Organitza:

Ajuntament de
Manacor

A. VV. es Convent, es
Centre, es Tren i s’Antigor

Associació Cultural
Sant Domingo

S’ESTANC DES TREN
Estanc * Papereria * Premsa *
Objectes fumador
Avda. des Tren, 19 – Tel. 971 551 553

Floristeria
Avinguda

SERVEI A DOMICILI I SERVEI TELEFLORA
Avinguda Salvador Joan, 21
Tel: 971 55 10 73

Plaça Sa Bassa, 6
Tel. 971 55 11 90
M A N A C O R

Aliments

Mel i sucre
Carrer Amador no. 11

DIUMENGE, 13 DE MAIG
09:00 * Repicada de campanes i posada de la bandera al campanar
Històricament el diumenge abans de l'inici de les festes de Sant Domingo, després de la missa
major, es realitzava una repicada de campanes i es col·locava la bandera dominicana al
campanar, com a senya de les festes conventuals.

DIMECRES, 16 DE MAIG
18:00 * Repicada de campanes i posada de banderes
20:30 * Pregó de festes
A càrrec de Jaume Rigo Matheu,
gerent del Centre Universitari de Manacor
i secretari de l’Associació de Confraries de Setmana Santa
Lloc: Claustre del Convent
En cas de pluja el pregó es farà dins l'església d'es Convent

L'organització es reserva
el dret de modificar,
canviar o cancel·lar
qualsevol acte

Associació
federada

* Actuació de la Banda Infantil del Conservatori Municipal
de Manacor
Directora: Margalida Calafell Vert

DIJOUS, 17 DE MAIG
19:00 * Tridu de Sant Domingo.
Celebració de l’Eucaristia a l’església de Sant Vicenç Ferrer
19:30 * Trobada amb la Gent Major de la Barriada
Lloc: Claustre del Convent
20:30 * Conferència: La Cuina de l’Imperi. Cuina i producció d’aliments a la
Roma antiga
A càrrec de Pere Antoni Pascual, llicenciat en història
En acabar hi haurà un tast de gastronomia romana
Lloc: Claustre del Convent
En cas de pluja la conferència es farà dins l'església d'es Convent

DIVENDRES, 18 DE MAIG
17:00 * Repicada de campanes
17:30 * Ballada d’en Picolín des del balcó del Convent dels frares
Lloc: Plaça des Convent
18:00 * Sortida dels Moretons, s’Alicorn, els Gegants i els Caparrots
Lloc: Església de Sant Vicenç Ferrer
Recorreran els barris de s’Antigor i es Tren, tornant al
Convent pel barri d’es Convent
19:00 * Tridu de Sant Domingo.
Celebració de l’Eucaristia a l’església de Sant Vicenç Ferrer
21:30 * TRADICIONAL VETLLADA DE BALL DE BOT
Amb l’Agrupació Sa Torre
Lloc: Plaça des Convent

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

DISSABTE, 19 DE MAIG
10:00 * Repicada de campanes
10:15 * Ballada d’en Picolín des del balcó del Convent dels frares
Lloc: Plaça des Convent
10:30 * Sortida dels Moretons, s’Alicorn, els Gegants i els Caparrots
Amb la col·laboració de: Colla Gegantera de Sant Domingo
Lloc: Església de Sant Vicenç Ferrer
Es passejaran pel Centre i per la Plaça de ses Verdures.
12:30 * Visita dels Moretons a la Residència

19:00 * MISSA DE SANT DOMINGO
Acte seguit, Processó
i ball dels Moretons
Lloc: Església de Sant Vicenç Ferrer

20:30 * SOPAR POPULAR DE COMPANYERISME
Per col·laborar, podeu entregar les coques des de les
16:00 a les 19:00 hores al Centre Cultural Font i Roig

21:30 * CONCERT
Banda Jove del Conservatori Municipal de Manacor
Directora: Antònia Bassa Sureda
Banda Municipal de Música de Manacor
Director: Eduardo Bernabéu Valls
Lloc: Església de Sant Vicenç Ferrer

MOLTS D’ANYS I FINS L’ANY QUE VE!

En Picolín
El diccionari Català-Valencià-Balear defineix en Picolín com la figura d’un home feta de llistons, amb
articulacions als genolls, a la cinta i els braços que, estirant uns fils, es fa moure per divertir els infants.
Si més no, aquesta afirmació (que recorda una titella) no és del tot adient per tal de descriure els
picolins que es documenten a Manacor al llarg del segle XX, principalment pel que fa a la manera com
eren moguts, puix cal tenir present que cap d’ells no era accionat mitjançant fils sinó que es manejaven
sobre un fust o biga.
La presència d’homes de bulto dins el món festívol illenc no és molt freqüent i, per norma general, es
concentrava als dies de Carnaval en forma de mascarades o al·legories. Tot i això, és possible que la
figura del ninot que balla i es mou des d’un fust no sigui en els seus orígens part de la nostra tradició
folklòrica. Al llarg de la primera meitat del segle XIX es generalitzaren companyies circenses
ambulants vingudes de fora que divertien la gent mitjançant diferents espectacles, un dels quals era un
ninot molt semblant al Picolín. El diari ciutadà ‘El Balear’ del 8 de juliol de 1855 (núm. 224), publicà
sobre les festes celebrades a la Vileta en honor a la declaració del dogma de la Immaculada: Mucha
gente atrajo también la sencilla diversión de un autómata que, colocado sobre un madero, estuvo
jugueteando hasta la una y media de la madrugada, hora en que se retiró la gente. Es desprèn que
l’actuació era una novetat a la Vileta, motiu pel qual tal vegada es varen llogar els serveis d’alguna
d’aquestes companyies per entretenir la gent en una data tan assenyalada.
A Manacor, no hi ha dubte que el Picolín de la barriada de sa Vilanova és el més antic i que per
tradició oral sabem que ja sortia pels volts de 1910. El de Fartàritx alegrava el jovent a la dècada dels
anys 1920 i, a diferència del de sant Roc, no s’aguantava amb la panxa a la biga que el feia moure sinó
per les mans, motiu pel qual no era condició necessària haver de cercar un carrer estret amb dues cases
que tinguessin les finestres a la mateixa altura. A més, anava acompanyat per un altre ninot que
representava el paper de dona i al qual seien en un portal perquè veiés les cucaveles del seu marit.
Altres picolins seguiren la tradició dels dos més antics. El de la barriada del Convent sortí durant les
festes de Sant Domingo entre 1933 i 1948. Era molt semblant al de Fartàritx i l'amo en Jaume Perelló
el feia ballar des del balcó de ca na Morellona mentre es tiraven als al·lots grapades de cacauets i
caramels. També tenien el seu ninot la Congregació Mariana (es documenta a la dècada dels anys 1940
dins les festes de Sant Lluís Gonzaga) i el de la Lliga Agrària (que va estar en actiu cap al 1947 i
1948).
Informació extreta de:
Carvajal, Albert; Lliteras, Joan: En Picolín. Quaderns de Perlas y Cuevas, núm.58.

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

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

Amer Ca’n Garanya
SABATILLES - CORDELERIA - ESTORES - CANASTRES
C/. Joan Lliteras, 51 Tel./Fax 971 55 01 90 MANACOR

Ca’n Gaspar d’es Llums
MATERIAL ELÈCTRIC · LÀMPARES · REPARACIONS
ACCESSORIS LÀMPARA · PETIT ELECTRODOMÈSTIC
C/ Antoni Durán, 4 – Tel. 971 55 01 29 · MANACOR

