REGLAMENT DELS MORETONS

PREAMBUL

Hi ha fets que es justifiquen per la seva pròpia trajectòria. Quan un
poble intenta mantenir els seus costums i tradicions arrelades es
per que vol conservar la seva identitat. La trilogia de Sant Domingo
formada per els Moretons, Gegants i s’Alicorn es una dansa de
figura nascuda a l’empar del convent de sant Vicenç Ferrer de
Manacor.
El fet de la seva pròpia trajectòria es suficientment important per
garantir que la dansa tingui continuïtat, per això en redacta aquest
reglament amb finalitat de garantir la pròpia continuïtat de la trilogia
de Sant Domingo de Manacor.
Parlar dels Moretons suposa haver de fer referència obligada a la
festa a la qual prenen part, és a dir, la de Sant Domingo. Aquesta
festa, documentada a partir del 1844, no fou fins a la restauració de
l’Ordre Dominicana a Manacor (1908) quan aconseguí, ocupar el
lloc capdavanter de les festes manacorines.
Els Moretons, juntament amb s’Alicorn, els Gegants i els Caparrots,
formen part de l’entranyable festa de Sant Domingo a Manacor.
La investigació de la dansa sempre ha estat feta per historiadors
qualificats i entesos en la dansa. Sis al·lots es creuen entre ells
tocant les macetes que porten a les mans, el genolls i la panxa.
Els Moretons, encara que hagin nascut al Convent dels frares de
Manacor, formen part de tot Manacor, són patrimoni de la cultura
popular manacorina. Això ho demostra el monument que hi ha a la
plaça des Convent, fet amb les aportacions econòmiques de tots
aquells que es senten Moretons. La fita mes alta dels Moretons fou
quan l’Escola Municipal de Mallorquí va concedir a la dansa el
Reconeixement de Mèrits, que és el reconeixement de
l’Administració local cap allò que es del poble i pel poble. El mateix
any els gegants emprenen una nova activitat: comencen a
representar Manacor dins el nou moviment “geganter” que neix, per
això es crea la Colla Gegantera de Sant Domingo. Baix els estatuts
d’entitat cultural a la vegada que dita associació té per finalitat

garantir la continuïtat de la cultura i les tradicions vinculades al
convent de Sant Vicenç Ferrer,
JUNTA CUSTODIADORA
Per tal de garantir la cultura popular de la trilogia de Sant Domingo,
aquesta es regirà pel present reglament.
1. La responsabilitat de protecció i conservació dels Moretons,
s’Alicorn, els Gegants i caparrots de Sant Domingo de
Manacor recau en l’Associació Cultural Sant Domingo, ja que
aquesta entitat cultural té la finalitat fundacional de conservar
les tradicions culturals i populars del Convent de Sant Vicenç
Ferrer de Manacor.
2. L’Associació Cultural s’obliga a constituir una junta
custodiadora dels Moretons i s’Alicorn, que estarà constituïda
per:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

El president, el de l’Associació Cultural.
El secretari, el de l’Associació Cultural.
El tresorer , el de l’Associació Cultural.
El president de l’Associació de Veïnats.
Dos membres de l’Associació de Veïnats
Dos membres de l’Associació Cultural.
El mestre dels Moretons.
El músic coordinador
Dues persones historiadores dels Moretons de
reconegut prestigi.

3. Degut als canvis que han sofert al llarg del temps la sortides
dels Moretons, i s’Alicorn, aquestes seran els dies de festes
de Sant Domingo.
4. Per norma general es denegarà qualsevol altre sol·licitud de
sortida dels Moretons i s’Alicorn fora dels dies estipulats.
5. Si algunes de les parts implicades Associació de Veïnats o
Associació Cultural, a petició pròpia o d’una altre entitat,
planteja l’oportunitat de que els Moretons o s’Alicorn surtin
fora de les dades establertes, únicament acceptarà la petició
si compta amb el vist i plau de la totalitat dels membres que
configuren la junta custodiadora.
6. Les sortides dels gegants i caparrots seran regides en funció
del conveni establert amb
l’Il·lustríssim Ajuntament de

Manacor, i el propi reglament de la colla, havent de donar
informació sempre que ho sol·liciti la junta custodiadora.
ELS MORETONS

a. Els Moretons vestiran camisa beig màniga curta amb cintes
groges i vermelles fins al puny. Una faldeta que les cobreix
fins al genolls, calçons curts i amples fins al genolls, calces
blanques amb cintes entrunyellades per les cames,
espardenyes vermelles y groges el turbant o la corona
vermella i groga rematada amb la mitja lluna moruna i cintes
també vermelles i gorges a la part posterior, macetes de fusta
als genolls, panxa i mans.
b. La musica per el ball es de melodia monòtona, amb lletra de
Gabriel Fuster i harmonitzada per Antoni Maria Servera
c. La coreografia estarà formada per el balls: enumerats del
primer al setè:
·
·
·
·
·
·
·

El primer: el de la roda
El segons: el de filera
El tercer: la roda petita
El quart : el de la roda i bras
El cinquè . la roda creuada
El sisè : la coronació
El setè : el de filera creuada

EL MESTRE
El mestre dels moretons serà anomenat per la junta custodiadora;
serà el responsable d’ensenyar el ball al nous al.lots per ballar,
estarà sotmès a les normes que indiqui la Junta Custodiadora i el
seu mandat serà de dos anys.
Una vegada acabat el mandat, serà el responsable de passar el
testimoni al seu successor.
Amb prèvia autorització de les Juntes directives de l’Associació
Cultural Sant Domingo i l’Associació de veïnats, podrà ser renovat
per dos anys més.
EL MUSIC COORDINADOR

El Coordinador dels músics dels moretons serà anomenat per la
junta custodiadora, serà el responsable de la coordinació i replec
dels músics que acompanyen als Moretons, estarà sotmès a les
normes que indiqui la Junta Custodiadora i el seu mandat serà de
dos anys.
Amb prèvia autorització de les Juntes directives de l’Associació
Cultural Sant Domingo i l’Associació de veïnats, podrà ser renovat
per dos anys més.
ELS GEGANTS

Els gegants reben el nom de Vicenç i Catalina, aquests vénen
donats per San Vicenç Ferrer titular de l’església del convent i Santa
Catalina de Siena, Santa de revaladissim prestigi dins l’ordre
dominicana.
La vestimenta dels gegants serà:
1. En Vicenç: túnica dalmàtica verda i capa daurada, caputxa
barret turc del mateix color que la capa, cinturó negre i
espasa.
2. Na Catalina: rebosillo blanc, gepó, falda blava i collar.
Els gegants seran portats per la Colla gegantera de Sant Domingo,
aquesta anirà uniformada amb calçons i camisa blanca i faixa negra
representatiu de Sant Domingo.
La colla gegantera podrá realitzar millores als gegants sense
autorització de la junta custodiadora sempre i quan no suposi un
canvi de les figures o vestimenta, solament amb la finalitat de reduir
pes, amb altres suposats ho tindrà que sotmetre a la Junta
custodiadora.

S’ALICORN

Acompanyarà els Moretons els dies de festa de Sant Domingo,
anirà vestit de capellà assegut a la cadira amb les rodes de
bicicleta, portarà la ploma a la ma dreta i a l’esquerra el llibre, així
com el llum d’oli a la banya.

La seva sortida es cenyirà als dies de Festa de Sant Domingo
NIN SANT DOMINGO
La presència del nin que representa a Sant Domingo, anirà vestit
amb l’hàbit de Dominicà i la capa, solament les seves sortides seran
per acompanyar a n’els Moretons el dia de la festa del Sant.

FINANÇAMENT
El recursos econòmics, tan ingressos com despeses seran a
compte de l’Associació Cultural de Sant Domingo.
DISPOSICIO FINAL
Si sorgeix alguna situació que no ve contemplada al present
Reglament, la Junta Custodiadora serà sobirana per donar-li
solució, sempre mantenint una continuïtat dins la evolució històrica
dels Moretons.

Manacor, 4 de març de 2009

