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CONVIDADA
L’Associació de Confraries de Setmana Santa d’Inca,
amb la Unitat Pastoral d’Inca,

SANTA MARIA LA MAJOR
CRIST REI
SANT DOMINGO,

les confraries

JOVENTUT SERÀFICA
LA SALLE
SANT CRIST
IMMACULADA-ACCIÓ CATÒLICA
SANTO ENTIERRO
SANTO TOMÁS DE AQUINO
CRIST REI
LA PURESA

i

L’AJUNTAMENT D’INCA

us conviden al seguiment i participació, amb devoció, 
respecte i recolliment als actes programats per a la 

SETMANA SANTA 2013
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ASSOCIACIÓ DE CONFRARIES
SETMANA SANTA D’INCA
Plaça d’Orient, 36. 07300 Inca



SALUTACIÓ DEL PRESIDENT

Avui vull començar donant les gràcies, gràcies a totes les persones 
que abans que jo han tengut l’honor de presidir l’Associació de Con-
fraries de Setmana Santa.

Persones que van lluitar perquè la nostra religió i la nostra cultura 
seguís viva, gent que treballa darrere de les bambolines, com es diu 
en teatre, gent que li lleva hores a la seva família perquè les nostres 
processons siguin dignes, i tots els actes, de la màxima qualitat pos-
sible, des del pregó concert fins al Diumenge de Resurrecció.

Gràcies a tots els confrares de les diferents confraries. A tots els 
portadors, perquè sense ells els nostres passos no podrien sortir. A 
totes les persones que Dijous Sant i Divendres Sant des de les nou 
del matí inverteixen hores a dissimular el dolor d’una mare a qui han 
apallissat i crucificat el seu fill, o en un Sant Sepulcre en el qual hi 
ha tot el dolor.

També a les nostres parròquies, perquè sempre tenim disponi-
bilitat d’elles, sabent que en ocasions podem molestar. Al nostre 
excel·lentíssim ajuntament, ja que la seva ajuda és inestimable.

Però, de manera especial, vull donar les gràcies als nostres ciuta-
dans, que sempre ens acompanyen, començant amb el Diumenge 
de Rams o amb el seu silenci i respecte en el viacrucis, on nosaltres 
sentim tot el vostre suport.

Vull demanar disculpes si m’he oblidat d’alguna persona o entitat, 
perquè anomenar-les a totes és impossible.

Però aquest any no puc, no vull i no he de deixar de recordar donya 
MARIA ANTÒNIA CÀNAVES, persona que estimava profundament la nos-
tra Setmana Santa i esposa de don Jaume Tortella, president honorari 
de la Confraria de St. Tomàs d’Aquino. A ell, als seus fills i família, una 
forta abraçada. Sabeu que la vostra mare i esposa sempre estarà en 
els nostres cors.

Per això vull com a president d’aquesta associació convidar a tota la 
nostra ciutat a participar de tots els actes de la nostra SETMANA SANTA.

José Fernández
President



ACTES

DISSABTE, 23 DE MARÇ

XXVIII PREGÓ CONCERT DE SETMANA SANTA 2013

20.30 h. Església de Sant Francesc.

Pregó a càrrec de Pere Fullana Puigserver.

Concert a càrrec de l’Unió Musical Inquera.

DISSABTE, 17 DE MARÇ

XIII CONCERT DE SETMANA SANTA 2013

18.00 h. Església de Sant Domingo.

A càrrec de l’Agrupació Musical Joventut d’Inca.

DIUMENGE, 24 DE MARÇ. DIUMENGE DE RAMS

Matí. Beneïda de rams, processó i missa a les parròquies i esglésies, segons els 
horaris a les pàgines centrals.

Tarda. 18.00h. 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).

DIMARTS, 26 DE MARÇ. DIMARTS SANT

PROCESSÓ DEL CAMÍ DE LA CREU (VIACRUCIS)

Predicarà el viacrucis Mons. Javier Salinas Viñals, bisbe de Mallorca

21.00h. Començament 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.

DIUMENGE DE RAMS
Amb el gest de la imposició de la cendra iniciàrem el temps quaresmal i, 
junt amb aquest gest escoltàrem: “Recorda’t que ets pols i que en pols et 
convertiràs.” La cendra, la pols és signe de fragilitat de la condició mortal 
de l’home, però, sobretot, ens recorda que Déu, com a bon terrisser, ens 
va modelar i formar a imatge seva. Som obra de les seves mans, venim de 
Déu i, havent rebut el seu Esperit, caminam cap a Déu. La imposició de la 
cendra, encara que ens recorda nostra condició mortal, no és signe de mort 
sinó d’esperança, puix que ens encamina cap a la vida, cap al foc de la vida 
en la nit lluminosa de Pasqua. El camí de la quaresma ens ha conduït al 
llindar de la Setmana Santa.

El diumenge de Rams no solament ens fa recordar un fet històric, l’entrada 
de Jesús a la ciutat de Jerusalem aclamat pels seus deixebles i seguidors 
com aquell que ve en nom del Senyor, també ens permet entrar amb Jesús 
a la Pasqua; seguir-lo fidelment amb totes les conseqüències, seguir-lo en 
el seu amor i en la seva obediència a la voluntat del Pare. Aquest Jesús que 
entra a la ciutat de Jerusalem victorejat com a Messies no és el rei poderós 
que somnia Israel, sinó el rei pobre i humil muntat en un ase. És el servent 
sofrent que sense fer-se enrere davant les falses acusacions i la sentència 
de mort no defalleix perquè confia en el seu Pare i en el seu Déu.

Entrem en Jesús per trobar-nos amb Ell. Déu, en Jesús, no només ens espe-
ra sinó que camina amb nosaltres. Sentir-nos acompanyats en el camí de 
la nostra vida.

Aquest temps de Setmana Santa és temps de gràcia que hem de viure amb 
devoció, recolliment i gratitud.

Simó J. Garau
Rector de la Unitat Pastoral d’Inca
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Antelm Ferretjans Llompart
Gener de 2013

ECCE HOMO

Assots i escarni, el feix d’haver patit;
en inflar l’alba pèrfides boirines,
cala gran dol al cos esmorteït,

pel boig fuet tallat en llesques fines.

Vet aquí l’Home, de rei revestit.
Ceptre i corona, de canya i d’espines.

Els sacerdots, el poble han enfurit,
criden la mort les llengües viperines!

Un desert d’ossos brolla i m’assedega.
Penja del cel ordida teranyina

i sobre els ulls un tel brillant desplega.

Vet aquí l’Home, Roma dictamina.
Llavors, Jesús em mira i fa que crega, 

en el moment serè en què el jorn declina.
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Jaume Tortella
Setmana Santa 2013 

REFLEXIÓ

Quan la vida ens presenta raons per plorar, demostrem que tenim mil i una 
raons per riure. Viure no és només existir, sinó també existir i crear, saber 
gaudir i sofrir, i no dormir sense somiar. Descansar és començar a morir.

Des de fa uns anys, som après que no es pot fer passa enrere, que l’essència 
de la vida és anar endavant. La vida, en realitat, és un carrer de sentit únic. 
 
A vegades ens podem passar any s sense viure en absolut, i de cop i volta 
tota la nostra vida es concentra en un sol instant.

La vida és allò que et va succeint mentre t’afanyes a dur a terme altres 
plans.

La vida és com un negoci en què no s’obté un benefici que no vagi acom-
panyat d’una pèrdua.

Estimar i sofrir és, a la llarga, l’única forma de viure amb plenitud i dignitat.

Dormir..., dormia i somiava que la vida no era més que alegria. Em vaig des-
pertar i vaig veure que la vida no era més que servir..., i el servir era l’alegria.

Solament una vida viscuda dedicada als altres mereix esser viscuda, qui no 
la viu per als altres tampoc la viu per a ell mateix.

M’alegr de la vida, perquè Ella m’ha donat l’oportunitat de fer feina, de jugar 
i de mirar les estrelles, però sobretot d’Estimar.

Amics confrares; un any més us convid a viure aquesta Setmana Santa des 
del pedestal de l’amor, de l’estimació, lliurats a qui més ens necessiten, 
donant el que duim dins i des del fons del nostre cor. Si així ho feim, sense 
cap dubte que trobarem el vertader sentit a la Vida.
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PROGRAMA SETMANA SANTA · INCA 2013
ACTES GENERALS HORARI DE LES CELEBRACIONS

DIUMENGE 17 
de març

XIII CONCERT DE SETMANA SANTA 2013
18.00 h. Església de Sant Domingo.
Agrupació Musical Joventut d’Inca.

SANTA MARIA
LA MAJOR

CRIST REI SANT
DOMINGO

SANT 
FRANCESC

SANT 
BARTOMEU

DISSABTE 23 
de març

XXVIII PREGÓ CONCERT SETMANA SANTA
20.30 h. Església de Sant Francesc.

Pregó a càrrec de Sr. Pere Fullana Puigserver.
Concert a càrrec de la Unió Musical Inquera.

19.30 19.30 20.00 19.00

DIUMENGE DE RAMS
24 de març Matí BENEDICCIÓ DE RAMS

PROCESSÓ I EUCARISTIA 10.00 11.00 10.30 11.00 9.30

Tarda, 18.00 h: Processó de Rams amb les confraries. 
Des de l’església de Crist Rei fins a Santa Maria la Major. 19.30 20.00 19.00

DIMARTS SANT
26 de març

PROCESSÓ DEL VIACRUCIS
21.00 h. Santa Maria la Major.

Predicarà: Mons. Javier Salinas Viñals, bisbe de Mallorca.
8.00 19.30 19.00

DIMECRES SANT
27 de març

MISSA CRISMAL
19.30 h. La Seu, Palma. 8.00

DIJOUS SANT
28 de març

19.15 h: TRETA DE PASOS
Plaça Santa Maria la Major.

20.00 h: SOLEMNE PROCESSÓ

MISSA DEL SANT SOPAR 
DEL SENYOR

LAVATORI DE PEUS
17.30 17.30 16.0    0

DIVENDRES SANT
29 de març Matí: 10.00 h. PREGÀRIA DE LAUDES

Sant Domingo. 10.00

Tarda. 19.30 h: TRETA DE PASOS
Plaça Santa Maria la Major.

20.00 h: SERMÓ I DAVALLAMENT DE JESÚS
20.30 h: SOLEMNE PROCESSÓ

CELEBRACIÓ DE LA MORT 
DEL SENYOR 17.30 17.30 16.00

DISSABTE SANT
30 de març Matí: 10.00 h. PREGÀRIA DE LAUDES

Crist Rei 10.00

Vespre VIGÍLIA PASQUAL DE LA 
RESURRECCIÓ DEL SENYOR 21.30 20.30

DIUMENGE DE PASQUA 
31 de març Matí: 11.00 h: PROCESSÓ DE L’ENCONTRE  I MISSA SOLEMNE DEL DIUMENGE DE PASQUA 11.00 9.30

en castellà 8.30

Tarda 19.30 19.00 20.00 20.00



DIJOUS SANT
DIJOUS, 28 DE MARÇ. DIJOUS SANT

19.15 h. Plaça Sta. Maria la Major.

TRETA DE PASSOS.

20.00 h. SOLEMNE PROCESSÓ acompanyant Jesús pel camí del calvari.

ITINERARI: sortida de la parròquia de Santa Maria la Major, plaça de Santa 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 Santa 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 el 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 pe-

garen amb ella al cap. Després que s’haguessin divertit amb Ell, li agafaren la 

clàmide, li posaren els seus vestits i el dugueren a crucificar.
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EL SANT SOPAR

DIJOUS SANT: EL SANT SOPAR (Jn 13,1-35)

Jesús va participar amb gran tensió en la celebració del Sopar Pasqual. Durant 
aquells dies havia viscut clandestinament a Betània. Els conflictes amb les au-
toritats havien estat molt forts i fins i tot sabia que havien posat preu a la seva 
vida, i que comptava amb la possibilitat d’un final pròxim, però al mateix temps 
confiant que Déu el salvaria. Enmig d’aquest context Jesús va celebrar amb tre-
molor al cor aquell darrer sopar. A més, per afegitó, mentre sopava un dels seus 
deixebles va decidir trair-lo.
Moment molt dolorós, però que li va fer créixer la consciència de la fidelitat a la 
seva missió.
Enmig de tot això realitza un gest profètic, que no narren els altres evangelistes, 
sols Joan el transcriu, i no narra la institució de l’eucaristia. Per què no ho fa? 
La raó és perquè ja feia més de cinquanta anys que les comunitats cristianes 
celebraven el Sant Sopar i, en canvi, era més urgent recordar a les comunitats 
el servei als altres, l’amor i la unitat. Per aquest motiu ens diu Joan: “Jesús 
s’aixecà de la taula i es posà a rentar els peus als deixebles.” Rentar els peus 
era expressió d’acollida i de servei, que es realitzava amb persones a les quals 
es reconeixia una superioritat social o d’un altre tipus. Jesús capgira els termes, 
el seu amor el duu al servei fins i tot dels més humils, dels més pobres, dels 
malalts i dels pecadors.
L’entrega de la vida no és un acte heroic o de consum personal, és un humil i 
fratern servei. Jesús els diu: “Enteneu el que he fet amb vosaltres?”, i els expli-
ca perquè Ell, que és el Mestre, els ha rentat els peus. No cerca privilegis, sinó 
servir. El sentit d’aquest gest ha d’esser una pauta de comportament per a 
tots els seus seguidors: ”Vosaltres també us heu de rentar els peus els uns als 
altres” (v. 14). És a dir, servir-nos mútuament i de cap manera servir-nos de la 
seva condició ni de la seva missió per posar-nos per damunt dels altres. Jesús 
proposa la seva conducta com un exemple per als seus deixebles: “Mirau: si 
jo, el Mestre i el Senyor, us he rentat els peus, també vosaltres us els heu de 
rentar mútuament.” I acaba dient: ”Us don un manament nou: que us estimeu 
els uns als altres. Tal com jo us he estimat, estimau-vos també entre vosaltres“ 
(v. 34-35). Aquest és el nou Manament, aquest és el “nou Sagrament”, aquest 
és el Testament que tot cristià ha de seguir. Per aquest bon camí arribarem a 
l’autèntica i plena nit lluminosa de pau, d’amor i de perdó: la Pasqua de Resu-
rrecció del Senyor.

Guillem Ramis Feliu



DIVENDRES SANT i DISSABTE SANT
DIVENDRES, 29 DE MARÇ. DIVENDRES SANT

10.00 h. Sant Domingo. PREGÀRIA DE LAUDES.

19.30 h. Plaça Sta. Maria la Major. TRETA DE PASSOS.

20.00 h. SERMÓ I DAVALLAMENT DE LA CREU.

20.30 h. SOLEMNE PROCESSÓ acompanyant Jesús pel camí del calvari

ITINERARI: sortida de la parròquia de Santa Maria la Major, plaça de Santa 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 Santa Maria la Major.

DISSABTE, 30 DE MARÇ. DISSABTE SANT

10.00 h. Crist Rei. PREGÀRIA DE LAUDES.

“
”

 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 or-

denar 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.
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MORIR PER… RESSUSCITAR
Preparant l’escrit per al programa de Setmana Santa d’Inca el papa Benet XVI ens va sacsar a 
tots amb la inesperada notícia de la seva renúncia al soli pontifici, a seguir manejant el timó de 
la barca de Pere. I en aquells mateixos dies vaig canviar totalment el sentit de l’escrit que estava 
preparant com a reflexió sobre el Divendres Sant. Arran d’aquesta notícia, tan important per a 
l’Església catòlica, em vengué al cap la reflexió sobre la mort... per ressuscitar. En definitiva, és 
el sentit més pregon del Divendres Sant cristià. 

«Si el gra de blat, quan cau a la terra no mor, queda ell tot sol, però si mor, dóna molt de fruit» 
(Jn 12,24). A partir d’aquestes paraules tan profundes de Jesús, permeteu-me que ofereixi una 
reflexió oberta sobre la necessitat de morir per donar fruit. 

Amb el seu naixement Jesús va deixar a un costat la seva omnipotència divina per assumir la 
fragilitat humana. Però durant la seva vida mortal va anar revelant quin Déu era morint a la 
seva pròpia vida per ésser una vida pels altres. Va anar sacrificant el seu propi benestar per 
donar-se plenament als altres, fins a vessar la pròpia vida per amor. D’aquesta manera aquells 
que l’hem conegut i hem cregut en ell hem pogut descobrir la grandesa de l’Amor de Déu, 
manifestat en Jesús de Natzaret. I morint en la Creu, aquell dramàtic Divendres Sant, Jesús va 
donar la màxima prova del seu amor incondicional, i sense reserves, per a la humanitat. Des 
de llavors, multitud d’homes i dones, creients o simplement persones de bona voluntat, han 
donat també la vida pels altres. Han sacrificat el seu egoisme, gratuïtament, per encarnar-se 
en les necessitats dels germans. Jesús, el primer i més important de tots, però després d’ell 
tants d’homes i dones exemplars, molts d’ells cristians, han imitat fins a graus vertaderament 
heroics l’opció preferencial dels seguidors de Crist pels altres. Sacrificant benestar, comoditats, 
riqueses, temps, humor, il·lusions, paciència, salut... per augmentar el gruix de qualitat humana 
i espiritual al seu entorn, per fer un món millor, segons l’estil del Déu de Jesucrist. Deixau-me 
citar, sense anomenar-los, tants pares i mares, fills, famílies cristianes, mestres, catequistes, 
voluntaris, cuidadors de malalts o discapacitats, missioners i missioneres, membres de Càri-
tas i d’altres associacions i organitzacions benèfiques, laics, religiosos i religioses, monges de 
vida contemplativa i ermitans, capellans, bisbes, papes. Un dels més paradigmàtics pel nostre 
temps, el papa Benet XVI, qui va renunciar al seu dret natural a jubilar-se quan encara tenia 
edat per fruir d’un bon descans quan va acceptar l’enorme càrrega de ser el successor de sant 
Pere, el bisbe de Roma, el papa, amb 78 anys complits. I que el passat 28 de febrer, després 
de gairebé vuit d’anys de donar la vida per l’Església i per Crist, amb una senzillesa i humilitat 
que el fan encara més gran, ha decidit lliurement renunciar al pontificat perquè veia que les 
forces li fallaven, i per ajudar el seu successor des de la pregària, com Moisès, quan descobrí 
que no tenia forces per lluitar, però li sobraven energies per pregar per a l’èxit de la conquesta 
i recuperació del Regne de Déu. 

En aquest Divendres Sant, gràcies per a tantes persones que assumeixen diàriament el paper 
de cirineus o de bons samaritans i ajuden a portar les creus del que pateixen. Gràcies per tants 
cristians i cristianes anònims que, com el gra de blat, moren cada dia per donar fruit. Gràcies al 
papa Benet XVI per la seva gran lliçó magistral de ser una vida pels altres i de saber-se retirar a 
temps pel bé i estimació a l’Església.

Josep Adrover Vallbona
Vicari



DIUMENGE DE PASQUA
DIUMENGE, 31 DE MARÇ. DIUMENGE DE PASQUA

11.00 h. Sta. Maria la Major. PROCESSÓ DE L’ENCONTRE I MISSA SOLEMNE.

PROCESSÓ que porta la imatge de Jesús.

ITINERARI: sortida de la església de Santa Maria la Major, plaça de l’Orgue, Campa-
na, plaça de la Verge de Lluc, Born, Murta, plaça de l’Àngel i Jaume Armengol.

PROCESSÓ que porta la imatge de la Verge Maria.

ITINERARI: sortida de la església de Sant Domingo, plaça de Sant Domingo, carrers 
de Sant Domingo i de Jaume Armengol.

ENCONTRE AL CARRER JAUME ARMENGOL.

La processó seguirà per: Jaume Armengol, Comerç, plaça d’Espanya, Major i plaça 
de Santa Maria la Major.

A continuació,

MISSA DE LA RESURRECCIÓ DEL SENYOR a Sta. Maria la Major.

“Si Crist no va ressuscitar…, vana és la nostra fe” I Cor 15,14

Ha arribat el dia de celebrar la festa de les festes, la festa sense la qual no hi 
hauria més celebracions: la Pasqua de Resurrecció.
Al llarg d’aquests dies hem estat acompanyant Jesús en el seu camí cap a la 
creu, i una vegada arribat, ara celebram la victòria de Crist sobre aquesta creu. 
Per si sola la Creu no podria explicar la fe cristiana, al contrari, seria una tragè-
dia, senyal de l’absurd de l’ésser.
Els cristians d’avui ens identificam més amb el Divendres Sant. La Passió, el 
sofriment, la sang, la guerra, les víctimes, tots som víctimes o ens identificam 
amb les víctimes… La mort és glorificada i les pantalles s’omplen de tragèdia. 
I els carrers, aquests dies s’han omplert de processons de Crists ensagnats. 
El sofriment, la Creu de Crist és real i les processons són un signe visible de la 
religiositat de tot un poble, però… som cristians de Divendres Sant o cristians 
de la Pasqua? 
Fa l’efecte que som el poble del Divendres Sant i dels funerals abarrotats. Tan 
acostumats estam a la serietat dels funerals que no sabem què fer ara que 
Jesús ha ressuscitat, ara que celebram l’alegria, la força nova que neix de la 
victòria de Crist sobre el nostre últim enemic, la mort. 
Aquesta festa ens convida a deixar de “cercar entre els morts aquell que viu”; 
deixar de resistir-nos a sortir de les nostres tombes. La pedra i les pedres de 
totes les tombes han estat llevades, i som convidats a viure la novetat de la vida 
nova, ressuscitada. Si tu avui estàs tancat en la teva tomba, adormit o potser 
mort, passejant sense sentit per la vida, el Senyor avui surt de la cova i venç 
sobre la mort i et diu: desperta, aixeca’t, ressuscita!, viu amb mi.
Els cristians orientals, durant el temps de Pasqua, arxiven les salutacions ru-
tinàries i s’abracen mentre es diuen: Xristós anesti i contesten: Alethós anesti. 
Crist ha ressuscitat. Veritablement ha ressuscitat. Bell costum que centra la 
vida en el cor de la nostra fe.

Crist ha ressuscitat. Crist viu. Al·leluia.

Germans, portem aquesta gran notícia a tots els ambients on es desenvolupa 
la nostra vida. No som cristians una setmana o un dia a l’any, al contrari, vivim 
aquest dia tots els dies de l’any. Som cridats a anunciar, testimoniar, confessar 
amb la nostra vida que Crist ha ressuscitat, que la mort ha estat vençuda, que 
ara el dolor pot tenir sentit, que el sofriment es converteix per a nosaltres en 
camí de salvació.

Julio Barcudi
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