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SÓLLER
Dissabte, 16 de maig del 2009

FIRES I FESTES DE MAIG
Dissabte

El grup Aires Sollerics, amenitzant amb música popular l’acte de l’ofrena floral.

Els recuperats caparrots varen fer les
delícies de nins i
grans durant les celebracions. Es tracta
d’una tradició ben
antiga tot i que les figures s’han anat
adaptant al llarg del
temps a les circumstàncies socials. Els
caparrots, realitzaren diversos cercaviles i feren el seu tradicional ball.

 Actes populars, música, art i flors. Al llarg del
dissabte de la Fira van tenir lloc
bona part de les manifestacions
més populars i multitudinàries,
entre les quals destaca amb
llum pròpia l’ofrena de flors a
la Mare de Déu de la Victòria.
Altre cop centenars de nins,
nines i gent gran es vestiren de
pagès o pagesa per participar en
aquesta tradicional processó
que des de fa anys està agafant
més força.
Durant la festa es va fer també
l’homenatge a la bandera dels
pagesos.
També aquest dia es varen
donar per inaugurades les diferents exposicions artístiques
dels artistes que han aprofitat
les festes per mostrar les seves
darreres creacions.
Durant tot el dia, la música, els
caparrots, els tamborers i les
agrupacions folklòriques oferiren les seves peces donant un
gran ambient a la festa.
Els nins també tengueren el seu
espai en les diverses atraccions
instal·lades per Sa Fira i amb la
realització de jocs i teatre infantil. Per suposat l’exposició de
flors i plantes (vegeu article a la
pàgina 12) va ser una de les
cites obligades.

Moment enque la bandera de Sant Jordi és hissada.

Fotos: M.A.C./ J.A.C./M.J.
Dissabte també hi hagué entreteniment pels més petits.

L’art ha tengut
també enguany el seu
protagonisme. A l’esquerra, l’exposició A
la lluita sollerics,
d’Antoni Llabrés,
que s va poder veure
a la galeria Racó’98 .
A la foto, l’autor a
l’esquerra de la imatge, to, amb el propietari de la galeria
d’art, Bernat Salleras.

Sobre aquestes línies
una imatge de l’exposició de plantes i
flors del casal de
Cultura, un clàssic
de les festes que es
va inaugurar dissabte.
A l’esquerra, el batle
i les Valentes Dones
lliuraren el premi als
guanyadors
dels
concursos de la Fira:
David Rodríguez,
Neus Morell i Eva
Albertí.

Els autors de l’exposició col·lectiva Entre pedres i jardí: Neus Albertí, Alba Papini i Jaume Albertí.

