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Salutació del president

Un any més estam a les portes de la Setmana Santa, la setmana gran
per a tot cristià. Des de l’Associació de Confraries d’Inca hem prepa-
rat amb molta il·lusió tots els actes d’aquest any.

L’objectiu de l’Associació és acostar la Setmana Santa als ciutadans
inquers, fer que tot el poble hi participi en unes dates de processons,
actes cristians i culturals, pregó concert, viacrucis... És un bon moment
per unir-nos i actuar junts, demostrar que som un poble amb tradicions
i creences molt arrelades. Des d’aquí vull animar-vos a prendre-hi part
com a confrares, portadors, col·laboradors o com a públic en general.
Viure la Setmana Santa agermanats, participar-hi activament, anar a
veure les processons amb la família, veure tots els passos portats a
espatles pels carrers d’Inca per diferents colles d’homes i de dones,
assistir als oficis i actes religiosos, veure el Davallament en el marc de
la plaça de Sta. Maria la Major, anar a sopar després de les processons
als diversos restaurants i cellers d’Inca, i tot això per arribar al dia de
Pasqua, dia de la resurrecció de Jesús, dia de festa on tots ens sentim
contents per la feina ben feta.

El diumenge de Pasqua és el punt i final de totes aquelles nits que des
de l’octubre de cada any anam robant a les nostres famílies per dur a
terme una Setmana Santa amb la màxima esplendor, lluïdesa i dignitat
possible per al nostre poble. És la meta de la feina de les vuit confra-
ries d’Inca que durant mesos han anat preparant els seus passos, les
seves imatges (restaurant-les en uns casos…), les seves vestes, els seus
tambors…. Aquest dia donam per bona tota la feina feta durant mesos
i ens encoratjam per preparar la propera edició.

Per acabar voldria donar les gràcies als membres de l’Associació de
Confraries, a les juntes directives de cada una d’elles, al nostre consi-
liari, a tots els confrares, penitents i portadors, a les Marietes i a totes
les persones que d’una manera o l’altra col·laboren activament perquè
la Setmana Santa d’Inca sigui any darrere any una realitat.

Molts d’anys i bones festes de Pasqua per a tots.

Lluís Martín Rotger
President de l’Associació de Confraries de Setmana Santa d’Inca





XI  Concert de Setmana Santa a càrrec de l’Agrupació Musical
Joventut d’Inca.
20.30 h. Església de Santa Maria la Major.

XXVI  PREGÓ-CONCERT DE SETMANA SANTA 2011
20.15 h. Església de Santa Maria la Major.
Pregó a càrrec de mossèn Joan Perelló Sansó.
Concert a càrrec de la Banda de música Unió Musical Inquera.

Diumenge de Rams
Matí: beneïda de rams, processó i missa a les parròquies i esglésies,
segons els horaris a les pàgines centrals. 
Tarda, 18.00 h.: processó de Rams des de l’església de Crist Rei fins a
Sta. Maria la Major (església de Crist Rei, Costa i Llobera, Gral. Luque,
carrer del Tren, Bisbe Llompart, carrer Major i Sta. Maria la Major).

PROCESSÓ DEL CAMÍ DE LA CREU (VIACRUCIS)
Predicarà el viacrucis mossèn Santiago Cortès.

A les 21 hores comença amb les següents estacions:

1ª  SANTA MARIA LA MAJOR: Jesús és condemnat a mort.
2ª  SANT FRANCESC: Jesús es carrega la creu i cau.
3ª  CRIST REI: Jesús troba la seva mare.
4ª  SANT DOMINGO: el cirineu ajuda a portar la creu.
5ª  LA SALLE: la Verònica eixuga la cara de Jesús.
6ª  SANT BARTOMEU: Jesús despullat del vestit.
7ª  LA PURESA: Jesús és clavat en creu i mor.
8ª  SANTA MARIA LA MAJOR: Jesús ressuscita. 

Divendres, 15 d’abril 

Dissabte, 16 d’abril 

Diumenge, 17 d’abril 

Dimarts Sant, 19 d’abril 



DIUMENGE DE RAMS
Cap a la nova Jerusalem

Jesús amb els seus deixebles pujà cap a Jerusalem, la Ciutat Santa de Déu, lloc
de pelegrinatge per als jueus en ocasió de la festa pasqual. El camí habitual que
Jesús agafava era el de la muntanya de les Oliveres, des d’allà es podia contem-
plar amb gran majestuositat el temple de Jerusalem. L’evangelista Lluc ens des-
criu que Jesús plorà en veure Jerusalem: “Quan Jesús va arribar prop de
Jerusalem i va veure la ciutat, arrencà a plorar per ella.”
Per les primeres comunitats cristianes degué ser clau l’entrada de Jesús a Jerusalem,

els quatre evangelistes narren l’esdeveniment. Prop de la muntanya de les Oliveres,
Jesús encarregà a dos dels seus deixebles que li portassin un pollí que trobarien fer-
mat. Jesús entrà a Jerusalem muntant sobre el pollí, la gent que el seguia estenien els
seus mantells i amb branques encatifaven el camí i cridaven: “Hosanna al Fill de
David! Beneït el qui ve en nom del Senyor! Hosanna a dalt del cel!”
No era la primera vegada que Jesús anava a Jerusalem, ben segur que havia

pujat altres anys a la Ciutat Santa per a celebrar la Pasqua (Jn 2,23) i també altres
festes: la dels tabernacles (Jn 7,10), la de la dedicació (Jn 10,22). En el temple,
Jesús ensenyava i instruïa la gent sobre el Regne de Déu (Jn 8,2), allà a
Jerusalem va ser on els mestres de la llei, els notables del poble i els fariseus
decidiren matar-lo, però encara no havia arribat la seva hora (Jn 7,44; 10,39).
Aclamat per la gent com el Fill de David, Jesús en aquella ocasió sí sabia que

anava a celebrar la darrera Pasqua amb els seus deixebles i que la ciutat de
Jerusalem seria testimoni de la seva execució. Jesús plora “perquè no han sabut
reconèixer el moment en què Déu et visitava” (Lc19,44); “Jerusalem, Jerusalem,
que mates els profetes i apedregues els qui et són enviats!” (Lc 13,34).
Nosaltres, com Jesús, ploram avui per tantes “ciutats” que no reconeixen que

Déu les visita? Per tantes persones de la nostra “ciutat” que no saben que Déu
les estima? Déu Pare, per amor ens ha entregat el Fill, perquè tots tenguem vida
i en tenguem per sempre. No facem de la nostra “ciutat” un lloc de mort, un lloc
sense esperança, sense il·lusió, sense sentit, sense amor.
La quaresma ens ha conduït al diumenge de Rams i aquest, al tríduum pasqual.

Una quaresma viscuda, una quaresma que ens ha tocat al fons del cor, una qua-
resma que ens ha transformat, una quaresma que ens ha renovat, una quaresma
que ens ha tornat la il·lusió, una quaresma plena d’esperança ens farà entrar a la
nova Jerusalem.
Nins, pares, padrins, portem rams i palmes, aclamem el nostre Senyor, el nos-

tre Salvador: “Hosanna al Fill de David! Beneït el qui ve en nom del Senyor!
Hosanna a dalt del cel!”

Rafel Verger Mas
Diaca permanent





LA PROCESSÓ

Passa, passa, vermell cel ja fosqueja, 
drapegen les vexil.les companyones,
dels daurats fanals llum de mel clareja,
cops de matraques se senten a estones.

Passa, passa, solemne i resplendent,
marxa lenta redobla el vell tambor,
la blanca tarongina, cera ardent,
desfilen cinc misteris de dolor.

Passa, passa, l'anònim penitent,
cucurutxa, la cara du tapada,

amb vesta negra, capa i ornament
porta mística l'ànima.., allargada.

Passa, passa, la imatge a coll portada.
Dolorosa, l'espasa fer el cor,

en les entranyes gran pena hi fa estada
i en la mirada sembla que se mor.

Passa, passa, la banda endiumenjada:
Sobre la tumba, Consumatum est...
Antic record, memòria trobada

d'aquells  infantils anys perduts tan prest.

Passa, passa, esdevé tot en silenci.
Entrada la nit, la lluna es capfica

en trista melangia i sembla em venci:
passa la vida. Em fuig de mica en mica.

Antelm Ferretjans Llompart





Reflexió

Tant ens estima Déu que no dubta d’enviar el seu fill a la mort per així
donar-nos vida. I crec que de justícia és recordar això en aquests dies en
què celebrarem l’amor de Jesús que ens duu fins al final. Per la nostra
part, cada any és possible créixer en el nostre amor com a germans con-
frares: alegrar-nos de veure’ns més assíduament, fer grup i pinya per par-
ticipar en els actes que organitzen les confraries i, sobretot, per ajudar-
nos  a fer dels esdeveniments i les processons un testimoni d’una fe vis-
cuda en la petita comunitat de la Confraria. 

Eixamplant un poc més el nostre punt de vista, ens adonam de com passa
el temps, que fa pocs dies, com si hagués estat ahir, ens felicitàvem les
festes de Nadal i, avui, el temps ja ens ha situat dins la Quaresma, ante-
sala de la setmana gran dels catòlics, la Setmana Santa. Una vegada més
engegam la feina perquè totes les activitats estiguin preparades:
reunions, imatges, flors, vestes, etc. Tot va agafant forma, tot a poc a poc
es va organitzant... Però, enmig de tot aquest ambient i trastorn, vivim la
Quaresma i la Setmana Santa de veritat?

Quan formam part d’una confraria adquirim un compromís que hauria
d’anar més enllà de posar-nos un hàbit o vesta, fins i tot més enllà de par-
ticipar en les processons. Per això mateix, no podem obviar que el sen-
timent d’un confrare no comença i acaba amb la celebració de la
Setmana Santa, no podem obviar que l’impuls per acompanyar Jesús i la
seva mare, hauria de continuar tot l’any perquè donàs sentit a la nostra
vida com a cristià, fent créixer entre nosaltres un veritable sentiment d’a-
mistat, de fraternitat, de caritat, d’amor... Estimat germà confrare: recor-
da que la Confraria és per a tot l’any. 

Procurem entre tots que sigui vertaderament una setmana gran, assistint
als actes que la comunitat religiosa i l’Associació de Confraries d’Inca
han organitzat per a la Setmana Santa de 2011, participant tots amb una
actuació i una presència més actives. 

Jaume Tortella



ACTES GENERALS SANTA MARIA CRIST SANT SANT MONESTIR
LA MAJOR REI DOMINGO FRANCESC SANT BARTOMEU

DIVENDRES XI Concert de Setmana Santa a càrrec de l’Agrupació Musical Joventut d’Inca.
15 d’abril 20.30 h. Església de Santa Maria la Major.

DISSABTE XXVI  PREGÓ-CONCERT 
16 d’abril DE SETMANA SANTA 19.30 h 20.00 h 18.00 h 20 h

SANTA MARIA LA MAJOR
Pregó-concert a les 20.15 h

DIUMENGE DE RAMS Matí: beneïda de rams 10 h 12 h 10 h 11 h 10 h
17 d’abril Capvespre: processó 18.00 h 19.30 h 20 h

DIMARTS SANT PROCESSÓ DEL VIACRUCIS Predicarà el viacrucis
19 d’abril 21 h. STA. MARIA LA MAJOR mossèn Santiago Cortès

DIMECRES SANT MISSA CRISMAL
20 d’abril CATEDRAL DE PALMA    a les 19.30 h

STA. MARIA LA MAJORDIJOUS SANT
TRETA de PASSOS, a les 19.30 h 21 d’abril
PROCESSÓ, a les 20.00 h

17.30 h 17.30 h 16 h

DIVENDRES SANT STA. MARIA LA MAJOR

22 d’abril PREGÀRIA DE LAUDES, a les 11 h
TRETA DE PASSOS, a les 19.30 h 17.30 h 17.30 h 16 h

DAVALLAMENT, a les 20.00 h
PROCESSÓ, a les 20.30 h

DISSABTE SANT VIGÍLIA PASQUAL 21.30 h 21 h 21 h23 d’abril

DIUMENGE DE PASQUA PROCESSÓ DE L'ENCONTRE MISSA SOLEMNE 9.30 h missa en castellà

24 d’abril A les 11.00 hores 12 h 18 h 20 h missa en català 8.30 h

HORARI DE LES CELEBRACIONS

PROGRAMA SETMANA SANTA -   INCA      2011
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Dijous Sant, 21 d’abril 

A les 19.30 hores, es trauran els passos, a la plaça de Sta. Maria la Major.

A les 20.00 hores,

SOLEMNE PROCESSÓ
acompanyant Jesús pel camí del calvari.

ITINERARI: sortida de la parròquia de Santa Maria la Major, plaça de Sta.
Maria la Major, Campana, Born, Sant Francesc, Vent, Fra Juníper Serra, gran
via de Colom, General Luque, Ramon Llull, Germanies, Sant Domingo,
Jaume Armengol, Comerç, plaça d’Espanya, Major i plaça de Sta. Maria la
Major. 



Aleshores els soldats del governador agafaren Jesús i el dugueren
al pretori i, reunint entorn a ell tota la cort i despullant-lo de
les seves vestidures, li tiraren damunt una clàmide de púrpura,
i, teixint una corona de pues, que li posaren damunt al cap, i
en la mà una canya, i doblegant davant Ell el genoll, se’n reien
dient: “Salve, Rei dels jueus!” Li escopiren, agafaren la canya i
li pegaren amb ella al cap. Després que s’haguessin divertit amb
Ell, li agafaren la clàmide, li posaren els seus vestits i el dugue-
ren a crucificar.     



Dijous Sant – sopar de comiat

El dijous dia 6 d’abril de l’any 30 dC, un dia abans de la seva
passió i mort, Jesús s’allotjava al poble de Betània, a prop de
Jerusalem. Prengué la determinació de celebrar un sopar de comiat
amb els apòstols i, segurament, amb algunes dones que sempre l’ha-
vien acompanyat juntament amb la seva mare Maria. Per dur a terme
el darrer sopar, Jesús havia escollit una sala gran d’una casa situada
dins les murades de la ciutat de Jerusalem. Els gests i les paraules d’a-
quell vespre entranyable seran recordats per sempre. Jesús és cons-
cient que ha arribat “l’hora” de la seva partida d’aquest món cap al
Pare. És l’hora del “pas”, és l’hora de l’amor.

Algunes religions, per expressar la unió amb la divinitat, ho
fan a través dels dejunis i purificacions. Els cristians vivim la unió
amb Déu, sobretot quan participam en el darrer sopar memorable que
Jesús celebrà amb els seus seguidors en el cenacle, i que sempre s’ac-
tualitza en la celebració de l’eucaristia.

El Dijous Sant ens convida, cada any, a contemplar Jesús a
l’entorn de la taula i tots nosaltres al voltant seu. És una imatge par-
ticularment expressiva de l’Església i de tot el gran projecte de Jesús,
del seu gran amor per tota la humanitat.

Aquell vespre, com a resum de tot, Jesús ens donà el mana-
ment de l’amor. L’amor fratern es manifesta, en primer lloc, en el ser-
vei humil i atent als més pobres. El servei fet amb amor no rebaixa,
sinó que enalteix tant el qui serveix com el qui és servit.
Tradicionalment, el Dijous és la jornada de Càritas. Aquest any,
Càritas de Mallorca celebra el 50è aniversari de la seva fundació. En
aquest temps de crisi econòmica, Càritas és imprescindible i necessà-
ria. Aquesta jornada ens mou a l’agraïment, per a tot el bé realitzat al
llarg d’aquests cinquanta anys. No es tracta només d’ajudar el qui ho
necessita, sinó també responsabilitzar-se en la denúncia de les causes
de la pobresa i saber treballar solidàriament per un món millor.

Simó J. Garau Matas
Rector de la Unitat Pastoral d’Inca





A les 19.30 hores es trauran els passos, a la plaça de Sta. Maria la Major.

A les 20.00 hores, a la plaça de Sta. Maria la Major
SERMÓ I DAVALLAMENT DE LA CREU.

A les 20.30 hores, SOLEMNE PROCESSÓ
acompanyant Jesús del calvari fins al sepulcre.

ITINERARI: sortida de la parròquia de Sta. Maria la Major, plaça de Sta.
Maria la Major, Campana, plaça de Verge de Lluc, Born, Murta, plaça de
l’Àngel, Jaume Armengol, General Luque, Ramon Llull, Bisbe Llompart,
Comerç, plaça d’Espanya, Major i plaça de Sta. Maria la Major.

Arribada la vesprada, vengué un home ric d’Arimatea, de nom Josep, deixeble
de Jesús. Es presentà a Pilat i demanà el cos de Jesús. Pilat va ordenar que li
fos entregat. Ell, agafant el cos, l’envoltà amb un llençol net i el diposità dins
el seu sepulcre, del tot nou, que havia estat cavat dins la roca, i posant una
gran pedra davant el portal del sepulcre se’n va anar. 

Divendres Sant, 22 d’abril 





“...I Pilat els entregà per a crucificar-lo. Prengueren Jesús, 
i sortí portant-se ell mateix la creu...” (Jo.18,17)

Aquell Divendres Sant sobre les espatlles de Jesús col·locaren la creu. El
seu pes és dur, però sobretot pel final que tendrà. El Fill de Déu camina
carregat amb la creu per salvar els fills dels homes. Camina amb aquella
creu que és totalment diferent a tot allò que ens carregam els homes:
poder, prestigi, aparença, autosuficiència, riquesa...

I aquell Divendres Sant ningú volia ajudar Jesús a portar la creu, no hi va
haver voluntaris; només el Cirineu, que és obligat a carregar la creu del
comdemnat.

Aquell Cirineu que sense voler va esdevenir solidari del sofriment de tots
els homes i dones del món...

El Cirineu, imatge i símbol del que no rebutja la creu del germà, del que
entén l’Evangeli del sofriment, del que és solidari de l’home humiliat.

I aquell Divendres Sant, a migdia, Jesús és crucificat, és clavat a l’arbre
de la creu, i en el calvari es retallen tres ombres de tres ajusticiats:
“Recordau-vos de mi quan arribeu al vostre regne”... i Jesús mor salvant.
“Avui estaràs amb mi al Paradís”... Jesús mor salvant el bon lladre i tota
la humanitat.

I aquest Divendres Sant, quan ja han passat quasi dos mil anys, nosaltres
pregam: “ Senyor Jesús, et demanam com el bon lladre que no ens obli-
dis, que no ens abandonis i que ens perdonis els nostres pecats... I que un
dia ens portis a la casa del Pare, al paradís dels benaventurats.“

P. Antoni Cañellas C. O.
Rector solidari de les parròquies d’Inca





Diumenge de Pasqua, 24 d’abril 

A les 11.00 hores,

PROCESSÓ DE L’ENCONTRE

ITINERARIS:

Processó que porta la imatge de Jesús:

sortida de l’església de Santa Maria la Major, plaça de l’Orgue,
Campana, plaça de la Verge de Lluc, Born, Murta, plaça de l’Àn-
gel i Jaume Armengol.

Processó que porta la imatge de la Verge Maria:

sortida de l’església de Sant Domingo, plaça de Sant Domingo,
carrers de Sant Domingo i Jaume Armengol.

ENCONTRE al carrer de Jaume Armengol

A continuació:

Jaume Armengol, Comerç, plaça d’Espanya, Major i plaça de
Sta. Maria la Major. 

A les 12 hores,

A LA PARRÒQUIA DE
SANTA MARIA LA MAJOR,

MISSA DE LA RESURRECCIÓ DEL SENYOR



ESTÀ VIU, HA RESSUSCITAT!

El dimecres de Cendra vàrem emprendre, de bell nou, un any més, el
camí de la Quaresma amb il·lusió, encara que amb un poc de nostàlgia
pensant en les privacions, esforços i lluites que suposa aquest recorre-
gut, que passa pel sofriment i la mort de tot allò que són obstacles a la
vida plena dels seguidors de Jesús. Hem anat caminant, lluitant, llevant
les males herbes que duim dins el nostre cor. 

Hem passat pel camí de les privacions, de la pregària, de la solidaritat.
Hem intentat donar-nos la mà per fer més lleuger aquest nostre pere-
grinar cap al triomf de la Resurrecció. Hem acompanyat Jesús, que
anunciava sofriments i la seva mort. Hem recordat les traïcions dels
més propers, negacions, abandonaments, moments dolorossísims per a
Jesús i la seva Mare, fins a esser clavat a la creu i mort d’una forma
ignominiosa.

Però, tot això no ha estat el final d’una derrota vergonyosa del Fill de
Déu, el qui va passar pertot arreu fent el bé, sinó que ara arriba la
Victòria triomfal, apoteòsica, mai vista: és l’aprovació del Pare que res-
suscita el seu Fill segellant tot quant ha dit i ha fet. No podem quedar-
nos amb cara de Divendres Sant enmig de les llàgrimes, plors i lamen-
tacions, sinó que hem de explotar d’alegria, de gaubança, de pau i de
felicitat veient el triomf gloriós del Crist Ressuscitat. El nostre cor ha
de traspuar d’alegria i el nostre crit ha d’esser amb tota l’ànima dient:
CRIST HA RESSUSCITAT! ESTÀ VIU ENTRE NOSALTRES!, no ha
estat vençut ni ha fracassat! Perquè Déu Pare li ha aprovat tot quant va
dir i va fer, i ara nosaltres volem omplir el nostre cor d’aquesta matei-
xa alegria de sentir-nos també ressuscitats!

Deixem el mal gust del Divendres Sant, del sofriment, del patiment i de
la mort, i assaciem-nos plenament de la gran Victòria sobre la mort i
vessem pertot arreu el goig i la felicitat de gaudir de la proximitat del
nostre germà i fill de Déu cantant: ”CRIST HA RESSUSCITAT,
AL·LELUIA, AL·LELUIA!”

P. Guillem Ramis Feliu T.O.R.
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