
ACTE INAUGURAL 

 

Exposició d’estendards 
 

Les confraries integrants de l’Associació de Confraries de Manacor són les 

següents: 
 

Confraria del Calvari 

Confraria de Jesús dels Natzarens 

Confraria Jordi des Racó 

Confraria de La Salle 

Confraria de la Pietat 

Confraria de l’Escolania del Sant Crist 

Confraria de Sant Antoni Abat 

Confraria del Sant Crist de l’Agonia 

Confraria del Sant Crist de la Fe 

Confraria del Sant Crist de Manacor 

Confraria de Sant Pau 

Confraria de la Verge del Carme 
 

L’estendard o penó de cada confraria és el símbol identificatiu de la 

mateixa, juntament amb les seves imatges processionals i la vestimenta. 

 

 
El Coremer 
 

Personatge imprescindible a la Setmana Santa manacorina dels segles XIV a 

XIX, era habitualment un prevere resident a fora poble, que durant la 

Quaresma vivia a la rectoria i predicava els sermons. Destacà en aquest 

menester Mn. Pere Llull Poquet, el Capellà Pere. 
 

Amb la intenció de continuar amb la recuperació d’aquesta figura de la 

Setmana Santa manacorina, ens dirigirà unes paraules el Coremer 

d’enguany, Mn. Francesc Vicens Gomila, vicari de les parròquies de 

Manacor. Les seves paraules ens han de donar el punt de reflexió necessari 

per iniciar aquesta Setmana Santa conscients del que celebram, disposats 

en la fe. 



ACTE INAUGURAL 

Concert 
 

Programa 

♪ La Rival (marxa fúnebre) - Sebastià Ribot 

♪ Trumpet Concerto in A-flat major - Alexander Arutiunian - Trompeta solista: Mario 

Navarro 

♪ Conchita Rubio (pasdoble) - Bernabé Sanchís 

♪ Las dos comadres - anònim (arranjaments d’Enric Pastor) -  Trompetes solistes: Mario 

Navarro i Manel Barceló 

♪ Henry V (suite de la película) - Patrick Doyle (arranjaments de Johan de Meij) 

 

Mario Navarro Molina nascut a Sagunt. De ben Jove començà els seus estudis musicals 

amb l’especialitat de trompeta amb el professor Francisco Brunet. Seguint la seva formació 

al conservatori de València opté el títol de professor de trompeta amb José Fabra i 

posteriorment es treu el títol superior de Trompeta amb el professor D. Leopold Vidal al 

conservatori superior de València. Participa a diferents cursos de perfeccionament a 

Benidorm, Lieksa (Finlandia), Benisamó, Sagunt… on ha rebut classe dels  prestigiosos 

solistes nacionals com: Maurice André, Pierre Thibaud, Max Somehalder, Hakan 

Hardenberger, James Watson, Andrea Giufredi, Luis González, Cesar Asensi, Enrique Rioja, 

Benjamín Moreno, Rubén Marqués,  entre altres. Ha participat a diferents concursos 

obtenint el primer premi en el concurs de música de càmara Ciutat de Manresa i la menció 

d’honor en el premi fi de carrera. Com a músic professional ha col·laborat en diferents 

formacions musicals com: Banda Sinfónica Municipal de Madrid, OSM (Orquesta Sinfónica 

de Madrid), ORCAM (Orquesta Sinfónica de la Comunidad de Madrid), OSRTVE (Orquesta 

Sinfónica de Radio Televisión Española), OSPA (Orquesta Sinfónica del Principado de 

Asturia), OSCC (Orquesta  Sinfónica Ciudad de Córdoba), BOS (Bilbao Orkestra Sinfonikoa), 

OSIB (Orquesta Sinfónica de les Illes Balears). Actualment és membre i professor de la 

Banda Municipal de Música de Palma desde l’any 2005.  

 

Josep Manel Barceló Gelabert nascut a Sineu realitza els seus estudis musicals al 

conservatori professional de música i dansa de Mallorca en l'especialitat de trompeta amb 

el professor Salvador Sentamans. Posteriorment realitza els estudis superiors de música a 

Musikene (centre superior de música del País Basc) amb el professor Luís González.  Ha 

ampliat la seva formació realitzant nombrosos seminaris i cursets amb professors com: Bö 

Nilsson, Maurice André, Reinhold Friedrich, Edward Tarr i Frits Damrow. En el 2010 realitza 

el master en interpretació musical en l'especialitat de trompeta a la Universitat 

internacional d'Andalucia. Ha realitzat col·laboracions amb diferentes formacions com 

puguin ser: l'orquestra simfònica de les Illes Balears, l'orquestra simfònica d'Euskadi, 

l'orquestra de cambra de Bizkaia, Banda Municipal de música de Palma de Mallorca, la jove 

orquestra d'interprets dels païssos catalans, baix la direcció de directors com: Lutz Köhler, 

Enrique García Asensio, Salvador Brotons, Phillip Bender, etc… Actualment és professor de 

trompeta de l'escola municipal de música i dansa de Manacor. 


