant Llorenç,

se celebraran en aquesta ciutat del 28 de juliol al 15 d’agost de 2016

Dijous, 28 de juliol
Lucrecia en concert, una aposta re-
frescant, en la qual la cantant, acom-
panyada de vuit músics, presentarà un 
repertori que ret culte a la música llati-
noamericana i als ritmes que li són més 
característics. Dins el repertori no fal-
tarà la picada d’ullet d’homenatge i re-
coneixement a Celia Cruz amb versions 
sobre els temes més populars d’aquesta 

cantant, considerada la reina de la sal-
sa. Al Camp Municipal d’Esports Los Pi-
nos, a les 21.30 h. Preu entrades antici-
pades: numerada, 14 euros; general,12 
euros. A taquilla: entrada numerada, 17 
euros, i general, 14 euros. Punts de ven-
da: oficines de Cultura de l’Ajuntament, 
Ca na Divina i bar Géminis. Ho organit-
za: Ajuntament d’Alaior.

23è Torneig Sant Llorenç de Tennis 
Taula, a la plaça des Ramal, a les 17.00 
hores. Ho organitzen: Club Tennis Taula 
Alaior i Ajuntament d’Alaior.

Balls de saló amb Xoc i Azahara, a sa 
Plaça, a les 22.00 hores. Ho organitzen: 
restaurant Es Casino, bar Ca na Divina, 
bar El Trasgu i Ajuntament d’Alaior.

Festa d’estiu a la plaça Nova. A les 
19.30 hores, animació infantil Espor-
tArt, i a les 21.00 hores, actuació musi-
cal del grup Oratge.

Divendres, 29 de juliol

Ajuntament d’Alaior
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Dissabte, 30 de juliol
24è Torneig Sant Llorenç de Vòlei 
Platja, a la platja de Cala en Porter, a 
les 9.00 hores. Ho organitzen: Club Vo-
leibol Alaior i Ajuntament d’Alaior.

Música en viu a sa Plaça, a partir de 
les 21.30 hores. Ho organitzen: restau-
rant Es Casino, bar El Trasgu i bar Ca na 
Divina.

Diumenge, 31 de juliol
Tradicional Glosat de Sant Llorenç, a 
càrrec del col·lectiu Soca de Mots, dalt 
es Fossar, a les 20.30 hores. Una bona 
manera de posar humor a les festes i 
conservar les tradicions. Ho organitza: 
Ajuntament d’Alaior.

Festival Escola d’Estiu Dansa Lô,  al 
Camp Municipal d’Esports Los Pinos, a 

les 21.00 hores. Preu entrada: 3 euros. 
Ho organitzen: Estudi Dansa Lô i Ajun-
tament d’Alaior.

Música en viu a sa Plaça, a partir de 
les 21.30 hores. Ho organitzen: restau-
rant Es Casino, bar El Trasgu i bar Ca na 
Divina.

Dilluns, 1 d’agost
Mercat de Joves Creadors, a la plaça 
des Ramal, de 18.00 a 24.00 hores. Ho 
organitzen: Joves Dissenyadors de Ca-
talunya.

Taller per a fillets d’estampació de 
camisetes de festes, al pati del Centre 
de Gravat de Menorca, a les 19.00 ho-
res. Vine amb la teva camiseta i tria un 
disseny que t’agradi per poder-la lluir 
per Sant Llorenç!

Trobada de Ball en Línia a càrrec de 
Vicky Gómez, a sa Plaça, a les 20.00 ho-
res. Ho organitza: Escola Tot Ball.
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Dimarts, 2 d’agost
Per als amants dels jocs de taula, 28è 
Torneig Sant Llorenç de Partides Rà-
pides d’Escacs, a la plaça des Ramal, a 
les 18.30 hores. Ho organitzen: Centre 
Cultural d’Alaior (secció Escacs) i Ajun-
tament d’Alaior.

6è Trofeu Sant Llorenç de Penyes de 
Futbol, amb la participació de la Penya 
Barcelonista d’Alaior i la Peña Madridis-
ta de Alaior, al camp de futbol 7, an-
nex al Pavelló Esportiu Municipal, a les 
20.00 hores. Ho organitzen: penyes es-
portives d’Alaior i Ajuntament d’Alaior.

Presentació d’una nova edició de la 
revista especial que el diari Menorca, 
en col·laboració amb l’Ajuntament 
d’Alaior, dedica a les festes de Sant 
Llorenç 2016, una publicació que ens 
permetrà conèixer els protagonistes i 

aspectes diversos de la cultura del po-
ble. A la Sala de Plens de l’Ajuntament, 
a les 20.00 hores. Preu de venda sub-
vencionat per exemplar: 2,5 euros. Per 
tancar l’acte, lliurament del premi del 
Concurs per Il·lustrar la Portada del Pro-
grama de Festes de Sant Llorenç 2016 a 
la guanyadora d’enguany, Agneta Man-
javacas Lindmark.

Cicle de cinema a la fresca “Va de 
Dones”, amb la projecció de la pel·lícula 
Secretos y mentiras (1996), de Mike 
Leigh, en VO subtitulada.  Entrada lliu-
re.  A les 21.00 hores, al pati del Centre 
de Gravat de Menorca (carrer de Baixa-
mar, 54-56). Ho organitza: Amics i Ami-
gues d’Alaior. Hi col·laboren: Ajunta-
ment d’Alaior i Centre Internacional de 
Gravat de Menorca.

Dimecres, 3 d’agost
El centre de la població acull una 
nova jornada del 15è Mercat de Nit 
d’Alaior, de les 19.00 a les 23.00 hores.

Exhibició de Gimnàstica Rítmica Sant 
Llorenç, a la plaça des Ramal, a partir 
de les 19.00 hores. Ho organitzen: Club 
Gimnàstica Rítmica Alaior i Ajuntament 
d’Alaior.

Participació especial de les pastisse-
ries locals, al carrer des Ramal, a partir 
de les 19.00 hores.

Per als més petits, contacontes La ma-
leta de na Maria Galetta, a càrrec de 
Maria Galetta, a partir de les 19.30 ho-
res, al pati de la Biblioteca. Ho organit-
za: Xarxa de Biblioteques de Menorca.

Actuació musical de Jazzticfart, a sa 
Plaça, a partir de les 20.30 hores.
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Dijous, 4 d’agost
Per celebrar que Sant Llorenç és a prop 
i endolcir-nos un poquet el capvespre, 
festa popular amb coca i xocolata a 
partir de les 18.00 hores. A continuació, 
ball a la plaça des Ramal amenitzat per 
Jesús Álvarez. Ho organitza: Club de Ju-
bilats d’Alaior.

33a Cursa Popular Festes de Sant 
Llorenç, amb sortida des de sa Plaça a 

les 19.30 hores. Ho organitzen: Club Lô 
Esport Atletisme i Ajuntament d’Alaior.

Activitat musical “Fosquets de músi-
ca a Lô”, amb l’actuació del grup Orat-
ge, al carrer des Ramal, entre el bar Es-
cacs i el pub Tempo, a partir de les 21.00 
hores. Ho organitzen: bar Escacs i pub 
Tempo.

Divendres, 5 d’agost
Cerimònia de cloenda de les Olimpía-
des d’Alaior, darrera activitat ludicoes-
portiva d’estiu del CEIP Mestre Duran 
i CEIP Dr. Comas Camps, a sa Plaça, a 
partir de les 10.00 hores. Ho organitzen: 
APIMA CEIP Mestre Duran i CEIP Dr. Co-
mas Camps, BT Esports i Lleure i Club 
Tenis Alayor.

Per anar entrant en festes, els més pe-
tits estan convidats a prendre part en 
el Taller de plomalls per donar notes 
d’humor i color a l’acompanyament dels 
gegants i capgrossos. Al carrer Major, a 
partir de les 18.00 hores.

A sa Plaça, a les 19.00 hores, en Llo-
renç i n’Eulàlia, amb el seus amics, el 
moro Xoroi i la fadrineta de Biniedrís,  
us esperen. Veniu a veure com es posen 
de gala per a les festes de Sant Llorenç! 
La Colla Gegantera i els Grallers tin-
dran l’honor de vestir-los. Ho organit-
za: Colla Gegantera i Grallera d’Alaior. 
Hi col·labora: Ajuntament.

Quan estiguin ben polits i estrijolats, 
obriran el primer ball gegant de les 
festes amb el Grup Rondalla d’Alaior i 
el Grup de Ball. Finalment, es dirigiran 
cap a l’Ajuntament.

5a Exhibició d’Agility Sant Llorenç al 
camp de futbol 7, annex al Pavelló Es-
portiu Municipal, a les 21.00 hores. Ho 
organitzen: Club Agility Alaior - Asso-
ciació Canina Esportiva d’Alaior i Ajun-
tament d’Alaior.

Balls de saló amb Katy Cris, a sa Plaça, 
a les 22.00 hores. Ho organitzen: res-
taurant Es Casino, bar Ca na Divina, bar 
El Trasgu i Ajuntament d’Alaior.
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Dissabte, 6 d’agost
4a edició del Recorregut de Tir de 
Sant Llorenç a la finca Río de la Pla-
ta, a les 9.30 hores. Ho organitzen: Club 
Esportiu de Caça d’Alaior i Ajuntament 
d’Alaior.

42è Torneig Sant Llorenç de Tennis, 
finals escolars. A les instal·lacions del 
Club de Tennis Alayor, a les 10.00 ho-
res. Ho organitzen: Club de Tenis Alayor 
i Ajuntament d’Alaior.

El pàdel, fàbrica de valors. Clínic per 
a fillets i adults i xerrada col·loqui im-
partida per Gemma Triay i Lucía Sainz, 
al Club de Tenis Alayor, a partir de les 
18.00 hores. Ho organitza: Club Tenis 
Alayor i Ajuntament d’Alaior.

Inauguració de “Diàleg de matèria”, 
exposició d’escultures de Sulé. Duc i 
Irpis, al Convent de Sant Diego, a les 
19.00 hores. Oberta fins al dia 11 de se-
tembre, de dilluns a dissabte, de 10.00 a 

13.30 i de 18.30 a 21.00 hores (tret dels 
dimecres que acaba a les 22.30 h), i diu-
menge de 18.00 a 22.00 hores. Ho orga-
nitza: Ajuntament d’Alaior.

Concertet de la Banda Juvenil d’Alaior 
a Cala en Busquets, a les 20.00 hores. 
Ho organitza: Ajuntament d’Alaior.

Sopars de veïns als carrers d’Alaior.
“Aloencanta”, els grups de cantaires 
itinerants recorreran els carrers de la 
població per visitar els sopars de veïns. 
Enguany, a més del Dit i Fet, ens acom-
panyen el cantaires Va Gros (Maó) i Sa 
Vessa mos Fot (Sant Lluís). Sa Plaça serà 
el punt de trobada i l’epicentre de la 
sortida dels grups a les 21.00 hores i serà 
també punt de replec i comiat conjunt 
cap a les 24.00 hores (horaris aproxi-
mats). Ho organitzen Dit i Fet i Ajunta-
ment d’Alaior, amb la col·laboració dels 
grups de cantaires convidats, que posa-
ran un toc musical a la nit.
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Diumenge, 7 d’agost
28a Cursa Sant Llorenç 
d’Automodelisme a la pista 
d’automodelisme des Cós. Velocitat i 
emoció a les 9.00 hores. Ho organitzen: 
Club d’Automodelisme Alaior i Ajunta-
ment d’Alaior.

Al carrer d’Eivissa, a partir de les 
16.30 hores, per poder desplaçar-vos 
a la festa de Binixems sense proble-
mes i gaudir-ne sense embussos, ser-
vei de bus d’anada i tornada ofert per 
l’Ajuntament d’Alaior.

A l’església de Santa Eulàlia, a les 17.00 
hores, partida dels caixers cap a Bi-
nixems.

Festa de Binixems. Tradicional replec de 
cavalls, amb l’acompanyament musical de 
la Banda d’Alaior, i exhibicions eqüestres. 
Al fosquet, acompanyament i davallada 
de la imatge de sant Llorenç cap a  Alaior. 
Ho organitza: Ajuntament d’Alaior.

Acabats aquests actes, els cavallers pas-
saran per sa Plaça amb la imatge de sant 
Llorenç. Trajecte: faran el camí de Bini-
xems, baixaran per Llimpa, passaran per 
la Bassa de Sant Pere, avinguda de la In-
dústria i carrer de Jaume 
II; pujaran per l’avinguda 

de la Verge del Toro, plaça de Sant Pere 
Nou, Camí Nou, Porrassar Nou, Porras-
sar Vell, Ample, carrer Major i sa Plaça, 
i, passant pel carrer Menor, traslladaran 
la imatge de sant Llorenç a la Rectoria.

Inauguració de l’exposició i videoprojec-
ció “Cent anys de caixers batle de Sant 
Llorenç i la seva petita història” a les 
19.30 hores, a l’església de Gràcia. (Oberta 
fins al dia 31 d’agost, de 19.30 a 22.00 h).

A sa Plaça, actuació i desfilada a cà-
rrec del Grup de Majorets d’Alaior 
amb l’acompanyament de la Banda de 
Cornetes i Tambors, a les 20.15 hores, 
tot esperant l’arribada de la comitiva de 
sant Llorenç.

Convidada a participar a les festes 
majors de Sant Llorenç a càrrec del 
caixer batle del bienni 2015-2016, sen-
yor Emilio Agis Benejam, a sa Plaça, a 
les 21.00 hores.

A continuació, actuació d’Eva Pons 
Quartet, que interpretarà música dels 
anys 70, 80 i 90.

A partir de les 22.30 hores, a la plaça 
des Ramal, actuacions musicals dels 

grups Efecte Tramuntana 
i Oratge.
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Dilluns, 8 d’agost
42è Torneig Sant Llorenç de Tennis, 
finals dobles, al Club Tenis Alayor, a les 
18.00 hores. Ho organitzen: Club Tenis 
Alayor i Ajuntament d’Alaior.

27è Concurs Sant Llorenç de Salts 
d’Obstacles a les pistes hípiques des 
Cós, a les 18.30 hores. Ho organitzen: 
Club Hípic Alaior i Ajuntament d’Alaior.

Espectacle familiar de Burbuja Show 
a sa Plaça, a les 20.00 hores. Ho organit-
za: Ajuntament d’Alaior.

Si us agrada la destresa de les arts marcials, 
no us perdeu la 8a Exhibició d’Aikido de 
Sant Llorenç, a la plaça des Ramal, a les 
20.00 hores. Ho organitzen: Club Aikido  
Alayor i Ajuntament d’Alaior.

Gran Concert Líric amb el baix barí-
ton Simón Orfila, el tenor Celso Albe-
lo i la soprano Yolanda Auyanet, amb 
l’acompanyament musical del mes-
tre Antoni Pons Morlà al piano i d’un 
conjunt instrumental. Concert solidari 
a benefici de l’Associació de Malalts de 
Parkinson, que tindrà lloc a l’església de 
Santa Eulàlia, a les 21.30 hores. Entrades 
a la venda a partir de dia 1 d’agost, a les 
oficines de Cultura de l’Ajuntament, al 
bar Ca na Divina i al bar Géminis. Preu 
d’entrades: gold, 30 euros; preferent, 14 
euros; general, 12 euros; exterior, 5 eu-
ros. Ho organitzen: Ajuntament d’Alaior 
i Simón Orfila.

Dimarts, 9 d’agost
8è Trofeu Sant Llorenç de Billar al 
Centre Cultural, a les 17.00 hores. Ho 
organitzen: Centre Cultural d’Alaior 
(secció Billar) i Ajuntament d’Alaior.  

15è Torneig Sant Llorenç de Pàdel a 
les pistes del Club Tennis Alayor, a les 
18.30 hores. Ho organitzen: Club Tenis 
Alayor i Ajuntament d’Alaior.  

42è Torneig Sant Llorenç de Tennis, 
anau a veure les finals masculí i femení 
a les pistes del CT Alayor, a les 19.00 ho-
res. Set d’exhibició de pàdel amb les 
jugadores Gemma Triay i Lucía Sainz, 
campiones d’Espanya de pàdel 2016, a 
les 20.00 hores i a continuació entrega 
de trofeus. Ho organitzen: Club Tenis 
Alayor i Ajuntament d’Alaior.

Música i ball amb EsportArt al carrer 
de Sant Llorenç, a les 20.00 h. Ho orga-
nitza: Ajuntament d’Alaior.

Cicle de cinema a la fresca “Va de 
Dones”, amb la projecció de la pel·lícula 
Fuerza mayor (2014), de Ruben Öst-
lund. Entrada lliure. A les 21.00 hores, 
al pati del Centre de Gravat de Menor-
ca (carrer de Baixamar). Ho organitza: 
Amics i Amigues d’Alaior. Hi col·laboren: 
Ajuntament d’Alaior i Centre Interna-
cional de Gravat de Menorca.

Trio Caliu, a l’avinguda del Pare Hu-
guet, a partir de les 22.00 hores. Ho or-
ganitza: bar Géminis.
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Dijous, 11 d’agost
Yoslan Magic, un xou de màgia en 
3D, dinàmic, divertit i diferent, amb 
grans il·lusions, jocs de mans i màgia in-
teractiva per a grans i petits, a sa Plaça, 
a les 20.00 hores. Ho organitza: Ajunta-
ment d’Alaior.

Lliurament dels premis del Concurs 
de Mostradors i Decoració General 
d’Establiments amb motiu de les festes 
de Sant Llorenç, a sa Plaça, a les 21.00h.

Cantada itinerant pels carrers 
d’Alaior, a càrrec del grup Dit i Fet. 
Veus entonades per posar alegria i am-
bient de festa enmig del carrer. A partir 
de les 20.00 hores. Ho organitza Dit i Fet 
amb la col·laboració de l’Ajuntament 
d’Alaior.

22è Torneig Sant Llorenç de Bàsquet 
3x3, a les 21.00 hores, al Pavelló Espor-
tiu Municipal. Ho organitzen: CB Jovent 
d’Alaior i Ajuntament d’Alaior.

Activitat musical “Fosquets de músi-
ca a Lô”, amb l’actuació del grup Au-
gusta, al carrer des Ramal, entre el bar 
Escacs i el pub Tempo, a partir de les 
21.00 hores. Ho organitzen: bar Escacs 
i pub Tempo.

Cris Juanico en concert i com a telo-
ners el grup Desconnectats, al bar Sa 
Teulera, a a les 23.00 hores. Ho organit-
za: bar Sa Teulera.

Dimecres, 10 d’agost
Als carrers del centre de la població, 
Mercat de Nit d’Alaior, de les 19.00 a 
les 23.00 hores.

Ajuda els teus fills a entrar en el món 
de la literatura i la fantasia amb 
l’experiència del contacontes que ens 
ofereix Xavi Álvarez, a les 19.30 ho-
res, al pati de la Biblioteca. Ho organit-
zen: Xarxa de Biblioteques de Menorca i 
Ajuntament d’Alaior.

5a Exhibició Sant Llorenç de Karate a 
la plaça des Ramal, a les 19.30 hores. Ho 
organitzen: Club Karate Alaior i Ajunta-
ment d’Alaior.

Inauguració de l’exposició d’art 
“Tòtem” de Seth Sánchez, al Centre de 
Gravat de Menorca, a les 20.00 hores. 
Ho organitza: Centre de Gravat de Me-
norca.

Actuació musical de la Banda Juvenil 
d’Alaior, a sa Plaça, a les 20.30 hores.

119è Partit de Futbol Festes de Sant 
Llorenç entre els equips del CE Alaior 
(Reg. Pref.) i el CE Mercadal (3a Div.), la 
més antiga i tradicional de les compe-
ticions esportives de les festes majors. 
Al Camp Municipal d’Esports Los Pinos, 
a les 20.30 hores, un partit de màxima 
rivalitat i superior germanor, el clàssic 
de les festes. Ho organitzen: CE Alaior i 
Ajuntament d’Alaior.
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Divendres, 12 d’agost
Sota la presidència de la Il·lma. Sra. 
Batlessa, Misericordia Sugrañes, i en 
presència de tota la corporació munici-
pal, Salutació de festes de la batlessa 
i Pregó a càrrec del mestre pianista i 
director musical Antoni Pons Morlà a 
l’avinguda del Pare Huguet, a les 20.30 
hores.  

Agraïm la col·laboració de la profes-
sora intèrpret, que en farà la traduc-
ció simultània a llenguatge de signes 
per a persones sordes o amb disfun-
cions auditives, a la Fundació per a Per-
sones amb Discapacitat de Menorca i a 
l’Associació de Persones Sordes de Me-
norca (ASSORME).

A continuació, inici dels actes 
protocol·laris de la festa amb els pri-
mers sons del fabiol. Tot seguit la bat-
lessa lliurarà el penó de Sant Llorenç al 
caixer fadrí, Cristòfol Pons Bosch, que 
anirà acompanyat pel caixer pagès, Toni 
Joan Pons Bosch; el caixer casat, Juan 
Antonio Pons Sintes, i el fabioler de la 
Qualcada, Cristóbal Vinent Riudavets.

A continuació es retrà homenatge i re-
coneixement públic als caixers Anto-
ni Pons Gornés i Alvaró Caules Mascaró 
per haver participat durant 25 anys a la 
Qualcada.

Una vegada acabat l’acte, amb el toc 
del tambor i el fabiol es traslladarà el 
penó de Sant Llorenç a l’Ajuntament. 
Seguidament es convidarà tot el poble a 
un refrigeri davant la Casa Consistorial.

Concert de la Banda de Música 
d’Alaior a l’avinguda del Pare Huguet, 
a les 22.00 hores.

Actuació de l’Orquestra Huracán a la 
plaça Constitució, a les 00.00 hores.

Cercavila musical pels carrers de la 
població amb batucades i grups de 
músics, a partir de les 00.00 hores i amb 
inici davant al poliesportiu.
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Dissabte, 13 d’agost
A les 10.00 hores, una representació de 
la Junta de Caixers acompanyada pel 
fabioler i per diversos cavallers efec-
tuarà l’habitual visita del “Gloriós Sant 
Llorenç” i convidarà la població a par-
ticipar en tots els actes festius.

A les 13.30 hores, fotografia de tots 
els Llorenços d’Alaior a les escales de 
l’església de Santa Eulalia.

A les 16.30 hores, sortida des de 
l’Ajuntament de la Colla Gegante-
ra i Grallera d’Alaior i de les colles 
convidades d’altres pobles de Menor-
ca acompanyats per la Banda de Cor-
netes i Tambors d’Alaior i la ban-
da convidada, Sandungueros Samba 
de Mallorca. Recorregut: carrers Ma-
jor, Ample, Porrassar Vell, Caminet des 
Pou Nou, Sant Pancraç, Camí Nou, plaça 
Nova, Bèrrecs, Grillons, Retxats, cos-
ta de l’Església, Carreró, Nou, sa Plaça 
i Major.

A les 17.00 hores, el fabioler es diri-
girà a l’Ajuntament per sol·licitar 
permís al caixer batle per iniciar la 
Qualcada. A continuació anirà a cercar 

els membres de la Junta de Caixers per 
tornar a l’Ajuntament, on es  lliurarà el 
penó de Sant Llorenç al caixer fadrí.

El replec de la Qualcada s’efectuarà des 
de quatre punts diferents: plaça Nova; 
costat del Convent de Sant Diego; av. 
del Reverend Pare Huguet (devora la 
font de l’escopinya) i carrer des Ramal 
(devora Sa Cooperativa).

Tot seguit, la Qualcada es dirigirà cap a 
la Rectoria on s’hi sumarà el caixer ca-
pellà, mossèn Joan Tutzó  Sans.

Seguidament s’encaminarà cap a la 
Casa Consistorial, on el caixer batle, 
Emilio Agis Benejam, i el representant 
de la Policia Local, Carlos Camps Palliser, 
s’incorporaran a la Qualcada.

A continuació s’oferirà el gin del poble 
a tots els ciutadans i ciutadanes.

La Qualcada farà diversos caragols per 
la població; un cop acabats, es dirigirà 
cap a l’ermita de Sant Pere Nou.
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A les 18.00 hores, la Banda de Música 
des Migjorn Gran animarà el trajecte 
fins a l’ermita de Sant Pere Nou amb 
el seu repertori festiu. A les 20.00 ho-
res s’hi celebraran solemnes Comple-
tes amb l’assistència dels membres de 
la corporació municipal.

Nota: la Banda des Migjorn Gran ini-
ciarà l’actuació davant la Biblioteca 
i arribarà a l’ermita de Sant Pere Nou 
abans de les vuit del fosquet.
Agraïm la col·laboració de tots els veïns 
i veïnes per fer possible el trajecte i res-
pectar la tasca dels músics.

Acabats aquests actes, Jaleo a sa Plaça, 
interpretat per la Banda de Músi-
ca d’Alaior. (Com en els darrers anys, 
es mantindrà el mateix recorregut dels 
caixers durant el Jaleo: carrers Coll des 
Palmer, Sant Diego Vell i es Carreró, ca-
rrer de Baixamar, s’Androna, s’Arraval, 
plaça de l’Església i carrer Menor.)

Per començar, els caixers faran un ca-
ragol passant per sa Plaça. Després de 
dues voltes de Jaleo, efectuaran cara-
gols pels carrers del poble i aniran a aco-
miadar el caixer batle a l’Ajuntament, 
primer, i el caixer capellà a la Rectoria, 
després.

Aproximadament una hora després 
d’haver acabat el Jaleo, recepció dels 
caixers i Beguda al Saló Capitular de 
l’Ajuntament. Mentrestant, a la Sala 
d’Activitats Ciutadanes, convidada per 
a tota la ciutadania.

Acabada la Beguda, els caixers acomia-
daran el caixer batle a l’Ajuntament. 
Després es dirigiran cap a la Rectoria 
per deixar-hi el caixer capellà, i la Jun-
ta de caixers acompanyarà el caixer fa-
drí al seu domicili.

En acabar el Jaleo, al costat del Pavelló 
Esportiu Municipal, Gran Revetlla de 
Sant Llorenç amb Ritmo Menorca. Ho 
organitza: Ajuntament d’Alaior.
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Diumenge, 14 d’agost
A les 9.00 hores, la Banda de Cornetes 
i Tambors d’Alaior i la Colla Gegan-
tera i Grallera d’Alaior duran a terme 
una animada cercavila per avisar-nos 
que es reprèn la festa després del des-
cans nocturn. Recorregut: carrer Major, 
Bassa Roja, Ruiz i Pablo, Miguel de Cer-
vantes, Ramal, Nou, plaça de la Consti-
tució i carrer Major.

A les 9.00 hores, el replec de la Qual-
cada s’efectuarà des de diversos punts: 
plaça Nova; Convent de Sant Diego; 
av. del Pare Huguet (devora la font es-
copinya) i plaça des Ramal (devora Sa 
Cooperativa). En primer lloc, aniran a 
cercar el caixer capellà a la Rectoria de 
Santa Eulalia i, posteriorment, es dirigi-
ran al carrer de s’Ull de Sol per reco-
llir el caixer batle perquè s’uneixi a la 
Qualcada. Seguidament, recorregut per 
diversos carrers del poble.

A les 10.30 hores, arribada de la Qualca-
da a l’església de Santa Eulàlia. Tot se-
guit es dirigirà cap a l’Ajuntament, on 
s’incorporarà la corporació municipal.

A continuació es traslladarà la imat-
ge de sant Llorenç des de l’Ajuntament 
a l’església de Santa Eulàlia. 

L’acompanyarà un grup de joves en-
diumenjats amb vestits menorquins 
d’antany i la Banda Juvenil d’Alaior.

Posteriorment, Missa de Caixers oficia-
da pel caixer capellà, mossèn Joan Tutzó 
Sans. En el transcurs de la missa es re-
partirà aigua-ros.

Celebrada la missa, els caixers faran 
un caragol pel poble i es dirigiran a sa 
Plaça per iniciar el Jaleo, que serà in-
terpretat per la Banda de Música des 
Migjorn Gran. (Com en aquests darrers 
anys, es mantindrà el mateix recorregut 
dels caixers durant el Jaleo: carrers Coll 
des Palmer, Sant Diego Vell i es Carre-
ró, carrer Baixamar, s’Androna, s’Arraval, 
plaça de l’Església i carrer Menor.) Quan 
comenci la segona volta, amb la tonada 
d’un alegre pasdoble es donarà la canya 
i la cullera als caixers participants.

Acabat el Jaleo, els caixers acomiada-
ran el caixer batle davant l’Ajuntament 
i, acte seguit, el caixer capellà davant 
la Rectoria. A continuació deixaran la 
bandera a l’Ajuntament, mentre a sa 
Plaça sona la samba.

Al capvespre, els cavallers obsequiaran 
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els veïns amb la visita de l’aigua-ros.

A la plaça des Ramal, a les 20.00 hores, 
més música i ball amb el Grup Folklòric 
Tramuntana de Ciutadella. Tota una de-
mostració de folklore menorquí amb un 
esplèndid vestuari. Ho organitza: Ajun-
tament d’Alaior.

A les 20.30 hores, 45a Desfilada de Ca-
rrosses sota el lema “Terror de festa”. 
Una mostra de la creativitat i l’animació 
de la gent d’Alaior. Comptarà amb més 
de 700 participants!  

Animaran la desfilada la Colla Gegan-
tera i Grallera d’Alaior, les colles gegan-
teres convidades, la Banda de Cornetes 
i Tambors, les Majorets d’Alaior i la ban-
da mallorquina convidada, Sandungue-
ros Samba. Les carrosses es concentra-

ran a l’avinguda de la Verge del Toro. 
Itinerari: Camí Nou, plaça Nova, ca-
rrers Porrassar Nou i Porrassar Vell, Am-
ple, Major, sa Plaça, carrer Nou, des Ra-
mal, Miguel de Cervantes i Comerç. En 
el transcurs del recorregut tindrà lloc 
una divertida batalla de paperets i ser-
pentines.

A la zona escolar, a les 00.30 hores, es-
clat del Castell de focs artificials, que 
llançarà l’empresa Pirotècnia Lluch.

Al Camp Municipal d’Esports Los Pi-
nos, a partir de la una de la matinada, 
Gran Revetlla de Sant Llorenç amb 
l’orquestra La Menorca Sound Ma-
chine. Entrada de franc. Ho organitza: 
Ajuntament d’Alaior.

Dilluns, 15 d’agost
A l’església parroquial de Santa Eulàlia, 
a les 12.00 hores, Missa en record dels 
veïns i veïnes que ens han deixat al 
llarg de l’any.

A la Sala Capitular de la Casa Consisto-
rial, a les 13.00 hores, Homenatge ins-
titucional a l’entitat Càritas d’Alaior 
per la seva tasca solidària. A continua-
ció s’oferirà un refrigeri.

Al Cós, a les 18.00 hores, Corregudes 
amb cavall, amb ase i a peu. Els par-
ticipants es disputaran importants pre-

mis i trofeus concedits per l’Ajuntament 
d’Alaior. Ho organitzen: Club Hípic 
Alaior i Club Lô Esport Atletisme.

Al Pavelló Esportiu Municipal, a les 
20.00 hores, Festival de Patinatge de 
Sant Llorenç: “Gaudí per gaudir”. 
Ho organitzen: Club Patinatge Alaior i 
Ajuntament.

Gran xou humorístic de Madò Pere-
ta, a les 22.30 hores, a la plaça Nova. I a 
continuació, ball de fi de festa amb el 
DJ Bep Júnior.

Alaior, agost de 2016
La batlessa

Misericordia Sugrañes Barenys
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Exposicions que finalitzen el 31 de juliol
“L’illa dels talaiots”, al Convent de Sant Diego.
“Blau místic”, de Gracia de Juan Lliteras, artista en residència del circuit TalentIB al Cen-
tre Internacional del Gravat.

Noves exposicions
“Retrats de Lô” (7a edició), exposició a càrrec del Col·lectiu de Fotògrafs d’Alaior, a la 
Sala d’Activitats Ciutadanes. Oberta fins al dia 11 d’agost, de 19.00 a 21.00 h. Ho organit-
za: Col·lectiu de Fotògrafs d’Alaior i Ajuntament d’Alaior.
Exposició “Diàleg de matèria”, exposició d’escultures de Sulé. Duc i Irpis, al Convent 
de Sant Diego, a les 19.00 h. Oberta fins al dia 11 de setembre, de dilluns a dissabte, de 
10.00 a 13.30 i de 18.30 a 21.00 (tret dels dimecres, que acaba a les 22.30 h), i els diu-
menge de 18.00 a 22.00 h. Ho organitza: Ajuntament d’Alaior.
Exposició i videoprojecció “Cent anys de caixers batle de Sant Llorenç i la seva peti-
ta història” a l’església de Gràcia. Oberta fins al dia 31 d’agost (tret del dia 13), de 19.30 
a 22.00 h. Ho organitza: Ajuntament d’Alaior.
“Tótem”, exposició d’art de Seth Sánchez, al Centre de Gravat de Menorca. Ho orga-
nitza: Centre de Gravat de Menorca.
Inauguració de l’exposició de dibuix i pintura “Cosme Sans, un record present”, a 
la Sala d’Activitats Ciutadanes, dimecres dia 18 d’agost a les 20.00 h. Oberta fins al dia 
31 d’agost, de dilluns a dissabte, de 19.00 a 21.00 h. Ho organitza: Ajuntament d’Alaior.
Visites al túnel antiaeri de la Guerra Civil, de dilluns a divendres, de 10.30 a 13.00 i de 
18.30 a 20.30 hores (els dimecres fins a les 22.00 h). Ho organitza: Centre d’Estudis Locals.
Visita guiada per la història i el patrimoni local, els dimecres a les 18.30 h. Sortida des 
del Convent de Sant Diego. Ho organitza: Centre d’Estudis Locals.
Ruta dels artesans. Recorregut per la tradició artesana i industrial d’Alaior: forners, bi-
juters, sabaters, araders i formatgers. Sortida del Convent de Sant Diego, els dimarts i di-
vendres de 10.00 a 11.00 h. Ho organitza: Centre d’Estudis Locals.

1r Concurs de Videoespot Jove Sant Llorenç 2016. Si tens entre 14 i 30 anys i t'agrada 
la festa, participa en el concurs. Un únic premi de 800 €. Consulta'n les bases a www.
alaior.org.

Concurs de Mostradors i Decoració General d'Establiments amb Motiu de les Festes 
de Sant Llorenç. El termini d'inscripció finalitza l'1 d'agost. Es concediran tres premis als 
millors mostradors: un primer premi de 200,00 €, un segon premi de 100,00 € i un tercer 
premi de 50 €. I tres premis a les millors decoracions: un primer premi de 200,00 €, un 
segon premi de 100,00 € i un tercer premi de 50 €. Consulta'n les bases a www.alaior.org.
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NOTES:

a) A partir del dimecres 3 d’agost es podrà adquirir un exemplar de l’edició extraor-
dinària de la revista del diari Menorca, dedicada especialment a les festes i a la cul-
tural local. Podeu recollir-la a l’Ajuntament, a la Biblioteca, al Punt d’Informació 
Turística o al Club de Jubilats pel preu subvencionat de 2,5 euros.

b) El parc d’atraccions serà a la zona escolar.

c) Durant els dies de festa estarà prohibit aparcar els vehicles als carrers cèntrics 
de la població. Es destinen a l’estacionament els extrems dels carrers Bassa Roja, 
Balmes, Ramal, es Banyer, Baixamar, Cala en Busquets, av. de la Verge del Toro, po-
lígon industrial, aparcament de la glorieta de Son Bou i aparcament de Sa Teulera.

d) L’Ajuntament us demana col·laboració per mantenir net el poble dintre de les 
possibilitats. No tireu fems al terra i emprau les papereres o contenidors de reci-
clatge corresponents. Si és possible utilitzau gots de cartró, que són més ecològics. 
I, per favor, tractau de no saturar les zones de contenidors. Si són plenes, no n’hi 
afegiu més; esperau l’endemà a treure els fems.

e) L’Ajuntament avisa que la desfilada de carrosses tindrà el seu punt final a l’av. 
Pare Huguet (devora la font de l’Escopinya), on es desfarà. Per aquest motiu, aques-
ta zona i l’aparcament del carrer Comerç poden quedar bloquejats temporalment i 
no permetre l’entrada i sortida de vehicles. Disculpau les molèsties.  

f) Agraïm la col·laboració en diversos actes de les festes a l’Hotel Milanos-Pingüi-
nos, al Centre Cultural, Acciona Trasmediterránea, a l’església de Santa Eulàlia i 
l’aportació de productes a COINGA, al Consell Regulador de la DO Mahón-Menor-
ca, a Hipercentro i a Dispreu.

g) Agraïm la col·laboració del Consell de Menorca i dels seus diferents departa-
ments.

h) Donam les gràcies a l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil d’Alaior per 
col·laborar en diversos actes d’aquestes festes; als membres de la Comissió de 
Carrosses, pels neguits i esforços desplegats, i, en general, a les nombroses enti-
tats i moltíssims ciutadans que cooperen de forma altruista i desinteressada en 
l’organització d’actes d’aquest programa.
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RESUM DEL BAN D’ALCALDIA

Alaiorencs, alaiorenques i visitants,
Com és sabut, des d’antic se celebren arreu dels pobles de l’illa festes de ca-
valls i cavallers, amb normes i costums que s’han anat transmetent de pa-
res a fills, unes, o que han quedat gravades en la memòria col·lectiva, altres.
L’eix central d’aquestes festes populars ve configurat per la Qualcada, els 
cavalls i els caixers, vertaders protagonistes i elements al voltant dels quals 
gira tota la festa.
Amb la finalitat que aquestes festes siguin una expressió d’alegria de la ciu-
tat i de qui ens visita, per mantenir-les en les seves línies de tradició i ci-
visme, i dins el rigor exigible per les seves condicions de desenvolupament, 
aquesta Alcaldia fa públics, per a coneixement i compliment general, les 
zones on es desenvoluparà la festa i els recorreguts de la Qualcada suscep-
tibles de crear perill per a les persones, informació que trobareu detallada 
en el programa de festes, en aquest ban, a la seu electrònica (http://alaior.
sedelectronica.es) i al portal de transparència.
Així mateix, es recorda que la participació activa en els diferents actes és 
voluntària i implica l’acceptació i acatament a allò que expressen els Proto-
cols de les festes (http://alaior.sedelectronica.es). Per això, qualsevol perso-
na que es trobi dins els espais de desenvolupament d’aquests actes festius 
hi és per voluntat pròpia, fet que implica que accepta de forma personal 
les conseqüències d’un possible contratemps o accident i que assumeix pel 
seu compte el risc que això comporta i les seves possibles conseqüències. 
Aquesta conducta eximeix l’Ajuntament de responsabilitat, llevat que se’n 
demostri culpa o negligència, ja que el dany neix de la negligència de qui 
assumeix el risc i qui assumeix el risc té, per tant, l’obligació jurídica de su-
portar-lo.
Aquesta Alcaldia confia, tanmateix, en la responsabilitat dels participants 
i en la seva col·laboració en el bon desenvolupament de les festes de Sant 
Llorenç.

Alaior, Festes de Sant Llorenç 2016

Misericordia Sugrañes Barenys
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21Salutación
Amigos y amigas, la fiesta mayor de Alaior, de-
dicada a san Lorenzo, ya ha llegado. Ya están 
aquí los días festivos en los que revivimos un 
cúmulo de sensaciones y emociones llenas de 
ilusión y que compartimos con la gente queri-
da —amigos y familiares—, visitantes y también 
con todos aquellos que querrían estar presen-
tes y que por cualquiera de las causas posibles 
no han podido. A ellos en especial queremos 
dedicar nuestras queridas fiestas.
Como venimos haciendo en los últimos años, 
desde el Ayuntamiento y con la ingente co-
laboración de entidades y personas anónimas 
que participan intensamente en la vida del 
pueblo, hemos preparado con gran deleite un 
programa de fiestas que da cabida a múltiples 
actividades deportivas, culturales y de ocio. 
Son muchísimas y variadas las actividades po-
sibles gracias al trabajo sostenido de un gran 
tejido asociativo de ámbitos diversos del que 
tan orgullosos nos podemos sentir.
En el programa de este año tenemos el gusto 
de poder ofreceros, junto con la programación 
de los actos, el trabajo elaborado por Miquel 
Àngel Limón sobre la vida del querido Arcadi 
Gomila, que desgraciadamente nos dijo adiós 
hace unos meses.
Respecto al contenido, son más de 50 las acti-
vidades que hemos preparado y, por lo tanto, 
se hace difícil comentar el programa íntegra-
mente, actividad por actividad. Todas tienen su 
público, todas tienen mucho interés y de todas 
recomendamos su seguimiento y acompaña-
miento.
Puesto que se haría demasiado largo explicar 
una por una las actividades, destacaremos las 
más nuevas. Abrimos programa con el concier-
to de Lucrecia, que ofrecerá todo un festival 
de música cubana en una apuesta refrescan-
te, en la que la cantante, acompañada de ocho 
músicos, presentará un repertorio que rinde 
culto a la música latinoamericana, los ritmos 
que le son más característicos. También men-
cionar como novedad la exposición “Cent anys 
de caixers batle”, que a buen seguro nos hará 
recordar de manera entrañable vivencias pasa-
das a muchas familias y que hará posible pro-
fundizar en el conocimiento de nuestra fiesta. 
En cuanto al pregón, irá a cargo del maestro 
pianista y director musical Antoni Pons Morlà, 
y también para este día nos esperan actuacio-

nes musicales, pasacalles 
y batucadas que recorre-
rán el centro de Alaior. 
Otras novedades son el 
show de Madò Pereta, 
en la plaza Nova, o, un 
ejemplo más, la organización para los más pe-
queños de un taller de estampación de cami-
setas para las fiestas que nos brinda el Centro 
de Grabado de Menorca.
Dentro de lo que son ya convocatorias muy 
arraigadas en nuestras fiestas, disfrutaremos 
de nuevo del Concierto Lírico, que contará 
con un cartel de primera categoría con Simón 
Orfila, la soprano Yolanda Auyanet y el tenor 
Celso Albelo, un lujo al alcance de todos que 
hace posible nuestro artista más internacional. 
Y entre los clásicos de la fiesta, el partido de 
fútbol, que con 119 años es la cita más vete-
rana de todas; la carrera popular de Sant Llo-
renç, y también el gran desfile de carrozas, que 
se prepara con cuidado y entusiasmo durante 
muchos meses.
Bandas de música, glossat, fuegos artificiales, 
cenas de vecinos, cantos itinerantes por la ca-
lle... ¡Tenemos todos los ingredientes para ha-
cer grande la fiesta!
Ponemos también el foco de atención en las 
exposiciones que nos invitan a hacer un repa-
so por las imágenes históricas de la fiesta, a 
aumentar la colección fotográfica de “Retrats 
de Lô”, a recordar la obra de Cosme Sans y a 
contemplar innovadoras plasmaciones artís-
ticas como las que presenta Seth Sánchez en 
“Tótem” y las esculturas de Sulé Duc e Irpis en 
un original y recreado diálogo de la materia.
Este año completa el bienio como caixer bat-
le el concejal Emilio Agis Benejam y se incor-
pora a la Qualcada como caixer capellà Joan 
Tutzó Sans.
Y para acabar, para el buen desarrollo de las 
fiestas, os pedimos prudencia a la hora de dis-
frutar de las mismas y respeto por la Qualcada, 
que no debemos olvidar que es el núcleo cen-
tral de Sant Llorenç. Confiamos, también, que 
los jinetes guardarán el orden estipulado en los 
reglamentos.

¡Felices fiestas a todos!

Misericordia Sugrañes Barenys
Alcaldesa de Alaior
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Programa oficial 
de las fiestas mayores que, en honor a san Lorenzo,

se celebrarán en esta ciudad del 28 de julio al 15 de agost de 2016

Jueves, 28 de julio
Lucrecia en concierto, una apuesta re-
frescante, en la que la cantante, acom-
pañada de ocho músicos, presentará un 
repertorio que rinde culto a la música 
latinoamericana y los ritmos que le son 
más característicos. Dentro del reperto-
rio no faltará el guiño de homenaje y 
reconocimiento a Celia Cruz con versio-
nes sobre los temas más populares de 
esta cantante, considerada la reina de 
la salsa. En el Campo Municipal de De-
portes  Los Pinos, a las 21.30 h. Precio 

entradas anticipadas: numerada, 14 eu-
ros; general, 12 euros. En taquilla: en-
trada numerada, 17 euros, y general, 14 
euros. Puntos de venta: oficinas de Cul-
tura del Ayuntamiento, Ca na Divina y 
bar Géminis. Organiza:  Ayuntamiento 
de Alaior.

23º Torneo Sant Llorenç de Te-
nis Mesa,  en la plaza de Es Ramal, a 
las 17.00 horas. Organizan: Club Tenis 
Mesa Alaior y Ayuntamiento de Alaior.

Bailes de Salón con Xoc y Azahara, en 
Sa Plaça, a las 22.00 horas. Organizan: 
restaurante Es Casino, bar Ca na Divina, 
bar Sa Plaça y Ayuntamiento de Alaior.

Fiesta de verano en la plaza Nova. A 
las 19.30 horas, animación infantil Es-
portArt, y a las 21.00 horas, actuación 
musical del grupo Oratge.

Viernes, 29 de julio

Ajuntament d’Alaior
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Sábado, 30 de julio 
24º Torneo Sant Llorenç de Voleibol 
Playa, en la playa de Cala en Porter, a 
las 9.00 horas. Organizan: Club Voleibol 
Alaior y Ayuntamiento de Alaior.

Música en vivo en sa Plaça, a partir de 
las 21.30 horas. Organizan: restaurante 
Es Casino, bar El Trasgu y bar Ca na Di-
vina.

Domingo, 31 de julio
Tradicional Glosat de Sant Llorenç, a 
cargo del colectivo Soca de Mots, en Es 
Fossar, a las 20.30 horas. Una buena ma-
nera de poner humor a las fiestas y con-
servar las tradiciones. Organiza: Ayunta-
miento de Alaior.

Festival Escuela de Verano Dansa Lô, 
en el Campo Municipal de Deportes Los 
Pinos, a las 21.00 horas. Precio entrada: 
3 euros. Organizan: Estudi Dansa Lô y 
Ayuntamiento de Alaior.

Música en vivo en Sa Plaça, a partir de 
las 21.30 horas. Organizan: restaurante 
Es Casino, bar El Trasgu y bar Ca na Di-
vina.

Lunes, 1 de agosto
Mercado de Jóvenes Creadores, en la 
plaza de Es Ramal, de 18.00 a 24.00 ho-
ras. Organizan: Joves Dissenyadors de 
Catalunya.

Taller para niños de estampación de 
camisetas para las fiestas, en el patio 
del Centro de Grabado de Menorca, a 

las 19.00 horas. ¡Ven con tu camiseta y 
elige un diseño que te guste para poder 
lucirlo por Sant Llorenç!

Encuentro de baile en línea a cargo 
de Vicky Gómez, en Sa Plaça, a les 20.00 
horas. Organiza: Escuela Tot Ball.
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Miércoles, 3 de agosto
El centro de la población acoge una 
nova jornada del Mercat de Nit de 
Alaior, de las 19.00 a las 23.00 horas.

Exhibición Sant Llorenç de Gimnasia 
Rítmica, en la plaza de Es Ramal, a las 
19.00 horas. Organizan: Club de Gim-
nàstica Rítmica Alaior y Ayuntamiento 
de Alaior.

Participación especial de las pastele-
rías locales, en la calle de Es Ramal, a 
partir de las 19.00 horas.

Para los más pequeños, cuentacuentos 
La maleta de Maria Galetta, a cargo 
de María Galetta, a partir de las 19.30 
horas, en el patio de la Biblioteca. Orga-
niza: Xarxa de Biblioteques de Menorca.

Actuación musical de Jazzticfart, en 
Sa Plaça, a partir de las 20.30 horas.

Martes, 2 de agosto
Para los amantes de los juegos de mesa, 
28º Torneo Sant Llorenç de Partidas 
Rápidas de Ajedrez, en la plaza de Es 
Ramal, a las 18.30 horas. Organizan: 
Centre Cultural d’Alaior (sección Aje-
drez) y Ayuntamiento de Alaior.

6º Trofeo Sant Llorenç de Peñas de 
Futbol, con la participación de la Pen-
ya Barcelonista d’Alaior y Peña Madri-
dista de Alaior, en el campo de fútbol 7 
anexo al Pabellón Deportivo Municipal, 
a las 20.00 horas. Organizan: Peñas de-
portivas de Alaior y Ayuntamiento de 
Alaior.

Presentación de una nueva edición de 
la revista  especial que el diario Me-
norca, con la colaboración del Ayun-
tamiento de Alaior, dedica a las fies-
tas de Sant Llorenç 2016, que nos 
permitirá conocer a los protagonistas y 

varios aspectos de la cultura del pueblo. 
En la Sala de Plenos del Ayuntamien-
to, a las 20.00 horas. Precio de venta 
subvencionado por ejemplar: 2,5 euros. 
Para cerrar el acto, entrega del premio 
del Concurso para ilustrar la Portada del 
Programa de la Fiestas de Sant Llorenç 
2016 a la ganadora de este año, Agneta 
Manjavacas Lindmark.

Ciclo de cine de verano al aire libre 
“Va de Dones”, con la proyección de 
Secretos y mentiras (1996), de Mike 
Leigh,  en VO con subtítulos. Entra-
da libre. A las 21.00 horas, en el pa-
tio del Centro de Grabado de Menorca 
(calle Baixamar, 54-56), a las 21.30 ho-
ras. Organizan: Amics i Amigues d’Alaior 
con el apoyo del Ayuntamiento y la co-
laboración del Centro Internacional de 
Grabado de Menorca.
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Jueves, 4 de agosto
Para celebrar que Sant Llorenç se acer-
ca y endulzarnos la tarde, fiesta popu-
lar con coca y chocolate, a partir de 
las 18.00 horas. A continuación, baile 
en la plaza de Es Ramal amenizado por 
Jesús Álvarez. Organiza: Club de Jubi-
lats d’Alaior.

33ª Carrera Popular Fiestas de Sant 
Llorenç, con salida desde Sa Plaça a las 
19.30 horas. Organizan: Club Lô Esport 
Atletisme y Ayuntamiento de Alaior.

Activitat musical “Fosquets de Músi-
ca a Lô”, con la actuación del grupo 
Oratge, en la calle de Es Ramal, entre 
el bar Escacs y el pub Tempo, a partir de 
las 21.00 horas. Organizan: bar Escacs y 
pub Tempo.

Viernes, 5 de agosto
Ceremonia de clausura de las Olim-
piadas de Alaior, última actividad lu-
dicodeportiva de verano del CEIP Mes-
tre Duran y CEIP Doctor Comas Camps, 
en Sa Plaça, a partir de las 10.00 ho-
ras. Organizan: APIMA CEIP Mestre Du-
ran y CEIP Dr. Comas Camps, BT Esports 
i Lleure y Club Tenis Alayor.

Para ir entrando en fiestas, los más pe-
queños están invitados a participar en 
el Taller de plumeros, que pondrán no-
tas de humor y color en el acompaña-
miento de los gigantes y cabezudos. En 
la calle Major, a partir de las 18.00 ho-
ras.

En Sa Plaça, a las 19.00 horas, En Llo-
renç y N’Eulàlia, con su amigo el moro 
Xoroi y Sa Fadrineta de Biniedrís, os 
esperan. Venid a ver cómo se visten de 
gala para las fiestas de Sant Llorenç.  La 
Colla Gegantera y los Grallers tendrán 

el honor de vestirlos. Organizado por 
la Colla Gegantera y Grallera de Alaior 
con la colaboración del Ayuntamiento 
de Alaior.

Cuando estén bien guapos y engalana-
dos, abrirán el primer baile de las fies-
tas con el Grup Rondalla d’Alaior y el 
Grup de Ball. Finalmente, se dirigirán 
hacia el Ayuntamiento.   

5ª Exhibición de Agility Sant Llorenç, 
en el campo de fútbol 7 anexo al Pa-
bellón Deportivo Municipal, a las 21.00 
horas. Organizan: Club Agility Alaior - 
Associació Canina Esportiva d’Alaior y 
Ayuntamiento de Alaior.

Bailes de salón con Katy Cris, en Sa 
Plaça, a las 22.00 horas. Organizan: res-
taurante Es Casino, bar Ca Na Divina, 
bar El Trasgu y Ayuntamiento de Alaior.
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Sábado, 6 de agosto
4ª edición del Recorrido de Tiro de 
Sant Llorenç, en la finca Río de la Pla-
ta, a las 9.30 horas. Organizan: Club Es-
portiu de Caça d’Alaior y Ayuntamiento 
de Alaior.

42º Torneo Sant Llorenç de Tenis, fi-
nales escolares. En las instalaciones del 
Club Tenis Alayor, a las 10.00 horas. Or-
ganizan: Club Tenis Alayor y Ayunta-
miento de Alaior.

El pádel, fábrica de valores. Clíni-
co para niños y adultos y charla-colo-
quio impartida por Gemma Triay y Lucía 
Sainz, en el Club Tenis Alayor, a partir 
de las 18.00 horas.  Organiza: Club Tenis 
Alayor y Ayuntamiento de Alaior.

Inauguración de “Diálogo de mate-
ria”, exposición de esculturas de Sulé. 
Duc i Irpis, en el Convent de Sant Diego, 
a las 19.00 horas. Abierta hasta el 11 de 
septiembre, de lunes a sábado, de 10.00 
a 13.30 y de 18.30 a 21.00 horas (excep-
to los miércoles, que cierra a las 22.30 
h), y domingo de 18.00 a 22.00 horas. 
Organiza: Ayuntamiento de Alaior.

Pequeño concierto de la Banda Ju-
venil de Alaior, en Cala en Busquets, a 
les 20.00 horas. Organiza: Ayuntamien-
to de Alaior.
Cenas de vecinos en las calles de la po-
blación.

“Aloencanta”, grupos cantores itine-
rantes recorrerán las calles de la po-
blación para visitar y animar las cenas 
vecinales. Este año, además de los Dit i 
Fet, nos acompañan los grupos Va Gros 
(Maó) y Sa Vessa Mos Fot (Sant Lluís). 
Sa Plaça será el punto de encuentro y 
epicentro de la salida de los grupos a 
las 21.00 horas y será también el punto 
de recogida y despedida conjunta, hacia 
las 24.00 horas (horarios aproximados). 
Organizan: Dit i Fet y Ayuntamiento de 
Alaior, con la colaboración de los gru-
pos de cantores, que pondrán un toque 
musical a la noche.
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Domingo, 7 de agosto
28º Carrera de Sant Llorenç de Auto-
modelismo, en la pista de automode-
lismo de Es Cós, velocidad y emoción a 
las 9.00 horas. Organizan: Club de Au-
tomodelismo Alayor y Ayuntamiento de 
Alaior.

En la calle Eivissa, a partir de las 16.30 
horas, para poder asistir a la fiesta de 
Binixems y disfrutar de ella sin atas-
cos ni aglomeraciones, el Ayuntamien-
to ofrece servicio de autobús de ida y 
vuelta.

Desde la iglesia de Santa Eulalia, a las 
17.00 horas, partida de los caixers ha-
cia Binixems.

Fiesta en Binixems. Tradicional replec 
de caballos, con el acompañamiento 
musical de la Banda de Alaior, y exhibi-
ciones ecuestres. Al anochecer, acompa-
ñamiento de la imagen de san Lorenzo 
hasta el pueblo. Organiza: Ayuntamien-
to de Alaior.

Acabados dichos actos, los jinetes pasa-
rán por Sa Plaça con la imagen de san 
Lorenzo. Trayecto: camino de Binixems, 
bajada por la cuesta de Llimpa, paso por 
la Bassa de Sant Pere, avenida de la In-
dústria y calle de Jaume II; avenida de la 
Verge del Toro, plaza de Sant Pere Nou, 

Camí Nou, Porrassar Nou, Porrassar Vell, 
Ample, calle Major y Sa Plaça, y, tras el 
paso por la calle Menor, se trasladará la 
imagen de san Lorenzo a la Rectoría.

Inauguración de la exposición y video 
proyección “Cent anys de caixers bat-
le de Sant Llorenç i la seva petita his-
tòria” a las 19.30 horas, en la iglesia de 
Gracia. (Abierto hasta el día 31 de agos-
to, de 19.30 a 22.00 h).

En Sa Plaça, actuación y desfile a cargo 
del Grupo de Majorettes de Alaior, con 
el acompañamiento musical de la Ban-
da de Cornetas y Tambores, a las 20.15 
horas, mientras se aguarda el paso de la 
comitiva de san Lorenzo.

Invitación a participar en las fiestas 
mayores de Sant Llorenç a cargo del 
caixer batle del bienio 2015-2016, señor 
Emilio Agis Benejam, en Sa Plaça, a las 
21.00 horas.

A continuació, actuación de Eva Pons 
Quartet, que interpretará música de los 
años 70, 80 y 90.

A partir de las 22.30 horas, en la plaza de 
Es Ramal, actuaciones musicales de los 
grupos Efecte Tramuntana y Oratge.
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Lunes, 8 de agosto
42º Torneo Sant Llorenç de Tenis, fi-
nales dobles, en el Club Tenis Alayor, a 
las 18.00 horas. Organizan: Club Tenis 
Alayor y Ayuntamiento de Alaior.  

27º Concurso Sant Llorenç de Sal-
to de Obstáculos, en las pistas hípicas 
de Es Cós, a las 18.30 horas. Organizan: 
Club Hípic Alaior y Ayuntamiento de 
Alaior.

Espectáculo familiar de Burbuja Show 
en Sa Plaça, a les 20.00 horas. Organiza: 
Ayuntamiento Alaior.

Si os gusta la destreza de las artes mar-
ciales, no os perdáis la 8a Exhibición 
de Aikido de Sant Llorenç, en la plaza 
de Es Ramal, a las 20.00 horas. Organi-
zan: Club Aikido Alaior y Ayuntamiento 
de Alaior.

Gran Concierto Lírico con el bajo ba-
rítono Simón Orfila, el tenor Celso Al-
belo y la soprano Yolanda Auyanet, 
con el acompañamiento musical al pia-
no del maestro Antoni Pons Morlà y 
de un conjunto instrumental. Concierto 
solidario a beneficio de la Asociación de 
Enfermos de Parkinson, que tendrá lu-
gar en la iglesia de Santa Eulalia, a las 
21.30 horas. Entradas a la venda a partir 
de dia 1 d’agost en las oficinas de Cul-
tura del Ayuntamiento, bar Ca na Divi-
na y bar Géminis. Precio de las entradas: 
gold, 30 euros; preferente, 14 euros; ge-
neral, 12 euros; exterior, 5 euros. Orga-
nizan: Ayuntamiento de Alaior y Simón 
Orfila.

Martes, 9 de agosto
8º Trofeo de Sant Llorenç de Billar, en 
el Centre Cultural, a las 17.00 horas. Or-
ganizan: Centre Cultural d’Alaior (sec-
ción Billar) y Ayuntamiento de Alaior.  

15º Torneo Sant Llorenç de Pádel, en 
las pistas del Club Tenis Alayor, a las 
18.30 horas. Organizan: Club de Tenis 
Alayor y Ayuntamiento de Alaior.  

42º Torneo Sant Llorenç de Tenis, 
acudid a ver las finales masculino y fe-
menino en las pistas del CT Alayor, a las 
19.00 horas. Set de exhibición de pá-
del con las jugadoras Gemma Triay y 
Lucía Sainz, campeonas de España de 
pádel 2016, a las 20.00 horas y a conti-
nuación entrega de trofeos. Organizan. 
Club de Tenis Alayor y Ayuntamiento de 
Alaior. 

Música y Baile con EsportArt, en la 
calle de Sant Llorenç, a las 20.00 horas. 
Organiza: Ayuntamiento de Alaior.

Ciclo de cine de verano al aire libre 
“Va de Dones”, con la proyección de la 
película Fuerza mayor (2014), de Ruben 
Östlund. Entrada libre. A las 21.00 horas, 
en el patio del Centro de Grabado de 
Menorca (calle Baixamar, 54-56), a las 
21.30 horas. Organiza: Amics i Amigues 
d’Alaior con el apoyo del Ayuntamiento 
de Alaior y la colaboración del Centro 
Internacional de Grabado de Menorca.   

Trio Caliu, en la avenida del Pare Hu-
guet, a partir de las 22.00 horas. Orga-
niza: bar Géminis.
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Miércoles, 10 de agosto
En las calles del centro de la población, 
Mercat de Nit de Alaior, de las 19.00 a 
las 23.00 horas.

Ayuda a tus hijos a entrar en el mun-
do de la literatura y la fantasía con la 
experiencia del cuentacuentos que nos 
ofrece Xavi Álvarez, a las 19.30 horas, 
en el patio de la Biblioteca. Organizan: 
Xarxa de Biblioteques de Menorca y 
Ayuntamiento de Alaior.

5ª Exhibición Sant Llorenç de Karate 
en la plaza Es Ramal, a las 19.30 horas.  
Organizan: Club Karate Alaior y Ayun-
tamiento de Alaior.

Inauguración de la exposición de arte 
“Tótem” de Seth Sánchez, en el Cen-

tro de Grabado de Menorca, a las 20.00 
horas. Organiza: Centro de Grabado de 
Menorca.

Actuación musical de la Banda Juve-
nil de Alaior, en Sa Plaça, a las 20.30 
horas.

119º Partido de Fútbol Fiestas de Sant 
Llorenç entre los equipos del CE Alaior 
(Reg. Pref.) y el CE Mercadal (3ª. Div.), la 
más antigua y tradicional de las compe-
ticiones deportivas de las fiestas mayo-
res. En el Campo Municipal de Deportes 
Los Pinos, a las 20.30 horas, un partido 
de máxima rivalidad y superior herman-
dad, el clásico de las fiestas. Organizan: 
CE Alaior y Ayuntamiento de Alaior.

Jueves, 11 de agosto
Yoslan Magic, un show de magia en 
3D, dinámico, divertido y diferente, 
con grandes ilusiones, manipulaciones 
y magia interactiva para grandes y pe-
queños, en Sa Plaça, a las 20.00 horas. 
Organiza: Ayuntamiento de Alaior.

Entrega de premios del Concurso de 
Mostradores y Decoración General 
de Establecimientos con motivo de las 
fiestas de San Lorenzo, en Sa Plaça, a las 
21.00 horas.

Canto itinerante por las calles de 
Alaior con el grupo Dit i Fet. Voces 
entonadas para alegrar las calles con 
ambiente festivo. A partir de las 20.00 
horas. Organiza: Dit i Fet. Colabora: 
Ayuntamiento de Alaior.   

22º Torneo Sant Llorenç de Bàsquet 
3x3, a las 21.00 horas, en el Pabellón 
Deportivo Municipal. Organizan: CB Jo-
vent d’Alaior y Ayuntamiento de Alaior.

Actividad musical “Fosquets de mú-
sica a Lô”, con la actuación del grupo 
Augusta, en la calle Es Ramal, entre el 
bar Escacs y el pub Tempo, a partir de 
les 21.00 horas. Organizan: bar Escacs y 
pub Tempo.

Cris Juanico en concierto y grupo 
Desconnectats como telonero, en Sa 
Teulera, a las 23.00 horas. Organiza: bar 
Sa Teulera.



30

Viernes, 12 de agosto
Bajo la presidencia de la Ilma. Alcal-
desa, Sra. Misericordia Sugrañes, y en 
presencia de toda la Corporación mu-
nicipal, Salutación de fiestas y Pre-
gón a cargo del maestro pianista y 
director musical Antoni Pons Morlà 
en la avenida Pare Huguet, a las 20.30 
horas. 

Agradecemos la colaboración de la 
profesora intérprete, que ofrecerá la 
traducción simultánea a lengua de sig-
nos para personas sordas o con disfun-
ciones auditivas, a la Fundación para 
Personas con Discapacidad de Menorca 
y a la Associació de Persones Sordes de 
Menorca (Assorme).

Inicio de los actos protocolarios de la 
fiesta con las primeras notas de fabiol. 
La alcaldesa entregará  a continua-
ción el pendón de Sant Llorenç al cai-
xer fadrí, Cristòfol Pons Bosch; acom-
pañado por el caixer pagès, Toni Joan 
Pons Bosch; por el caixer casat, Juan 
Antonio Pons Sintes, y el fabioler de la 
Qualcada, Cristóbal Vinent Riudavets.

A continuación se rendirá homenaje y 
reconocimiento público a los caixers 
Antoni Pons Gornés y Álvaro Caules 
Mascaró por haber participado duran-
te 25 años en la Qualcada.

Acabado el acto, con el toque del tam-
bor y el fabiol se trasladará el pendón 
de Sant Llorenç al Ayuntamiento. Se-
guidamente se invitará al pueblo a un 
refrigerio ante el edificio consistorial.

Concierto de la Banda de Música de 
Alaior en la avenida del Pare Huguet, a 
las 22.00 horas.

Actuación musical de Orquestra Hu-
racán en la plaza Constitució, a las 
00.00 horas.

Passacalles musical por las calles de 
la población con batucadas y grupos 
de músicos a partir de les 00.00 horas, 
con inicio delante del polideportivo.
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Sábado, 13 de agosto
A las 10.00 horas, una representación 
de la Junta de Caixers acompañada 
por el fabioler y por diversos cavallers 
efectuará la habitual visita del “Gloriós 
Sant Llorenç” e invitará a la población 
a participar en todos  los actos festivos.

A las 13.30 horas, fotografía de todos 
los Lorenzos de Alaior, en la escalera 
de la iglesia de Santa Eulalia.

A las 16.30 horas, salida del Ayunta-
miento de la Colla Gegantera y Gra-
llera d’Alaior y de las collas invitadas 
de otros pueblos de Menorca, acom-
pañados por la Banda de Cornetas y 
Tambores de Alaior y la banda invi-
tada, Sandungueros Samba, de Ma-
llorca. Recorrido: calles Major, Ample, 
Porrassar Vell, Caminet des Pou Nou, 
Sant Pancraç, Camí Nou, plaza Nova, 
Bèrrecs, Grillons, Retxats, cuesta de 
l’Església, Carreró, Nou, plaza Consti-
tució y Major.

A las 17.00 horas, el fabioler se diri-
girá al Ayuntamiento para solicitar 
permiso al caixer batle para iniciar la 
Qualcada. A continuación irá a buscar 
a los miembros de la Junta de Caixers 
para volver al Ayuntamiento, donde se 
entregará el pendón de Sant Llorenç 
al caixer fadrí.

El replec de la Qualcada se realizará 
desde cuatro puntos: plaza Nova; junto 
al Convent de Sant Diego; avenida Pare 
Huguet (junto a la fuente) y calle de Es 
Ramal (junto a la Cooperativa).

A continuación, la Qualcada se dirigirá 
hacia la Rectoría, donde se incorporará 
el caixer capellà, el reverendo Joan Tut-
zó Sans.

Seguidamente se encaminará hacia la 
Casa Consistorial, donde el caixer batle, 
Emilio Agis Benejam, y el representante 
de la Policía Local, Carlos Camps Palliser, 
se incorporarán a la Qualcada.

A continuación se ofrecerá el gin del 
poble.

La Qualcada realizará varios caragols 
por la población; una vez finalizados, 
se dirigirá hacia la ermita de Sant Pere 
Nou.

A las 18.00 horas, la Banda de Música 
des Migjorn Gran animará el trayecto 
hasta la ermita de Sant Pere Nou con 
su repertorio más festivo. A las 20.00 
horas se celebrarán solemnes Comple-
tas con la asistencia de los miembros de 
la Corporación municipal.

Nota: la Banda des Migjorn Gran inicia-
rá su actuación frente a la Biblioteca y 
llegará a la ermita de Sant Pere Nou an-
tes de las 20 horas.

Agradecemos la colaboración de todos 
los vecinos y vecinas, así como de los vi-
sitantes, para facilitar el recorrido y res-
petar el trabajo de los músicos.  

Acabados estos actos, Jaleo en Sa Plaça 
interpretado por la Banda de Músi-
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ca d’Alaior. (Este año también se man-
tendrá el mismo recorrido de los caixers 
durante el Jaleo: calles Coll des Palmer, 
Sant Diego Vell y Es Carreró, calle de 
Baixamar, S’Androna, S’Arraval, plaza de 
la Església y calle Menor.)

Para empezar, los caixers efectuarán un 
caragol pasando por Sa Plaça. Tras dos 
vueltas de Jaleo, realizarán caragols por 
las calles del pueblo e irán a despedir al 
caixer batle, primero, y al caixer cape-
llà, después.

Aproximadamente una hora después de 
finalizado el Jaleo, recepción dels cai-

xers i Beguda en el Salón Capitular 
del Ayuntamiento. Mientrastanto, en 
la Sala de Actividades Ciudadanas, invi-
tación a toda la ciudadanía.

Acabada la Beguda, els caixers despe-
dirán al caixer batle en el Ayuntamien-
to. Después se dirigirán hacia la Recto-
ría para despedir al caixer capellà, y la 
Junta de Caixers acompañará al caixer 
fadrí a su domicilio.  

Al terminar el Jaleo, junto al polidepor-
tivo, Gran Verbena de Sant Llorenç 
con Ritmo Menorca. Organiza. Ayun-
tamiento de Alaior.
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Domingo, 14 de agosto
A las 9.00 horas, la Banda de Cornetas 
y Tambores de Alaior y la Colla Ge-
gantera y Grallera de Alaior realizarán 
un animado pasacalles para avisarnos de 
que se retoma la fiesta tras el descanso 
nocturno. Recorrido: calles Major, Bassa 
Roja, Ruiz i Pablo, Miguel de Cervantes, 
Ramal, Nou; plaza de la Constitució y ca-
lle Major.

A las 9.00 horas, el replec de la Qualca-
da se realizará desde varios puntos: pla-
za Nova; junto al Convent de Sant Die-
go; avenida del Pare Huguet (junto a la 
fuente) y plaza de Es Ramal (junto a la 
Cooperativa). En primer lugar, irán a bus-
car al caixer capellà y, posteriormente, se 
dirigirán a la calle Ull de Sol para reco-
ger al caixer batle con el fin de que se 
una a la Qualcada. Seguidamente, reco-
rrido por varias calles del pueblo.

A las 10.30 horas, llegada de la Qualca-
da a la iglesia de Santa Eulalia. Para con-
tinuar, se dirigirá hacia el Ayuntamien-
to, donde se incorporará la Corporación 
municipal.

A continuación se trasladará la imagen 
de san Lorenzo desde el Ayuntamiento a 
la iglesia de Santa Eulalia. Acompañará a 
la comitiva un grupo de jóvenes con ves-
tidos típicos antiguos y la Banda Juve-
nil de Alaior.

Posteriormente, Missa de Caixers ofi-
ciada por el caixer capellà, reverendo 
Joan Tutzó Sans. En el transcurso de la 
misa se repartirá aigua-ros.

Celebrada la misa, los caixers realizarán 
un caragol por el pueblo y se dirigirán 
a Sa Plaça para iniciar el Jaleo, que será 
interpretado por la Banda de Música 
des Migjorn Gran. (Este año se man-
tendrá el mismo recorrido de los caixers 
durante el Jaleo: calles Coll des Palmer, 
Sant Diego Vell y Es Carreró; calle de 
Baixamar, S’Androna, S’Arraval, plaza de 
la Església y calle Menor.) Al inicio de la 
segunda vuelta, con la música de un ale-
gre pasodoble se entregarán las cañas y 
cucharas a los caixers participantes.

Al terminar el Jaleo, los caixers despe-
dirán al caixer batle frente al Ayunta-
miennto y, acto seguido, al caixer cape-
llà frente a la Rectoría. A continuación 
dejarán la bandera en el Ayuntamiento 
mientras en Sa Plaça suena la samba.  

Por la tarde, los cavallers obsequiarán a 
los vecinos con la visita del aigua-ros.

En la plaza de Es Ramal, a las 20.00 ho-
ras, más música y baile con el  Grup Fo-
lklòric Tramuntana de Ciutadella, toda 
una demostración de folklore menorquín 
con un espléndido vestuario de época. 
Organiza: Ayuntamiento de Alaior.

A las 20.30 horas, 45º Desfile de Carro-
zas bajo el lema “Terror de fiesta”. Una 
muestra de la creatividad y la animación 
de la gente de Alaior. ¡Contará con más 
de 700 participantes!

Animarán el desfile la Colla Gegantera y 
Grallera de Alaior, los grupos de gigantes  
invitados, la Banda de Cornetas y Tam-
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bores de Alaior, las Majorettes de Alaior 
y la banda mallorquina invitada, San-
dungueros Samba. Las carrozas se con-
centrarán en la avenida Verge del Toro. 
Itinerario: Camí Nou, plaza Nova, ca-
lles Porrassar Nou y Porrassar Vell, Am-

ple, Major, Sa Plaça, Nou, calle de Es Ra-
mal, Miguel de Cervantes y Comerç. En 
el transcurso del recorrido se desarrolla-
rá una divertida batalla de confeti y ser-
pentinas.   

En la zona escolar, a las 00.30 horas, 
Castillo de fuegos artificiales, que lan-
zará la empresa Pirotécnica Lluch.

En el Campo Municipal de Deportes Los 
Pinos, a partir de la una de la madruga-
da, Gran Verbena de Sant Llorenç con 
la orquesta La Menorca Sound Machi-
ne. Entrada gratuita. Organiza: Ayunta-
miento de Alaior.

Lunes, 15 de agosto
En la iglesia parroquial de Santa Eulalia, 
a las 12.00 horas, Misa en recuerdo de 
los vecinos y vecinas que nos han de-
jado a largo del año.  

En la Sala Capitular de las Casas Con-
sistoriales, a las 13.00 horas, Homenaje 
institucional a la entidad Cáritas de 
Alaior por su labor solidaria. A conti-
nuación se ofrecerá un refrigerio.

En el Cós, a las 18.00 horas, Carreras de 
caballos, burros y a pie. Se disputarán 
importantes premios y trofeos concedi-

dos por el Ayuntamiento de Alaior. Or-
ganizan:  Club Hípic Alaior y Club Lô Es-
port Atletisme.

En el Pabellón Deportivo Municipal, a 
las 20.00 horas, Festival de Patinaje de 
Sant Llorenç: “Gaudí per gaudir”. Or-
ganizan: Club Patinatge Alaior y Ayun-
tamiento de Alaior.

Gran Show humorístico de Madò Pe-
reta, a las 22.30 horas, en la plaza Nova. 
Y a continuación, baile de fin de fiesta 
con el DJ Bep Júnior.

Alaior, agost de 2016
La alcaldesa

Misericordia Sugrañes Barenys
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Exposiciones que finalizan el 31 de julio
“L’illa dels talaiots”, en el Convent de Sant Diego.

“Blau místic”, de Gracia de Juan Lliteras, artista en residencia del circuito TalentIB en el Cen-
tro Internacional del Grabado.

Nuevas exposiciones
“Retrats d’Alaior” (7ª edición), exposición a cargo del Colectivo de Fotógrafos de Alaior, en la 
Sala de Actividades Ciudadanas. Abierta hasta el 11 de agosto, de 19.00 a 21.00 h. Organiza: 
Colectivo de Fotógrafos de Alaior i Ajuntament d’Alaior.

“Diàleg de materia”, exposición de esculturas de Sulé. Duc i Irpis, en el Convent de Sant Die-
go, a las 19.00 h. Abierta hasta el 11 de septiembre, de lunes a sábado, de 10.00 a 13.30 y de 
18.30 a 21.00 h (excepto los miércoles, que cierra a las 22.30h), y domingo de 18.00 a 22.00h. 
Organiza: Ayuntamiento de Alaior.

Exposición y videoproyección “Cent anys de caixers batle de Sant Llorenç i la seva peti-
ta història” en la iglesia de Gracia. Abierto hasta el 31 de agosto (excepto día 13) de 19.30 a 
22.00 h. Organiza: Ayuntamiento de Alaior.

“Tótem”, exposición de arte de Seth Sánchez, en el Centro de Grabado de Menorca. Organiza: 
Centro de Grabado de Menorca.

Inauguración de la exposición de dibujo y pintura “Cosme Sans, un record present”, en la 
Sala de Actividades Ciudadanas, el miércoles 18 de agosto, a las 20.00 h. Abierta hasta el 31 de 
agosto de lunes a sábado, de 19.00 a 21.00 h. Organiza: Ayuntamiento de Alaior.

Visitas al túnel antiaéreo de la Guerra Civil, de lunes a viernes, de 10.30 a 13.00 y de 18.30 a 
20.30 h (los miércoles hasta las 22.00 h). Organiza: Centre d’Estudis Locals.

Visita guiada por la historia y el patrimonio local, los miércoles a las 18.30 h. Salida desde 
el Convent de Sant Diego. Organiza: Centre d’Estudis Locals.

Ruta de los artesanos. Recorrido por la tradición artesana e industrial de Alaior: panaderos, 
bisuteros, zapateros, araders y queseros. Salida del Convent de Sant Diego, los martes y viernes 
de 10.00 a 11.00 h. Organiza: Centre d’Estudis Locals.

1r Concurso Video-spot Joven Sant Llorenç 2016. Si tienes entre 14 y 30 años y te 
gusta la fiesta, participa en el concurso. Un único premio de 800 €. Consulta las bases en 
www.alaior.org.

Concurso de Escaparates y Decoración General de Establecimientos con Motivo de 
las Fiestas de Sant Llorenç. El plazo de inscripción finaliza el 1 de agosto. Se concede-
rán tres premios a los mejores escaparates: un primer premio de 200.00, un segundo pre-
mio de 100,00 € y un tercer premio de 50 €. Y tres premios a las mejores decoraciones: un 
primer premio de  200.00 €, un segundo premio de 100,00 € y un tercer premio de 50 €. 
Consulta las bases en www.alaior.org.
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NOTAS:

a) A partir del miercoles 3 d’agost se podrá adquirir un ejemplar de la edición ex-
traordinaria de la revista del diario Menorca, dedicada especialmente a nuestra 
ciudad. Podéis recogerla en el Ayuntamiento, en la Biblioteca, en el Punto de Infor-
mación Turística o en el Club de Jubilados al precio, subvencionado, de 2,5 euros.   

b) El parque de atracciones estará situado en la zona escolar.  

c) Durante los días de fiesta estará prohibido aparcar vehículos en las calles del 
centro de la población. Se destinan a estacionamientos los extremos de las calle  
Bassa Roja, Balmes, Ramal, es Banyer, Baixamar, Cala en Busquets, avda. de la Ver-
ge del Toro, polígono industrial y el aparcamiento situado frente a la glorieta de 
Son Bou.   

d) El Ayuntamiento solicita la colaboración ciudadana, en cuanto sea posible, para 
mantener el pueblo en las mejores condiciones de limpieza. No tiréis basura al sue-
lo, usad las papeleras y contenedores de reciclaje correspondientes a cada dese-
cho.  En la medida de lo posible, usad vasos de cartón, que son más ecológicos, Y, 
por favor, tratad de no saturar las zonas de depósito  de basuras. En caso de estar 
llenas, no añadáis más materia. En ese caso, esperad al día siguiente para sacar  las 
basuras.   

e) El Ayuntamiento avisa de que el desfile de carrozas tendrá su punto final en la 
avda. Pare Huguet (junto a la fuente), donde se deshará. Por este motivo, esta zona 
y el aparcamiento de la calle Comerç pueden quedar bloqueados temporalmente y 
no permitir la entrada y salida de vehículos. Disculpad las molestias.

f) Agradecemos la colaboración en diversos actos de la fiesta a  Hotel Milanos-Pin-
güinos, al Centre Cultural, Acciona Trasmediterránea, la iglesia de Santa Eulalia y 
la aportación de productos a COINGA, al Consell Regulador de la DO Mahón-Me-
norca, a Hipercentro i a Dispreu.

g) Agradecemos la colaboración del Consell Insular de Menorca y de sus diferen-
tes departamentos.

h) Damos también las gracias a la  Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil 
d’Alaior por colaborar en diversos actos de estas fiestas; a los miembros de la  Co-
misión de Carrozas por sus desvelos y esfuerzos y, en general, a las numerosas enti-
dades y muchísimos ciudadanos que cooperan de forma altruista y desinteresada, 
en la organización de los actos de este programa.
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RESUMEN DEL BANDO DE ALCALDÍA

Alayorenses y visitantes:

Como es sabido, desde antiguo se celebran en todos los pueblos de la isla fiestas 
de caballos y caballeros, con normas y costumbres que se han ido transmitiendo de 
padres a hijos, unas, o que han quedado grabadas en la memoria colectiva, otras.

El eje central de estas fiestas populares viene configurado por la Qualcada, los ca-
ballos y los caixers, verdaderos protagonistas y elementos en torno a los que gira 
toda la fiesta.

Con el fin de que estas fiestas sean una expresión de alegría de la ciudad y de quien 
nos visita, para mantener-las en sus líneas de tradición y civismo, y dentro del ri-
gor exigible por sus condiciones de desarrollo, esta Alcaldía hace públicos, para 
general conocimiento y cumplimiento, las zonas donde se desarrollará la fiesta y 
los recorridos de la Qualcada susceptibles de crear peligro para las personas, in-
formación que encontraréis detallada en el programa de fiestas, en este bando, en 
la sede electrónica (http://alaior.sedelectronica.es) y en el portal de transparencia.

Así mismo, se recuerda que la participación activa en los diferentes actos es volun-
taria e implica la aceptación y acatamiento a lo que expresan los Protocolos de las 
fiestas (http://alaior.sedelectronica.es). Por este motivo, cualquier persona que se 
encuentre dentro de los espacios de desarrollo de estos actos festivos lo está por 
voluntad propia, lo que implica que acepta de forma personal las consecuencias 
de un posible contratiempo o accidente y que asume por su cuenta el riesgo que 
ello comporta y sus posibles consecuencias. Esta conducta exime al Ayuntamiento 
de responsabilidad, salvo que se demuestre culpa o negligencia del mismo, puesto 
que el daño nace de la negligencia de quien asume el riesgo y quien asume el ries-
go tiene, por lo tanto, la obligación jurídica de soportarlo.

Esta Alcaldía confía, no obstante, en la responsabilidad de los participantes y en su 
colaboración en el buen desarrollo de las fiestas de Sant Llorenç.

Alaior, Fiestas de Sant Llorenç 2016

Misericordia Sugrañes Barenys
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Arcadi Gomila:
el poeta, el melòman,
el cronista, el ciutadà

Autor:
Miquel Àngel Limón Pons

Fotografies:
Arxiu familiar
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1. Trista notícia

El traspàs d’Arcadi Go-
mila Pons (1924-2016) 
ha colpit, ben segur, el po-
ble d’Alaior. L’any 2016 hi 
quedarà marcat, amb ma-
jor o menor solc però visi-
ble, llargament. Es tracta, 
potser, d’un d’aquells cops 
necrològics que no poden 
passar desapercebuts allí 
on queden registrats, per-
què la persona en qüestió 
hi era prou coneguda, sen-
se exclusions. I el que sem-
bla encara més definitiu: 
gairebé tothom havia re-
but d’ell, en un moment o 
altre, algun efecte del que 
han estat les seves activi-
tats lligades a la trajectòria 
del poble durant un estol 
d’anys.

Efectivament, el traspàs 
d’Arcadi Gomila compleix 
aquests preceptes, motiu 
pel qual la trista notícia no 
va deixar indiferent ningú. 
Amics, familiars, alaiorencs, 
periodistes, poetes, melò-
mans..., la gamma sence-
ra de ciutadans se n’ha res-

sentit.
En conseqüència, qualsevol enaltiment pòstum que hom vulgui brindar-li 

resultarà sempre ajustat i adient: mai no serà sobrer ni desmesurat. Just amb 
aquesta pretensió estan redactades les pàgines que ara segueixen. Però, entre-
tant, els mateixos elogis que creiem que mereix la seva memòria no podran 
veure’s sinó dominats per l’aflicció, perquè, fet i fet, Arcadi Gomila ens ha deixat 
i no tornarà a ser entre nosaltres, els qui encara divagam per aquestes latituds 
terrenals. I, tanmateix, marxar no suposa, en realitat, que algú s’esvaeix per sem-

A l’edat d’un any
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pre, com passa amb el fum de formatjades, amb un bufarut de vent o amb una 
flor venturera que, per no fer, no fa estiu. No, no, ben al contrari: Arcadi Gomi-
la és enfora d’haver representat un tipus efímer, fonedís, sense cap interès. Els 
dos homenatges de què va ser objecte de seguida del traspàs, en són bona pro-
va; i permeten d’entendre’ls com la reacció de cor de la seva ciutat. El primer 
va tenir lloc al Club de Jubilats, dia 5 de maig, amb una confluència de lectures 
poètiques, de cançons en la veu poderosa de na Joana Pons i amb l’evocació dels 
trets biogràfics principals. Es va posar la rúbrica a tot plegat amb la interpreta-
ció de l’”Himne del Club de Jubilats”, la lletra del qual era flor literària de la seva 
inspiració, amb música del mestre Antoni Pons Morlà. El segon homenatge, tot 
provocant una assistència excepcional de públic, va omplir a vessar l’aforament 
del Centre de Cultura Sant Diego, dia 21 de maig, en el decurs del qual la con-
fluència fou encara de major volada. Foren ben bé dues hores farcides i emoti-
ves. S’iniciaren amb el discurs municipal de l’alcaldessa, a la manera d’un pòrtic. 
Després, s’hi van anar trenant dues proses biogràfiques que dibuixaren els parà-
metres d’una vida de més de noranta anys. Hi desfilà també la cadència dels rap-
sodes, que insuflaren paraula modulada als versos. Més tard, s’hi projectaren els 
testimonis videogràfics d’una galeria de ciutadans: Simón Orfila, Catalina Gomila, 
Antoni Sintes, Margarita Mercadal, Onofre Pons Quintana i tants d’altres. Delicio-
sa fou l’actuació d’una néta —la petita Mar Gomila— sobre les tecles del piano. I 
no manco, les notes fol-klòriques de Sa Rondalla, que agraïa que els hagués com-
post la lletra de “Sa Jota d’Alaior”, amb música de Nico Guasch. O la veu afinadís-
sima, alta i suprema, de la nostra primera soprano, na Maria Camps, que cantà la 
llegendària “Xoroi”, tinguda avui per la cançó ensenya de les moltes que escriví la 
ploma d’Arcadi Gomila. En definitiva, no seria fàcil trobar l’antecedent d’una de-
funció que, al nostre poble, s’hagi acompanyat d’una semblant resposta ciutada-
na i popular. “Qualque cosa té s’aigo, quan la beneeixen”, que adverteix la pagesia 
mallorquina quan vol enaltir els valors que s’amaguen en allò que és d’aparença 
senzilla i modesta, però que sacia la set. Caldrà reconèixer que, en efecte, Gomila 
ens va encalmar la set d’informació, la set per la poesia o la set per la música; i 
no manco, la set d’amor a la cultura menorquina tota.

Amb la seva mort, succeïda el proppassat 15 de març, se’ns va fer avinent que 
Arcadi Gomila s’havia arrumbat cap a una altra vida. Emperò també que tot el 
que ell havia estat com a alaiorenc havia de mantenir-se amb nosaltres, perquè 
s’havia comportat com un conciutadà amb el mèrit d’haver-nos omplert, cívica-
ment parlant.
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2. Família i nai-
xença

Arcadi Gomila, se-
gons que ho va con-
siderar un col·lega 
seu del periodisme 
menorquí,1 perta-
nyia a la denomina-
da “generació per-
duda”: la d’aquells 
infants i joves que, 
atrapats per la tra-
gèdia de la Gue-
rra Civil espanyo-
la, ho van tenir tot 
en contra, a penes 
amb possibilitats la-
borals, patint gana, 
sense accés fàcil als 
estudis, amb molts 
de drets bàsics ne-
gats i sotmesos a la 
dictadura en què va 
derivar, finalment, 
l’episodi fratricida. 
Arcadi Gomila, com 
tants en aquells 
anys adversos, ha-
gué d’acostumar-se 
a les renúncies.

Era fill de Pere Go-
mila Garriga2 i de Francisca Pons Gonyalons, un matrimoni que habitava una casa 
del carrer del doctor Pons —exactament, en el número 5—, on Arcadi vingué al 
món a les deu de la nit del 5 de març de 1924, el Dimecres de Cendra d’aquell 
any. Foren els avis paterns Miquel Gomila Orfila i Joana Garriga Rotger. I els ma-
terns: Josep Pons Orfila i Francisca Gonyalons Pons. El pare es distingia per les 
seves adscripcions al progressisme republicà dels primeres compassos del segle 

Amb el pare Pere i el germà Álvaro

1  Vegeu Bagur, Josep, «Arcadi Gomila i el seu poble», dins la columna “Terra del vent” del diari Menorca, 
16-3-2016, pàg. 3.
2  Pere Gomila Garriga, fill de sabater, havia nascut el 18 de desembre de 1893, i morí el 7 de març de 
1988. Agraesc a Serafí Pons Barro la seva sempre diligent ajuda en les consultes del Registre Civil.
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XX. De fet, una gasetilla del diari La Voz de Menorca, de Maó, òrgan de les esque-
rres menorquines, revelava la coherència que havia observat el pare quan li nas-
qué el primogènit. Lluny d’ordenar un registre religiós per al natalici, optà per 
la solució laica. «Otro acto civil», ho titulà el periòdic, desplegant la notícia en 
aquests termes ad litteram: «En Menorca  se registran con frecuencia actos civiles 
—deia el periodista—, pero, como puede observar cualquiera, son más frecuentes 
ahora que los reaccionarios y clericales se las dan de mentores del Gobierno y 
acentúan su manía de monopolizadores del buen sentido, del orden, del patrio-
tismo, etc., y de tener la exclusiva para dar patentes en tal sentido». La intenció 
d’aquestes paraules d’apel·lacions ètiques s’entén de seguida si recordam que, en 
aquell mes de març de 1924, Espanya travessava els ensurts de la Dictadura de 
Primo de Rivera. I encara que ja actuava l’Oficina d’Informació i Censura, dirigida 
per la bota del coronel Pedro Rico Parada, un exgovernador civil de Girona, aque-
lla gasetilla veié la llum sense les mutilacions que infligia el que se’n deia “lá-
piz rojo”. Les llibertats constitucionals havien quedat suspeses pel cop d’estat de 
setembre anterior (1923), de manera que tindrem un Arcadi Gomila nascut dins 
l’ofec de certes banderes autoritàries i de repressió de les llibertats. I açò no obs-
tant, el pare optà per fer un registre civil, i no pas religiós, per al seu primer fill. 
«Consideraciones aparte —afegí encara la gasetilla anterior—, digamos con sa-
tisfacción que el hermoso niño Arcadio Gomila Gelabert [sic, per Pons], acaba de 
ser inscripto en el libro de ciudadanía de Alayor, pero no en las listas de la Igle-
sia, ya que para darle nombre bastó que oficiase únicamente el señor juez muni-
cipal. Mil felicidades deseamos al pequeño Arcadio, y damos la más cordial en-
horabuena a sus padres, nuestros estimados amigos doña Francisca y don Pedro, 
digno empleado este último del Ayuntamiento de Alayor».3 Després insistirem, 
però fem observar l’elecció del nom, Arcadi. Encara que figura en el santoral cris-
tià per a alguns sants, bisbes i màrtirs, Pere Gomila, amb seguretat plena, l’escollí 
amb una intenció laïcista. És prou sabut que es tracta d’un nom d’origen grec que 
es refereix, com a substantiu comú, als naturals d’Arcàdia, la ciutat de la penín-
sula del Peloponès. A la vegada, en la mitologia, al·ludia al paradís terrenal, re-
flex idealitzat de la vida bucòlica dels pastors que aspiraven a assolir l’harmonia 
amb l’entorn. Si, per contra, la pretensió paterna hagués estat en consonància 
amb una qualsevol idea religiosa, no trobau que hauria maldat d’assegurar per 
al fill una inscripció parroquial, i no només civil? Com que no ho féu, la deducció 
aflora clarament: tingué la voluntat d’adjudicar al fill un nom laic i no pas catòlic, 
un fet, per altra banda, que ja era pràctica arrelada entre els sectors progressis-
tes de la seva vila.

El pare era treballador administratiu de la Sala, però també un col·laborador 
actiu de l’Escola Lliure d’Alaior, com veurem de seguida. Quan repassam 
l’hemerografia d’aquells moments, hom pot advertir que l’estabilitat laboral no 

3  La Voz de Menorca, edició del 20-03-1924, núm. 5249, pàg. 3.
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li va resultar gens còmo-
da a causa de la mateixa 
Dictadura. Feia alesho-
res d’oficial primer de se-
cretaria, equivalent al mo-
dern càrrec d’oficial major. 
L’havien nomenat en una 
sessió municipal del 17 de 
maig de 1921, sota la batlia 
de Joan Piris Mercadal, en-
cara emparats en un marc 
de constitucionalitat, a tres 
anys del cop d’estat de qui, 
el 13 de setembre de 1923, 
essent Capità General de 
Catalunya, va interrompre 
l’etapa democràtica de la 
Restauració. En aquella de-
cisió administrativa, Pere 
Gomila fou catalogat com 
a escrivent de primera, amb 
un salari de 400 pessetes 
anuals, mentre que un seu 
company, Miquel Mascaró 
Mercadal, hi va ser designat 
com a escrivent de segona. 

Després del daltabaix polític atiat per Miguel Primo de Rivera, el funcionari, però, 
no arribà a perdre el lloc de feina, malgrat les polèmiques periodístiques que s’hi 
havien de desfermar a compte de les implacables cessanties a què donà lloc el 
canvi de règim.4 Finalment, entrada la Guerra Civil, hi havia de ser elegit per a 
les funcions de secretari de la corporació, càrrec que mantingué fins al final del 
conflicte armat.

2. 1. Els primers estudis. Un mestre estimat
 Entretant, la folla guerra entre germans va recaure sobre la jove vida d’Arcadi 

Gomila quan estudiava els cursos inicials del batxillerat, a Maó, un cop finalitza-
da l’etapa de primària a la Graduada d’Alaior. Tenia només 12 anys.

4  Vegeu les edicions de La Voz de Menorca i El Bien Público dels dies 24 de desembre de 1923 i següents. 
S’hi troben un seguit d’articles i de cartes de rèplica i contrarèplica en relació amb la conducta de persecució, o no, 
de les noves autoritats polítiques pel que fa a l’estabilitat laboral dels funcionaris d’Alaior. 

Noces
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 Els seus estudis 
primaris s’havien 
desenvolupat, és 
clar, a Alaior ma-
teix, amb dues ex-
periències que el 
marcaren fonda-
ment. D’una banda, 
el pas per l’escola 
racionalista en 
un primer estadi; 
i, més tard, per la 
Graduada, o Escola 
Nacional de fillets.

 No disposam de 
gaires detalls de 
l’etapa a l’escola 
laica, perquè la 
d o c u m e n t a c i ó 
acadèmica que es 
conserva és escas-
síssima. Val a recor-
dar, tanmateix, que 
l’oferta educativa 
d’aquest signe fou, 
per al cas alaiorenc 
en concret, el fruit 
d’un ampli movi-
ment social que 
havia d’abastar, no 

sols l’ensenyament, sinó els socors mutus, diverses formes de cooperativisme, les 
lluites electorals o la defensa activa de posicions polítiques obreristes, incloses 
les reivindicacions sindicals. Com ha volgut Pere Alzina,5 els primers anys del se-
gle XX conegué, en definitiva, una dinàmica sense precedents, que, en el camp 
educatiu, havia defensat l’establiment d’una escola graduada al municipi (1911) 
i, més agosarat encara, haver aconseguit l’anhel d’una escola moderna i laica, vis-
ta com la fita última que garantia el compliment de certs ideals pedagògics nous, 
amb una formació íntegra i integral de l’alumne, que aspirava a anar més enllà 
d’objectius merament memorístics en l’aprenentatge. L’escola laica havia obert 

El matrimoni amb els dos fills

5  Vegeu Alzina, Pere, Moviment obrer i escoles laiques a Menorca (1900-1936), Edicions Documenta 
Balear, núm. 74, Palma, 2014. I del mateix autor, La Escuela Libre de Alayor (1906-1939), Publicacions de 
l’Institut de Batxillerat de Maó, 1980.
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les portes el 1906, en règim de classes nocturnes. La columna vertebral, de bon 
començament, fou el català de Sabadell Joan Duran i Pineda (1888-1926). Com 
que, per devers l’any 1917, s’hagué d’absentar de Menorca, l’escola traspassà la 
direcció provisional al mestre Albano Rosell. Però en marxar aquest a Montevi-
deo, la vacant li va ser encarregada a «un alumno de Juan Mir y Mir, por todos co-
nocido, Pedro Gomila Garriga, que impartió la docencia hasta la llegada nueva-
mente del maestro Durán [...]». Així ho escriu Pere Alzina,6 de manera que podem 
fer-ne dues deduccions importants. Primera: que el pare d’Arcadi era exalumne 
del racionalisme pedagògic que havia sembrat Joan Mir i Mir a Alaior en tom-
bar el segle XX. I segona: que hi va ser mestre col·laborador amb caràcter interí. 
Veure-hi més tard, idò, a un fill en aquelles aules, ho hem d’entendre com un fet 
absolutament normal.

 Per tant, que el pare hauria actuat de primer estímul per atiar-li l’estima per 
la cultura i per la formació escolar, no té marge de discussió, em sembla. Però en-
cara hi trobarem altres persones decisives en la forja de la personalitat d’Arcadi 
Gomila. Ja matriculat a l’Escola Graduada (el centre, diguem-ne, oficial en el mu-
nicipi), la figura de major pes específic havia de ser un ciutadellenc, el mestre An-
dreu Bosch i Anglada. Fou així fins al punt que, en la vellesa, volgué dedicar-li un 
retrat titulat «La vocació pedagògica d’un mestre d’escola».7 Espigolem-ne unes 
frases.

 «Hi exercia com a mestre del grau superior —que relata Arcadi— un mes-
tre d’escola de Ciutadella, dony Andreu Bosch i Anglada [...]». «Era tan profund 
i marcat el seu amor per la pedagogia, que la seva classe, més que una aula on 
s’ensenyava de forma rutinària i mecànica [...] unes assignatures i uns conceptes 
educatius, era un lloc on es disfrutava aprenent, i en el que, moltes vegades, de-
gut a l’extraordinària vocació pedagògica i a la docència progressista del mestre 
Bosch, les lliçons i orientacions escolars es convertien en pura diversió, perquè 
es sortia dels llibres per ampliar coneixements com si es jugàs...».

 Accedí a les classes d’Andreu Bosch el 1934, a 10 anys d’edat, després 
d’haver conclòs el grau mitjà que dirigia el mestre Llorenç Pellicer, «una persona 
d’edat madura, fadrí (record —afegeix— que vivia a Sa Fonda des Comerç), un poc 
panxarrut, sempre ben pentinat, amb cabells canosos, i nerviós». Un seguit de 
mètodes nous s’obriren llavors davant l’al·lot, de reptes desconeguts i d’estímuls 
fascinants que haurien de ser ben bé inoblidables per a ell. «Sempre he sentit 
una espècie d’agraïment i de tendresa envers el meu antic professor —assegurarà 

6  Alzina, Pere, La Escuela Libre de Alayor (1906-1939), Publicacions de l’Institut de Batxillerat de Maó, 
1980, pàg. 63.
7  Una còpia es guarda entre els papers personals d’Arcadi Gomila. L’he consultat gràcies al seu fill Pere, 
a qui agraesc l’ajuda per elaborar aquesta semblança. Hom diria que hauria estat escrit per prendre part en algun 
concurs literari insular, perquè no hi apareix amb cap signatura ni amb cap nom, però sí va amb un lema: “Anys 
llunyans”.
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fins als finals dels seus dies en recordar el mestre Bosch— qui, des de la meva in-
fantesa, ja em va esperonar per aprendre a expressar-me». A més, entrà en con-
tacte amb noms immortals de la literatura castellana. «Ens llegia per capítols 
Don Quijote de la Mancha, i ho feia amb un to tan jocós, que tot l’alumnat, i ell ma-
teix, rèiem per les butxaques. [...]. Però també ens llegia literatura popular me-
norquina, i com rèiem també amb les tribulacions de L’amo en Xec de s’Ullastrar, 
o Les classes passives de Ruiz i Pablo...!». Fent-hi alguns treballs de recerca a la 
Biblioteca de La Caixa, «vaig descobrir Gustavo Adolfo Bécquer, Góngora, Que-
vedo, Rubén Darío i tants grans poetes espanyols que estaven esperant, allà als 
prestatges de la Biblioteca, que els lectors obrissin les blanques pàgines, i fessin 
sortir dels llibres la profunditat del pensament, el simbolisme i la passió exqui-
sida dels autors».

 Vingué després el salt als estudis secundaris. Havia esclatat la Guerra Civil, 
però, per a aquell adolescent d’Alaior, aquella hora tingué un altre perfil: afrontar 
una etapa de què pocs podien disposar. En tost de veure’s orientat al món laboral, 
com la pràctica totalitat dels seus companys, Arcadi ingressà a l’institut de ba-
txillerat de Maó. Els quatre primers cursos els va completar; però el vertigen del 
trienni negre, afeixugat pels odis i les bombes, esdevindria colpidor i definitiu 
per orientar la seva biografia cap a la fosca indefectible que havia de ser comuna 
a la seva generació. De bon començament, perquè veié l’escolarització interrom-
puda per sempre, sense retorn possible a les aules per tal de guanyar el títol de 
batxiller superior. En segon lloc, perquè el 1938 va morir la mare, deixant-lo orfe 
—a ell i al seu germà Álvaro— dia 21 de novembre, amb només 39 anys. I, enca-
ra, en tercer lloc: perquè el pare, després de la guerra, va ser sotmès a depura-
ció política, atès què havia treballat com a escrivent dalt la Sala i, en els anys de 
desfeta bèl·lica, havia actuat de secretari de la corporació. Aturem-nos sobre el 
període amb una mica de detall.

2.2. L’etapa de l’institut
Com que el tercer grau de la Graduada el cursà amb bons resultats acadèmics, 

de seguida esdevingué alumne candidat a l’ensenyament secundari. Hi requeien, 
però, diverses adversitats. D’una banda, el fet de ser fill d’una família d’escassos 
recursos econòmics; i de l’altra, la situació de guerra al país. A favor, en canvi, dis-
posava d’un expedient escolar prou positiu. Com ha quedat registrat al seu expe-
dient personal,8 Arcadi anà a l’institut esgrimint-hi una prova de capacitat quali-
ficada amb la nota de “sobresaliente” emesa pels mestres de la Graduada d’Alaior, 
la qual cosa li serví perquè li fos convalidat el primer any de batxillerat complet, 

8  Agraesc sincerament l’ajuda dilecta que m’ha proporcionat la professora Marga Bennàssar, que custodia 
l’arxiu històric de l’institut de Maó, l’actual IES Joan Ramis i Ramis. Es tracta de l’expedient d’alumne número 
2763, que conté totes les dades i els certificats oficials que transcrivim aquí.
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amb data del 14 de juliol de 1937. A continuació, ja sota la disciplina acadèmica 
de l’institut, es pogué matricular directament a segon curs el setembre d’aquell 
mateix any, quan les bombes de guerra siulaven sobre el país feia dotze mesos. 
Hi tingué matrícula gratuïta, reforçada, a més, pels avals de caràcter polític i el 
de bona salut. En efecte, el secretari d’Esquerra Republicana d’Alaior, Joan Seguí 
Llambies, signà un certificat d’aquest tenor, dia 9 de juliol: «Que los ciudadanos 
Pedro Gomila Garriga y Francisca Pons Goñalons, padres de Arcadio Gomila Pons, 
alumno de las Escuelas Graduada de esta ciudad, son socios de esta Agrupación 
Local de I.R., y, por tanto, de absoluta lealtad al régimen y a la causa que defen-
demos». Alhora, el secretari de la llavors anomenada Sociedad de Oficios Varios 
(UGT), Miquel Morlà Melià, declarava el següent: «Que Pedro Gomila Garriga […] 
es socio desde hace tiempo de esta Sociedad, y afecto al régimen constituido, no 
teniendo otros ingresos que el jornal que percibe como empleado del Ayunta-
miento». Som en uns moments en què la funció que exercia era la de secreta-
ri de la corporació municipal. En aquestes circumstàncies familiars, la matrícula 
que li va ser atorgada fou la de categoria gratuïta. I el mateix va aconseguir en 
els cursos tercer i quart. Els comptes eren ben clars: en una declaració jurada que 
envià signada i segellada el seu pare, quedava constància que la família sols se 
sostenia pels ingressos de 4.500 pessetes anuals que el cap de casa, rebia com 
a treballador municipal, i que no posseïa cap altre bé, ni mercantil, ni comercial, 
ni immobiliari de cap mena.

Cronista
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 Tot i el valor circumstancial, l’expedient acadèmic d’Arcadi Gomila conté 
l’examen que, en diverses assignatures, va haver de formalitzar per tal de ser-
li convalidat el primer curs de batxillerat. Hagué de resoldre proves de ciències 
naturals, de redacció, de problemes d’aritmètica, de geografia física d’Espanya i 
de matemàtiques, dedicades a les operacions amb  números decimals. Avui re-
sulta ben interessant el text de redacció que hi va composar, sota el títol «Me-
norca en tiempo de guerra. La vida en la isla. Peligros y precauciones». Tenia tot 
just 13 anys, i escriví d’aquest tenor la seva innocent visió del drama civil, amb 
prou discerniment d’allò que encarnava, políticament, cada bàndol en litigi. Es-
coltem la redacció íntegre: «Menorca pertenece al Gobierno leal de la República. 
En Menorca no ha habido guerra, pero se han sufrido las consecuencias de ella. 
Bombardeos, poca comida, intranquilidad, etc. La vida en Menorca se hace difícil, 
pues la falta de víveres y poca comida nos han ocasionado una vida triste, por-
que, a pesar de no encontrarse comida, tampoco se encuentran ropas, ni papel 
para escribir, a pesar de que hasta ahora no ha faltado. El no haber estas cosas 
es la causa de no tener barcos en Menorca, pues, como temen que los facciosos 
nos los hechen [sic] a pique, o que no se apoderen de ellos, como han hecho con 
el Ciudadela. Hay el peligro de que los aviones nos vengan a bombardear como 
a veces han hecho en Mahón; para ello la sirena toca, y la gente acude a los só-
tanos donde no hay tanto peligro como en la calle. También hay el peligro de un 
desembarco faccioso, y por esto hay las baterías de Son Bou, Biniancolla, La Mola, 
etc., en las cuales hay además cañones anti-aéreos para tirar a los aviones que 

Redacció del Menorca
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vienen a bombardear y cañones y armas de guerra, para tirar a algún buque que 
intente hacer un desembarco». Observi’s que va construir, fet i fet, una narració 
amb una estructura de sintaxi castellana perfectible però prou correcte. I el que 
és més remarcable: sense a penes faltes d’ortografia, llevat de la sempre entre-
maliada confusió de la h que se li va escolar en el verb “echar”.

 El quart any del batxillerat elemental va discórrer en paral·lel a les acaba-
lles de la guerra. Lluny, però, de disposar d’opcions per prosseguir el batxillerat 
fins al final, la conclusió del conflicte armat va comportar, al seu torn, la interrup-
ció abrupta i irreversible de futures progressions acadèmiques que, vist el seu 
expedient personal, hauria resultat un fet normal. Vull dir que la pau militar de 
l’1 d’abril de 1939 va representar per a la família Gomila caure en una dura des-
empara. És a dir: va ser víctima directa de la fractura social duríssima que havia 
de presidir la història del franquisme. Fou així que el pare, arbitràriament ex-
pulsat de l’Administració municipal, s’hagué de situar de nou laboralment. Vidu i 
amb dos fills menors, mirà d’obrir-se esperances en el sector de la sabata com a 
petit empresari, amb la col·laboració d’uns altres socis. En realitat, pogué agafar-
se a un clau roent: el taller de calçat de què formava part com a soci fundador als 
anys vint. En una data l’exactitud de la qual no he pogut documentar, funciona-
va a Alaior l’empresa «Calzados Pedro Gomila», amb altres dos socis: Antoni Pons 
Anglada i Antoni Pons Timoner, aquell qui després seria un popular batle en el 
darrer franquisme i la primera democràcia. La petita indústria manufacturera va 
romandre oberta fins a mitjans dels anys seixanta. Idò, Pere Gomila Garriga que-
dà laboralment adscrit al negoci com a nova font d’ingressos i de sosteniment de 
la família.

A la vegada, va ser en aquest mateix context històric que, Arcadi, que havia so-
miat que algun dia seria mestre d’escola, també acabà d’aprenent de la incipient 
indústria del calçat. «En realitat —ens ha deixat dit ell mateix—, són pocs els re-
cords agradables d’aquella etapa, en la qual tot mancava, fins i tot el menjar».9

De llavors ençà, els estudis reglats van desaparèixer de la seva vida, per trans-
formar-se en treballador del sector secundari la resta dels seus dies. Començaria 
en el calçat, a la vora del pare; després entraria a la fàbrica CATISA de bijuteria, 
instal·lada a Maó, en tasques administratives; i, per últim, treballà com a escri-
vent per a l’empresa de Juan Palliser SA, d’Alaior, dedicada als prefabricats per a 
la construcció. En aquesta darrera ocupació, s’hi jubilà.

 Tanmateix, aquest resum del full laboral no pot portar-nos a enganys. Ben 
al contrari: amaga una biografia farcida d’esperit culte, d’estima constant a les 
arts, les lletres, el saber i a la història de Menorca. Rere de l’aparent adminis-
tratiu i del ciutadà comú, s’hi va forjar un home abraçat a tantes i tantes formes 

9  Vegeu Quetglas, Joan J., entrevista a Gomila titulada «La instauración de la democracia es el hecho 
más relevante que he vivido», dins la sèrie «Trayectoria vital», diari Menorca, 28-6-2008, pàg. 22.
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d’intel·lectualitat. De fet: s’hi descobreix un poeta, un diletant de les especiali-
tats musicals i un cronista consagrat al periodisme corresponsal durant més de 
cinquanta anys. Malgrat que són facetes que, en el personatge, existiren en cons-
tant imbricació entre elles, formant una única personalitat, les analitzarem per 
separat per resseguir una exposició metòdica.

3. El poeta i el narrador
L’influx remot del mestre de primària Andreu Bosch rau dins el bessó d’un 

Arcadi Gomila que sempre sentí una viva inclinació per la poesia com a patró 
d’expressió artística —fins i tot com a forma i estil de vida. De fet, la sang biogrà-
fica, en ell, fou la poesia i la literatura, a partir de les quals acabarien forjant-se el 
lletrista de cançons i el corresponsal periodístic en una mateixa persona. Hi ha, 
en efecte, una mena de desplegament coherent i escalonat: apareixerà l’home 
atansat a la poesia, que derivarà, en paral·lel, en el lletrista; i, en segon lloc, el 
poeta i el lletrista acabaran donant llum al periodista. Heus aquí, per mi, la lò-
gica interior del personatge, el seu més incontrovertible i constant eix de vida.

 El mateix Arcadi Gomila havia explicat sovint que, en els anys cinquanta, ha-
via donat a conèixer la seva firma a les pàgines del diari Menorca amb un seguit 

Cronista
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de col·laboracions poètiques, al marge de qualsevol finalitat informativa o perio-
dística. No s’ha fet, tanmateix, la recollida completa i sistemàtica d’aquell grup 
de composicions. Sabem, però, que bona part de la col·lecció va ser compilada 
en un llibre que li volgué editar el seu dilecte amic de la infantesa, Josep Mas-
caró Passarius. Ho féu a Palma, l’any 1972, amb el títol Els records i Orto fugaz, 
que reunia trenta-una poesies en llengua catalana i castellana, raó que explica 
la forma bilingüe del títol.10 Per cronologia, la sèrie arriba a incloure la peça «La 
caseta», de 1972, que li va merèixer un accèssit al segon premi dels Jocs Florals 
de les festes de la Mare de Déu de Gràcia de Maó.

 Quedi dit, tot passant, que el 1974 va rebre la Flor Natural en els mateixos 
Jocs de Maó, amb el recull de poemes Serenor. I que, cinc anys després, el 1979, 
li va ser premiada la poesia «Alça en l’aire la bandera» en la biennal de Ciutade-
lla.

 Qui seria sempre un bon amic seu del periodisme, Paco Pons Capó, redactor 
en cap del rotatiu insular, va publicar aquestes paraules sobre la novetat edito-
rial de 1972: «Nuestros lectores —diu— conocen ya de sobra la personalidad de 
Arcadi Gomila, tanto a través de sus crónicas de Alayor que publicamos en estas 
mismas páginas, como por sus poesías aparecidas en la página literaria, para in-
tentar descubrir aquí el quehacer literario y poético de nuestro querido amigo y 
colaborador. […] En sus sesenta y dos páginas figuran más de treinta composicio-
nes poéticas, iniciándose con diez de ellas en catalán, en las que quizá sea don-
de aparece más clara y luminosa la inspiración poética de Arcadi Gomila, donde 
el verso lleno y emocionado, donde el corazón se expresa abierto y natural, que 
por algo es el idioma que utiliza en su normal convivencia y en el que está acos-
tumbrado a pensar y expresar sus más caros sentimientos. […] Con esta obra, que 
constituye una recopilación de poesías ya publicadas en periódicos y revistas, Ar-
cadi Gomila —premiado en certámenes literarios y en festivales dedicados a la 
canción— se lanza abiertamente a la palestra literaria».11

 Al seu torn, Andreu Casasnovas, potser estalonat en una superior formació 
literària, gens freqüent en el periodisme d’aquelles dècades, va acollir el poemari 
amb aquestes consideracions: «Es posible que Arcadi Gomila se sienta desplaza-
do de la sociedad que le rodea, de la turbamulta vaga y espesa, donde sus senti-
mientos aquilatados chocan con la incomprensión cuando no con la indiferencia, 
y se suscite en su ánimo un afán enorme de evasión, de hurtarse a unas costum-
bres que evolucionan y le hieren. De esta manera, y como testimonio de su acti-
tud, compone versos como los de “Les meves evasions”, e incluso en “Els records” 

10  El llibre fou imprès a Gràfiques Miramar, amb il·lustracions a tinta de P. P. Pons. En la primera part 
apareixen deu composicions en llengua catalana (un terç); i en la segona, vint-i-una en llengua castellana (dos 
terços)
11  Vegeu el comentari periodístic de Pons Capó, F., «Els records y Orto fugaz, un libro de Arcadi Gomila 
Pons», a la secció «Los martes Letras», edició del 19-12-1972.
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en que, de hermano a hermano, se confiesa con otro poeta». Com ja ho havia su-
bratllat Pons Capó uns mesos abans, els millors resultats del poemari bategaven 
en les peces en català, ja que «la vena inspiradora es en ellas más rica, más es-
pontánea, y calan más profundo en el sentimiento».12

 L’Arcadi Gomila escriptor, però, ja havia donat altres senyals abans d’aquella 
fita poètica. És el cas de la monografia que li havia encarregat l’editor ciutada-
llenc de la revista El Iris, amb un treball de descripció geogràfica i històrica de 
la vila i terme d’Alaior, enriquida amb una síntesi de la galeria d’autoritats de la 
cultura local. Portaria per títol Alayor y su comarca, de vint pàgines, onzè de la 
col·lecció. Talment com ho afrontaria un geògraf, enfora d’una qualsevol inten-
ció de guia turística, Arcadi Gomila va retractar-hi una descripció general del ter-
me, hi va endreçar uns apunts d’història local i d’arqueologia, una panoràmica 
literària de les cales i les platges, el dibuix de les fonts de riquesa social i econò-
mica i, finalment, els perfils dels fills il·lustres.13

12  Vegeu A[ndreu] C[asasnovas], diari Menorca, edició del 6-2-1973, pàg. 9.
13  Com a nota de cloenda de la monografia, hom pot llegir-hi: «Los datos históricos y biográficos han sido 
extraídos de “Ensayos de Sociología”, trabajo realizado por los alumnos de la Escuela Graduada de Niños, bajo la 
dirección de su profesor D. Augusto Cortés». Caldria comprovar-ho, és clar, però em fa l’efecte que en aquell grup 
d’alumnes de primària podríem trobar-hi el nom del mateix Arcadi Gomila.

Dilluns de Sant Llorenç
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 L’escriptor va fer les lògiques incursions en el camp de la prosa literària. Fins 
i tot, hem localitzat en els calaixos personals del que fou el seu domicili familiar 
del carrer de Diego Saura un original inesperat. Es tracta d’un mecanoscrit per al 
teatre titulat La esfera, i que ell mateix, com a autor, qualifica de «juguete lírico 
en un acto». Hi desfilen vuit personatges, i va signat a Alaior, el gener de 1962. 
No hem sabut determinar, però, si fou mai representat als escenaris.

 Un bon caramull d’altres textos en vers o en prosa demanen, entretant, algu-
na revisió i ordenació, per esclarir quina va ser la producció literària que sortí de 
la seva ploma. Podem, però, assegurar que, en la dècada dels noranta, potser va 
viure una crescuda d’inspiració. Ho diem perquè les carpetes personals guarden 
un seguit de relats, alguns dels quals haurien estat escrits per prendre part en el 
concurs que, el 1992, van instituir Editorial Menorca i la caixa d’estalvis de Ba-
lears Sa Nostra. Arcadi Gomila, en les quatre primeres convocatòries, hi va enviar 
sengles originals. Tots van quedar seleccionats i avui es troben en les respectives 
edicions impreses. Són els següents: «Els refugis antiaeris d’Alaior» (1992); «His-
tòria d’una depressió» (1993); «Llum de tardor» (1994); i «Tot descobrint Ítaca» 
(1995). Fet i fet, les narracions presenten una base memorialística i una cadència 
palesament amarada de lirisme i enyorança.

Foto darrers anys
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3. 1. El lletrista
Una derivació específica que Arcadi Gomila imprimí a la seva vocació poètica 

fou la de compositor de lletres de cançó.
 El marc actiu i vivíssim d’aquesta especialització el trobam, àlgid, entre 

1964 i 1967. És el període en el qual l’Ajuntament d’Alaior tingué la iniciativa de 
fundar els festivals de la cançó menorquina,14 convocats sota el lema «Ala d’Or», 
que havia de donar nom al primer premi. L’esdeveniment, en paraules del mateix 
Gomila, «va suposar un extraordinari èxit artístic, una divulgació molt important 
i accentuada del nom de Menorca arreu de la geografia hispana, i en especial de 
Catalunya». I també, «el llançament d’unes cançons que avui, encara, després de 
més d’un quart de segle, s’escolten alguna vegada».15

 La implicació que ell hi va assumir fou doble. D’una banda, com a inspirat 
lletrista; i de l’altra, com a membre de la comissió organitzadora que havia no-
menat l’Ajuntament, que n’era la institució convocant fent part del programa 
oficial de les festes de Sant Llorenç. Colze a colze, es posà a treballar, genero-
sament, amb Joan Melià Olives, Josep Maria Giménez, Onofre Pons Quintana i Idi-
lio Paul Camps. El grup fou l’encarregat de formar l’orquestra de vint músics; de 
concertar la logística (il·luminacions, megafonia, decorats, etc.); de contractar els 
cantants intèrprets i els presentadors d’escena i, no cal dir-ho, un dens, complex 
rosari de preparatius. L’edició inaugural fou guanyada per la cançó «Un amor en 
Menorca», de Gumersind Riera en la creació lírica i del mestre Deseado Merca-
dal Bagur, com a autor del pentagrama. Ara bé: Arcadi Gomila veié seleccionada 
la seva contribució titulada «Vuelve a Menorca», per tal de formar el disc que la 
casa Columbia hi va enregistrar com a llegat de l’esdeveniment.

 Al segon festival, l’agost de 1965, va presentar-hi dues composicions que 
passaren el filtre de selecció: «Te amé en Menorca» i «Xoroi», la darrera de les 
quals obtindria el guardó d’Ala de Bronze; però que, a la llarga, esdevindria una 
extraordinària peça gairebé icònica i immortal, musicada pel seu bon amic català 
de Breda, a la comarca de la Selva, Salvador Codina i Cabra (1910-1985). Casual-
ment, la primera peça fou composada musicalment per la filla de Codina, Maria 
Assumpció Codina i Gubianes (1943).

 Al tercer, celebrat el 1966, tornaria a participar-hi, amb un èxit absolut, per-
què l’Ala d’Or va ser adjudicada a la seva cançó «Volveremos», amb la col·laboració 
musical del mestre Codina. Va ser l’edició en què concursava aquella altra cançó 
convertida de seguida en mite, «Escolta es vent» de Cristòfol Mus i Ortega Mo-
nasterio, que s’emportà l’Ala de Plata.

14  Vegeu Mercadal Bagur, Deseado, «Alayor y sus Festivales de la Canción, 1964-67»,  dins del programa 
de mà de les festes de Sant Llorenç, 1981.
15  Gomila, Arcadi, reportatge «Aquells festivals de la cançó menorquina!!», dins la revista S’Ull de Sol, 
núm. 6, febrer de 1991, pàg. 4.
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 S’hi convocà encara una quarta i última edició del festival, que hagué de ser 
retut per mor de l’espiral pressupostària a què s’havien enfilat. Aleshores, el com-
promís vivíssim de Gomila amb aquella singular cita amb la música melòdica, féu 
que el seu mestre l’animés a presentar-hi la lletra de «Plegaria Menorquina», així 
mateix musicada per Salvador Codina. No hi obtingué cap premi, però resultava 
prou evident que hi deixava una empremta indeleble i meritíssima en el balanç 
general dels certàmens.

4. El cronista corresponsal
Ens queda, en darrer terme, l’avaluació d’una altra faceta ben rica de la vida 

d’Arcadi Gomila. Em referesc, és clar, a la periodística, a la qual va consagrar un 
temps inaudit: més de cinquanta anys ininterromputs. El periodisme, en la seva 
obra, ha tingut una importància real i d’un abast doble, mirat des del punt de vis-
ta d’una persona que, com jo, viu dedicada a la comunicació de premsa.

 Ara bé: aquesta faceta periodística va conèixer unes ramificacions sorpre-
nents que ultrapassaren els límits del diari insular Menorca. Així és: Arcadi Gomi-
la va sovintejar col·laboracions a la revista trimestral Senda Nueva, editada per 
la cooperativa de consum San Crispín d’Alaior (1957-1960), de la qual —val a 
dir-ho— havia estat soci fundador amb el número 129è l’any 1953. També a les 
pàgines de Tramuntana, una altra revista editada a Palma per la Casa de Menor-
ca: ho féu amb poemes, contes i cròniques. Més inesperat resulta, encara, la con-
tribució a la capçalera periòdica francomallorquina París-Baleares (1954-1998), 
dedicada a l’emigració de les nostres illes radicada al sud de França, en gran part 
descendent de pieds-noirs vinculats a l’antiga colònia d’Algèria.16 Més tard, en els 
darrers anys de la seva vida, va donar un explícit suport a la fundació del men-
sual S’Ull de Sol, on va aportar constants articles i reportatges d’evocació.

 Però, per damunt de tot, l’obra periodística de major importància i de ma-
jor volum fou la de corresponsal d’Alaior per a les pàgines del Menorca. Es tracta 
d’una dedicació de molts d’anys, feta amb generositat i constància excepcionals. 
Durant més de mig segle, el seu exemple va posar de relleu una funció periodís-
tica, per mi, estimabilíssima de la història de la premsa menorquina del segle XX. 
És més: ens situa davant una especialitat que, amb la desaparició d’Arcadi Go-
mila, ha quedat absolutament preterida del panorama. Vull dir que, amb el seu 
adéu, el periodisme illenc ha vist perdre la figura heroica dels corresponsals. Dar-
rere d’ell, ja no en tenim cap més en el panorama periodístic insular.

16  Va ser Mascaró Passarius qui el va introduir a les pàgines de la revista, en uns moments en què els editors 
buscaven col·laboradors de totes les illes de l’arxipèlag. La incorporació d’Arcadi Gomila tingué lloc a partir del 
número 91, novè any de circulació, de maig de 1962. Vegeu la portada d’aquesta edició, que anava acompanyada 
amb una fotografia del nou corresponsal menorquí. Altrament, podeu consultar, per a un coneixement complet de 
la publicació periòdica, la tesi doctoral, inèdita, de Garcia Monserrat, Ana Laura, “París-Baleares”, òrgan de 
difusió de l’associació Les Cadets de Majorque (1954-1998), UIB, Palma, 2014.
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 Segur que, gairebé tothom, podrà recordar aquella època un poc arcaica en 
la qual l’elaboració dels diaris d’informació se circumscrivia, en el mapa de l’illa, 
a les ciutats de Maó i Ciutadella. En efecte, El Bien Público i La Voz de Menorca, 
a Maó, i el diari catòlic El Iris, a la ciutat de ponent, actuaven com a òrgans de 
premsa essencialment locals i consagrats al lloc on hi havia la redacció i els ta-
llers. Després de la Guerra Civil, a partir de 1941, aquest mateix model va ser 
reinstaurat a Maó a través del diari Menorca. Davant la manca de mobilitat dels 
periodistes i de l’escassa disponibilitat de les telecomunicacions, aquelles capça-
leres ho havien de confiar tot a la correspondència postal; o sigui: a rebre cartes, 
escrites a mà, que algun col·laborador situat als pobles distints al lloc d’edició, 
tenia la bondat —i la vocació altruista— d’enviar de tant en tant. S’ocupaven dels 
afers i de les novetats que eren pròpies de la localitat on vivia: feien d’escoltes 
d’aquell indret, eren els ulls i la paraula informativa del que succeïa. És, idò, al 
centre mateix dels perfils de corresponsal de poble que veiem projectar-se qui 
serà el degà a Menorca de tots els temps: Arcadi Gomila. 

 Amb la seva recent desaparició, la modalitat de premsa que hi practicà no 
deixa cap continuador. I així, finalitza un capítol que, ben segur, no es reobrirà 
mai més, perquè la tecnificació i la capacitació acadèmica dels periodistes dels 
nostres dies fan del vell corresponsal de poble un agent periodístic innecessari. 
Actualment, el periodisme menorquí és capaç d’arribar a tota la geografia sense 
el suport del corresponsal clàssic: li basta l’acció del ‘redactor desplaçat’, que és 
la fórmula que avui es practica.

 Idò bé: Arcadi Gomila, no sols ha estat el corresponsal per antonomàsia de 
la premsa de Menorca, ha resultat ser l’últim. Amb ell s’ha tancat —si m’ho per-
meteu, s’ha debolit— una generació. A la vegada, ha conclòs per sempre un model 
de periodisme que havia subsistit, més o menys, des que el 1811 va aparèixer 
a l’illa la primera capçalera periòdica d’informació i opinió. En el curs del llarg 
període històric de la premsa menorquina —la que abraçaria dels inicis i fins a 
la Guerra Civil—, la figura del corresponsal de poble ha suposat una fita prou es-
timable: obrir el camí cap a la insularització de la informació menorquina com 
ara l’entenem. Com que Menorca ha tingut (i encara té de forma molt dominant) 
dos pols de premsa, el de Maó i el de Ciutadella, amb arrels aïllades entre si, una 
disposició a insularitzar el nostre periodisme no hauria estat mai possible sense 
comptar amb el concurs, generalment sacrificat, del corresponsal de poble. Ells 
són els que han estès el periodisme sobre la totalitat de la geografia de Menor-
ca; són realment els artífexs que avui puguem assegurar que la nostra premsa, 
ara sí, té d’abast insular; és a dir: intermunicipal i horitzontal.

 Després, durant l’etapa del periodisme modern (fixable grosso modo entre 
1941, any de la fundació del Menorca, i els temps actuals) el paper del correspon-
sal ha prosseguit fent-hi una tasca importantíssima, de la qual el nom d’Arcadi 
Gomila s’havia mantingut en actiu durant més de cinquanta anys. Açò suposa -cal 
no dubtar-ho- un heroisme enorme, per mi molt plausible, que, en honor seu, cal 
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reconèixer públicament.
 Fou l’amor a les lletres —a la prosa i la poesia— allò que el posà en contac-

te amb el mitjà de comunicació al qual va oferir cinc dècades de serveis infor-
matius. En un estadi molt primerenc, per devers el final dels cinquanta, envia-
va composicions poètiques, més pensant a satisfer el gust literari que no pas a 
actuar de veritable corresponsal informatiu. Llavors, les cròniques i les notícies 
d’Alaior les cobria el mestre Pardo —Joaquín Pardo Rodríguez, que encara és a la 
memòria de tots nosaltres— i també, en bona part, Fermín Mascaró, a la vegada 
lligat a Senda Nueva.  Gomila, idò, també alternava la poesia amb les cròniques 
d’esports, fent servir el pseudònim ARGO. Ara com ara, una de les primeres així 
firmades que he localitzat en la col·lecció del Menorca correspon a un partit a Los 
Pinos disputat entre el CD Alayor i la UD Mahón, de data 20 d’agost de 1964.

 De moment, però, roman pendent el filtrat complet dels toms, per saber de 
debò el corpus de les col·laboracions amb el pseudònim ARGO. Ell ho havia evo-
cat així: «El diari Menorca coneixia les meves afeccions literàries, ja que havia pu-
blicat poesies (en aquells temps, admetia la publicació de poemes) i també algun 
comentari sobre temes culturals. Abans que jo, solia realitzar informacions Fer-
mín Mascaró, i quan ell ho va deixar, em demanà que el substituís amb cròniques 
esportives i altres. Era per la darrera dècada dels anys 50 i així començaren les 
meves col·laboracions. Després s’organitzaren els festivals de la cançó dels quals 
vaig fer un constant seguiment i, arran d’aquestes informacions, la direcció del 
diari ja em va demanar de ser corresponsal a Alaior, encara que, de primer mo-
ment, no em vaig decidir, a la fi vaig acceptar, i amb aquest fet s’inicia la meva 
tasca informativa».17

 Val a dir que, els anys dels festivals, el diari tenia al capdavant a Robert Coll-
Vinent, que, tanmateix, residia a Barcelona, de manera que la direcció, de facto, 
l’exercia Paco Pons Capó. I quan, per necessitats d’adaptar-se a la Llei de premsa 
de Fraga Iribarne (1966), Coll-Vinent hagué de renunciar, la interinitat recaigué 
sobre Pons Capó, que ja havia fet alguns suggeriments a Arcadi Gomila per ser-
vir-los la informació del municipi d’Alaior. El 4 d’octubre de 1966 va adreçar-li 
una carta privada en la qual deia: «Ante todo, quiero expresarte mi felicitación 
por tus crónicas de Alayor en las que consigues un verdadero éxito, como se des-
prende de los comentarios que nos llegan a esta Redacción, contribuyendo con 
tu estupenda labor a estrechar aún más los lazos que tradicionalmente han exis-
tido entre Alayor y Mahón. Enhorabuena». A continuació, Pons Capó li fa un prec 
periodístic: «Quisiera pedirte un favor —no creas que el párrafo anterior es coba 
para merecerlo—. Se trata de los rumores sobre una piscina en Alayor. La noticia 
sería una verdadera bomba, porque ninguna población de la Isla posee una ins-

17  Vegeu l’entrevista de Mercadal, Paco, «Arcadi Gomila Pons», dins «Anuari 2007» de la cooperativa 
San Crispín,  pàgs. 12 i següents.
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talación pública de este tipo. Valdría la pena si pudieras mandar un reportaje [...], 
entrevistando al propietario de los terrenos, por ejemplo, y si fuera factible y pu-
dieras ilustrarlo con unas fotos de los planos, mejor que mejor».18 

 La plena consolidació, per tant, li vingué per una proposta a cavall entre 
Pons Capó i el director Jordi Negre Rigol, un jove periodista de Figueres que 
s’havia posat al capdavant del diari insular el 17 de juny de 1966, tot i que no-
més va exercir el càrrec fins al 20 d’agost, a penes dos mesos, interromputs per 
un accident de moto que va patir a Maó i perquè, acte seguit, les autoritats mili-
tars el van cridar a files. De llavors ençà, el nom individual d’Arcadi Gomila om-
plirà més de cinquanta anys de cròniques en tots els camps i en totes les espe-
cialitats: l’esport, la política, el reportatge, l’entrevista, la crítica d’arts, etcètera. 
Tant si consideram la coordenada dels molts anys d’actuació com la coordenada 
dels gèneres periodístics desplegats, el nom d’Arcadi Gomila s’erigeix, de segui-
da, en el principal del corresponsalisme. En termes relatius, l’hem de considerar, 
d’entre els corresponsals menorquins, el de més extensa trajectòria de tots els 
temps. A una mitjana de 160 cròniques anuals (que és el nombre que raonable-
ment redactava cada any), Arcadi Gomila haurà de ser considerat l’autor de, ben 
bé, 7.800 textos periodístics.

 La història callada del corresponsal de poble ha forjat, amb els anys, una 
fesomia molt perfilada. Vet aquí alguns dels seus trets estètics i ètics: general-
ment home, autodidacta; seduït per les lletres (d’antuvi, més de les literàries que 
no les periodístiques); un ésser, a més a més, marcat per un pregon sentit de la 
política i pel compromís social; que ho fa gratuïtament, o bonibé; que escriu en 
haver sopat, a mà, o, a tot estirar, amb velles màquines que tecleja amb sanglots 
secs i metàl·lics. En definitiva, un home sacrificat que, fins i tot, es veu empès a 
portar personalment els seus originals a la redacció i, no poques vegades, a ha-
ver de pregar que els hi publiquin aviat, abans no perdin la frescor de la novetat. 
«Generalment, després de sopar, durant la vetllada, treia la màquina d’escriure 
i redactava cròniques, a la vegada que, en moltes ocasions, veia algun progra-
ma per la televisió. En aquest aspecte, la meva esposa ha estat comprensiva, i ha 
col·laborat perquè jo hagi pogut realitzar aquesta afecció a les lletres».19

Arcadi Gomila, amb prou autoritat, ens ho podria haver confirmat, tot açò. Segur 
que en cada supòsit hauria pogut omplir-nos-ho de fets i de dades, d’anècdotes 
i de detalls plens de vida i de sentit. I encara més: ens donaria la certesa que es 
tracta d’una feina compartida, familiarment participada per dona i fills. Ja sabeu 
que ell era casat el 5 de juliol de 1952 amb Encarnació Bassa Cardona, i que van 
tenir dos fills, Pere, poeta, i Joan Josep, músic. Idò, qualsevol d’ells us ho podrien 
confirmar, perquè el corresponsal fa un periodisme, diríem, domèstic, vist i cone-

 
18  Carta de l’arxiu personal, de 4-10-1966. Pons Capó, en aquella data, tornava a tenir la direcció interina 
del diari, després de l’etapa brevíssima de Jordi Negre Rigol, que sols s’hi va estar dos mesos. 
19  Mercadal, Paco, ibídem, pàg. 14.
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gut per la família entera, després de la corresponent jornada laboral fora de la 
llar —i de la Redacció.     

 Ara bé, figures com la seva, en l’entorn d’ara mateix, se’ns presenten abso-
lutament extingides i acabades. Mireu, si no, el panorama actual. Quants corres-
ponsals —corresponsals veritables i exactes— ens queden, a Menorca? Només 
ell hi resistia. Fins no fa gaires anys, el Menorca en tenia una colla: as Castell, 
Sant Lluís, Ferreries, es Mercadal, es Migjorn Gran, fins i tot Ciutadella va ser 
corresponsalia fins al 13 de març de 1977, en què s’hi va llogar una oficina. 
Idò bé: aquesta plèiade és gairebé esvaïda en els seus trets més característics. 
L’augment de la formació universitària dels nous periodistes, sumada al deure 
d’immediatesa a l’hora de servir la notícia, ha suposat la ferida mortal dels vete-

rans corresponsals, aquells cronistes de vetllada i de màquina Olivetti. Han ces-
sat noms com Eugeni Villalonga, Sebastià Rotger, Tòfol Moll o Joana Febrer. Al-
tres han passat avall sense possibilitat de relleu: Antoni Pons Orfila, Domingo 
Marquès o Eduardo Moreno Camps.

 A Alaior, tristament, també l’hem perdut per sempre més. Ens ha deixat el 
degà, Arcadi Gomila. Ell sol ha omplert un capítol de la història menorquina del 
corresponsal de poble i la seva aportació al nostre periodisme local. Rebi, per 
tanta feina com ha fet, les gràcies pòstumes d’un col·lega. Descansa en pau, per-
què marxes amb la feina feta i ben feta, a mans plenes. Com ho ha considerat 
el director del Menorca, Josep Bagur, «Arcadi Gomila és d’aquelles persones que 

El curs de català
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20  Bagur, Josep, ibídem. 

contribueixen a donar personalitat a un poble» —en el seu cas, al poble d’Alaior.20

 Però ell anava més enllà, mantenia una visió oberta, de manera que, així en 
el periodisme, com en la poesia, maldava d’empeltar a la seva vida una perspec-
tiva  cívica i de compromís. Arcadi Gomila defensava una menorquinitat íntegra i 
plena. «Jo som menorquí —va declarar el dia que li atorgaren el Premi Llum Nova 
del PSM, 2009—, m’estim el meu poble i la meva llengua». És clar, el periodisme 
és paraula, i ningú que no estimi les paraules no pot consagrar-se a l’ofici. Ell, en-
mig d’una rígida castellanització, va voler aprendre la llengua catalana. A finals 
dels anys cinquanta va inscriure’s en un curs per correspondència, impartit per 
Obra Cultural Balear, la institució que, a Palma, havia fundat Borja Moll. La pro-
moció d’aquells anys fou petita en nombre d’inscrits menorquins, però, avui, amb 
unes ressonàncies ben significatives: Andreu Murillo, l’historiador maonès; Josep 
Antoni Pons Roca, funcionari de l’Ajuntament de Ciutadella i membre fundador 
de JJ MM d’aquella localitat; i Joan Timoner Petrus, el poeta i músic, maonès tam-
bé, que mantindria, amb les anteriors personalitats, una modèlica defensa de la 
identitat lingüística, cultural i història de Menorca.

 A l’arxiu personal d’Arcadi hi ha una carta del més explícit interès, que afecta 
el capítol poc estudiat de la represa del català a la Menorca del primer franquis-
me. Porta la data de 21 d’octubre de 1964, i va firmada pel mestre i historiador 
maonès Andreu Murillo i Tudurí. Llegim-la sencera: «Benvolgut Sr.: M’heu de per-
donar l’atreviment del que, sense conèixer-vos, us escriu. No us conec, però conec 
la vostra obra al diari “Menorca”, i em fa pensar que potser sou persona interessada 
per la cultura menorquina, com jo mateix em sembla que ho som. I el cas és: fa poc 
vaig llegir a “Menorca” un vis a vis a en Francesc de B. Moll que em va fer pensar 
en la manca de professors de llengua menorquina a la nostra estimada illa. Vaig 
escriure al mestre Moll i amb molt de gust em diu que és possible aconseguir pro-
fessors de menorquí a Mallorca. Cal que hi hagin persones interessades en seguir 
aquest curset, i he pensat amb vós, a fi i efecte que, segons em recomana el Sr. Moll, 
hi hagin professors als principals indrets de Menorca. Com he dit, el curs seria per 
correspondència i els exàmens, gastos de viatges i estància pagats, a Mallorca. Cal 
que el (o els) possible interessat tingués desitjos d’aprendre i d’ensenyar una ve-
gada obtingut el títol de professor. Els exàmens, sense ser d’una gran dificultat, no 
seran benèvols. Si tot això us interessa, us prego que m’ho faceu saber, o bé si pot 
interessar a qualcú d’Alaior, que me digueu a qui (o quins) el més aviat possible. 
Perdoneu la meva llibertat i disposeu del vostre affm.».

 Uns mesos després, Murillo li envià una segona missiva, tot anunciant-li que 
«dimecres, dia 23 [de febrer de 1965], a una hora escaient (supòs que a les 7’30 
o a les 8 del vespre), a l’Ateneu de Maó, es farà la inauguració del curset per al 
professorat en llengua menorquina. El començarà en Josep Maria Llompart, i em 
complaesc en convidar-vos ben cordialment. Com podeu veure, i em faig perfec-
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tament el càrrec, no us dic exactament l’hora, però això no té gran importància. 
Aquestes lletres són de prec perquè vingueu [...]».21

 Els documents epistolars, per tant, donen lloc a unes conclusions gens supèr-
flues, per com Arcadi Gomila, de seguida, s’animà a resseguir el curset d’aprenentatge 
de la llengua materna, aquella que, fins llavors, havia romàs bar-rada al registre 
culte, estàndard i normal. I, en aquest sentit, que ho féu amb voluntat d’esdevenir 
un futur professor del coneixement popular del català a l’illa de Menorca; en par-
ticular, en el seu entorn d’Alaior. Si bé no ens han quedat proves de classes impar-
tides o d’alumnes als quals hauria introduït en l’ús de la llengua identitària, resulta 
ben cert que, a mig termini, va assegurar-li capacitació suficient per incorporar-la 
a les riuades de periodisme fetes al llarg de la seva carrera de corresponsal, en es-
pecial les que vingueren amb la reinstauració de la democràcia de 1978. El seu i 
personal mèrit social, no cal insistir-hi, hi és ben obvi.

 En tot cas, és força simpàtic comprovar que uns mesos després d’haver-se en-
sinistrat en la llengua catalana escrita, Arcadi Gomila la feia utilitzar com a eina 
epistolar amb els amics. Dia 3 d’abril de 1965 deia un exultant Mascaró Passarius: 
«Estimadíssim amic Arcadi: No saps l’alegria tan grossa que m’has donada amb les 
teves lletres en pla. El retrobament amb la llengua materna, amb la llengua de la 
infantesa amb la qual aprenguérem  a conèixer el món, i que fou vehicle d’expressió 
dels nostres íntims sentiments, té sempre ressons infalibles de glòria i de victòria».

 El paper d’animador de Murillo, és clar, començava de donar bons fruits, tot ad-
quirint un paper vertebral en el bell mig del grup pro llengua en aquella difícil dè-
cada. Mirau, si no, el comentari que Joan Timoner Petrus, que també va formar part 
del curset de català per correspondència: «Fa poc temps que el tract, a En Murillo, 
i encara que el tenc en molt bon concepte, d’ell no sé més que és mestre nacional 
(molt competent, per cert), i que ha escrit algunes coses en vers i en prosa, però no 
en sé gaire detalls. No cal dir que és un fervent enamorat de Menorca, dels menor-
quins i de la llengua dels menorquins, la vertadera, no la postissa. I també de la per-
sonalitat vertadera, no la postissa. No li puc dir res més, i em sap greu [...]».22

 No, no: més paraules haguessin resultat sobreres. Timoner Petrus i Arcadi 
Gomila s’entengueren de seguida la resta de les seves vides —d’alguna forma, 
paral·leles cap a un nord comú: estimar Menorca, servir-la o enaltir-la, sense im-
portar en quins termes, ja periodístics, ja poètics, ja cívics. Ell ens ho ha deixat 
sentenciat amb unes paraules lacòniques i  alliçonadores: en el periodisme «no 
hi ha parts lletges, quan ningú no ens hi obliga a res».23

Miquel Àngel LIMÓN PONS
Alaior, primer dia d’estiu de 2016

21  La carta porta data del 23-1-1965, escrita a Maó.
22  Carta del 6-5-1965, enviada des de Maó.
23  IRA [Rodríguez Anglada, Isabel], entrevista titulada «Recital de crónicas», dins el diari Menorca, 
5-2-2001, pàg. 14.


