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L’aigua ha estat aquesta tardor l’element a l’entorn
del qual s’ha mogut la realitat. Pluges i torrents, sovint
ben connectats, enguany han desfermat desgràcies
que malauradament tendrem sempre a la nostra
memòria. Des d’aquí el nostre record més sentit al
llevant de Mallorca.
A Pollença, el torrent de Sant Jordi i el pont Romà han
estat protagonistes de primera mà de la nostra història
recent, uns protagonistes que formen part, ara més
que mai, del nostre relat. Però, això no obstant, per la
tardor arriba la Fira, i la gent de Pollença sabem que
és una de les fites de més renom de l’any.
Enguany podem revisitar les fires d’anys enrere de la
mà de Joan Cerdà “Bestard”, la seva obra fotogràfica
ens obre la porta dels records a través de la mirada
definida d’un fotògraf que coneix bé els moments
més rellevants del seu entorn i els sap copsar per
presentar-los com una lliçó d’història.
Un dels actes que s’han programat enguany com a
novetat és la mostra de galls. Pollença vol retre un
tribut a l’au que la representa de manera simbòlica i
icònica, i una bona manera de fer-ho és triar, d’entre
el millors i més nobles, el que més destaca.
Música, art, tallers, llibres, marxandets, circ, danses
populars, menjar, begudes ... de tot i molt en ofereix la
Fira de Pollença, i n’hem de gaudir tant com puguem.
Molts d’anys!
Pollença, novembre de 2018

Miquel Àngel March
Batle de Pollença
Antoni Cànaves Capllonch
1r Tinent de Batle, Regidor de Turisme,
Comerç, Fires, Educació i Esports

Miquel Cerdà Salas “Norai”
Miquel Cerdà Salas (1949-2018) fou un artista en
tota l’extensió de la paraula. Format a Palma i a
Barcelona, destacà com a dibuixant, pintor i escultor
de reminiscències cubistes. L’oli, el cartró, el marès,
la pedra o el bronze foren la matèria on plasmà la
seva particular estètica.
Participà en una mostra col·lectiva a Palma el 1968
i va fer la primera exposició individual a Pollença, el
seu poble natal, el 1970. En aquest indret fundà les
galeries Norai el 1974, des d’on acabà de projectar
a la societat les seves inquietuds i la dels artistes
del moment. Una forma de retre tribut a l’important
llegat històric de Pollença i de renovar-lo per al futur.
D’entre els diversos reconeixements obtinguts en
vida, cal destacar el premi Llorenç Cerdà de Pintura
i l’Internacional de Pintura i Escultura de Pollença el
1989.
Com va dir Miquel Bota el 1980 amb la seva especial
poètica, les obres de Miquel Cerdà responen “al
fonament d’un art progressiu perquè, partint de la
història, deixen el llenguatge antic per tal de trobar
imatges novelles que puguin suggerir paraules més
apropiades a la consciència humana d’avui. És a dir,
un art arrelat dins la força tel·lúrica fecunda amb ales
esteses cap a la universalitat”.
Ens ha deixat la persona aquest darrer mes de
març, però resta el seu record i una obra plena de
sentiment, molt de sentiment.

Joan Cerdà Suau “Bestard”
Joan Cerdà Suau va néixer a Pollença el 6 de juny
de 1930.
El 1947 va començar a treballar a Casa Bestard, tot
iniciant una relació amb la fotografia professional
que durà la resta de la seva vida. El 1957 arrenda el
negoci i funda l’empresa Joan Cerdà-Casa Bestard,
de la qual n’esdevé propietari el 1969.
Durant trenta-sis anys ha estat fotògraf professional
de l’hotel Formentor i vint anys el fotògraf del Festival
de Música de Pollença; a més, ha estat present als
principals esdeveniments succeïts a Pollença durant
la segona meitat del segle XX.
També cal destacar que al llarg de la seva vida Joan
Cerdà va professar una gran admiració i respecte
per la família Bestard. Va tenir cura de l’arxiu i del
material fotogràfic generats des de la seva fundació
el 1898. A més, amb la seva pròpia tasca com a
fotògraf, amplià el fons fins arribar al 2006. D’aquesta
forma es va generar i conservar el que avui es coneix
com a Fons Bestard/Cerdà, integrat dins l’Arxiu
Municipal de Pollença, que té la gran particularitat
de conservar una seqüència de més de cent anys
d’imatges de Pollença, des del 1898 fins al 2006,
de forma ininterrompuda, a més d’altres indrets de
Mallorca.
El 1996 l’Associació de Fotògrafs Professionals
de Mallorca li va retre un homenatge per la seva
trajectòria professional.
Joan Cerdà va morir el 9 de febrer de 2017.

20.00 h
Lliurament dels Premis Pollença de Literatura 2018.
Lloc: Can Llobera
Organitza: Servei Lingüístic

18.00 h
Inauguració de la XXXV FIRA D’ARTESANIA.
Lloc: Claustre de Sant Domingo
19.00 h
Inauguració de la nova aula-taller de jardineria.
Lloc: carrer de Sant Josep, 4
Organitza: Prodis
20.00 h
Presentació del llibre 26 anys a Cabrera.
Recull de gloses, de Pere J. Llobera Cànaves
“Morou”, a càrrec de Felip Munar.
Lloc: Ateneu de Pollença, carrer del Metge Sureda, 8
20.30 h
Inauguració de l’exposició homenatge a
Miquel Cerdà “Norai”.
Lloc: Claustre de Sant Domingo
21.30 h
V Cervesàrium Pollença. Mostra de cervesa d’autor
acompanyada de cuina sobre rodes (food trucks).
Concert a càrrec de La Meca Records.
Lloc: carrer del Convent

10.00 a 14.00 h
Programa especial de La Fira a Ràdio Pollença amb
la participació d’artesans, visitants, autoritats, etc.
Lloc: estudis de Ràdio Pollença
11.00 h
Inauguració de l’exposició “Imatges de la Fira” de
Joan Cerdà “de can Bestard”.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Pollença
11.00 h
Contacontes especial de La Fira,
Crispí, el porquet que ho tenia tot.
Lloc: Can Llobera
Organitza: Mediació Cultural
11.00 h
Exposició i decoració de jardins a càrrec de
l’empresa Vives Serveis.
Lloc: plaça Major
11.30 h
Inauguració de l’envelat de l’Ajuntament.
Lloc: Via Pollentia
11.30 h
Exposició i decoració floral a càrrec de la
Floristeria Girasol.
Lloc: plaça de l’Almoina.
12.00 h
Mostra de vehicles antics.
Lloc: carrer de Pius XI
17.00 h
1r Taller d’elaboració de cervesa artesana.
Places limitades. Inscripcions a la Birreria.
Lloc: carrer del Convent
17.00 a 19.00 h
Tallers infantils i pintacares a càrrec de l’associació
ONIT, que s’ofereix per custodiar els infants mentre
els adults visiten el Claustre.
Infants de 5 a 10 anys.
Lloc: carrer de Sant Domingo.

17.00 h
Mostra de productes tradicionals de forn i
pastisseria. Degustació, venda i demostració en
directe de l’elaboració de bunyols.
Lloc: carrer de Bartomeu Aloy.
Organitza: Associació de forners i pastissers
de Balears.
17.30 a 19.30 h
Música al carrer amb el grup Caribbean Kings
Lloc: Claustre de Sant Domingo
18.30 h
Espectacle familiar de circ i música a càrrec de
l’associació Cap de fibló.
Lloc: entrada del Claustre de Sant Domingo
18.30 h
Mostra d’animals i degustació de diversos
productes.
Lloc: carrer de Bartomeu Aloy.
Organitza: Cooperativa pagesa de Pollença.
19.00 h
Ballada popular a càrrec de l’associació cultural
Aires de la Cala.
Lloc: carrer de Campos
20.00 h
Concert de la Banda de Música de Pollença.
Lloc: església de Monti-sion.
20.00 h
Sorteig de vint-i-cinc senalles a l’envelat de
l’Associació de comerciants.
Lloc: carrer de Bartomeu Aloy cantonada
carrer de Campos
Organitza: Associació de comerciants de Pollença
20.00 h
Mostra de cuina a benefici de l’Obreria del
Puig de Pollença.
Lloc: carrer de Bartomeu Aloy

20.30 h

V Cervesàrium Pollença. Mostra de cervesa d’autor
acompanyada de cuina sobre rodes (food trucks).
Concert a càrrec de Monxos, Boilet, The Billy
Young Band i The Cassettes.
Lloc: carrer del Convent

10.00 h
Mostra d’animals i degustació de diversos
productes.
Lloc: carrer de Bartomeu Aloy.
Organitza: Cooperativa pagesa de Pollença
10.00 a 11.00 h
Cercavila de la banda de cornetes La tropa
del soldà.
Lloc: recinte firal
10.30 h
Acte institucional i recepció d’autoritats al carrer de
Bartomeu Aloy. Recorregut per la Fira acompanyats
pels Xeremiers Orats.
11.00 h
Cercavila de ball de pagès a càrrec de l’associació
cultural Aires de la Cala.
Lloc: recinte firal
Organitza: Associació cultural Aires de la Cala
11.00 a 13.30 h
Mostra de productes tradicionals de forn i
pastisseria. Degustació, venda i demostració en
directe de l’elaboració de l’ensaïmada.
Lloc: carrer de Bartomeu Aloy
Organitza: Associació de forners i pastissers de
Balears

11.00 h
Concurs de cans pastors.
Lloc: finca de la Vinyeta (devora el pont Romà).
Organitza: Cooperativa pagesa de Pollença
11.30 a 13.30 h
Música en directe amb el grup Vao Com Tudo
Lloc: Claustre de Sant Domingo
11.00 a 13.00 h

Tallers infantils i pintacares a càrrec de l’associació
ONIT, que s’ofereix per custodiar els infants mentre
els adults visiten el Claustre.
Infants de 5 a 10 anys.
Lloc: carrer de Sant Domingo.
11.30 h
V Cervesàrium Pollença. Mostra de cervesa d’autor
acompanyada de cuina sobre rodes (food trucks).
Concert a càrrec de One man rocks.
Lloc: carrer del Convent
11.30 h
Música al carrer amb el grup Market noise.
Lloc: Via Pollentia
12.00 h
I Concurs de galls de Pollença amb premis i
obsequis per als participants.
Lloc: carrer de Bartomeu Aloy
12.00 h
Espectacle familiar de circ i música a càrrec de
l’associació Cap de fibló.
Lloc: entrada del Claustre de Sant Domingo
13.00 h
Sorteig de deu senalles a l‘envelat de l’Associació
de comerciants.
Lloc: carrer de Bartomeu Aloy cantonada carrer de
Campos
Organitza: Associació de comerciants de Pollença

9.00 a 13.00 h
Portes obertes a Ràdio Pollença. Programació
habitual.
Lloc: estudis de Ràdio Pollença

“CODORNIU INÈDIT” al Museu de Pollença.
Del 2 de novembre al 30 de desembre.
De dimarts a dissabte de 10.00 a 14.00 h
De dijous a dissabte de 17.00 a 20.00 h
Diumenge de 10.30 a 13.30 h

Fira d’Artesania
Divendres de 18.00 a 22.00 h
Dissabte d’11.00 a 22.00 h
Diumenge de 10.00 a 21.00 h
Dilluns de 10.00 a 14.00 h
Fira al carrer
Dissabte d’11.00 a 22.00 h
Diumenge de 10.00 a 21.00 h
Dilluns de 10.00 a 14.00 h
*El mercat dels diumenges es farà
a plaça de ca les Monnares
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1. Antònia Pol Salom
Ceràmica
2. Prodis
Associació pro-discapacitats
3. Gregorio Vizcaino Vizcaino
Bosser
4. Biel Cortès Lliteras
Llauner i fanals mallorquins
5. Antònia Mateu Torregrosa
Roba pagesa
6. L’encruia
Artesania en ferro
7. 8 Ulls
Mobles · Edicions · Dissenys
Tallers artesanals
8. Maria del Mar Pons Serra
Roba i complements
9. Aromes del Mediterrani
Sabons naturals & aromateràpia
10. Abco Colomar
Ceràmica
11. Intriga Bolsos
Bosses artesanes
12. Mosaikeart
Mosaics de trencadís
13. Neus Torrens Bernal
Joieria artística
14. Carlos Garcia Angeles
Corbatins i accessoris
15. Steven Vives Howard
Làmpades artesanals
16. Aïda Rull Boldú
Forjat de ferro
17. Romeo Torres Caggiano
Joieria
18. Magdalena Valencia Villarroel
Enquadernacions
19. Margalida Rotger Llompart
Ceràmica
20. Diego Revilla Martinez
Cuiro
21. A&MOR Jewellery
Joieria
22. Maria Gil Alzamora
Llatra

1. Antònia Pol Salom
Ceràmica
2. Guillem Monserrat Moll
Cordat de cadires
3. Gregorio Vizcaino Vizcaino
Bosser
4. Galeries Mestre Paco
Interiorisme i artesania
5. Biel Cortès Lliteras
Llauner i fanals mallorquins
6. 8 Ulls
Mobles · Edicions · Dissenys
Tallers artesanals
7. Teixits Vicens
Teixits
8. Vidres Gordiola
Vidre
9. Potajito Instruments
Instruments de canya
10. Maria del Mar Pons Serra
Complements
11. Abco Colomar
Ceràmica
12. Intriga Bolsos
Bosses artesanes
13. Minimal Studio
Mobles
14. Carlos Garcia Angeles
Corbatins i accessoris
15. Steven Vives Howard
Làmpades artesanals
16. Romeo Torres Caggiano
Joier
17. Margalida Rotger Llompart
Ceràmica
18. Diego Revilla Martinez
Cuiro
19. A&MOR Jewellery
Joieria
20. Maria Gil Alzamora
Llatra
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#LaFiraPollença2018
Punt informació
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Fira ARTESANIA
Claustre del Convent
Cervesàrium
c/ Convent
Atraccions
c/ Cecili Metel
Mostra producte local
c/ Via Pollentia
Mostra cotxes antics
c/ Pius XI
Marxants
c/ Antoni Maura
Mostra fotografia
Ajunatment (sala de plens)
Fira PAGESA
Mostra d’animals
Mostra de galls
Mostra gastronòmica
Concurs cans pastor
Mercat dominical

#LaFiraPollença2018

