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Terminologia de les festes de Menorca:
els càrrecs i la vestimenta

FESTIVAL DE CINEMA DE MENORCA  

En la imatge, Sergi López, protagonista de la nova pel·lícula de
Marc Recha, rodada íntegrament
a Menorca. El dia 20/07 a les 21 h,
se’n projectaran imatges inèdites
a Líthica, abans de la projecció del
llatgmetratge La tortuga roja.

L’actriu Emma Suárez forma part del
jurat de les seccions Balears en Curt
i Illes en Curt. També participarà a
#SomDones, les jornades professionals que tindran lloc el 20/07.
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Viure a Menorca és un privilegi, una illa enmig del Mediterrani que
ens proporciona gaudir d’un escenari únic, d’una cultura i un patrimoni que ens atrapa. En aquest incomparable marc, el Festival de
Cinema de Menorca promou activitats culturals durant tot l’any al
voltant del cinema, i culmina amb el Festival del 17 al 23 de juliol.
Durant aquesta setmana milers de persones gaudeixen de projeccions
i esdeveniments a l’aire lliure en espais únics, i es revaloren així algunes de les façanes més emblemàtiques, claustres, carrerons i convents.
El cinema pot ser l’excusa ideal per reafirmar la nostra identitat. Menorca té els requisits necessaris per convertir-se en una analogia que el
festival porta en si mateix. L’exemple i la vitalitat que volem transmetre. Menorca reserva de biosfera, amb un dels ports naturals més grans
d’Europa o amb la conservació dels seus nuclis antics, es converteix
en un horitzó virtuós que destaca encara per la seva preservació. Al
mateix temps, amb una història singular, que té en els seus orígens una
cultura única, la talaiòtica. L’afany protector ens ha permès conservar-ne la gran tradició musical i teatral, encara inexorable. La varietat
i qualitat gastronòmica brilla en la seva abundància i el clima és, sens
dubte, un de les seves grans riqueses. Les virtuts de l’illa són incalculables, però amb tota seguretat a Menorca trobam el retrat estàtic i
fidel de la filosofia mediterrània, que volem engendrar i contagiar. Les
obres seleccionades són sempre fresques —#Cinemafresc— i compromeses. Quan parlam de cinema fresc prenem en consideració tres
eixos essencials: l’oportunitat de viure el cinema com una experiència
d’oci compartida a l’aire lliure al més pur estil mediterrani; donar a
conèixer noves produccions i creacions contemporànies, i, finalment,
debatre sobre els reptes socials d’actualitat. Tots els detalls aquí.

Les festes de Menorca tenen un lèxic propi, que
forma part del nostre patrimoni immaterial i que,
com a tal, hem de valorar, salvaguardar i, amb les
incorporacions naturals de l’evolució que coneixen totes les manifestacions culturals, transmetre
a les generacions futures. Per poder fer tot açò,
però, primer de tot l’hem de conèixer bé, i aquesta és la intenció del fullet il·lustrat que ha editat el
Consell Insular de Menorca sota el títol Terminologia de les festes de Menorca. Els càrrecs i la vestimenta,
el primer d’una sèrie de lèxics que desplegaran
el diccionari en línia sobre les festes de Menorca

que es troba allotjat al web del Termcat.
LES IL·LUSTRACIONS
En el fullet, podem identificar clarament, a part
dels noms dels diferents càrrecs que integren les
colcades de les festes de Menorca, cadascuna de
les peces de la indumentària que vesteixen, amb
tota la seva riquesa i varietat, ja que una mateixa
peça rep un nom diferent segons parlem de les festes d’un poble o d’un altre. D’altra banda, cal destacar que, en alguns casos, es tracta de paraules de
la llengua general que, com veurem, en l’àmbit de
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la festa tenen un significat especial i diferent.
Observarem, idò, que els caixers i el fabioler
de les festes es cobreixen el cap amb una guindola,
llevat dels caixers pagesos i els cavallers de Ciutadella, que ho fan amb una teula. Igualment a Ciutadella, la levita que vesteixen els membres de la
colcada es coneix amb el nom de faldes.
També hi ha diferències en els calçons, curts i
negres a Ciutadella, tret dels caixers que no són
pagesos, i llargs i blancs als altres pobles, llevat del
caixer capellà. A més, a Ciutadella, tots els caixers
i cavallers duen botes, mentre que a la resta de
l’illa duen polaines i sabates, a excepció del capellà, que també duu botes. Aquest, alhora, vesteix
una de les peces potser menys conegudes, el plastró, una mena de corbata de pales amples que li
cobreix bona part del pit, en tost del corbatí que
llueixen la resta de caixers i cavallers.
Finalment, ens fixarem que hi ha càrrecs que
tenen més d’un nom per designar-los, és el cas del
caixer fadrí, que en alguns pobles es coneix com a
caixer sobreposat, amb la forma femenina corresponent a tots els pobles per a aquest i els altres
càrrecs, excepte a Ciutadella; o del caixer capellà,
també anomenat capellana.
Tot açò ho podeu veure de manera més detallada i ampliada en el fullet que hem esmentat
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EL CONSELL INSULAR DE
MENORCA EDITA UNA
SÈRIE IL·LUSTRADA PER
DIFONDRE LA TERMINOLOGIA
DE LES FESTES DE MENORCA,
ELEMENT IMPRESCINDIBLE
DEL NOSTRE PATRIMONI
IMMATERIAL
més amunt i amb el qual volem divulgar aquesta
terminologia tan nostrada, que podeu consultar i
descarregar al següent enllaç.

Ca n’Oliver (Anuncivay, 2 · Maó)

