SETMANA SANTA
MA NACOR 2 022
ASSOCIACIÓ
DE CONFRARIES
DE MANACOR

confraries.es

Acte Inaugural

Q

uan hi ha més hores de claror és senyal que el dia s'allarga i s'ha
produït el canvi d'hora. Tot plegat ens indica que estam a punt
de viure la Setmana Santa, una setmana molt esperada perquè
enguany, després de dos anys de no poder treure les vestes i els passos amb
les imatges representatives de cada confraria, finalment podran desfilar
pels carrers de la nostra contrada.
Tornaran a sonar els tambors i els instruments que marquen el ritme de cada
passa; tornaran a sortir els passos, obres d'art, elements representatius del
patrimoni històric de Manacor; tornaran les trobades familiars per gaudir de
la gastronomia tan identificativa d'aquestes festes i tan arrelada a la nostra
cultura, les panades, els rubiols i la freixura el dia de Pasqua.
En definitiva, la Setmana Santa és fe, és gastronomia, és cultura, és patrimoni,
és devoció.
Des de l'Ajuntament de Manacor feim arribar el nostre agraïment a
l'Associació de Confraries per l'organització del programa d'actes que teniu
a les vostres mans, i a totes les entitats que col·laboren per perfeccionar-los.
Només ens resta desitjar-vos, manacorins i manacorines, una molt bona
Setmana Santa.
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Dissabte del Ram 9 d’abril
Manacor es prepara per viure intensament la Setmana Santa. L’antiga figura del “coremer”,
amb més de 500 anys d’història, ens situarà novament en el que celebram aquests dies,
a manera d’introducció i preparació. La música, tan important durant la Setmana Santa,
ens arribarà gràcies a la col·laboració de la Banda i la Coral del Conservatori Municipal
de Manacor.

19.00 Acte inaugural de la Setmana Santa de Manacor
A l’església del convent de Sant Vicenç Ferrer.
• Exposició dels estendards de totes les confraries.
• Actuació de la Coral del Conservatori Municipal de Manacor.
• Sermó a càrrec del coremer, Mn. Marc Capó Mestre, vicari de les parròquies de Manacor.
• Concert a càrrec de la Banda de Música de Manacor.

Benediccions de rams
• S’Illot, el dissabte a les 17.30 h al pati de l’església.
• Fartàritx, el dissabte a les 19.00 h a l’entrada del col·legi.

Dimarts Sant 12 d’abril
El silenci ens ajuda a pregar, silenci exterior, però també interior. El valor del silenci posa
al descobert la nostra ànima davant Déu, ens deixam d’amagar darrere les distraccions
exteriors i les reflexions interiors. Silenci és pregària. “En el silenci la paraula de Déu és
més tallant que una espasa de dos fulls, penetra fins a la divisió de l’ànima i l’esperit”
(Hebreus 4, 12).

21.00 Processó del Silenci i la Pregària

Benediccions
de rams

Itinerari: església del convent de Sant Vicenç Ferrer, plaça del Convent, carrer Major,
carrer del Centre, carrer de n’Olesa, carrer d’en Jaume Domenge, carrer del Mercadal,
carrer d’en Bosch, plaça del General Weyler, plaça del Rector Rubí i entrada a la parròquia
de la Mare de Déu dels Dolors.
El cor de cambra Ars Antiqua cantarà durant la processó.

Diumenge del Ram 10 d’abril
Jesús entra a Jerusalem, rebut per una multitud esperançada amb branques d’olivera i
palmes. Encara que l’aclamaren com un heroi, ell entrà a la ciutat santa de manera humil,
colcant en un ase. La majoria dels que el rebien pensaven que ell podria ser el Messies, un
cabdill que aixecaria la població contra els romans, però el seu Regne no és d’aquest món.

Benediccions de rams
•
•
•
•
•
•
•

Sant Pau, a les 10.00 h a la plaça de sa Torre.
Son Negre, a les 10.00 h a la plaça de l’església.
Crist Rei, a les 10.45 h al pati de Crist Rei.
Porto Cristo, a les 11.00 h al pati de ca ses Monges.
Els Dolors, a les 11.45 h a sa Bassa.
Benedictines, a les 18.00 h a la plaça del monestir.
Son Macià, a les 19.00 h al pati de ca ses Monges.

Després de cada benedicció se celebrarà la missa.

18.30 Dotze Sermons
A l’església del Sagrat Cor, de Manacor (Fartàrix)

20.30 Celebració de l’eucaristia i a continuació Via Crucis, a Porto Cristo
A la parròquia de la Mare de Déu del Carme de Porto Cristo.

20.30 Processó de Crist Rei
Itinerari: parròquia de Crist Rei, carrer de l’Àngel, carrer d’en Francesc Gomila, carrer d’en
Venturós, carrer de la Verònica, carrer d’en Pius IX, Carrer del Nord, Carrer d’en Galmés,
carrer de l’Ecònom Pere Bonnín, carrer de l’Àngel i entrada novament a la parròquia de
Crist Rei.

Processó del Silenci i la Pregària

Dimecres Sant 13 d’abril
Els olis beneïts i el sant crisma ens recorden que tots els cristians hem estat ungits des
del nostre baptisme, empeltats en el misteri de Jesús mort i ressuscitat. L’oli que ungeix
el nostre cap i el nostre pit és l’expressió externa del do de l’Esperit d’amor, vessat en els
nostres cors.

19.30 Missa crismal
Presidida pel bisbe amb els preveres i tot el poble de Déu. Es consagra el sant crisma i es
beneeixen els altres olis que s’empraran en l’administració de diversos sagraments.
A la Seu de Mallorca.

Divendres Sant 15 d’abril
Davant la mort, l’ésser humà es troba desemparat, abandonat. El crit humà que es
resisteix a morir rep com a resposta el silenci de Déu: “Per què m’has deixat tot sol?”. La
mort ofereix l’oportunitat de realitzar l’acte de fe definitiu. Una fe i una confiança que
traspassen la nit espessa del no-res per trobar unes mans que ens acullen amb amor
infinit: “Pare, a les vostres mans encoman el meu esperit”. En la creu de Jesús s’obrin de
pinte en ample les portes de la resurrecció gloriosa de l’ésser humà.

10.00 Pregària d’ofici de lectures i laudes
A la parròquia de la Mare de Déu dels Dolors.

19.00 Celebració de la passió i mort del Senyor
A la parròquia de la Mare de Déu dels Dolors.
Processó de la Sang

20.30 Funció litúrgica a Porto Cristo
A la parròquia de la Mare de Déu del Carme.

Dijous Sant 14 d’abril

21.00 Processó del Sant Enterrament, a Manacor *

Jesús, l’únic Senyor i Mestre, renta els peus dels deixebles, es posa a servir com un esclau.
Els qui volem seguir Jesús hem d’aprendre a servir i a viure, en cada moment de la vida, el
manament nou: “Que us estimeu uns als altres així com jo vos he estimat”. Com una gran
família, units en la fe i en l’esperança, visquem intensament l’eucaristia, aquest vespre
del sant sopar. A ca nostra, a la feina, a la societat, a la comunitat cristiana, manifestem
la nostra unió amb el cos de Crist, la comunió, el perdó, la solidaritat amb els germans.

Itinerari: parròquia de la Mare de Déu dels Dolors, plaça del Rector Rubí, plaça des Cós,
carrer de n’Olesa, carrer del Príncep, carrer de Jaume II, carrer Major, plaça de sa Bassa,
carrer de Pius XII, carrer de l’Amargura, plaça del Rector Rubí i entrada novament a la
parròquia de la Mare de Déu dels Dolors.
Serà portadora del Sant Crist de Manacor la Confraria del Sant Crist de Manacor.

10.00 Pregària d’ofici de lectures i laudes

Lloc: plaça de la Mare de Déu del Carme.

A la parròquia de la Mare de Déu dels Dolors.

19.00 Missa del Sant Sopar a Manacor
A la parròquia de la Mare de Déu del Dolors.

20.30 Missa del Sant Sopar a Porto Cristo
A la parròquia de la Mare de Déu del Carme.

21.00 Processó de la Sang, a Manacor *
Itinerari: parròquia de la Mare de Déu dels Dolors, plaça del Rector Rubí, plaça des Cós,
avinguda de Baix des Cós, carrer d’en Mas, passeig d’Antoni Maura, plaça de na Camel·la
(abans Jordi Caldentey), carrer de l’Amargura, plaça del Rector Rubí i entrada novament a
la parròquia de la Mare de Déu dels Dolors.
Després de la processó, hora santa a la parròquia de la Mare de Déu dels Dolors.

21.30 Processó a Porto Cristo
Itinerari: parròquia de la Mare de Déu del Carme, plaça de la Mare de Déu del Carme,
carrer de l’Ecònom Pere Gelabert, carrer del Llevant, carrer del Port, carrer de San Simó,
plaça de la Mare de Déu del Carme i entrada novament a la parròquia de la Mare de Déu
del Carme.

21.30 Davallament

Dissabte de Pasqua 16 d’abril
Aquesta nit és una nit singular per a la comunitat cristiana. Els fidels ens retrobam
amb una esperança renovada. Una certesa recorre els segles: el testimoni dels qui han
descobert que Déu salva, allibera, fa una promesa de futur a la humanitat amb una
aliança eterna. Jesús de Natzaret, que fou crucificat, ha entrat ja en el futur feliç que
esperam. Ell és l’home nou creat en plenitud de vida i de comunió. Cantem al Senyor un
càntic nou, perquè il·lumina aquesta nit santa amb la glòria de la resurrecció del Senyor.

10.00 Pregària d’ofici de lectures i laudes
A la parròquia de la Mare de Déu dels Dolors.

Vigília Pasqual
• Manacor, a les 21.00 h
Celebració conjunta per a les tres
parròquies de Manacor a la parròquia
de la Mare de Déu dels Dolors.

•
•
•
•

S’Illot, a les 17.00 h
Benedictines, a les 19.00 h
Son Macià, a les 19.30 h
Porto Cristo, a les 20.30 h

A les processons de Manacor de Dijous i Divendres Sant hi haurà un espai reservat a la plaça des
Cós, amb cadires, coordinat per la Creu Roja de Manacor, per a persones que necessitin seure.

Processó del Sant Enterrament

CELEBRACIONS LITÚRGIQUES
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del Ram

Diumenge
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8.00
12.00

Els Dolors

Dijous
Sant

19.00

Divendres
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19.00

Vigília de
Pasqua

21.00

Diumenge de
Pasqua

8.00
**10.00
12.00
20.00

Dia de Pasqua 17 d’abril
“Per què cercau entre els morts al que està viu?” (Lluc 24, 5). Jesús ha ressuscitat! Goig i
alegria germans! La mort ha estat vençuda per sempre!

10.45 Processó de l’Encontre a Manacor
Itinerari del Crist Ressuscitat:
Parròquia de la Mare de Déu dels Dolors, plaça del Rector Rubí, plaça del General Weyler,
carrer d'en Peral, plaça de sa Bassa.
Itinerari de la Mare de Déu:
Església del convent de Sant Vicenç Ferrer, plaça del Convent, carrer Major, plaça de sa
Bassa.
Itinerari conjunt final:
Carrer d’en Joan Lliteres, carrer des Convent, plaça del Convent, carrer Major, plaça de
sa Bassa, carrer d'en Peral, plaça del General Weyler, plaça del Rector Rubí i entrada a la
parròquia de la Mare de Déu dels Dolors.

Crist Rei

18.30

11.00

19.00

Convent

***11.15

Fartàritx

19.00

Sant Pau

19.30

Benedictines

10.00

*18.00

18.00

18.00

19.00

18.00

11.00 Processó de l’Encontre a Porto Cristo
Residència

Al voltant de la plaça de l’església.

9.30

10.30

11.45* Cant de sales a Manacor
Primer cant a la parròquia de la Mare de Déu dels Dolors. Recorregut pels carrers de la
ciutat. (*hora aproximada).

S’Illot

Vigília Pasqual

Processó de l’Encontre

*11.00
20.30

Porto Cristo

20.30

20.30

20.30

11.00

*17.30

Son Negre

*10.00

Son Macià

*19.00

10.00

19.30

19.30

19.30

* La missa se celebrarà després de les benediccions dels rams.
** Després de la missa començarà la processó.
*** Hora aproximada, la missa se celebrarà després de passar la processó pel Convent.

12.00

Confraria portadora del Sant Crist.
Confraria del Sant Crist de Manacor
La Confraria del Sant Crist de Manacor es fundà l’any 1956, gràcies a Mn. Mateu
Galmés, rector i dinamitzador cultural i associatiu de la nostra ciutat. El vestit fou
dissenyat per Carme Álvarez-Ossorio en colors negre i blanc, i amb passamaneria
daurada. En els inicis la confraria estava integrada per una vintena de joves, tots
homes, però al cap de tres anys s’hi començaren a incorporar les dones, que són
majoria a l’actualitat.
La Confraria té dos passos de Setmana Santa, l’anomenat del Sant Crist d’Homs
i el de la Pietat. El pas del Sant Crist d’Homs fou dissenyat l’any 1968 per l’artista
manacorí Joan Riera Ferrari i sortí en processó per primera vegada el Dijous Sant de
1969. L’autor d’aquesta talla fou l’escultor Joan Homs i està datada documentalment
el 1666.
El pas de la Pietat fou construït l’any 1979 i sortí en processó per primera vegada
el Divendres Sant de 1980, portat per la Confraria de la Pietat. Aquesta confraria,
avui desapareguda, s’havia fundat l’any 1967. El 2017 la Confraria del Sant Crist de
Manacor es va fer càrrec del pas de la Pietat. Les imatges d’aquest pas són les del
cos central de l’antic retaule de la parròquia de la Mare de Déu dels Dolors i enguany
han estat restaurades a càrrec de la Confraria i per la restauradora titulada Maria del
Mar Riera.
La Confraria del Sant Crist de Manacor compta també amb dos antics fanals del
segle XVII, donats al Sant Crist de Manacor per la família Togores, dos timbals que
durant les processons duen un ritme lent i de dol i un estendard amb la imatge del
Sant Crist de Manacor.
La Confraria es caracteritza per haver desenvolupat des dels anys 90 una molt
àmplia acció social, amb la recollida d’aliments, la col·laboració amb centres de
menors i el finançament econòmic de projectes d’entitats socials. També ha finançat
la restauració del patrimoni artístic i arquitectònic de la parròquia de la Mare de Déu
dels Dolors.

ITINERARIS DE LES PROCESSONS
ITINERARIOS DE LAS PROCESIONES · PROCESSIONS ROUTES

MANACOR

PORTO CRISTO

Efemèrides

Enguany la Confraria del Sant Crist de la Fe compleix 40 anys i per aquest motiu el poble
de Fartàritx acompanyarà excepcionalment el seu pas.

Altres actes

Diumenge de l’Àngel 24 d’abril
12.00 Missa a l’ermita de la Mare de Déu del Roser
(Acte organitzat per l’Associació de Sant Domingo)

Diumenge del Ram

Dimarts Sant

Dijous Sant

Divendres Sant

Pasqua

Processó de Crist Rei

Processó del Silenci
i la Pregària

Processó de la Sang

Processó del Sant
Enterrament

Processó de
l’Encontre

PROGRAMA DE ACTOS
Sábado de Ramos 9 de abril

Pas de l’oració de Jesús a l’hort

Pas de l’Ecce Homo

Pas del Crist dels Natzarens

Confraria de La Salle

Confraria de Sant Antoni Abat

Confraria de Jesús dels Natzarens

19.00 Acto de inicio
En la Iglesia del Convent de Sant Vicenç Ferrer.
• Exposición de los estandartes de todas las
cofradías.
• Actuación de la Coral del Conservatori de Música
de Manacor.
• Sermón a cargo de Coremer Mn. Marc Capó
Mestre, Vicario de las Parroquias de Manacor.
• Concierto de la Banda de Música de Manacor.
Bendiciones de ramos
S’Illot, a las 17.30 en el patio de la iglesia.
Fartàritx, en Manacor, a las 19.00 en la entrada del
colegio de la Pureza.

Domingo de Ramos 10 de abril

Pas de Jesús camí del Calvari

Pas de la Llançada

Pas del Crist Agonitzant

Confraria del Sant Crist de l’Agonia

Confraria del Sant Crist de la Fe

Confraria Jordi des Racó

ELS PASSOS
LOS PASOS · THE SCENES

Bendiciones de ramos en Manacor
A las 10.00 en la plaza de sa Torre
A las 10.45 en el patio de Crist Rei
A las 11.45 en la plaza de sa Bassa
A las 18.00 en el monasterio de las Benedictinas
Porto Cristo, a las 11.00 en el patio del Convent de
la Caritat.
Son Negre, a las 10.00 delante de la iglesia.
Son Macià, a las 19.00 en el patio de ca ses
Monges
18.30 Dotze Sermons
En la Iglesia del Sagrat Cor, de Manacor (Fartàritx)
20.30 Eucaristía y Vía Crucis
20.30 Procesión de Crist Rei
Salida y llegada en la Parroquia de Crist Rei de
Manacor.

Martes Santo 12 de Abril

Pas del Sant Crist dels Penitents

Pas del Sant Crist d’Homs

Pas vivent

Confraria de Sant Pau

Confraria del Sant Crist de Manacor

Confraria del Calvari

21.00 Procesión del Silencio y la Plegaria en
Manacor
Salida desde la Iglesia del Convent de Sant Vicenç
Ferrer y llegada a la Parroquia de la Mare de Déu
dels Dolors.

Miércoles Santo 13 de abril

19.30 Misa crismal en la Catedral de Mallorca

Jueves Santo 14 de abril

10.00 Plegaria de Oficio de Lecturas y Laudes
En la Parroquia de la Mare de Déu dels Dolors.
19.00 Misa de la Sagrada Cena, en Manacor
En la Parroquia de Mare de Déu dels Dolors.

Pas de la Pietat
Confraria del Sant Crist de Manacor

Pas de la Pietat
Confraria de La Salle

Pas M. de Déu de l’Esperança en la Resurrecció
Confraria de Sant Pau

20.30 Misa de la Sagrada Cena, en Porto Cristo
En la Parroquia de la Mare de Déu del Carme.
21.00 Procesión de la Sangre de Cristo, en
Manacor
Después de la procesión Hora Santa en la Parroquia
de la Mare de Déu dels Dolors.
21.30 Procesión en Porto Cristo
Salida y llegada en la Parroquia de la Mare de Déu
del Carme.

Viernes Santo 15 de abril

10.00 Plegaria de Oficio de Lecturas y Laudes
En la Parroquia de la Mare de Déu dels Dolors.
19.00 Celebración de la Pasión y Muerte del
Señor, en Manacor
En la Parroquia de la Mare de Déu dels Dolors
20.30 Celebración litúrgica, en Porto Cristo
En la Parroquia de la Mare de Déu del Carme.
21.00 Procesión del Santo Entierro, en Manacor
Salida y llegada en la Parroquia de Mare de Déu
dels Dolors.
Con la participación de todas las cofradías de
Manacor.
21.30 El descendimiento de la Cruz, en Porto Cristo
En la Plaza Mare de Déu del Carme

Sábado de Pascua 16 de abril

10.00 Plegaria de Oficio de Lecturas y Laudes
En la Parroquia de la Mare de Déu dels Dolors.
17.00 Vigilia Pascual, en s’Illot
En la Parroquia de l’Assumpció de la Mare de Déu.
20.30 Vigilia Pascual, en Porto Cristo
En la Parroquia de la Mare de Déu del Carme.
21.00 Vigilia Pascual, en Manacor
En la Parroquia Mare de Déu dels Dolors

Domingo de Resurrección 17 de abril

10.45 Procesión del Encuentro, en Manacor
Salida de Cristo Resucitado desde la Parroquia
de Mare de Déu dels Dolors . Salida de la Virgen
María desde la Iglesia del Convento de Sant
Vicenç Ferrer. Encuentro en la plaza de sa Bassa.
Itinerario conjunto final hasta la Parroquia de Mare
de Déu dels Dolors
11.00 Procesión del Encuentro, en Porto Cristo
La procesión transcurrirá alrededor de la plaza de
la iglesia.

En las procesiones del Jueves y Viernes Santo en Manacor se reservará un espacio en
la plaza des Cós, gestionado por la Cruz Roja donde aquellas personas que presenten
dificultades para contemplar la procesión de pie, podrán verla sentadas gratuitamente.

SCHEDULE OF EVENTS
Saturday before Palm Sunday 9th of April

7 pm Official ceremony opening Easter Week of
Manacor
At the church of Sant Vicenç Ferrer Convent.
• Display of the pennants of all the brotherhoods.
• Performance of Conservatori de Música de
Manacor Coral
• Sermon by the coremer, Mn. Marc Capó Mestre,
Vicari de les Parròquies de Manacor.
• Concert by the Manacor Band.
Blessing of the palms
S’Illot, at 5.30 pm in the yard of s’Illot church
Fartàritx, in Manacor, at 7.00 pm in the hall of the
school

Palm Sunday 10 th of April

Blessing of the palms
Manacor
At 10.00 am in Plaza de sa Torre.
At 10.45 am in Crist Rei church.
At 11.45 am in Plaza de sa Bassa.
At 6.00 pm in the Benedictine Nuns Monastery.
Porto Cristo, at 11.00 am in the courtyard of the
Caritat Convent.
Son Negre, at 10.00 am in front of the church.
Son Macià, at 7.00 pm in the courtyard of ca ses
Monges
6.30 pm “Dotze Sermons” (Stations of the Cross)
At the Church of Sagrat Cor (Manacor, Fartàritx).
8.30 pm Mass and Stations of the Cross
Mare de Déu del Carme parish church in Porto Cristo.
8.30 pm Procession of Crist Rei
Departure and arrival in the Crist Rei parish church
of Manacor.

Holy Tuesday 12th of April
9.00 pm Procession of Silence and Prayer
Departure from the church of Sant Vicenç Ferrer
Convent and arrival at the Mare de Déu dels Dolors
parish church in Manacor.

Holy Wednesday 13th of April

7.30 pm Chrism mass at the Cathedral of
Mallorca

Holy Thursday 14th of April

7.00 pm Mass of the Lord’s Supper, in Manacor
At the Mare de Déu dels Dolors parish church.
8.30 pm Mass of the Lord’s Supper, in Porto Cristo
At the Mare de Déu del Carme parish church.

9.00 pm Procession of the Blood of Christ, in
Manacor
Departure and arrival at the Mare de Déu dels
Dolors parish church.
With the participation of all the brotherhoods.
9.30 pm Procession, in Porto Cristo
Departure and arrival at the Mare de Déu del Carme
parish church.

Good Friday 15th of April
7.00 pm Celebration of the Passion and Death of
the Lord, in Manacor
At the Mare de Déu dels Dolors parish church.
8.30 pm Liturgical function, in Porto Cristo
At the Mare de Déu del Carme parish church.
9.00 pm Procession of the Holy Burial, in Manacor
Departure and arrival at the Mare de Déu dels
Dolors ,parish church.
With the participation of all the brotherhoods.
9.30 pm Descent from the Cross in Porto Cristo
At the Mare de Déu del Carme square.

Easter Saturday 16th of April
5.00 pm Easter Vigil, in s’Illot
At the Assumpció de la Mare de Déu parish church.
8.30 pm Easter Vigil, in Porto Cristo
At the Mare de Déu del Carme parish church.
9.00 pm Easter Vigil, in Manacor
At the church of Mare de Déu dels Dolors

Easter Sunday 17st of April
10.45 am Procession of Encounter, in Manacor
Departure of the Resurrected Christ from the Mare
de Déu dels Dolors parish church. Departure of the
Virgin Maria from the church of Sant Vicenç Ferrer
Convent. Encounter in Plaza de sa Bassa. Joint
procession until reaching the Mare de Déu dels
Dolors parish church.
11.00 am Procession of Encounter, in Porto Cristo
Around the church square.

HISTORIA

HISTORY

L

a historia es una parte fundamental de la vivencia de la Semana
Santa.
No se pueden comprender los actos y las
celebraciones de estos días sin conocer
sus orígenes. Ya en 1432 aparece documentada la figura del Coremer, un fraile
o cura, buen orador, que acudía a la villa
para predicar la Cuaresma. Esta tradición
ya olvidada, fue recientemente recuperada en 2011.

Aunque las procesiones
de Semana Santa fuera de
las iglesias se iniciaron en
muchos países del Mediterráneo a lo largo de los
siglos XIV y XV, parece que
en Manacor y la Part Forana
de Mallorca lo hicieron a
principios del siglo XVI. Se
tiene constancia de que la
primera procesión de Semana Santa por las calles
de Manacor transcurría el
Jueves Santo pero es en
1610 cuando se instaura la
procesión del Viernes Santo por las calles de Manacor
y posteriormente en 1653 fue instituida,
tal como la conocemos hoy, la procesión
del Domingo de Pascua.
Ya en el siglo XVII los penitentes vestían
túnica y caperuza, de donde proviene el
apelativo de campinorat que se utiliza en
Manacor de manera exclusiva. En aquellos tiempos aparecieron las primeras
cofradías, como expresión religiosa de
los gremios profesionales, teniendo a su
cargo alguna de las capillas de la iglesia.

In the processions of Thursday and Friday in Manacor there will be a space on plaça des
Cós, overseen by the Red Cross, with free seats for those handicapped or disabled people.
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H

istory is a fundamental part of the
experience of Easter Week.
The events and celebrations cannot be understood without being aware
of their origins. There is documentation
from 1432 mentioning the figure of the
Coremer, a friar or priest who was a skilled public speaker and travelled to the
village paid by the Village Council (the
former name of what is today the Town
Hall) to preach during Lent. This tradition
was only recently revived in 2011.
Even though Easter Week
processions outside the
churches were started in
many Mediterranean countries over the 14th and 15th
centuries, in Manacor and
in Mallorca’s Part Forana
they seem to have started
in the early 16th century.
We thus have proof that the
first Easter Week procession through the streets of
Manacor was held on Holy
Thursday. But the Good Friday procession through the
streets of Manacor started
in 1610. Today it is the most important and
popular procession in the town. The origin of Easter procession are very clearly
documented throughout all of Mallorca.
Based on all of them, the parish churches
started to hold processions as well, and
the one in Manacor got underway in 1653.
Back in the 17th century, the penitents
wore a tunic and a hood (caperuza in Spanish), the root of the name campinorat
which is exclusively used in Manacor. The
first brotherhoods appeared at that time
as the religious facet of the professional
guilds, which were each in charge of a
chapel in the church.

Diseño e impresión / Design and printing: www.leoweb.net

MA NACOR 2 02 2

SEMANA SANTA / HOLY WEEK

ASSOCIACIÓ
DE CONFRARIES
DE MANACOR

confraries.es

