


ALCÚDIA RÀDIO

16 JULIOL 20 H. En directe per les Illes Balears a través d’IB3

Ràdio, es durà a terme el programa Connexió local des d’Alcúdia

Ràdio parlant de les festes de Sant Jaume, programa coordinat

per Magda Cortès. Us esperam a la Sala de l'Ajuntament!

 

17 JULIOL 19:30 H. Pregó de festes des de la Biblioteca de

Can Torró.

22 JULIOL 9:00 H. Des de la ciutat romana de Pollèntia.

26 JULIOL 10:30 H. Inici de la programació especial amb la

tertúlia des de l’església de Sant Jaume.

                      12:00 H retransmissió de la Triennal del Sant Crist.

 

Els divendres a les 10:00 H. En directe al mòdul de

socorrisme. Estat de platges.

De dilluns a divendres 13:30 H i 19:30 H. Agendes d’estiu.

 

ALCÚDIA RÀDIO 94.7 F.M. www.alcudiaradio.com 



Benvolguts veïnats i veïnades,

 

 

És per a mi un gran honor saludar-vos com a

 batlessa amb motiu de les celebracions que

 es duran a terme en els propers dies al

nostre municipi. Les festes de Sant Jaume,

patró de la nostra ciutat, són dates especials en què compartim els

moments d’alegria amb la família i gaudim de la festa amb les amistats.

 

Són aquests dies de tots i per a tots, que sortint al carrer es demostra

l’harmonia de la diversitat de totes les persones que vivim al nostre

poble.

 

Enguany és la Triennal del Sant Crist. El 26 de juliol continuarem la

història amb la tradicional processó de cada 3 anys, en la qual es

memora la fita llegendària del nostre poble que s’ha transmès de

generació en generació. Una data especial per als alcudiencs, que uneix

tots aquells que, encara que sigui en moments únics com aquest, tornen

a casa per compartir-lo amb els més propers.

 

Agraesc de la forma més sincera a totes les persones que amb els seus

esforços, d’una forma o altra, fan possible aquestes festes.

 

Volem que tothom pugui gaudir dels actes i activitats, des dels més

petits als més grans. Per viure aquests dies amb seny, alegria i respecte

als altres.

 

En nom meu i de tota la corporació municipal, us desitjam unes Bones

Festes de Sant Jaume i del Sant Crist. 

 

BÀRBARA REBASSA

Batlessa d'Alcúdia



Veïnades i veïnats,

 

 

 

Arriba juliol i el calendari ens marca l’arri-

bada de les festes de Sant Jaume i de la 

Triennal del Sant Crist. El pas del temps,

 però, no ens lleva les ganes de viure les festes, amb el sentiment de qui

estima la seva tradició i la converteix en oportunitat per compartir,

conèixer, conviure i recordar.

 

Les festes de Sant Jaume i la Triennal del Sant Crist són el major

exemple de poble unit i divers que som. Com deia Alexandre Cuéllar al

llibre Café de Plaça "La gent d’aquest poble és bona gent. I tenen la gran

virtut de fer-ho tot amb bones, que és la manera, l’única, de fer bé i

honestament les coses".

 

Cadascú viurà aquestes festes a la seva manera, amb els seus costums,

amb moments de recolliment, a la plaça, al passeig, amb la seva família i

els amics, i amb el record d’aquells altres que siguin on siguin, no

deixaran mai de compartir amb tots nosaltres aquest sentiment de

germanor.

 

No vull acabar aquestes línies sense fer un agraïment sincer a totes les

persones i entitats que sense que la gent en sigui conscient, treballen

els dies de festa perquè tot surti bé: policia, brigada municipal,

protecció civil, personal de l’Àrea de Festes i de l’Ajuntament, Moltes

gràcies!

Aprofit aquest espai, també, per fer una crida a la responsabilitat de

tots i totes, a posar en valor els aspectes mes identitaris de la festa i a

viure-la amb seny, consciència i respecte perquè la millor festa és la que

compartim sense incidents i des de la convivència.

GABRIEL DE HEVIA

Regidor de Festes



DIMECRES 17

20:00 H - PREGÓ DE FESTES a càrrec de l’investigador JOAN

JUAN SAURINA.

Lloc: Biblioteca Can Torró

ALCÚDIA RÀDIO- Retransmissió en directe del pregó de festes,

al 94.7 de la FM i al web www.alcudiaradio.com

 

 

 

22:00 H - CONCERT A LA FRESCA

de la cantant i compositora

               JUDIT NEDDERMANN. 

 

Lloc: plaça Rector Ferragut

 

 

DIJOUS 18 

19:30 H - INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ GAUDINT DE SA

VIDA (BRODATS  I RANDES)  a càrrec de FRANCISCA CERDÀ

BARRAXETA

 

Lloc: Biblioteca Can Torró

 

 

 

21:00 H - VIA FORA: visites guiades dramatitzades.

 

Lloc de trobada: porta des Moll



DIVENDRES 19
18:00 H - TALLER D'INDUMENTÀRIA ROMANA. Places

limitades.

 

Lloc: Biblioteca Can Torró

Edat: nins i nines de 5 a 12 anys

Inscripcions: fins dia 18 de juliol a la Biblioteca

 

 

 

21:00 H - SOPAR DE GENT GRAN D’ALCÚDIA: sopar i ball.

 

Lloc: Can Ramis

 

 

 

23:30 H - FESTA ROMANA  al passeig de la Mare de Déu de la

Victòria amb les actuacions de:

 

                 DJ LLOBERA

                VALNOU

                  DJ ÏNNA MB



DISSABTE 20
10:00-20:00 H - TORNEIG DE VÒLEI PLATJA       

  

Lloc: zona esportiva de Ciutat Blanca

Inscripcions: pàgina de Facebook del

Club de Voleibol (Alcudia Volleybal)

 

 

12:00 H - CURSES DE NATACIÓ AL CLOT

 

Categories: de 6 a 8 anys, de 8 a 10 anys,

de 10 a 12 anys i de 12 a 14 anys.

Inscripcions: el mateix dia al Clot

 

 

 

16:00H - INICI DEL LII TORNEIG D’ESCACS “CIUTAT

D’ALCÚDIA” I “CAMPIONAT DE MALLORCA D’ESCACS

ACTIUS”: Partides semi-ràpides de 10 minuts.

En acabar es lliuraran els premis i trofeus als primers

classificats.

El primer classificat amb llicència balear tendrà dret a anar al

campionat d’Escacs Actius de les Illes Balears.

 

Lloc: Fundació Torrens

Preu: 5 € per jugador (locals gratuït)

Inscripcions: fins dissabte 20

(Tel. 971 54 52 89 - 674 25 08 98)



20:30 H- 25è ANIVERSARI DE LA PENYA BLAUGRANA

D’ALCÚDIA: Conferència La revolució i el Barça en el context de

la Guerra Civil i l’exili, a càrrec del catedràtic en Història

Contemporània i divulgador cultural Sr. Josep Maria Solé i

Sabaté.

 

Lloc: Biblioteca Can Torró

 

 

 

 

 

22:15 H - MOSTRA FOLKÒRICA amb la participació de

 

SARAU ALCUDIENC

ESCOLA DE BALL DE BOT DEL SARAU ALCUDIENC

GRUPO FOLKLÓRICO SAAVEDRA FAJARDO (Múrcia)

 

Lloc: Plaça Carles V

Patrocina: Ajuntament d’Alcúdia



DIUMENGE 21
10:00-20:00 H - TORNEIG DE VÒLEI PLATJA          

 

Lloc: Zona Esportiva de Ciutat Blanca

Inscripcions: pàgina de Facebook del

Club de Voleibol (Alcudia Volleybal)

DILLUNS 22
18:00 H- FESTA INFANTIL AQUÀTICA a càrrec de Mallorca

Festa. Amb trencada d’olles, castells aquàtics, crispetes i

festa de l’escuma.

 

Lloc: Passeig Pere Ventayol

 

 

22:00 H- RESPON A 1000! 3ª edició de l’Espectacle Concurs de

preguntes de temàtica cultural general i local, en què

s'enfrontaran 8 parelles de concursants  la guanyadora de les

quals se’n durà una targeta de regal de l’Agència de Viatges

Volar-e per un import de 1.000€.

A partir de 16 anys.

Inscripcions: a la Seu d'es Moll o a l’Auditori d’Alcúdia, de

09:00h a 14:00h els dies feiners fins al 17 de juliol.

 Lloc: Plaça de Carles V 

Direcció: Martí Sàez i Madrona 

 Presenta: Pep Toni Castilla Ferragut

Coordinació: Manuel A. Llanos Treviño



DIMARTS 23
20:00 H - PRESENTACIÓ DEL LLIBRE LA CIUTAT TANCADA: La

fortificació d’Alcúdia des de la crisi de la murada medieval

fins als nostres dies de l’arquitecte i investigador ANTONI

DOMINGO PONS. Presentació a càrrec del Dr. en Història

Contemporània PERE SALES VIVES. Aquest llibre ha estat editat

per l’Ajuntament d’Alcúdia amb la col·laboració del Col·legi

d’Arquitectes de les Illes Balears.

 

Lloc: Biblioteca Can Torró

 

 

 

22:30 H - TEATRE A LA FRESCA. Pometes Teatre presenta

 DESVERI. Una comèdia que tracta el tema dels okupes i el

racisme en clau d’humor. Entrada lliure.

 

Lloc: Plaça de Toros

Autor i director: Miquel Fullana

Intèrprets: Miquel Fullana, Pedro Orell,

Maria Antònia Fullana, Toni Fullana, Mònica Moreno,

Catalina Rigo, Catalina Rosell i Toni Coll.



19:30 H - JORNADA DE PORTES OBERTES AL JACIMENT DE LA

CIUTAT ROMANA DE POLÈNTIA. Visita guiada al jaciment i

explicació a càrrec dels directors Miquel Àngel Cau i Esther

Chávez.

 

Horari: 19:30 hores

 

 

21:00 H - SOPAR A LA FRESCA I BINGO POPULAR amb

l’actuació dels RABINOVICH. Anima’t a venir amb els teus amics

i veïnats! Es reservarà taula per als grups de més de 20

persones.

 

Lloc: Passeig Mare de Déu de la Victòria

Tiquets: 5 € (inclou cartó de bingo)

Venda: de dilluns 15 a dilluns 22 de juliol

a l’Auditori i la Seu des Moll.

DIMECRES 24

DIJOUS 25
11:30H - CERCAVILA a càrrec de la Banda Municipal de Música

d’Alcúdia, dirigida per Jaume Garcia.

 

Lloc: plaça de la Porta de Mallorca

 

 

12:00 H -CELEBRACIÓ FESTIVA A LA PARRÒQUIA DE SANT

JAUME



13:15 H - TRADICIONAL REFRESC a la Sala.

 

 

22:00 H - GRAN VERBENA POPULAR al passeig de la Mare de

Déu de la Victòria amb les actuacions:

 

DUPLIcatS

OQUES GRASSES

DIVENDRES 26

12:00 H - SOLEMNE CONCELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA:

presidida pel Sr. bisbe de Mallorca Mons. Sebastià Taltavull

Anglada. A continuació PROCESSÓ TRIENNAL DEL SANT CRIST

que recorrerà els principals carrers de la ciutat. Després de la

processó i veneració de la Santa Imatge. Amb la tradicional

participació de la Banda Municipal de Música d’Alcúdia.

 

Lloc: església de Sant Jaume



DISSABTE 27
17:00H – EXHIBICIÓ DE GIMNÀSTICA del Club Gimnàstic

Alcúdia.

 

Lloc: Gimnàs Municipal

22:30 H - La Banda Municipal de Música d'Alcúdia presenta: 

SHOW MUST GO ON

QUEEN SIMFÒNIC

Amb l'ajuda de tres cantants i una banda de rock faran un repàs

als temes més coneguts de la banda britànica QUEEN. Tota una

celebració musical i visual. 

Direcció: Jaume Garcia

Arranjaments: Jaume Oliver i  Jaume Garcia

Lloc: Passeig Mare de Déu de la Victòria

 

 

 

 

 

 

00:00 H - GRAN ESPECTACLE PIROMUSICAL

 

Lloc: Plaça de Carles V



Sant Jaume, patró d’Alcúdia i titular del
temple parroquial
Quan arriba el mes de juliol ens preparam per celebrar les festes de sant

Jaume, patró d’Alcúdia i titular del temple parroquial. El 25 de juliol és la

festa principal de l’any, tret de la Triennal, que com el seu nom indica se

celebra cada tres anys, el 26 de juliol, amb què es posa punt i final a les

festes patronals.

 

Qualque vegada ens devem haver demanat, més d’una, per què sant

Jaume és el titular de l’església parroquial i el patró d’Alcúdia. Encara

que sigui prou conegut per la majoria, ens pot venir bé fer un poc de

memòria i recuperar algun detall que teníem oblidat sobre els orígens de

la devoció a sant Jaume.

 

Amb l’arribada a Mallorca de Jaume I el 1229 es cristianitza la població,

aflora una nova cultura i també es reordena el disseny territorial. Aquí ve

a tomb destacar l’existència de les alqueries de Guinyent, Alcúdia i

Santa Maria de la Torre, entre d’altres, a la contrada que més endavant

esdevindria el terme d’Alcúdia. Aleshores Guinyent era el nucli més

poblat i el que donava nom a tot el terme.

 

El 1242 apareix documentada l’església de Guinyent. La butlla papal

d’Innocenci IV de 1248 posà sota la seva protecció totes les esglésies

de Mallorca, entre les quals s’esmenta sant Jaume de Guinyent. Aquest

document papal convertí l’església de Guinyent, dedicada a l’advocació

de sant Jaume, en titular d’aquesta parròquia.[1]

 

Fou Jaume II el monarca que decideix donar impuls al nucli d’Alcúdia,

emprèn la fortificació de la vila i compra distints solars per aixecar-hi les

dependències municipals i eclesiàstiques, segons els cànons establerts.

El 1302 compra uns solars per construir-hi l’església, la rectoria i el

cementeri. El 1372 es constata que Guinyent ja no existeix, el nucli està

derruït, i la parròquia es trasllada a Alcúdia, de manera que sant Jaume

de Guinyent va esdevenir sant Jaume d’Alcúdia.



Entre 1245 i 1280 en el terme de la parròquia de sant Jaume es

consolidaren els tres nuclis de població abans esmentats i el 1372, quan

ja havia desaparegut Guinyent, aquest lloc encara rebia el nom de “la vila

antiga de Guinyent de la parròquia d’Alcúdia”.[2]

El nou temple es va construir a partir de 1302 i no s’hi celebrà culte fins

el 1340. La primera notícia sobre la celebració de la festa de sant Jaume

es constata el 1356. La festa patronal era la més participada

econòmicament per les arques municipals.[3]

 

El temple primitiu el coneixem gràcies a la descripció que fa Jeroni de

Berard al llibre Viaje a las Villas de Mallorca, 1789, en els termes

següents: “l’església estava davant el baluard de Santa Teresa, molt a

prop de l’antiga murada, la qual cosa impedia que tingués portal major i

només té el segon emplaçat a la part nord, davant hi ha una esplanada

que la conformen algunes cases juntament amb la murada i la part

oriental de l’església està aferrada a la mateixa murada antiga. No té

façana ni campanar tot i que conserva dues campanes de gran valor”.

Més endavant, fa una descripció de l’interior del temple i assenyala que

“té un aspecte molt antic, el sòtil, les parets, la volta de creueria

ordinària amb vuit arcs apuntats, sense cap pilar que els sustentin” el

temple era molt senzill, sense ornaments, tampoc no tenia capelles.

L’església en el seu conjunt era de marès antic, sense presbiteri que

destacàs, aquest estava integrat a la mateixa planta. De l’altar major

assenyala que “és molt antic, fet de peces petites de fusta i ornaments

vells amb el titular Sant Jaume pintat al mig”.[4]

 

Pere Ventayol, a la Història d’Alcúdia,   conta que en aquestes dates al

retaule de l’altar major hi manca la imatge del titular,   i que la Universitat

d’Alcúdia, representada pel batle i els jurats, varen sol·licitar el 1789 al

rei Carles IV la cessió d’un retaule procedent de l’església dels Jesuïtes

de Monti-sion de Pollença, que tot just s’havia tancat. La concessió es

dugué a terme per ordre reial aquell mateix any. Més endavant, el 1794,

es va encarregar  la pintura de l’apòstol perquè ocupàs el cos central del

retaule.[5]



Davant aquesta precària situació els representants del poble aviat

trobaren una solució i restabliren la imatge del sant patró al lloc que

havia de presidir.

Amb tot, el temple requeria una intervenció a fons per enfortir

l’estructura. Aquest projecte de restauració es va presentar de mitjan

segle XIX en endavant i no s’havien iniciat les obres quan el temple es va

esbucar, l’edifici no va resistir l’embat de la tempesta de la malaurada

matinada del 18 de febrer de 1870. D’aquest fet i de la reconstrucció del

temple se’n dona compte a la làpida de marbre commemorativa que està

a l’interior, entre el portal dels homes i la capella del Sant Crist.[6]

El nou temple parroquial data de l’any 1893 i havien de passar anys per

completar les obres. Al llarg del segle XX es va completar

l’ornamentació. El retaule major és obra dels escultors Llorenç Ferrer

(Alcúdia, 1854-1928) i Miquel Arcas (Palma, 1876-1953); es va beneir el

25 de juliol de 1931. La imatge de sant Jaume és obra de Guillem Galmés

(Palma, 1845-1927), situada entre les de sant Pere i sant Pau, a

esquerra i dreta respectivament.

 

Finalment, trobam la imatge del titular, sant Jaume, al timpà del portal de

la façana principal del temple, obra de Remígia Caubet, de final dels anys

seixanta del segle XX.

 

 FRANCESCA M. SERRA CIFRE 

Alcúdia, juliol de 2019

[1] A. Mas; G. Rosselló; R.Rosselló. Història d’Alcúdia. De l’època islàmica a la Germania,

1999: 73-74.

[2] A. Domingo, G. Druguet, A. Mas “De Sant Jaume de Guinyent a Sant Jaume d’Alcúdia….”,

2002, II Jornades d’Estudis locals d’Alcúdia , 2002: 55-74.

[3] Antoni Mayol ”Les festes d’Alcúdia en la Baixa Edat Mitjana” Antropologia de la festa i la

música a Alcúdia a la Baixa Edat Mitjana”, III Jornades d’Estudis locals d’Alcúdia, 2004: 214-

215-                       

[4] J. de Berard, Viaje a las Villas de Mallorca, 1789. Palma, 1983: 94.

[5] P. Ventayol,   Història d’Alcúdia. Tom II, 1982: 57-60.

[6] La reconstrucció del temple actual es va dur a terme   entre els anys 1882 i 1893, sota

l’impuls del rector Mn. Joan Ferragut. La plaça que dona al portal dels homes està dedicada al

rector Ferragut en honor del seu afany per aixecar el nou edifici, d’estil

neogòtic.                                                     



Com s'acostuma cada tres anys
A on Déu ha volgut

l’origen vostro escondir

no cessa el vulgo de dir:

“sou mannà del cel vingut”

                                                                                                                

Res no sabem   de la nostra Portentosa Figura, que sigui anterior a l'any

1507.   El nom del seu escultor i l'any que  va  ser esculpida la imatge  no

s'han perpetuat  ni en lletres ni en la  tradició oral.                                             

 Abans de l’any 1507 devia ser una de les  tantes imatges que rebia culte

a la parròquia d’Alcúdia.

 

Aprofitaré   l’avinentesa per dir que la   construcció de la parròquia

d’Alcúdia   va començar l'any 1302 per iniciativa del rei Jaume II.   Els

terrenys en què s'agombola   l'església, la casa rectoral i els   seus

envoltants, que al principi van servir com a cementiri, els va comprar el

mateix rei Jaume II a Fèlix Martí i la seva dona pel preu de 6 lliures.

Més tard,   l’any 1314, el rei Sanç   va facultar la Universitat d'Alcúdia

perquè es retingués   100 lliures anyals   del subsidi veïnal   per ser 

invertides   a la fàbrica de   l'església, murades i obres útils com ponts, i

camins etc.

 

Van venir   per a   Mallorca temps trists, la van devorar totes les

calamitats: guerres, pestes, fam, sequeres,   robatoris, rebel·lions

populars i fins i tot  el destronament dels seus reis.

Amb tan trists esdeveniments arribam a l'any 1507, data gloriosa per

Alcúdia ja que Déu en la figura del seu Sant Crist  es va fer present entre

els seus fidels. L’any 1507   el temps es presentava amenaçador: es

patia   sequera, mancaven aliments i hi havia malalties.   Si no plovia ben

aviat els sembrats es moririen. Davant aquesta desesperació els

nostres avantpassats van aixecar  l’ànima a Déu implorant  la seva Divina

Gràcia.



El Comú de Preveres de la  parròquia,  juntament amb el batle i jurats van

determinar anar a la cova de Sant Martí   en processó portant un Sant

Crist que hi havia a la parròquia. A   aquesta iniciativa s'uní tot el poble, i

es va realitzar el MIRACLE que tots coneixem i que recordam cada any

dia 24 de febrer i de manera més solemne amb la processó de la Triennal.

La fama del Sant Crist s’estén per tota l’illa.

Després del   miracle de la suor, amb aquest nom era conegut el   Prodigi

tan singular  que obrà el Sant Crist d’Alcúdia, la seva fama miraculosa es

va estendre per tot Mallorca.

 

Molt aviat van començar els pelegrinatges de molts pobles de l'illa per

venerar la Santa Imatge i invocar els seus favors, la majoria venien a peu,

els malalts i ancians eren portats amb carro o muntats en cavalleries.  La

primera peregrinació   documentada és de   l'any 1556. La darrera

procedent de Pollença va tenir lloc el 14 d'agost de 1902,   la presidia el

canonge i poeta Miquel Costa i Llobera.

 

Arribats a Alcúdia s'organitzava la processó a la cova de Sant Martí,

  portant el Sant Crist, allà se celebrava missa i es pregava. En tornar la

processó a la parròquia els magnífics jurats  obsequiaven els assistents

amb pa, vi, olives i figues seques.

 

Nova capella del Sant Crist                                                                                     

La seva devoció era tan extraordinària que l'any 1675, el rector Joan

Benet Ferrer va reunir a la rectoria els magnífics jurats, juntament amb el

consell de la Confraria del Sant Crist i altres senyors principals de la

ciutat.

 

“Fou proposat per lo dit Senyor Rector: Vostres Mercès bé veieu  que el 

Sant Crusifici  de esta església té molta devoció i  no està en la decència

que mana la dita figura. Jo i los magnífics Jurats havent enviat a fer una

trassa (plànol)   (1) per fer una capella nova perquè el sant Crucifici

estigui en la decència deguda i perquè la devoció sua augment més.



He suplicat a Vostres Mercès vinguessin assí per què donessin el vot si

son del parer de que la Capella se pas avant conforma la trassa  que hem

  enviada a demanar.   Anant discorrent los vots se resolgué per

unanimitat que se fassa la dita capella conforme la trassa.”

 

Al 8 de desembre de 1675 s’assentà la primera pedra de la capella que

es fabricà per la figura del Sant Crucifici, es feu amb gran solemnitat,

repicaren les campanes molt de temps i es disparà una peça d’artilleria.

El dia 4 de maig de 1697 es van donar per acabats els treballs de la seva

fàbrica.  Les obres van durar 22 anys.

 

 El diumenge 28 de juliol de 1697 acabat l’ofici es va dur a terme

solemne  processó, amb música, (2)  en la qual portaven el Sant Crucifix.

Una vegada acabada la processó la imatge del Sant Crist va ser

col·locada a la nova capella.             

                             

El   “Opúsculo histórico del Santo Cristo y su Capilla” d’en Pere Ventayol

Suau (any 1918) del qual m'he servit per escriure aquestes ressenyes

diu: L'u d'agost de 1700 es va fer solemne processó el capvespre

portant la Santa Figura.  El dia 28 de juliol de 1703 es va fer solemne

festa, com s'acostuma cada tres anys, i processó al capvespre. 

                                                                                                               

Que el mateix Sant Crist faci que puguem celebrar moltes triennals.

Amén.

 

[1] Els plànols de la capella van ser fets per l'arquitecte i escultor Joan Antoni Oms. El

mateix que l’any 1632 va esculpir en pedra la figura de sant Jordi de la cova de Sant Martí. 

[2] Es van llogar dos carruatges per anar a Ciutat a cercar  9 músics  de la capella de la Seu i

després tornar-los.
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