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Benvolguts inquers / Benvolgudes inqueres,

Després d’un 2020 sense Dijous Bo, enguany em fa especial il·lusió escriure aquestes línies. Vull aprofitar 
l’oportunitat de nou per donar les gràcies a tots els inquers i inqueres per la vostra impecable actitud davant 
la situació sorgida arran de la pandèmia. Des de les administracions públiques us hem demanat un esforç, i 
no heu dubtat a mostrar el vostre compromís i contribuir, tots pregats, a tirar endavant i aconseguir el ben-
estar col·lectiu.

De fet, és aquest impuls i valentia que caracteritza la ciutadania inquera el que vertaderament em fa sen-
tir-me orgullós del nostre municipi, i totes i cada una de les persones que el conformen. Aquesta crisi ens 
ha fet recuperar l’empenta que sempre ens ha caracteritzat i, gràcies a això, aviat hem pogut reiniciar Inca i 
recuperar el dinamisme i la vitalitat de la capital del Raiguer.

 Després de mesos molt complicats, novament hem pogut gaudir de les Fires d’Inca. Ara toca preparar-se 
per viure la setmana gran del Dijous Bo, que comença amb el pregó i la festivitat de Santa Maria la Major 
–copatrona de la nostra ciutat. La gran Fira de Mallorca és una fita cabdal dins el calendari inquer, que tots 
tenim assenyalada en vermell. El Dijous Bo és més que un dia, és un sentiment que ens omple de satisfacció 
i ens fa treure pit. I aquest esperit és precisament el que intenta representar la imatge de la portada del 
programa que teniu entre les mans, amb el ca d’Inca com a protagonista. El famós orgull inquer.

Així doncs, volem convidar-vos a tornar a sortir a passejar, fer poble i gaudir del Dijous Bo. Aquesta és sense 
cap dubte la clau, any rere any, de l’èxit d’aquesta fira. El Dijous Bo sou vosaltres, cada una de les persones 
que participau dels actes que aquí es detallen. Enguany, més que mai, hem de ser capaços de mostrar tot 
allò més bo de nosaltres, de les nostres empreses, dels nostres comerços, dels nostres restaurants, de la 
nostra pagesia… En definitiva, tot allò millor que pot oferir Inca i convertir, una vegada més, el Dijous Bo en 
una fira admirada arreu de les Illes Balears.

 Finalment, vull donar les gràcies per la feina feta a tots els departaments de l’Ajuntament, les associacions, 
les entitats i a totes aquelles persones que han col·laborat per tenir un programa tan complet, amb activitats 
atractives per a tothom. Ara toca fluir, com sempre amb molt de seny i responsabilitat.

De part de tot el consistori us desitjam unes bones festes. Visca Inca i visca el Dijous Bo!

Virgilio Moreno Sarrió 

Batle d’Inca
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Queridos y queridas inquenses,

Después de un 2020 sin Dijous Bo, este año me hace especial ilusión escribir estas líneas. Quiero aprove-
char la oportunidad de nuevo para dar las gracias a todos los y las inquenses por vuestra impecable actitud 
ante la situación surgida a raíz de la pandemia. Desde las administraciones públicas os hemos pedido un 
esfuerzo, y no habéis dudado al mostrar vuestro compromiso y contribuir, todos juntos, a salir adelante y 
conseguir el bienestar colectivo.

De hecho, es este impulso y valentía que caracteriza a la ciudadanía de Inca lo que verdaderamente hace 
que me sienta orgulloso de nuestro municipio, y todas y cada una de las personas que lo conforman. Esta 
crisis nos ha hecho recuperar el empujón que siempre nos ha caracterizado y, gracias a ello, pronto hemos 
podido reiniciar Inca y recuperar el dinamismo y la vitalidad de la capital del Raiguer.

Después de meses muy complicados, nuevamente hemos podido disfrutar de las Ferias de Inca. Ahora toca 
prepararse para vivir la semana grande del Dijous Bo, que empieza con el pregón y la festividad de Santa 
María la Mayor –copatrona de nuestra ciudad. La gran Feria de Mallorca es un hito importantísimo dentro 
del calendario de Inca, que todos tenemos señalado en rojo. El Dijous Bo es más que un día, es un senti-
miento que nos llena de satisfacción y nos hace sacar pecho. Y este espíritu es precisamente el que intenta 
representar la imagen de la portada del programa que tenéis entre las manos, con el perro de Inca como 
protagonista. El famoso orgullo inquense.

Así pues, queremos invitaros a volver a salir a pasear, hacer pueblo y disfrutar del Dijous Bo. Esta es sin lugar 
a dudas la clave, año tras año, del éxito de esta feria. El Dijous Bo sois vosotros, cada una de las personas 
que participáis de los actos que aquí se detallan. Este año, más que nunca, tenemos que ser capaces 
de mostrar lo mejor de nosotros, de nuestras empresas, de nuestros comercios, de nuestros restauran-
tes, de nuestra pagesía,… En definitiva, todo lo bueno que puede ofrecer Inca y convertir, una vez más, 
el Dijous Bo en una feria admirada en todas las Illes Balears.

 
Por último, quiero dar las gracias por el trabajo realizado a todos los departamentos del Ayuntamiento, 
las asociaciones, las entidades y a todas aquellas personas que han colaborado para tener un progra-
ma tan completo, con actividades atractivas para todo el mundo. Ahora toca disfrutar, como siempre 
con mucha responsabilidad.

 
De parte de todo el consistorio os deseamos unas felices fiestas. ¡Viva Inca y viva el Dijous Bo!

Virgilio Moreno Sarrió 

Alcalde de Inca

Saluda



PREGÓ 2019 

Sr. Batle, Srs. Regidors 
i Regidores, autoritats, 
ciutadans i ciutadanes 
d’Inca, familiars i amics, 
bon vespre a tots.

Quan el Sr. Batle em va telefonar per dema-
nar-me si volia fer el pregó d’enguany, la meva 
primera reacció va ser riure, amb una rialla dis-
creta, però sincera, mentre pensava: ara no sap 
què m’ha demanat aquest home. Em perdona-
rà vostè, Sr. Batle, no sé si és contraproduent dir 
això ara i d’aquesta manera, però així és com va 
ser realment.

Tot i aquesta primera resposta, fruit del meu pà-
nic escènic, i acte seguit, entenent que la pro-
posta era seriosa, no vaig dubtar ni un segon a 
contestar que no, moltíssimes gràcies, però no. 
Què va, vaig respondre, a Quely fa temps que les 
tasques estan més que repartides i just aques-
ta no em correspon a mi. És en Gabriel, el meu 
home, qui s’encarrega dels temes de comunica-
ció, imatge i representació pública de l’empresa. 
A ell no tan sols li encanta tot aquest trull, sinó 
que, a més, he de reconèixer que ho fa beníssim.

Supòs que per un ben aconseguit intent de con-
vicció per part seva la meva percepció va canviar 
de cop quan em va explicar que aquest any havi-
en decidit per unanimitat que el pregó havia de 
tenir nom femení, i que jo, m’agradàs o no, havia 
resultat ser l’afortunada.

Sr. Batle, li he de dir que durant tot un dia em 
vaig sentir atorrollada, però al mateix temps im-
mensament agraïda. L’oferiment de fer el pregó 
era una responsabilitat en la qual no m’estava 
permès dir que no, o dit d’una altra manera, una 
convidada convertida en una magnífica opor-
tunitat per posar de manifest el lligam de Quely 
amb la ciutat d’Inca i alhora per demostrar al 
meu equip que, tot i que parlar en públic no és 

ni molt manco el meu fort, poden tenir la certesa 
que davant qualsevol situació que es presenti a 
Quely no em faltarà coratge ni valentia per ges-
tionar, decidir, o cercar la millor solució.

La meva vinculació amb Inca comença el 3 d’agost 
de l’any 1969. Si qualcú es demana quants d’anys 
tenc, que deixi de fer càlculs perquè aviat li diré 
que en tenc 50 i afegiré que no em pensava mai 
que arribassin tan de pressa.

A Inca vaig passar una infantesa i una adolescèn-
cia meravellosa, podria afegir que privilegiada.

Gran part dels meus records d’infància les tenc, 
com la majoria de nins, molt vinculats als meus 
estimats padrins materns, que vivien just aquí 
devora, en el carrer d’en Palmer. Gràcies a ells 
vaig poder conèixer una ciutat que llavors es ca-
racteritzava per l’existència de petites botigues i 
a les quals sovint, tot i que jo era de despistada, 
m’hi enviaven a comprar amb certa desconfian-
ça, perquè m’oblidava o duia allò que no tocava 
en més d’una ocasió.  

A prop de casa hi havia el colmado de verdures 
de ca Madò Jerònia, a on prèviament a la compra 
sempre hi havia una petita xerrada; tres metres 
més enfora, un forn de llenya que regentaven les 
anomenades forneretes, dues germanes que, a 
mi, em cridaven l’atenció per com eren de petito-
nes, però especialment perquè una d’elles tenia el 
dit gros de la mà xapat en dos, com si fossin dos 
dits. Donada la meva curiositat de nina, com és de 
suposar, cada vegada que anava a comprar el pa 
els ulls em sortien per veure aquell dit tan estrany, 
estranyesa que es convertia en superlativa quan el 
xerrar del poble contava que, si aquell dit te’l posa-
va damunt la panxa, podia curar certes malalties.

Moltes foren les anècdotes viscudes dins aquells 
comerços. Record la botiga de Can Caixa, fent 
cantonada, la carnisseria de Can Reinoso, n’Ar-

Paula Domenech Maicas
Presidenta de Quely
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nau el rellotger, la cotxeria de can Matgí a on el 
padrí aparcava el seu 600, la fusteria…
Tot un rosari de records que sovint rescat del 
calaix de la memòria, una infinitat de sensacions 
viscudes al llarg dels anys, lligades moltes d’elles 
a totes les festes que Inca sempre ha celebrat.

Vivències amb els padrins, que em duien pertot 
arreu: als foguerons que se celebraven al barri; a 
S’Espanyol a fer un variat ; amb el padrí, el Dime-
cres Bo a voltar per la plaça del Bestiar i el Dijous 
Bo, de bon dematí, l’aturada ja era obligada per 
la resta de parades; a missa els diumenges, en 
aquest cas amb la padrina, aquí, a Santa Maria la 
Major, a on a l’edat 9 anys vaig combregar.

La meva formació i les vivències d’escola estan 
lligades al Col·legi Santo Tomás de Aquino i San-
ta Teresa de Jesús, dels quals guard grans i innu-
merables bons records.  

Els anys d’escola primària varen servir, entre mol-
tes altres coses, per establir amb els companys 

de classe uns vincles emocionals que segueixen 
existint, tot i el pas dels anys, d’una forma tan 
especial i inexplicable que només entenem els 
que vàrem ser alumnes del centre. De fet, i com 
més d’un de vosaltres sap, he de confessar que 
d’entre tots els companys sempre n’hi va haver 
un de molt especial, el que avui és el meu home, 
en Gabriel Coll Abrinas.

D’aquests anys d’infantesa també són algunes 
de les meves amigues de l’ànima, amigues que 
han estat presents amb més o manco intensitat al 
llarg de les diferents etapes de la meva vida, però 
que continuen al meu costat, compartint sempre 
els esdeveniments importants, els feliços i els que 
no ho han estat tant, i per suposat sempre hi han 
estat si m’han fet falta o les he hagut de menester. 

Directors i professors varen deixar bellíssimes 
pautes de vida dins cada un de nosaltres. Doña 
Jerónima i Don Alfonso Reina varen ser els qui ens 
instruïren més enllà de les lliçons purament aca-
dèmiques, i els qui juntament amb els professors 
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ens educaren i acompanyaren prioritzant sempre 
els valors i les ensenyances morals i ètiques. 
L’escola sempre participava de manera activa a 
totes les festes significatives del poble. El dia de 
les Verges amb una bunyolada al pati; les Fires i 
el Dijous Bo, amb una paradeta de coques fetes 
per les mares i padrines amb la finalitat de recap-
tar doblers per al viatge d’estudis dels més grans; 
el dia del Domund, que convertia un diumenge 
qualsevol en un diumenge de passejades amunt 
i avall, vidrioles en mà demanant un donatiu per 
als més necessitats; les nadales a Santa Maria la 
Major; la celebració del final de curs al merave-
llós Teatre Principal, on els alumnes representa-
ven les distintes funcions que havien preparat 
al llarg de l’any, i un cúmul més de fantàstiques 
històries impossibles d’enumerar-les totes aquí.

Finalitzada l’EGB arribaren els anys d’adolescèn-
cia al Col·legi de Sant Francesc, un nou cicle d’es-
tudiant en el qual vaig afegir nous i grans amics a 
l’agenda, i amb els quals també vaig assaborir l’In-
ca teenager que diuen ara. Una etapa en què les 
passejades deixaren de ser amb els padrins per do-
nar pas als amics, una etapa en què les Fires i el Di-
jous Bo arraconaren la plaça del Bestiar per donar 
protagonisme a les atraccions de fira i els cotxets, 
una etapa en què arribaren les sessions de cine i 
les primeres sortides anomenades gales d’hora-
baixa que se celebraven a la discoteca Novedades, 
i en definitiva una etapa plena d’acudits que no-
vament va deixar els meus records abraçats a Inca.
La formació universitària, la vaig cursar a fora, i 

va ser a la tornada quan vaig començar a fer fei-
na a Quely i, en conseqüència, quan em vaig re-
trobar amb la meva ciutat.
Fent un poc d’història i grosso modo, us diré que 
va ser Jaume Domenech Borrás, el meu padrí per 
part de pare, qui inicià la trajectòria que configura 
la història de Quely. Un petit forn d’Inca anome-
nat Can Guisca fou la primera passa d’aquesta 
meravellosa aventura. Un forn que pareix esser 
ja va heretar del seu pare i que després amb els 
anys es va conèixer i reconèixer com Can Guixe. 
Degut a la prematura mort del meu padrí, la meva 
padrina Paula i els seus fills continuaren el nego-
ci familiar, però varen ser concretament Jaume 
Domenech Coll i Gabriel Domenech Coll els qui 
varen donar projecció a l’empresa tal com la co-
neixem ara.

Avui, el pregó em regala l’oportunitat de recor-
dar el gran empresari que va ser el meu conco, 
Jaume Domenech Coll, conegut per tots, qui va 
rebre durant molts d’anys innumerables reco-
neixements, tots ells merescuts, però sobretot 
em permet fer visible –i ho dic en lletres grosses 
i en veu ben alta– la figura del seu germà, Gabriel 
Domenech Coll, el meu pare, que ha ocupat un 
lloc molt discret i quasi desapercebut dins Quely, 
però no per això ni molt manco amb menys mèrit .

Els que coneixeu bé Gabriel Domenech sabreu 
que la seva senzillesa i discreció amaga darrere 
un empresari de cap a peus, una persona extra-
ordinàriament intel·ligent amb la capacitat, racionali-
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tat i analítica que requereix la gestió d’una gran 
empresa, una persona amb l’equilibri i tempran-
ça que es necessiten davant les adversitats, la 
qual cosa va demostrar sobradament liderant la 
reconstrucció de Quely en tan sols tres mesos, 
després de quedar reduïda a cendres l’any 1993; 
un professional que va impregnar el seu segell a 
l’empresa que a dia d’avui és un referent més de 
la indústria dins la ciutat d’Inca.

Però sobretot Gabriel Domenech Coll ha estat 
un home de grans valors que encara l’han con-
vertit en millor empresari, valors que són els que 
he intentat aprendre, assolir i transmetre a l’em-
presa. Valors amb els quals el meu pare m’ha 
mostrat el camí a seguir, els valors d’una perso-
na íntegra, honrada, justa, solidària, humana, hu-
mil i tantíssims adjectius, tots bellíssims, amb els 
quals el podria definir. I aquests valors, estimat 
públic, són sense cap dubte la millor ensenyan-
ça que he pogut rebre de la seva mà, essent ell 
l’exemple que en el meu dia a dia intent seguir.

I ja ho diuen, i jo així ho puc confirmar, que darrere 
un gran home hi ha una gran dona. La meva mare, 
Maria Maicas, que tot i pertànyer a una generació 
a la qual la dona solia quedar-se a casa per cuidar 
i atendre la família, ha sigut una persona impres-
cindible dins les nostres vides. Una mare forta i 
lluitadora, amb un nivell increïble de superació, 
una dona summament disciplinada i amb una va-
lentia com poques, una dona que admir i que per 

suposat també ha estat exemple a seguir per a mi.
Per acabar diré que agraesc l’honor, no sé si me-
rescut, de fer el pregó d’aquest any, i ho agraesc 
entre altres coses perquè m’ha donat l’oportu-
nitat de dir allò que a vegades la meva timidesa 
no em permet, i és que estim els meus pares amb 
bogeria, som qui som gràcies a ells; estim el meu 
germà Jaume, que a pesar de no ser aquí tenc 
sempre present; estim el meu home, el meu gran 
i únic amor; estim les meves filles amb l’amor més 
extraordinari i incondicional que pot existir; estim 
els meus padrins de fons, Francisca i Lluís, impos-
sible i imperdonable no mencionar-vos de forma 
especial un dia tan assenyalat com avui; estim els 
meus familiars i amics, que fan que la meva vida 
sigui més guapa i completa; estim Quely i el gran 
equip humà que hi fa feina, ple de companys i 
amics als quals també m’agrada anomenar famí-
lia; i estim Inca, el poble que m’ha vist néixer i m’ha 
vist créixer personalment i professionalment.

Vull amb aquest modest pregó donar la ben-
vinguda a la setmana gran i al Dijous Bo 2019, 
i convidar a participar de les nostres festes per 
excel·lència a qualsevol visitant que per un dia es 
vulgui sentir un poquet inquer. 

Moltes gràcies, Inca, moltes gràcies poble i mol-
tes gràcies a tots vosaltres per la vostra atenció.

Que gaudiu de les Fires i tengueu 
un extraordinari Dijous Bo.





De sobres és conegut per tots els seguidors 
blancs que l’equip al llarg d’aquests gairebé cent 
anys d’existència va estar a les portes de la Pri-
mera Divisió, com igualment són de domini pú-
blic les seves confrontacions amb el CF Barcelo-
na a partits de Copa d’Espanya. A més, es valora 
en la seva justa mesura la seva condició d’equip 
militant durant onze temporades a la Segona Di-
visió i tres més a la Segona B.

Però, durant aquest segle d’activitat intensa, el 
Constància, els seus jugadors i cos d’entrena-
dors, han estat protagonistes d’altres cotes his-
tòriques que figuren amb lletres d’or a l’historial 
del Club d’Inca, però que no són de domini pú-

blic ni són valorades com caldria, i es mantenen 
en el més absolut anonimat.

Bartomeu Ordinas Llabrés
Va néixer el 7 d’abril de 1910 a Alger. Va comen-
çar jugant al Llosetense, passant al CE Cons-
tància a la temporada 1927-1928, club a què va 
militar fins a la temporada 1940-1941, tot sumant 
un total de catorze temporades consecutives 
defensant l’escut de l’equip d’Inca.

Durant aquests gairebé tres lustres, Ordinas, a 
part de ser el futbolista que més temporades ha 
defensat la samarreta blanca, va conèixer l’alegria 
de conquerir el primer títol de Campió de Mallor-

NOTES HISTÒRIQUES 
DEL CLUB ESPORTIU CONSTÀNCIA

 

Ens trobam en el llindar del cen-
tenari del CE Constància. La seva 
singladura històrica està esquitxa-
da per moments summament in-
teressants, que en van determinar 
d’altres d’altament gloriosos i em-
blemàtics que van situar l’equip 
d’Inca com a bandera i icona a ni-
vell nacional.
 

La mascareta és obligatòria quan no es pot mantenir la distància 
de seguretat. Es recomana usar-la sempre, també als exteriors.

Mantén la distància social de seguretat. Sempre que sigui 
possible, respecta el sentit únic de circulació.

I, per favor, seny, molt de seny!

DIJOUS BO
AMB SENY

Moltes gràcies per la 
col·laboració.  
Aturar la pandèmia és 
feina de totes i tots! 

Recorda! És obligatori 
respectar les mesures 
de seguretat i higiene 
vigents per fer front a la 
COVID-19. 
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ca, com igualment militar a la Segona Divisió.
Ordinas destacava per la seva voluntat, esforç i 
amor a club.
 

Bartomeu Ordinas Llabrés és el futbo-
lista que més temporades ha defensat la 
samarreta blanca.
 

Marc Ferragut
En la seva condició d’entrenador, Marc Ferra-
gut va dirigir el Constància al llarg de vuit tem-
porades, i conquerí diversos subcampionats de 
Mallorca. Va ser un entrenador innovador en la 
seva forma d’entrenar i en el plantejament dels 
partits.
La seva primera gran victòria, l’assolí davant el 
Baleares, 7-0, el febrer de 1925. Igualment, sota 
les seves ordres, l’equip d’Inca va aconseguir per 

primera vegada el 1928 no ser derrotat per l’Al-
fonso XIII, quan empatà 1-1 a Palma.
 

Marc Ferragut és l’entrenador que més 
anys va entrenar el Constància.
 

Inca, volvemos a caminar juntos.

¡Feliz Dijous Bo!

lottusse.com
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Partit internacional, homenatge a  
Juana Ana Grau
El dijous 9 de maig de 1961, ara fa 60 anys, es va 
disputar al camp des Cós d’Inca un partit entre 
els equips del Constància i l’equip suec de l’Od-
dewold; el resultat final va ser de Constància, 3 
– Oddewold, 1.

El partit, des del seu anunci, va despertar una 
inusitada expectació entre l’afició i els simpatit-
zants de l’equip blanc d’Inca, i l’assistència de 
públic a les grades fou molt nombrosa.

Amb l’al·licient de veure les evolucions d’un 
equip suec sobre el terreny de joc, i el fet que 

el partit va ser organitzat amb motiu i celebració 
per homenatjar Juana Ana Grau, sòcia degana 
del Constància, es va respirar un aire d’emoció 
continguda entre els assistents, que van rebre 
amb forts aplaudiments els dos equips que van 
saltar a la pista de joc; foren portadors de la ban-
dera d’Espanya els jugadors suecs, mentre que 
els jugadors del Constància eren portadors de la 
bandera sueca.

Un cop situats els dos conjunts al centre de la 
pista de joc, de cara a la tribuna de preferèn-
cia de l’estadi i amb el públic posat dempeus, 
es van escoltar els himnes nacionals d’ambdós 
països.
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Els prolegòmens del partit que van ser d’una 
gran espectacularitat, la solemne cerimònia es 
va centrar en la figura de la senyora Juana Ana 
Grau, propietària de la botiga Colmado de Cas 
Baster de la plaça Santa Maria la Major, i sòcia 
degana del Constància, que va ser rebuda al 
centre de la pista de joc, acompanyada de l’àrbi-
tre senyor Quetglas, i el directiu blanc Guillermo 
Sbert i els capitans Lizani, del Constància, i Jo-
hansen, per part de l’equip suec.

Un cop efectuat el servei d’honor per part de 
l’homenatjada, la senyora Juana Ana va rebre de 
mans de Lizani un delicat obsequi.

El partit
Va ser altament entretingut i digne de ser recordat, 
perquè al llarg dels noranta minuts de joc els dos 
equips van fer gala d’una preparació física i una 
gran capacitat tècnica, que va redundar en un par-
tit de fases d’un gran interès futbolístic. El joc es va 
caracteritzar per un domini altern, on els dos con-
junts es van prodigar en les iniciatives ofensives.

En els primers compassos del partit, l’equip de 
l’Oddewold es va mostrar lleugerament superior 
al quadre d’Inca, tot aconseguint avançar en el 
marcador.

A partir d’aquest instant, reaccionà el quadre de 
l’Inca i, abans d’arribar a la mitja part, l’ariet Liza-
ni aconseguí batre en dues ocasions el meta Jo-
hansens, de manera que el resultat de la primera 
meitat quedà establert en 2-1.

Un cop reprès el joc, amb alguns canvis en els 
dos equips, el domini territorial va ser majorment 
favorable al Constància, davant d’un entusiasta 
oponent que en tot moment va mostrar molta 
resistència.

El davanter blanc, Moreno, de jugada individual, 
establí el resultat final de 3-1.

Àrbitre: va cuidar de la direcció del partit; fou el 
col·legiat balear senyor Quetglas, que no va te-
nir problemes, ni tan sols d’idiomes.
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A les seves ordres els equips van formar de la se-
güent manera.

Constància: Nadal, Alxañiz, Diego, Sánchez, 
(Zamacona), Monedero, Camacho, Santamaría, 
Martínez, (Fernández), Franch, Lizani, Moreno i 
Arrom.
Oddewold: Johanssen, Sten-ik, Evenson, Fer 
Kurt, Karisson, Edh Bengt, Swantesson, Helmer 
Ove, Bengtsson, Jan Loof Costa, Sundberg, Stig, 
Svensson.

Quan va finalitzar el partit, Juana Ana Grau, va 
fer lliurament d’un trofeu al capità del Constàn-
cia, Lizani, donat per Guillem Ferrer, fill de l’ho-
menatjada.

Per la seva banda, Lizani, un cop recollit el tro-
feu, en va fer lliurament al capità de l’Oddewold, 
com a record de la seva visita a la ciutat d’Inca.

Amb el públic dempeus, el comiat dels dos 
equips va ser espectacular: els dos equips aban-
donaren el camp enarborant les dues banderes 
nacionals, moment que recullen les fotografies 
que acompanyen aquest treball històric relacio-
nat amb l’esdevenir del Club d’Inca, que es tro-
ba en el llindar del seu centenari.

Andreu Quetglas Martorell

 690 624 034
 pedro@agueragrafic.com
 www.agueragrafic.com

añade valor a tu marca



L’ASSOCIACIÓ FILATÈLICA 
DURÀ A TERME LA XLII EXPOSICIÓ DIJOUS BO 2021

 

L’Associació Filatèlica durà a terme 
la XLII Exposició Dijous Bo 2021 
S’hi retrà un homenatge a l’Harpa 
d’Inca, que l’any passat va complir 
els 100 anys   
 

Ja han passat dos anys des de la darrera vega-
da, i pareix que era ahir. Com sabeu l’any passat 
tot va estar paralitzat per la COVID-19. Encara 
estam lluitant contra aquesta pandèmia, però 
pareix que la situació està entrant en la seva rec-
ta final. No ens hem de confiar i hem de seguir 
amb les mesures que ens demanen. Però hem 
de començar a caminar cap a la nova normalitat 
i continuar amb la nostra feina.

A la darrera edició de l’any 2019 vàrem retre un 
homenatge a l’estimat setmanari Dijous, amb 
motiu dels seus 45 anys de vida. No esperàvem 
mai que a la primavera del 2020 deixàs d’exis-
tir. El Dijous, com era conegut popularment, era 
una publicació molt estimada a la nostra ciutat.
L’any passat havíem de retre un homenatge a 
l’Orfeó l’Harpa d’Inca, fundat a Inca l’any 1920 
pel Fill Il·lustre mestre Miquel Duran i Saurina. 
També hi va jugar un paper important el músic i 
director Jaume Albertí.

L’edició d’aquest any, que ja és la XLII, la dedi-
carem a l’Harpa d’Inca, la nostra estimada coral 
que passeja amb orgull el nom de la nostra ciutat 
arreu de Mallorca, les illes germanes, la Penínsu-
la i també a l’estranger. I la seva qualitat musical 
és una de les millors de la nostra illa.

A Inca tenim la sort de comptar durant tot l’any 
amb moltes intervencions de l’Harpa. Després de 
molts de mesos d’interrupció, varen oferir recent-
ment al Claustre de Sant Domingo un magne 
concert de retrobament, que fou molt aplaudit.

 

Els assistents a l’exposició filatèlica 
podran disposar d’un fullet sobre els 
101 anys d’història de l’Orfeo l’Harpa 
d’Inca. 
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Si veniu a la XLII Exposició, tendreu l’oportuni-
tat de poder disposar d’un fullet sobre la història 
de l’Harpa d’Inca i conèixer les seves curiositats 
en aquests ja 101 anys de la seva existència entre 
nosaltres. Han passat per etapes difícils, però ara 
té el futur més que garantit, i sota la presidència 
de Domingo Mestre i la direcció de Margalida 
Aguiló.

Targeta postal i sobre numerat que, gràcies a la 
filatèlia, passeja el nom d’Inca arreu del món.
A més, hi podeu trobar la tradicional exposició 
de segells i de col·leccionisme, que cada any és 
ben interessant, així com una bona mostra de di-
buixos dels escolars de la nostra ciutat que fan 
sobre les Fires i el Dijous Bo.
 

Com cada any, s’esposen també els di-
buixos que els escolars de la nostra ciu-
tat fan sobre les Fires i el Dijous Bo.
 

D’aquesta manera intentam acostar el món de 
la filatèlia als escolars i als seus familiars. Tenen 
un doble al·licient per venir a la mostra: veure els 

dibuixos dels seus fills o nets i la resta de l’Expo-
sició.

En nom propi i de tota la Junta Directiva de l’As-
sociació Filatèlica d’Inca, us convid a venir al 
Centre Parroquial de Santa Maria la Major, a la 
plaça del seu nom, i a gaudir de la mostra. També 
us desitj un bon Dijous Bo a tots vosaltres i famí-
lia. Rebeu i forta abraçada i salut per a tots, que 
com hem pogut comprovar és el millor ara.

Bartomeu Aloy
President de l’Associació Filatèlica d’Inca



PRIMERES NOTES HISTÒRIQUES DEL TEATRE PRINCIPAL
S’INAUGURÀ DIA 14 DE NOVEMBRE DE 1914

 

Després d’un llarg procés de refor-
ma i millora, el Teatre Principal tor-
narà a obrir les portes per continu-
ar una llarga trajectòria de cultura 
artística, musical, teatral i cinema-
togràfica a Inca.   
 

Aquell antic i històricament estimat Teatro de 
Inca ha quedat rejovenit i posat al dia segons 
les noves maneres, formes i tecnologies actu-
als. Serà interessant fer una ullada cap enrere 
i conèixer el seu naixement. El Teatro de Inca 
s’inaugurà el dia 14 de novembre de l’any 1914, 
diada de la revetlla i completes de la festa de 
Santa Maria la Major i, també, pocs dies abans 
del Dijous Bo.

Societat de propietaris del Teatro de Inca

Mesos abans de la inauguració es va crear una 
societat de propietaris anomenada Teatro de 
Inca. Els senyors que en formaven la Junta Di-
rectiva eren Gregori Balaguer (president), Jau-
me Vidal, Joan Alzina Llobera, Pere Amer Sastre, 
Gabriel Guasp Alzamora, Joan Mir i Bernat Oli-
ver. També coneixem el llistat dels senyors subs-
criptors a les obligacions del dit Teatre. Eren els 

següents: Joaquim Gelabert Massip i Vich, Joan 
Ribas Fluxà, Pere Batle Grau, Miquel Amengual 
Janer, Bartomeu Fiol Beltran, Antoni Prat Pa-
lliser, Antoni Riera Bauzà, Jaume Coll Saurina, 
Josep Siquier Verd, Bartomeu Verd, Joan Gela-
bert, Antoni Amer Sastre, Pere J. Serra Cortada, 
Joan Coll, Felip Oliver, Antoni Palliser, Antoni 
Janer, Jaume Capó, Jaume Ensenyat, Pere Cor-
tés Miró, Cayetano Aguiló, Miquel Beltran, Jo-
sep Balaguer Costa, Miquel Aguiló Valls, Gaspar 
Aguiló Segura, Ignaci Figuerola, Gabriel Salas 
Ferrer, Llorenç Barceló, Mateu Dupuy Janer, An-
toni Fluxá Figuerola, Jaume Domenech Llom-
part, Francesc Melià, Damià Vicens, Joan Bua-
des Domenech, Miquel Pujadas Ferrer, Francesc 
Ferrer, Sebastià Gelabert, Pere Mayrata, Jaume 
Armengol, Llorenc Gomila, Sebastià Aguiló, Ma-
teu Sastre, Antoni Real, Mateu Llobera, Fran-
cesc Castañer, Francesc Llabrés, Pere Dupuy, 
Pere A. Pieras, Josep Pujol, Jaume Domenech 
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Morro, Pere Joan Coli, Antoni Juan i Gabriel 
Cortès. Molts d’aquests propietaris assegura-
ven que posarien una clàusula a l’escriptura de 
compromís dels grups artístics prescrivint que 
en aquest teatre no es podrien representar fun-
cions immorals.

 

El Teatre Principal d’Inca s’inaugurà el 
dia 14 de novembre de l’any 1914.
 

Descripció
Llegirem ara unes paraules escrites a la revis-
ta Ca Nostra (núm. 329, de 19 de setembre de 
1914) de mestre Miquel Duran i Saurina:

“Inca progressa... El teatre d’Inca. A Inca 
també se fa un teatre per una societat de 
propietaris anomenada ‘Teatre d’Inca’. Però 
aquest teatre no serà un teatre qualsevol, així, 
de poble o de saló de societat recreativa, sino 
un teatre en gros que podrà competir amb els 
millors de Palma, i fins i tot ja s’endevina que 
llevat del Principal serà el més bell i garrit de 
Mallorca. El projecte í direcció són de l’ntel·li-
gent arquitecte D. Guillem Reynés, qui en la 
distribució no ha deixat una coma perquè re-
sultàs una obra acabada, amb tot el confort i 
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seguretats modernes i que reclamen aquesta 
casta d’edificis. Té certa configuració amb el 
Teatre Balear de Palma en lo tall general, però 
no li assemblarà ni de molt amb el seu harmònic 
detall. Aquests dies en passàrem i el seu aspec-
te mos causà boníssima impressió per la gallar-
da i vigorosa ornamentació en qué se’l vesteix. 
Era un gust veure treballar: aquí els fusters en-
llestien els palcos, allà els paletes posaven els 
darrers enrajolats, a dalt colles de guixaires i 
pintors venguts a posta de Barcelona, deco-
raven el cel-ràs i la boca de l’escenari, seguint 
una notable transformació d’un dia a l’altre. 
Un gran coliseu a Inca! Les muses, la poesia, el 
sentiment estètic, l’art i la cultura estan d’en-
horabona per tenir a Inca, tan pobra fins ara en 
manifestacions artístiques, un temple per a la 
seva exhibició i glorificació; Mes, ai! el repertori 
del teatre modern ens fa por i solament tenim 
una garantía de que l’art i la literatura no seran 
profanats en son propi temple que, en el sentit 
cristià de sos honrats propietaris.”

La princesa del dòlar  és una opereta en tres 
actes amb un arranjament fet per J. Juan 
Cadenas de la novel·la del mateix nom, 
musicada per Leo Fall (Olmütz, Moràvia, 2 de 
febrer de 1873 – Viena, Àustria, 16 de setembre 
de 1925).
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És molt curiosa i explicativa la nota que surt a La 
Voz de Menorca de Maó, de dia 21 de novembre 
de 1914: “Hem tengut ocasió d’admirar dos bells 
esbossos de les decoracions que té l’encàrrec de 
pintar pel nou Teatre d’Inca, l’acreditat pintor es-
cenògraf D. Francesc Olives. Representen un saló 
i un jardí que amb habilidosos aplics es poden 
transformar de manera que es poden fer algunes 
combinacions. La seva originalitat i la seva factura 
són un encert que seran mereixedors dels aplau-
diments dels més exigents. El Sr. Olives també té 
l’encàrrec de pintar una decoració per una de les 
operetes noves que està preparant l’artista italià, 
Sr. Granieri (Amedeo Granieri Marchesi, director 
d’una companyia d’operetes).

Inauguració del Teatro de Inca
Miquel Duran i Saurina, director propietari del 
setmanari Ca Nostra, publica en el núm. 338 de 
dia 21 de novembre de 1914 la transcripció de la 
crònica de la inauguració del Teatro de Inca que 
havia publicat el Correo de Mallorca, en llengua 
castellana. Vegem-la:

“Atentamente invitados por don Gregorio Bala-
guer, asistimos a la inauguración del nuevo tea-
tro de Inca, que tuvo lugar el sábado por la noc-
he. El nuevo teatro es, sin duda alguna, dentro 
de su género, uno de los más bonitos de cuantos 
existen en la Isla por lo que sus propietarios sien-
ten gran satisfacción. El edificio se halla en uno 
de los sitios más céntricos de la ciudad; mira a 
una calle que muy en breve se abrirá al tránsito 
y comunicará con la de Vidal. La fachada no está 

terminada todavía. Amplios corredores rodean 
el patio de butacas. Éstas, que ascienden a dos-
cientas cuatro, son de gusto parecido al de las 
del teatro Lírico de Palma.

La sala resulta muy artística. El decorado es de 
tonalidades blancas. Hay seis palcos proscenios 
y veinte plateas. El antepalco luce adornos que 
semejan guirnaldas, en las que ligeras pincela-
das de color oro alteran la unidad de blanco. En 
el primer piso, donde hay amplio corredor, un 
anfiteatro circunda la sala. Dicho anfiteatro está 
separado del público por artística verja. Las di-
mensiones del escenario son: ocho metros de 
ancho por once de fondo.

Inmediato al edificio del teatro se construirá 
otro destinado a café, y la parte opuesta a éste 
se habilitará para campo de juegos deportivos. 
El nuevo coliseo es obra del distinguido arqui-
tecto provincial Don Guillermo Reynés, quien 
ha dado en él una nueva prueba de su talento y 
buen gusto. A las muchas felicitaciones cue por 
ello ha recibido nuestro buen amigo, unimos la 
nuestra, muy sincera.

Para la inauguración del nuevo teatro se ha con-
tratado la compañía de opereta de Amadeo Gra-
nieri, la cual dará nueve funciones. En la noche 
inaugural se representó ‘La Princesa del Dollar’, 
obteniendo la compañía lisonjero éxito.
Al acto habían sido invitadas las autoridades de 
Palma e Inca. Asistieron el Excmo. Sr. Capitán 
General acompañado de su señora, el Presiden-
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te de la Audiencia don Manuel Gimeno, el Presi-
dente de la Diputación don Ignacio Riquer, el Al-
calde de Inca don Pedro Balle y el Juez de Inca 
don Francisco de Paula Caplín. Además, vimos a 
otras muchas personas de Palma que se habían 
trasladado a Inca para asistir a la inauguración. 
Los invitados fueron obsequiados con espléndi-
do lunch. El tren extraordinario que salió de Inca 
después de la función, llegó a Palma más allá de 
las dos de la madrugada”.

Cinema al Teatre d’Inca
A finals del mes de març de l’any 1915, la societat 
de propietaris del Teatre d’Inca va comprar una 
màquina de cine de la casa Gaumont. 

La primera sessió de cinema tengué lloc dia 3 
d’abril del citat any, a les vuit del vespre. El pro-
pietaris del Teatre es varen gastar 8.000 pesse-
tes en tots els aparells necessaris. Dia 3, dia de 
l’estrena, era dissabte. Primer donaren algunes 
pel·lícules instructives i morals. A continuació, el 
dijous següent, començaren les primeres parts 
de la pel·lícula Cabiria. Les escenes passen cent 
anys abans de Jesucrist i donen una idea de les 
guerres púniques, de les supersticions i atroci-
tats que es feien en aquella època en què no es 
coneixia encara la doctrina de la religió del Crist. 

El públic va correspondreassistint a les funcions 
(sis jornades). El Dijous Bo del citat any 1915 es 
va representar La campana de la Almudaina. 
Durant molts anys el Teatre Principal fou un dels 
cinemes que en feien cada dia de la setmana, 
manco els dimarts.

 

La primera sessió de cinema tengué
lloc dia 3 d’abril del 1915. 
  

La mascarilla es obligatoria cuando no se puede mantener la distancia 
de seguridad. Se recomienda usarla siempre, también en exteriores.

Mantén la distancia social de seguridad. Siempre que sea posible, 
respeta el sentido único de circulación.

Y, por favor, responsabilidad, ¡mucha responsabilidad!

DIJOUS BO
CON RESPONSABILIDAD

Muchas gracias por la 
colaboración.  
¡Detener la pandemia es 
trabajo de todas y todos! 

¡Recuerda! Es obligatorio 
respetar las medidas 
de seguridad e higiene 
vigentes para hacer frente 
a la COVID-19.





26

Nou i reformat Teatre Principal d’Inca
Passats anys es va comprovar que el Teatre no 
reunia les condicions necessàries, i els propieta-
ris (Srs. Ferrer, Llobera, Amengual i Serra) decidi-
ren fer-ne un altre just damunt el trast de l’antic. 
El dilluns de Pasqua de l’any 1945 començaren a 
tomar l’edifici i, dia 17 de gener de 1946, el varen 
inaugurar. Tengueren esment de les obres l’ar-
quitecte Sr. Francesc Casas, l’aparellador Sr. An-
toni Planas, el mestre d’obres Sr. Francesc Serra, 
l’electricista Sr. Eduardo Plandolit; de la calefac-
ció, la casa Fuster Fabra de Barcelona; les buta-
ques eren valencianes; les làmpades, inclosa la 
grossa, de la casa Guardiola; els cortinatges, de 
la casa Ginard de Palma; els elements de metall, 
del Sr. Guillem Seguí; els equips de projecció 
eren de Supersond de Palma; la fusteria, del Sr. 
Josep Campins; la decoració de guix, de la casa 
Lliteras Pujol, etc.

La biga general, construïda a Vinaroz, pesava 5 
tones. Es va haver de llogar un veler que la portà 
des de Sagunt a Palma. Es va haver de comprar 
un pal major molt gros de vaixell per poder pu-
jar-la. La làmpada central fou la més grossa que 
hagués construït la casa Guardiola. La calefac-
ció, per una nit, necessitava de 400 a 500 kg 
de llenya, i hi havia 100 radiadors. Amb totes les 
fases elèctriques obertes, els llums eren 2.950. 
Entre els 40 picapedrers, electricistes, fusters, 
pintors, etc. qualque dia eren 200 els treballa-
dors. Es varen aprofitar totes les columnes de 
ferro de l’anterior teatre. Morí de desgràcia un 
picapedrer quan va caure de la part més alta de 
la boca de l’escenari.

“CRÒNICA DE LA REINAUGURACIÓ DEL TEA-
TRE PRINCIPAL. 

Dijous, dia 17 de gener de 1946, diada de sant 
Antoni

El passat dijous, al migdia, l’Ecònom d’Inca 
D. Francesc Garau, des de l’escenari beneí el 
nou Teatre Principal. Amb aquest motiu el bat-
lle d’Inca, D. Miquel Mir i Jaume, es va dirigir al 
nombrós i selecte públic convidat que ocupava 
tot el pati de butaques, els palcos i gran part de 
les localitats altes, expressant la seva satisfacció 
i la de la Ciutat per la grandiosa millora, que s’ha 
d’agrair als propietaris del Teatre, que han do-
nat a Inca un coliseu a l’alçada dels bons d’Es-
panya. Monument que no romp l’harmonia que 
ha de regnar entre els antics que s’hi conserven i 
aquest modern, orgull de la Ciutat. El Sr. Mir fou 
molt aplaudit.

A continuació, i per un grup de joves de la Ciu-
tat, es va posar en escena ‘El Divino Impaciente’ 
de Pemán i, finalment les primeres parts de la 
companyia lírica de Jordi Castell, que féu el de-
but el capvespre anterior, la tiple Maria Parets, el 
tenor Sebastià Beltran i el nostre paisà Francesc 
Bosch, cantaren vàries romances. Foren molt 
ovacionats.

El nou Teatre, mancat encara d’alguns detalls 
que completaran el magnífic conjunt, que és de 
gran cabuda. Crida l’atenció, per la seva origi-
nalitat, la gran boca de l’escenari que forma un 
arc que arrenca des del trespol i abarca tota la 

administracio@matiesamer.com
matiesamer.com

RES ÉS PERMANENT A EXCEPCIÓ DEL CANVI

Un any difícil per tots. Un horitzó d’esperança.
Tornam al carrer. Tornam a viure.

Un DIJOUS BO per tornar a començar!

C. Lloseta, 93
07300 Inca · Mallorca
T 971 880 967
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paret. Les motllures i ornaments del mateix són 
d’estil modern per la combinació de varis ele-
ments. A les parets dels costats i a uns metres 
de l’escenari hi ha dues portes i damunt d’elles, 
dos balcons senyorials, amb la barana de ferro 
forjat i ornaments de llautó i que són els pal-
cos presidencials, cada un d’ells amb un ampli 
avant palco.

El pati de butaques està voltat de palcos de pla-
tea amb una tapiceria igual que les confortables 
butaques, color granate. Les parets estan folra-
des de tela color beige.

En el primer pis, en el centre, hi ha una tertúlia 
de tres fileres de butaques iguals a les del pati 
de butaques i set palcos a cada banda. En el pis 
superior hi ha quatre palcos i la part del públic 
general, amb seients individuals. Els dos pisos 
superiors tenen una superfície d’un poc manco 
que la meitat de la sala.

Les altres dependències estan a to amb la sala 
d’espectacles. Partint del vestíbul arrenquen les 

escales que condueixen als pisos superiors i als 
passadissos de les platees. Està il·luminat per 
dues decoratives aranyes de cristall penjades 
del sòtil del vestíbul superior i donen una bona 
llum a aquell, que té forma de galeria circulant, 
amb balustrades de ferro forjat i llautó.

Les obres del nou teatre, que així es pot nome-
nar, més que una adaptació de l’antic, s’ha rea-
litzat baix la direcció de l’arquitecte Sr. Casas i 
Llompart.”
 
Des d’aquella vesprada de la revetlla de Santa 
Maria la Major de l’any 1914 han passat molts 
anys. Enguany, si tot roda com ha de rodar, el 
magnífic Teatre Principal d’Inca tornarà a obrir 
les portes de bat a bat. En entrar-hi veurem el 
canvi, amb ampliació i renovació. Ha estat un 
camí llarg i dificultós. Però, pens, ha valgut la 
pena esperar.

Gabriel Pieras Salom
Arxiver honorari i cronista oficial 
de la ciutat d’Inca



L’ORFEÓ L’HARPA D’INCA VA SER FUNDAT FA 101 ANYS
 DURANT TOT L’ANY 2022 REALITZARAN MOLTES ACTIVITATS 

 

L’Orfeó l’Harpa d’Inca va ser fun-
dat el 20 d’abril de 1920 pel po-
eta, escriptor i Fill Il·lustre d’Inca 
mestre Miquel Duran i Saurina.
 

Als seus inicis i sota la direcció del músic inquer 
Jaume Albertí i Ferrer, anà forjant un reperto-
ri principalment integrat per cançons populars, 
harmonitzades pels mestres notables de l’àrea 
musical catalana.

Durant el decenni 1921-1931 l’Orfeó inquer gaudí 
d’una gran vitalitat, i foren nombrosos els seus 
concerts arreu de l’illa. És de ressenyar el fet que 
moltes de les obres que anaven sorgint dels més 
destacats compositors locals eren plasmades 
musicalment per l’Harpa d’Inca. Aquest va es-
ser el cas del Te Deum de Miquel Tortell, de la 
Missa de Bernat Salas i de l’himne Mallorquins 
aimem la terra d’Antoni Pol.

 

L’Orfeó l’Harpa d’Inca és l’entitat cul-
tural més veterana de la ciutat i la coral 
més antiga de Mallorca que es manté 
en actiu.
  

Dels anys 50 i 70 destaquen les col·laboracions 
amb l’Orfeó Municipal de Palma, amb la inter-
pretació d’El Messies de Haendel amb l’Or-
questra Simfònica de Mallorca i altres entitats 
illenques, així com la seva participació en actes 
religiosos de la ciutat.

A partir de l’any 1983 gràcies a l’ajuda de Mn. 
Joan Parets, rector de la parròquia de Crist 
Rei, i del batle Antoni Pons, començà una 
nova etapa sota la presidència de Miquel Cor-
ró i la direcció de Miquel Aguiló. L’Harpa d’In-
ca realitzà nombrosos concerts per diferents 
pobles de Mallorca i, a la vegada, consolidà 
la seva implicació activa en la vida cultural de 
la ciutat d’Inca: amb el tradicional concert de 
Reis, concert de fires, de Santa Cecília, con-
certs de primavera, a més d’actuacions fora 
de la nostra illa: a Menorca, Eivissa, Salamanca 
(als concerts de Menorca, Eivissa i Salamanca, 
vaig tenir la sort de poder anar a escoltar-los), 
Galícia i Alemanya.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Jaume_Albertí_i_Ferrer
https://ca.wikipedia.org/wiki/Miquel_Tortell_i_Simó
https://ca.wikipedia.org/wiki/Georg_Friedrich_Händel
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Entre els anys 1995 i 2009 l’Harpa d’Inca va ser 
dirigida per M. Magdalena Aguiló Estrany, eta-
pa durant la qual es treballaren obres per a cor 
i orquestra de cambra com Te Deum de Purcell, 
Magnificat de Vivaldi, Missa Brevis KV 220 de 
Mozart, Missa en Sol major op. 167 de Schubert, 
Stabat Mater de Rheinberger i Gloria de Vival-
di, tot plegat amb la col·laboració de directors 
convidats com Francesc Bonnín, Carles Ponseti, 
Joana M. Coll i José M. Moreno, entre d’altres.

L’any 1998 l’Harpa d’Inca participà en l’edició del 
disc compacte dedicat a l’organista i compositor 
Bernat Salas, dins el marc de la Nit Bielenca or-
ganitzada per la Fundació ACA a Búger.

Juntament amb l’Orfeó d’Alaró, la coral d’Inca va 
interpretar un programa dedicat a Verdi i Orff 
amb l’Orquestra Simfònica i el Cor de Cambra 
de l’Escola de Música d’Ibbenbüren, i la Coral 
Cantate 97 de Riesenbeck.

L’any 2006 l’Harpa d’Inca va prendre part en el I 
Aplec de Corals de les Terres de Parla Catalana, 
realitzat a Amposta (Tarragona).

En el pregó del Dijous Bo de l’any 2006 l’Har-
pa d’Inca interpretà la Missa de la coronació de 
Mozart amb l’Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears, dirigits per Carles Ponseti i l’any 2008; 
Carmina Burana de Carl Orff a l’Auditòrium de 
Palma amb l‘Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears, dirigida per Robert Reimer. En nom-
broses ocasions l’Orfeó ha cantat Carmina Bu-

rana juntament amb corals com l’Orfeó d’Alaró, 
la Capella Mallorquina i Pro Musica Chorus de 
Sóller, ja sigui en versió orquestral o per a dos pi-
anos i percussió.

L’any 2009 l’Harpa d’Inca va participar en el Fes-
tival Coral de Primavera organitzat pel Cor de 
l’Associació d’Alumnes i Exalumnes de la Uni-
versitat Oberta per a Majors.

A partir de l’any 2009 l’Harpa d’Inca està diri-
gida per Margalida Aguiló Estrany, i destaca la 
seva participació a les festes patronals d’Alcor-
cón l’any 2009 arran d’una col·laboració amb la 
Coral Polifònica d’aquesta localitat; l’actuació al 
Festival de Música Clàssica d’Hivern (2010); la 
interpretació, juntament amb altres corals, del 
Magnificat de John Rutter (2012, 2013 i 2018), 
de la cantata Aleksandr Nevski de Prokofiev 
(2013), del Rèquiem de F. Hidas (2014 i 2015) i 
del Rèquiem de Berlioz (2016), obres dirigides 
per Fernando Marina; la interpretació, junta-
ment amb l’Orfeó d’Alaró i la Coral Cantate 97 
de Riesenbeck amb l’Orquestra Simfònica i la 
Coral de l’Escola de Música d’Ibbenbüren, d’una 
selecció del Te Deum de Bruckner i la Missa de la 
Coronació l’any 2012, i obres d’òpera l’any 2015, 
i els muntatges dels concerts “Una nit d’òpera” 
i “Una nit de sarsuela” per a cor, piano i soprano 
solista, juntament amb Pro Musica Chorus de 
Sóller els anys 2013, 2014 i 2015.

L’Harpa d’Inca interpretà les Vesperae Solennes 
de Confessore KW 399 de Mozart al concert del 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Antonio_Vivaldi
https://ca.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
https://ca.wikipedia.org/wiki/Josef_Rheinberger
https://ca.wikipedia.org/wiki/Antonio_Vivaldi
https://ca.wikipedia.org/wiki/Antonio_Vivaldi
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fundació_ACA
https://ca.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Verdi
https://ca.wikipedia.org/wiki/Carl_Orff
https://ca.wikipedia.org/wiki/Amposta
https://ca.wikipedia.org/wiki/Dijous_Bo
https://ca.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
https://ca.wikipedia.org/wiki/Orquestra_Simfònica_de_Balears_Ciutat_de_Palma
https://ca.wikipedia.org/wiki/Orquestra_Simfònica_de_Balears_Ciutat_de_Palma
https://ca.wikipedia.org/wiki/Carl_Orff
https://ca.wikipedia.org/wiki/Auditòrium_de_Palma
https://ca.wikipedia.org/wiki/Auditòrium_de_Palma
https://ca.wikipedia.org/wiki/Orquestra_Simfònica_de_Balears_Ciutat_de_Palma
https://ca.wikipedia.org/wiki/Orquestra_Simfònica_de_Balears_Ciutat_de_Palma
https://ca.wikipedia.org/wiki/Alcorcón
https://ca.wikipedia.org/wiki/Alcorcón
https://ca.wikipedia.org/wiki/John_Rutter
https://ca.wikipedia.org/wiki/Serguei_Prokófiev
https://ca.wikipedia.org/wiki/Hector_Berlioz
https://ca.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
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pregó del Dijous Bo de l’any 2014, juntament 
amb els Solistes de l’Orquestra Simfònica de les 
Illes Balears Ciutat de Palma.

L’Orfeó l’Harpa d’Inca prengué part en el con-
curs coral V Premis de Sant Feliu de Llubí de 
l’any 2013, en què es va endur els premis a millor 
cor, premi especial V Aniversari i diploma a la mi-
llor interpretació de cançó clàssica, i va rebre el 
premi 31 de Desembre de l’Obra Cultural Balear, 
categoria Emili Darder, edició 2015.

Aquest mateix any, es va interpretar el Magnifi-
cat i el Gloria de Vivaldi a la catedral de Bayeux, 
juntament amb Pro Musica Chorus de Sóller.

En el 2017 l’Harpa d’Inca participà en “El Messies 
participatiu”, organitzat per l’Orquestra Simfò-
nica de les Illes Balears, juntament amb la Coral 
Universitària i altres cors, i el 2018 va actuar en 
un concert commemoratiu del centenari Berns-
tein, organitzat per Euroclàssics, i amb el Gloria 
de Vivaldi participatiu, organitzat per la Funda-
ció “la Caixa”, sota la direcció de Joan Company, 
col·laboració que es va repetir l’any 2019 inter-
pretant la Cantata 147 de Bach.

Des de l’any 2018, l’Harpa d’Inca actua anual-
ment al Cicle de Litúrgia i Cant Coral del mones-
tir de Santa Clara de Palma.

Durant aquests darrers anys l’Harpa d’Inca també 
ha vist incrementat el seu nombre d’actuacions a 

Inca, ja que, a més del tradicional concert de Reis i 
la seva participació anual al concert del pregó del 
Dijous Bo, ha realitzat els concerts del pregó de 
Setmana Santa els anys 2012, 2014, 2016 i 2018, i 
diverses actuacions per les festes de Nadal, fires i 
pentecosta.

Actualment l’Orfeó, segons ens ha dit el seu 
president Domingo Mestre, està integrat per 
quaranta-tres cantaires, que treballen amb il·lu-
sió per obrir-se a diferents estils i millorar la seva 
formació vocal i musical.

Durant la pandèmia no varen aturar les activi-
tats, sinó que telemàticament estaven assajant 
cada setmana. El dia 23 de juliol com a retorn a 
les activitats varen oferir un concert al Claustre 
de Sant Domingo, que fou molt aplaudit.

La celebració del centenari es durà a terme l’any 
2022, amb moltes activitats durant tot l’any, co-
mençant amb el concert de Reis. Inicialment els 
actes commemoratius s’havien preparat per a 
l’any 2020, però amb la pandèmia tot es va atu-
rar i ajornar.

La nostra felicitació a l’Harpa d’Inca per aquests 
101 anys de la seva fundació. El seu futur està 
més que garantit amb els quaranta-tres cantai-
res que té en aquests moments.

Guillem Coll Morro

https://ca.wikipedia.org/wiki/Dijous_Bo
https://ca.wikipedia.org/wiki/Orquestra_Simfònica_de_Balears_Ciutat_de_Palma
https://ca.wikipedia.org/wiki/Orquestra_Simfònica_de_Balears_Ciutat_de_Palma
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llubí
https://ca.wikipedia.org/wiki/Antonio_Vivaldi
https://ca.wikipedia.org/wiki/Orquestra_Simfònica_de_Balears_Ciutat_de_Palma
https://ca.wikipedia.org/wiki/Orquestra_Simfònica_de_Balears_Ciutat_de_Palma
https://ca.wikipedia.org/wiki/Leonard_Bernstein
https://ca.wikipedia.org/wiki/Leonard_Bernstein
https://ca.wikipedia.org/wiki/Antonio_Vivaldi
https://ca.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach
https://ca.wikipedia.org/wiki/Convent_de_Santa_Clara_(Palma)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Inca_(Mallorca)
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Fa 40 anys, Inca ens va veure nèixer. 
Junts hem crescut i preparam el futur 
de la millor manera que coneixem: 
treballant el present.

Passat, present i futur. GRÀCIES, INCA.

MOLTS D’ANYS,
INCA

www.amerehijos.com

BON DIJOUS BO!



UN EDIFICI EMBLEMÀTIC 
AL CEMENTERI D’INCA

 

L’arquitecte mallorquí Josep Ferra-
gut Pou (1912-1968) és l’autor de  la 
capella-panteó de Magí Marquès.
 

El coneixement sobre la història del Cementeri 
d’Inca ha canviat molt els darrers anys, sobretot 
a partir dels treballs del cronista oficial d’Inca, 
Gabriel Pieras, i també d’alguns estudis molt 
concrets apareguts a les Jornades d’Estudis 
Locals d’Inca. Així i tot, els elements inèdits per 
explorar encara són importants, sobretot a partir 
de la segona meitat del segle XX. 

Recentment, en una investigació que he fet 
sobre el Cementeri d’Inca vaig descobrir que 
un arquitecte de reconeguda vàlua era l’autor 
d’una de les capelles-panteons del Cementeri. 
Així vaig poder atribuir amb total certesa l’au-
toria de la capella-panteó de Magí Marquès a 
l’arquitecte mallorquí Josep Ferragut Pou (1912-
1968). Sobre aquest arquitecte sabem que en els 
seus inicis les seves obres mostraven cert tradi-
cionalisme de caràcter local. Però amb el temps 
aquestes avançaren cap a un llenguatge pro-
pi, marcat per un desig de crear formes a partir 
d’un llenguatge ben modern i de materials com 
el formigó i el vidre, en edificis tan emblemàtics 
com les oficines de GESA a Palma o l’església de 
la Porciúncula a l’Arenal. 

L’antiguitat d’aquest cementeri es remunta a 
l’any 1820. Va ser creat per l’Ajuntament d’Inca 
en el camí de Sencelles. El batle d’Inca que en va 
iniciar la construcció l’any 1820 fou Miquel Mu-
nar de can Xesquet. L’any 1860 s’emprengueren 
importants obres de reforma i ampliació, que 
duraren fins al 1864 a partir del disseny de l’agri-
mensor Llorenç Rovira, qui rebé l’encàrrec del 
batle Joan Coll Martorell i del prevere Francesc 
Brunet. Es va fer un edifici d’entrada amb una 
capella i diverses dependències, un ampli jardí, 
nínxols de dos pisos i un tancament de paret alta. 

A principis del segle XX, cap al 1902, es va dur 
a terme una ampliació del Cementeri cap a l’est 
del nucli més antic a partir de la mateixa tipolo-
gia de nínxols de 1860, i amb unes esteles sem-
blants. L’any 1909 es va inaugurar la capella que 
havia dissenyat Bartomeu Ferrà. L’any 1927 es va 
iniciar l’ampliació de la zona oest del Cementeri 
a partir d’un projecte dissenyat per Jaume Ale-
nyar. L’Ajuntament de la II República va decidir 
el desembre de 1931 eliminar la paret que sepa-
rava el cementeri civil del cementeri catòlic. 
A partir de la dècada del anys 40 del segle XX 
es varen urbanitzar més zones cap a l’oest a 
partir de diferents projectes de nínxols, pante-
ons soterrats i capelles-panteons. La major part 
d’aquests projectes foren realitzats per l’arqui-
tecte municipal José de Oleza. Aquesta zona 
oest del Cementeri va quedar completament 
ocupada a finals de la dècada de 1970. La cape-
lla-panteó de Magí Marquès i família està loca-
litzada en aquesta zona ampliada a partir dels 
anys 40 del segle XX. 
 

La capella-panteó de Magí Marquès i 
família és l’única obra de Ferragut que 
s’ha documentat fins ara a Inca.
 
 
La capella-panteó de Magí Marquès i família és 
l’única obra de Ferragut que s’ha documentat 
fins ara a Inca. La va dissenyar el 1948, a la vega-
da que realitzava la reforma del Col·legi de Sant 
Francesc a Palma. La reforma del Col·legi, la va 
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fer utilitzant un llenguatge arquitectònic tradici-
onal, almanco a la zona exterior, donat el con-
text de la zona a on s’ubicava, just vora l’església 
de disseny barroc a la façana i del pati gòtic del 
convent a l’interior. 

En canvi, a la capella del Cementeri de Magí 
Marquès a Inca, Ferragut utilitza un llenguatge 
diferent, tot i que encara conserva alguns ele-
ments clàssics com el frontó i la presència d’es-
cultures al·legòriques a l’exterior. Però ja s’intu-
eix un llenguatge més modern, de línies rectes i 
sòbries, i amb la utilització de petits vitralls qua-
drats per il·luminar l’interior.

El setembre de 1948, Magí Marquès Fiol (nas-
cut a Inca el 1897), un important empresari local 
i nebot del vicari Magí Marquès Ferrer (1855-
1930), molt vinculat amb el Cementeri, va sol·li-
citar permís a l’Ajuntament d’Inca per iniciar les 
obres de construcció del panteó familiar que ha-
via dissenyat l’arquitecte Ferragut. Es presentà 
un projecte molt complet per part de Ferragut 
que, fins i tot, indicava la coloració que havien de 
tenir les peces de pedra que recobrien l’edifici: 
“paramento de caliza”, “mármol negro” “caliza 
roja desbastada”, “caliza roja pulimentada”,“san-
tanyí”… També especificava els materials de la 
porta d’entrada i els de l’interior de la capella. 
 

Aquesta capella-panteó és la de dimen-
sions més grans del Cementeri. 
 

Aquesta capella-panteó és la de dimensions més 
grans del Cementeri. No segueix la tipologia de 
la resta de capelles-panteons, les quals tenen un 
clar ús d’elements clàssics i que parteixen d’un 



34

disseny elaborat per José de Oleza a la dèca-
da dels anys 40 del segle XX. En aquest cas, en 
l’obra de Josep Ferragut, aquests elements no 
hi són presents o els ha modificat de tal manera 
que perden la seva forma més clàssica. L’estruc-
tura de la capella és quadrangular i es troba co-
ronada per un frontó en el centre del qual es pot 
veure un crismó. Sobre el frontó, hi ha una creu 
de pedra. A la façana principal, hi ha un portal de 
llinda que dona accés a l’interior i, sobre aquest, 
un àngel agenollat amb una creu i la inscripció: 
“Magín Marqués y familia”. Les portes són me-
tàl·liques i de vidre amb una alfa i una omega for-
jades. L’àngel, esculpit amb pedra de Santanyí, 
mira al terra i mostra una actitud de repòs i silen-
ci. Els dos laterals de la construcció acullen els 
nínxols i sobresurten de l’estructura principal del 
panteó. A l’exterior, a ambdós costats, hi trobam 
la presència de dues estàtues femenines al·legò-
riques: la fe i l’esperança. La fe apareix amb una 

bena als ulls i una creu entre les mans a l’altura 
del pit. Quant a la figura de l’esperança, aques-
ta apareix representada sense l’atribut que li és 
més característic, l’àncora marina. Les dues es-
cultures són obra d’Horacio de Eguía i ambdues 
presenten trets gairebé idèntics, propis d’aquest 
escultor: l’harmonia de línies, l’equilibri de pro-
porcions, els posats simples, la serenitat i les fac-
cions marcades dels rostres.

A l’interior observam un petit altar al fons i els 
nínxols a cada costat. Al terra, en el centre del 
panteó, hi destaca la presència d’un crismó amb 
la inscripció del nom de la família dels difunts.
Posar en valor el ric patrimoni artístic i arquitec-
tònic d’Inca és una tasca que no es pot deixar 
d’exercir ni un moment. Consider que la recer-
ca, la investigació, la divulgació i la conservació 
de tot aquest patrimoni és feina de tothom: dels 
propietaris, dels responsables polítics i dels ciu-
tadans, però també dels centres educatius d’In-
ca, que han d’apostar per visitar-lo i donar-lo a 
conèixer. Hi ha molta informació publicada en 
format paper i digital que permet a qualsevol 
persona accedir-hi i poder-ho transmetre als 
seus alumnes amb detall. Cada vegada és més 
necessari, per poder avançar en un món globa-
litzat i enlluernat per les xarxes socials, arrelar els 
infants i joves a la comunitat, a la realitat i a la 
vida més propera, i al medi local. Només així po-
dran créixer com a persones, ja que sense arrels 
l’arbre ni s’enfila ni creix.

Miquel Pieras Villalonga



LES JORNADES D’ESTUDIS LOCALS D’INCA

 

Aquests dies es duran a terme les 
vint-i-dosenes Jornades.  
 

Les Jornades d’Estudis Locals d’Inca
Mirau per on ja en tenim 21. Antany, quan qual-
cú arribava als 21 anys, li dèiem que ja era major 
d’edat, idò bé, les nostres Jornades ja són majors 
d’edat; tot i que començaren l’any 1994, ara en 
fa 27 anys, les darreres són les vint-i-unenes. Són 
majors d’edat i, a la vista dels resultats, he de dir 
que gaudeixen de bona salut. El 23 d’abril, festa 
de Sant Jordi, presentàrem el tom 21è, i és el més 
voluminós. Vint comunicacions foren el bagatge 
de les Jornades, les actes en recullen denou, ja 
que una no fou possible que estigués a punt a 
l’hora de la seva impressió, però comptam que 
es podrà publicar a les vint-i-dosenes. 

Tot i que els moments que vivim no són gens fa-
vorables en matèria de salut –la malanada pan-

dèmia de la COVID-19 ens fa la potranca–, les 
nostres Jornades gaudeixen de bona salut. Pot 
descansar tranquil el ministre de Cultura de l’Es-
tat espanyol, que en mal hora digué que “ara no 
era hora de salvar la cultura”. Ningú dubta que 
la salut física és molt important, però no podem 
oblidar que la cultura és la causant de la salut 
moral de les persones. Cultura i educació són 
dos pilars necessaris dins la vida de la persona, 
i estan tan relacionats l’un amb l’altre que sense 
cultura no hi ha educació i sense educació no hi 
ha cultura. Per tant, hem de tenir per segur que 
la cultura i l’educació no poden ser les parentes 
pobres, ans el contrari, han d’ocupar el seu lloc, i 
un lloc preeminent dins la vida del poble. 

Deia que les nostres Jornades gaudeixen de 
bona salut i no és per casualitat, es deu que hi 
ha una Comissió Científica que, colze a colze 
amb la Regidoria de Cultura, fa un treball callat, 
però efectiu, per fomentar la participació i que 
aquesta aconsegueixi un grau de qualitat reco-
negut més enllà de la nostra ciutat, i que fa que 
els investigadors s’engresquin a participar-hi.



36

 

Les Jornades d’Estudis Locals d’Inca 
són les més antigues de Mallorca.
 

S’ha de dir que les nostres Jornades són les més 
antigues de Mallorca, les úniques que se cele-
bren anualment. Si bé, també, diré que hi ha les 
que organitza l’Institut d’Estudis Baleàrics i la 
Universitat de les Illes Balears, encara que són 
distintes.
 
Sens dubte no podem deixar de mostrar el nos-
tre agraïment a tots aquells que han participat 
en les vint-i-unenes Jornades, i d’una manera 
especial a aquells investigadors que no són de la 
nostra ciutat i, tot i això, s’interessen pels temes 
inquers. També és de destacar la participació de 
la gent jove, a la qual correspondrà la tasca de 
perllongar, a través del temps, la realització de 
les Jornades. Sincerament, de tot cor, moltes 
gràcies.

Pens que ara seria el moment de crear l’Institut 
d’Estudis Inquers, un Institut per fomentar i aju-
dar a realitzar estudis de temes inquers i la seva 
difusió d’una manera sistemàtica i continuada, 
que no sigui un fet aïllat ni ocasional.
Hi haurà gent que tendrà interès a conèixer el 
contingut d’aquestes actes, a Cultura hi troba-
ran exemplars. No posaré la llarga llista de l’ín-
dex, sols els diré que, després de la magnífica 
ponència de Miquel Pieras, trobaran denou co-
municacions, de temes variats, que ben segur 
els engrescaran a endinsar-se més i més dins la 
nostra realitat inquera.

Després d’expressar l’agraïment a tots els parti-
cipants, Comissió Científica, Regidoria de Cul-
tura, Conselleria de Fons Europeus, Universitat i 
Xultura, Institut d’Estudis Baleàrics i Ajuntament 
en general, sols em resta animar organitzadors, 
investigadors i membres de la Comissió Cientí-
fica a participar en les vit-i-dos-enes Jornades 
d’Estudis Locals d’Inca, que, emmarcades dins 
el programa del nostre DIJOUS BO, se celebra-
ran els dies 26 i 27 de novembre i després, els 
propers mesos, si les circumstàncies ho perme-

ten, es realitzaran tota una sèrie de visites guia-
des que ens ajudaran a descobrir aspectes de la 
nostra ciutat que, si bé alguns coneixen, no ens 
hi hem fixat tant com per conèixer plenament 
aquests llocs.
També he de dir que les distintes sessions són 
obertes a tothom, no sols a aquells que presen-
ten comunicació, sinó també a tots aquells que 
tenen una mica d’interès, poc o molt, per Inca, 
la seva història, les seves coses. Sols és neces-
sari inscriure-s’hi com a oients a la Regidoria de 
Cultura al Claustre de Sant Domingo, i aquests 
oients, fins i tot, tenen dret a prendre part en els 
diàlegs que es puguin promoure o fer preguntes 
als comunicants. Així mateix, és oberta la partici-
pació a les visites guiades amb l’únic requisit de 
la inscripció –d’altra banda, les inscripcions per 
a les Jornades i per a les visites són totalment 
gratuïtes. Cada any la participació ha sigut molt 
nombrosa, però creim que encara hi ha molta 
gent que hi podria estar interessada, sols manca 
que s’animin.
Bon Dijous Bo.

Santiago Cortès i Forteza   



teatreprincipalinca.com

14 de novembre

El Teatre
Principal
s’estrena
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GENERAL LUQUE



C/ General Weyler 29 · 07300 Inca · Mallorca
TEL: +34 971 503 936  /  MÓVIL: +34 625 164 718

Oficina / office:

Ingeniería construcción y reformas
Nuestro reto es conseguir un perfecto equilibrio entre sus 

ideas y necesidades, con un servicio integral de principio a fin.

Construimos, reformamos y cuidamos de su vivienda.

ENGINEERING, BUILDING AND RENOVATION

Our aim is to achieve a perfect balance between your ideas and 

requirements, providing a complete service from beginning to 

end. Building, renovating and looking after your home.

Especialistas en pavimentos
Trabajos especializados de pulidos, vitrificados y restauración 

en todo tipo de pavimentos de interior y exterior. Servicio de 

mantenimiento y limpieza.

PAVING AND FLOORING SPECIALISTS

Specialist polishing, sealing and repair of all types of 

interior and exterior flooring and pavements. Cleaning and 

maintenance service.

Los detalles nos hacen únicos
Le ofrecemos un servicio integral de mantenimiento y servicios 

de Home Staging y decoración, para que su vivienda se 

convierta en su hogar. Gestión, decoración y custodia de llaves.

DETAILS THAT MAKE US UNIQUE

We offer a complete service in Home Staging and interior 

design to transform a dwelling into your home.

Property management, decoration and key holding service.

N
ue

st
ro

 tr
ab

aj
o

 s
u 

m
ej

or
 g

ar
an

tía
O

ur
 w

o
rk

 is
 y

o
ur

 b
es

t g
ua

ra
nt

ee

www.armalutx.com 

www.projectessastre.com 

www.naheinmobles.com
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1. Plaça d’Espanya
2. Carrer del Comerç
3. Carrer Major
4. Carrer de l’Estrella
5. Carrer de la Pau
6. Carrer de Miquel Duran
7. Mercat Cobert
8. Plaça de Santa Maria la Major
9. Plaça d’Orient
10. Plaça de Mallorca
11. Plaça del Bestiar  
12. Carrer d’es Born
13. Sa Capella. Fundació es Convent
14. Carrer dels Almogàvers 
15. Carrer de Jaume Armengol
16. Carrer del Bisbe Llompart
17. Plaça d’Antoni Fluxà
18. Plaça de la Quartera
19. Plaça de la Llibertat
20. Gran Via de Colom
21. Plaça de la Font Vella
22. Fàbrica Ramis
23. Claustre de Sant Francesc
24. Carrer de Sant Francesc
25. Claustre de Sant Domingo
26. Casal de Cultura
27. Monestir de Sant Bartomeu
28. Museu del Calçat i de la Pell 
 Quarter General Luque 
29. Oficina de Turisme  
 Plaça d’Antoni Mateu (Campet del Tren)
30. Avinguda del General Luque
31. Avinguda del Pla
32. Plaça de toros
33. Casal del Joves sa Fàbrica
34. Carrer de l’Om
35. Taller de Restauració Fira 10
36. Parc de patinatge
37. Ronda de Migjorn
38. Circuit de motocròs
39. Cementiri
40. Recinte firal
41. Nou Camp
42. Centre Bit
43. Avinguda d’Alcúdia
44. Avinguda dels Reis Catòlics

  Aparcaments municipals
  Aparcaments habilitats Dijous Bo
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HORA ACTE LLOC/UBICACIÓ

12.30 h

CÀPSULA D’INCABUSINESS amb NETWORKING 
INCABUSINESS: COORDINAT PER GO-CONSULTING.
Participant-hi aconseguiràs donar a conèixer el teu negoci, 
ampliar la xarxa de contactes professionals i establir relacions 
professionals beneficioses d’una manera amena i distesa.

Museu del Calçat i de la 
Indústria

DIJOUS 11 DE NOVEMBRE 

HORA ACTE LLOC/UBICACIÓ

20.30 h
PREGÓ DEL DIJOUS BO 
a càrrec de Tomeu Martorell Bestard. A continuació, CONCERT 
a càrrec de l’ORFEÓ L’HARPA D’INCA.

Església de Santa Maria la 
Major

17-20 h
MALLORCA DREAM DAYS
II Saló de Noces i Celebracions.

Fàbrica Ramis

DIVENDRES 12 DE NOVEMBRE
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* Importe calculado con un consumo estable anual de 2.000 litros de carburante (167 litros/mes). Ver condiciones de la oferta.
** Si recibes otra oferta mejor te la igualamos o mejoramos. 

NUEVA OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE GAS GREGAL
Carrer Sabaters, 5 A (Pol. Ind. Can Matzarí) 07300 Inca, Illes Balears. TLF: 971 50 71 11

Cuando contratas
la luz y el gas con Repsol,
tu hogar se ilumina

Hasta 150€* 
de saldo en Waylet. 

Una energía 
100% renovable para 
cuidar de tu entorno.  

Garantía 
de los mejores** 

precios.

HORA ACTO LUGAR/UBICACIÓN

12.30 h

CÁPSULA DE INCABUSINESS con NETWORKING 
INCABUSINESS: COORDINADO POR GO-CONSULTING.
Participado conseguirás dar a conocer tu negocio, ampliar 
la red de contactos profesionales y establecer relaciones 
profesionales beneficiosas de una manera amena y distendida.

Museo del Calzado y de la 
Industria

JUEVES 11 DE NOVIEMBRE 

HORA ACTO LUGAR/UBICACIÓN

20.30 h
PREGÓN DEL DIJOUS BO 
a cargo de Tomeu Martorell Bestard. A continuación, 
CONCIERTO a cargo del ORFEÓ L’HARPA D’INCA.

Iglesia de Santa María la 
Mayor

17-20 h
MALLORCA DREAM DAYS
II Salón de Bodas y Celebraciones. 

Fàbrica Ramis

VIERNES 12 DE NOVIEMBRE
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DISSABTE 13 DE NOVEMBRE

DIUMENGE 14 DE NOVEMBRE

HORA ACTE LLOC/UBICACIÓ

12 h

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE RAZONES HUMANAS. 
REFUGIOS DE AMOR Y OFRECIMIENTO 
de Joan Bennàsar. Amb la interpretació de dues peces 
musicals a càrrec de Joan Gual, violoncel.

Monestir de Sant 
Bartomeu

8-1h
XXI RAL·LI DIJOUS BO Trofeu Tac Sport. 
Organització: Peña Automovilística Slick Quemado.

Avinguda del Pla

10-20 h
MALLORCA DREAM DAYS  
II Saló de Noces i Celebracions.

Fàbrica Ramis

16.30 h

VERMUT FEST 2021  Torna la Festa del Vermut.
Concerts en directe:
Estación de Sonido, Cabot, Miki Rotger, Jaume Mas i
Anegats
Organització: Associació Mufadors i Ajuntament d’Inca.
Entrades www.eventbrite.com.  Aforament limitat.

Quarter General Luque

19.30 h

INC’FERN 2021
Espectacle pirotècnic L’INC’FERN DE DANTE 2021, amb 
batucada Fieres d’Inca i la colla convidada Trabucats.
Organització: Dimonis Foc d’Inca.  
Entrades www.eventbrite.com. Aforament limitat.

Plaça de toros

20.15 h COMPLETES Església de Santa Maria la 
Major

20.30 h
ENCESA DE FOGUERÓ I BALLADA DELS DIMONIS D’INCA, 
ACOMPANYATS PELS XEREMIERS

plaça de Santa Maria la 
Major

21 h
ENCESA DE TOTS ELS FOGUERONS D’INCA
BALLADA POPULAR a càrrec de l’agrupació REVETLERS DES 
PUIG D’INCA. 

plaça del Bestiar

HORA ACTE LLOC/UBICACIÓ

10 i 12:h

VISITES GUIADES. 107è aniversari de la inauguració del 
Teatre Principal. Acte gratuït. Grups de fins a trenta persones
Reserva d’entrades a www.teatreprincipalinca.com 
o al tel 971963777

Teatre Principal d’Inca

10-20 h MALLORCA DREAM DAYS II Saló de Noces i Celebracions Fàbrica Ramis

10.15 h
Sortida de les autoritats per assistir a la celebració de 
l’eucaristia solemne. Amb la participació dels Gegants d’Inca, 
la Revetla d’Inca i la Unió Musical Inquera.

Ajuntament d’Inca

10.30 h

CELEBRACIÓ SOLEMNE DE L’EUCARISTIA 
La Revetla d’Inca durà a terme el ball a l’Oferta. Himne de 
Santa Maria la Major a càrrec de la Unió Musical Inquera.
A la sortida, amollada de coloms a càrrec de Derby Mallorca. 

església de Santa Maria la 
Major

DISSABTE 13 DE NOVEMBRE

DIUMENGE 14 DE NOVEMBRE

http://www.eventbrite.com/
http://www.eventbrite.com/
http://www.teatreprincipalinca.com/
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HORA ACTO LUGAR/UBICACIÓN

12 h

PRESENTACIÓN DEL LIBRO RAZONES HUMANAS. 
REFUGIOS DE AMOR Y OFRECIMIENTO 
de Joan Bennàsar. Con la interpretación de dos piezas 
musicales a cargo de Joan Gual, violoncelo.

Monasterio de San 
Bartolomé

8-1 h
XXI RALLY DIJOUS BO Trofeo Tac Sport. 
Organización: Peña Automovilística Slick Quemado.

Avenida de El Pla

10-20 h
MALLORCA DREAM DAYS  
II Salón de Bodas y Celebraciones. 

Fàbrica Ramis

16.30 h

VERMUT FEST 2021  Vuelve la Fiesta del Vermut.
Conciertos en directo:
Estación de Sonido, Cabot, Miki Rotger, Jaume Mas y
Anegats
Organización: Associació Mufadors y Ayuntamiento de Inca.
Entradas www.eventbrite.com. Aforo limitado.

Cuartel General Luque

19.30 h

INC’FERN 2021
Espectáculo pirotécnico L’INC’FERN DE DANTE 2021,  
con batucada Fieres d’Inca y el grupo invitado Trabucats.
Organización: Dimonis Foc d’Inca.  
Entradas www.eventbrite.com. Aforo limitado.

plaza de toros

20.15 h COMPLETAS iglesia de Santa María la 
Mayor

20.30 h
ENCENDIDO DE HOGUERA Y BAILE DE LOS DEMONIOS 
DE INCA, ACOMPAÑADOS POR LOS CHIRIMÍAS

plaza de Santa Maria la 
Major

21 h
ENCENDIDO DE TODAS LAS HOGUERAS DE INCA
BAILE POPULAR a cargo de la agrupación REVETLERS DES 
PUIG D’INCA. 

plaza de El Bestiar

HORA ACTO LUGAR/UBICACIÓN

10 y 12 h

VISITAS GUIADAS. 107.º aniversario de la inauguración 
del Teatro Principal. Acto gratuito. Grupos de hasta trenta 
personas. Reserva de entradas en www.teatreprincipalinca.com 
o al tel 971963777

Teatro Principal de Inca

10-20 h MALLORCA DREAM DAYS II Salón de Bodas y Celebraciones. Fàbrica Ramis

10.15 h
Salida de las autoridades para asistir a la celebración de 
la eucaristía solemne. Con la participación de los Gegants 
d’Inca, la Revetla d’Inca y la Unió Musical Inquera.

ayuntamiento de Inca

10.30 h

CELEBRACIÓN SOLEMNE DE LA EUCARISTÍA 
La Revetla d’Inca llevará a cabo el baile en la Oferta. 
Himno de Santa María la Mayor a cargo de la Unió Musical 
Inquera. A la salida, suelta de palomas a cargo de Derby Mallorca.

iglesia de Santa María la 
Mayor

SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE

DOMINGO 14 DE NOVIEMBRE

http://www.eventbrite.com/
http://www.eventbrite.com/
http://www.teatreprincipalinca.com/
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HORA ACTE LLOC/UBICACIÓ

9-13 h
UBICACIÓ D’UNA ESTAFETA 
Ubicació d’una estafeta temporal per mata-segellar, a càrrec 
de l’Associació Filatèlica d’Inca.

Centre Parroquial de Santa 
Maria la Major

20.30 h
LLIURAMENT DEL PREMI DIJOUS BO 2021, a continuació 
actuació d’OR.

Casal de Cultura

DIMARTS 16 DE NOVEMBRE

HORA ACTE LLOC/UBICACIÓ

A partir de les 12 h  EXPOSICIÓ RAMADERA plaça del Bestiar

13 h XXVIII CONCURS MORFOLÒGIC DEL PORC NEGRE MALLORQUÍ plaça del Bestiar

17-22 h
MERCAT TRADICIONAL PAGÈS plaça del Bestiar, carrer de Bartomeu Coc, plaça d’Orient, 
carrers de la Sirena, Major, el Comerç, Bernat Salas, Miquel Duran, la Pau, l’Estrella, el Bisbe 
Llompart fins a l’estació de tren i plaça de la Quartera.

17-22 h EXPOSICIÓ D’EMPRESES plaça de Mallorca

17-22 h 
EXPOSICIÓ DE CONCESSIONARIS DE VEHICLES, 
CAMIONS I MAQUINÀRIA PESADA

polígon industrial d’Inca

17.30 h
INAUGURACIÓ DEL DIJOUS BO Xeremiers i Revetlers des 
Puig d’Inca al tall de cinta inaugural.

plaça del Bestiar

A continuació, animació itinerant pel recorregut del mercat pagès 
a càrrec dels xeremiers i actuació dels Revetlers des Puig d’Inca.

des de la plaça del Bestiar 
fins a plaça d’Espanya

18 h
INAUGURACIÓ DE LA MOSTRA DE COMERÇ
Organització: Associació de Comerciants i Restauradors d’Inca.

plaça de Mallorca

20 h

LLIURAMENT DEL PREMI I INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
DEL XXII CERTAMEN D’ARTS PLÀSTIQUES DIJOUS BO 2021 
La Constancia Centro Instructivo.
Aforament limitat per ordre d’arribada. Activitat gratuïta.

Sa Quartera Centre d’Art

21 h
JOSÉ CORBACHO. Ante todo mucha calma
Entrades a les taquilles del Teatre i www.teatreprincipalinca.com

Teatre Principal d’Inca

DIMECRES 17 DE NOVEMBRE

HORA ACTE LLOC/UBICACIÓ

17 i 19 h
VISITES GUIADES. 107 aniversari de la inauguració del 
Teatre Principal. Acte gratuït. Grups de fins a trenta persones
Entrades a www.teatreprincipalinca.com o al tel. 971963777.

Teatre Principal d’Inca

20 h
XLII EXPOSICIÓ FILATÈLICA Dedicada a l’Orfeó l’Harpa 
d’Inca, a càrrec de l’Associació Filatèlica d’Inca.

Centre Parroquial de 
Santa Maria la Major

DILLUNS 15 DE NOVEMBRE

http://www.teatreprincipalinca.com/
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HORA ACTO LUGAR/UBICACIÓN

9-13 h
UBICACIÓN DE UNA ESTAFETA 
Ubicación de una estafeta temporal para matasellar, a cargo 
de la Associació Filatèlica d’Inca.

Centro Parroquial de 
Santa María la Mayor

20.30 h
ENTREGA DEL PREMIO DIJOUS BO 2021, a continuación 
actuación de OR.

Casal de Cultura

MARTES 16 DE NOVIEMBRE

HORA ACTO LUGAR/UBICACIÓN

A partir de las 12 h  EXPOSICIÓN GANADERA plaza de El Bestiar

13 h XXVIII CONCURSO MORFOLÓGICO DEL CERDO NEGRO 
MALLORQUÍN

plaça del Bestiar

17-22 h
MERCADO TRADICIONAL PAYÉS plaza de El Bestiar, calle de Bartomeu Coc, plaza de 
Orient, calles de La Sirena, Major, El Comerç, Bernat Salas, Miquel Duran, La Pau, L’Estrella, 
El Bisbe Llompart hasta la estación de tren y la plaza de La Quartera.

17-22 h EXPOSICIÓN DE EMPRESAS plaça de Mallorca

17-22 h 
EXPOSICIÓN DE CONCESIONARIOS DE VEHÍCULOS, 
CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA

polígono industrial de 
Inca

17.30 h
INAUGURACIÓ DEL DIJOUS BO Xeremiers i Revetlers des 
Puig d’Inca al tall de cinta inaugural.

plaza de Mallorca

A continuación, animación itinerante por el recorrido del 
mercado payés a cargo de los chirimías y actuación de 
Revetlers des Puig d’Inca.

desde la plaza de El 
Bestiar hasta la plaza de 
Espanya

18 h
INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA DE COMERCIO
Organización: Asociación de Comerciantes y Restauradores 
de Inca.

plaza de Mallorca

20 h

ENTREGA DEL PREMIO E INAUGURACIÓN DE LA 
EXPOSICIÓN DEL XXII CERTAMEN DE ARTES PLÁSTICAS 
DIJOUS BO 2021 La Constancia Centro Instructivo.
Aforo limitado por orden de llegada. Actividad gratuita.

Sa Quartera Centro de 
Arte

21 h
JOSÉ CORBACHO. Ante todo mucha calma
Entradas en las taquillas del Teatro y www.teatreprincipalinca.com. 

Teatro Principal de Inca

MIÉRCOLES 17 DE NOVIEMBRE

HORA ACTO LUGAR/UBICACIÓN

17 i 19 h
VISITAS GUIADAS. 107 aniversario de la inauguración del 
Teatro Principal. Acto gratuito. Grupos de hasta treinta personas.
Entradas en  www.teatreprincipalinca.com o al tel. 971963777.

Teatro Principal de Inca

20 h
 XLII EXPOSICIÓN FILATÉLICA. Dedicada al Orfeó l’Harpa 
d’Inca, a cargo de la Associació Filatèlica d’Inca.

Centro Parroquial de 
Santa María la Mayor

LUNES 15 DE NOVIEMBRE

http://www.teatreprincipalinca.com/
http://www.teatreprincipalinca.com/
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HORA ACTE LLOC/UBICACIÓ

20 h

PETIT & FRIENDS en concert.
Entrades a la venda a les taquilles del teatre 
i al web www.teatreprincipalinca.com
CACIM

Teatre Principal d’Inca

9 h

OBERTURA DE L’EXPOSICIÓ 
“L’ESPORT A INCA: DE 1923 A LA POSTGUERRA”
Donació de la família Llabrés pertanyent a la col·lecció 
privada de Rafel Llabrés Fiol. Aforament limitat per ordre 
d’arribada. Activitat gratuïta. 

Biblioteca Municipal

18 h

ACTE DE CLOENDA DEL PROJECTE 
“UN OBJECTE , TRES VISIONS”, 
del Premi Ibermuseos d’Educació. 
Darrer dia per visitar l’exposició guanyadora del Premi 
Ibermuseos d’Educació. 

Museu del Calçat i de la 
Indústria

9.30-17.30 h 

EXPOSICIÓ RAMADERA
Exposició i Concurs  Morfològic de  Porc Negre a càrrec de 
l’Associació de Ramaders de Porc Negre Mallorquí Selecte.
Exposició de rapinyaires i exhibicions de vol.
Mostra d’animals de ramaders locals a càrrec de la 
Cooperativa Pagesa d’Inca.
Mostra d’aviram de races autòctones a càrrec d’ACAIB.
Exposició de ca de bestiar a càrrec del Club Ca de Bestiar. 

plaça del Bestiar

13 h
ENTREGA DE PREMIS DEL XXVIII CONCURS 
MORFOLÒGIC DEL PORC NEGRE MALLORQUÍ

plaça del Bestiar

MITJANS DE COMUNICACIÓ plaça de Mallorca

10-20 h

MERCAT TRADICIONAL PAGÈS 
plaça del Bestiar, carrer de Bartomeu Coc, plaça d’Orient, carrers de la Sirena, Major, el 
Comerç, Bernat Salas, Miquel Duran, la Pau, l’Estrella, el Bisbe Llompart fins a l’estació de 
tren i plaça de la Quartera.

10-20 h
MOSTRA DE COMERÇ
Organització: Associació de Comerciants i Restauradors d’Inca.

plaça de Mallorca

10-20 h
EXPOSICIÓ DE CONCESSIONARIS DE VEHICLES, 
CAMIONS I MAQUINÀRIA PESADA

polígon industrial d’Inca

DIJOUS 18 DE NOVEMBRE

HORA ACTE LLOC/UBICACIÓ

20 h
PRIMAVERA DE BÈSTIES.  Premi de teatre Pare Colom 2021.
Entrades a la venda a les taquilles del teatre  
i al web www.teatreprincipalinca.com.

Teatre Principal de Inca

DIVENDRES  19 DE NOVEMBRE

http://www.teatreprincipalinca.com/
http://www.teatreprincipalinca.com/
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HORA ACTE LLOC/UBICACIÓ

20 h

PETIT & FRIENDS en concierto.
Entradas a la venta en les taquillas del teatro   
i al web www.teatreprincipalinca.com
CACIM

Teatro Principal de Inca

9 h

APERTURA DE LA EXPOSICIÓN 
“L’ESPORT A INCA: DE 1923 A LA POSTGUERRA”
Donación de la familia Llabrés perteneciente a la colección 
privada de Rafel Llabrés Fiol. Aforo limitado por orden de 
llegada. Actividad gratuita. 

Biblioteca Municipal

18 h

ACTO DE CLAUSURA DEL PROYECTO 
“UN OBJECTE, TRES VISIONS”, 
del Premio Ibermuseos de Educación. 
Último día para visitar la exposición ganadora del Premio 
Ibermuseos de Educación. 

Museo del Calzado y de la 
Industria

9.30-17.30 h 

EXPOSICIÓN GANADERA
Exposición y Concurso  Morfológico del Cerdo Negro 
Mallorquín a cargo de la Associació de Ramaders de Porc 
Negre Mallorquí Selecte.
Exposición de cetrería y exhibiciones de vuelo.
Muestra de animales de ganaderos locales a cargo de la 
Cooperativa Pagesa d’Inca.
Muestra de aves de corral de razas autóctonas a cargo de ACAIB.
Exposición de pastor mallorquín a cargo del Club Ca de Bestiar. 

plaza de El Bestiar

13 h
ENTREGA DE PREMIOS DEL XXVIII CONCURSO 
MORFOLÓGICO DEL CERDO NEGRO MALLORQUÍN

plaza de Mallorca

MEDIOS DE COMUNICACIÓN plaza de Mallorca

10-20 h
MERCADO TRADICIONAL PAYÉS plaza de El Bestiar, calle de Bartomeu Coc, plaza de 
Orient, calles de La Sirena, Major, El Comerç, Bernat Salas, Miquel Duran, La Pau, L’Estrella, 
El Bisbe Llompart hasta la estación de tren y la plaza de La Quartera.

10-20 h
MUESTRA DE COMERCIO
Organización: Asociación de Comerciantes y Restauradores 
de Inca.

plaza de Mallorca

10-20 h
EXPOSICIÓN DE CONCESIONARIOS DE VEHÍCULOS, 
CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA

polígono industrial de 
Inca

JUEVES 18 DE NOVIEMBRE

HORA ACTE LLOC/UBICACIÓ

20 h
PRIMAVERA DE BÈSTIES.  Premio de teatro Pare Colom 2021.
Entradas  a la venta en las taquillas del teatro y en la  web 
www.teatreprincipalinca.com.

Teatro Principal de Inca

DIVENDRES  19 DE NOVEMBRE

http://www.teatreprincipalinca.com/
http://www.teatreprincipalinca.com/
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HORA ACTE LLOC/UBICACIÓ

20 h

GALA LÍRICA amb JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ (tenor). 
Piano: Francesc Blanco. Peces d’Òpera, Sarsuela i Cançó. 
Entrades a la venda a les taquilles del teatre 
i al web www.teatreprincipalinca.com.

Teatre Principal d’Inca

DISSABTE 20 DE NOVEMBRE

HORA ACTE LLOC/UBICACIÓ

16:30 h

EL TEATRE PRINCIPAL ESTRENA CINEMA
16.30 h La familia Addams 2 (animació).
19.30 h Sin tiempo para morir. Dir. Cary Joji Fukunaga.
Entrades a la venda a les taquilles del teatre  
i al web www.teatreprincipalinca.com. 

Teatre Principal d’Inca

DIUMENGE 21 DE NOVEMBRE

ATRACCIONS DE FIRA

Lloc: recinte firal del Quarter General Luque.
Fins dia 20 de novembre, caps de setmana, Dimecres i Dijous Bo.

http://www.teatreprincipalinca.com/
http://www.teatreprincipalinca.com/
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HORA ACTE LLOC/UBICACIÓ

20 h

GALA LÍRICA con JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ (tenor). Piano: 
Francesc Blanco. Piezas de Ópera, zarzuela i canción.
Entradas a la venta en las taquillas del teatro y en la web  
www.teatreprincipalinca.com. 

Teatro Principal de Inca

SÀBADO  20 DE NOVIEMBRE

HORA ACTE LLOC/UBICACIÓ

16:30 h

EL TEATRE PRINCIPAL ESTRENA CINE
16.30 h La familia Addams 2 (animación).
19.30 h Sin tiempo para morir. Dir: Cary Joji Fukunaga.
Entradas a la venta en las taquillas del teatro y en la web  
www.teatreprincipalinca.com. 

Teatro Principal de Inca

DOMINGO  21 DE NOVIEMBRE

ATRACCIONES DE FERIA

Lugar: recinto ferial del Cuartel General Luque.
Hasta día 20 de noviembre, fines de semana, Dimecres y Dijous Bo.

http://www.teatreprincipalinca.com/
http://www.teatreprincipalinca.com/
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