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Tuna Mallorca ha participat els dies 22, 23 i 24 d’octubre de 2009 al XXIII FITU - Festival

Internacional de Tunas Universitárias “Cidade do Porto” amb motiu de l’invitació que ens va fer
la Comissâo Organizadora do FITU així com el Orfeâo Universitário do Porto i la pròpia
Universidade do Porto.

Amb aquesta participació Tuna Mallorca fou la representant al FITU de les tunes espanyoles,
així com de la nostra Comunitat i de la Universitat de les Illes Balears.

Per tal motiu ens desplaçàrem fins a la ciutat de Porto un total de 20 membres de Tuna
Mallorca disposats a transmetre i compartir el nostre bon fer com a tuna i a gaudir de noves i
enriquidores experiències, compartint uns dies amb altres tunes i a una altra terra.

Arribàrem a Porto dia 22 al capvespre i al mateix aeroport ens va rebre una representació de la
Comissâo Organizadora do FITU amb el seu president, Élio Fonseca, al capdavant i ens
donàren la benvinguda a la ciutat de Porto i a Portugal.

D’allà partirem cap a l’hospedatge que ens havia reservat la Comissâo i ens acomodàrem
breument, ja que immediatament anàrem cap a la seu del Orfeâo Universitário do Porto per
tenir la reunió de Magisters Tunae o Caps de Tuna per parlar dels detalls referents al FITU que
començava al dia següent al Coliseu do Porto, mítica sala de gran renom a tot Portugal.

S’ha de resaltar que a diferència dels certamens de tuna que es celebren per tota Espanya, el
FITU es divideix en dos dies de competició. Una part de les tunes actuàrem al Coliseu do Porto

la nit del 23 d’octubre i la resta de competidors ho fèren la nit del 24.

El dia 23 al matí, els membres de Tuna Mallorca vàrem fer una mica de turisme per la ciutat,
descobrint racons molt interesants, a la vegada que destacàrem amb la nostra presència, les
nostres indumentàries i, sobretot, amb la nostra alegria i bullícia per tot allà on anàvem.

Ja a primera hora del capvespre participàrem a la Cerimónia de Abertura e Porto de Honra, que
es dugué a terme a la Salão Nobre da Reitoria da Universidade do Porto i que va ser presidida
pel Reitor do Universidade do Porto, el senyor José Carlos Diogo Marques do Santos i per la
madrina de honor del XXIII FITU, la Dra. Isabel Brilhante Pedrosa, embaixadora de Portugal a
Caracas (Veneçuela), així com pel president i una representació de la Comissâo Organizadora.

Tuna Mallorca a la Salão Nobre da Reitoria da Universidade do Porto
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Una vegada finalitzat l’acte protocolari programat, els membres veterans de Tuna Mallorca
vàrem fer entrega de uns presents a les personalitats que presidiren la Cerimónia de Abertura e

Porto de Honra així com a tots els Magisters Tunae o Caps de Tuna i representants de
cadascuna de les tunes participants i a tots ells els convidàrem a conèixer la nostra terra i els
agrairem en nom de Tuna Mallorca, de la nostra Comunitat i de la Universitat de les Illes
Balears, l’invitació a participar en un event de tant de renom com és el XXIII FITU “Cidade do

Porto”.

Aquests presents es composaven d’un lot de productes de degustació mallorquins que, en
motiu de l’ocasió, ens va proporcionar el Consorci pel Desenvolupament Econòmic del Govern
de les Illes Balears, així com unes cintes de la Mare de Déu de Lluc com les que nosaltres
portam a la nostra indumentària i uns clauers promocionals de Tuna Mallorca.

Martín “Mejillón” amb el Reitor do Universidade do Porto,
el senyor José Carlos Diogo Marques do Santos

José Luis “Malandro” amb la Dra. Isabel Brilhante Pedrosa i el
president de la Comissâo Organizadora do FITU, Élio Fonseca

Pep “Seta”, Magister Tunae de Tuna Mallorca
 amb el representant de la de la TUP - Tuna Universitária do Porto

Pep “Seta” amb el representant de la
TMUP - Tuna de Medicina da Universidade do Porto
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Pep “Seta” amb el representant de la
TUCP - Tuna da Universidade Católica Portuguesa - Porto

Pep “Seta” amb el representant de la
TUM – Tuna Universitária do Minho

D’allà anàrem a preparar-nos per l’actuació que a la mateixa nit haviem de fer com a la part de
competició del FITU. Fèrem un darrer assaig i un breu repàs de tots els punts que haviem
assaigat els mesos que vàrem estar preparant aquesta actuació i, a la fi, arribà el nostre torn.

Començàrem la nostra actuació amb un pasdoble popular espanyol, “Morena de mi copla”
dedicat a tot el públic femení de l’auditori. A continuació, i després d’una breu introducció
referida a la nostra terra i a les seves tradicions, interpretàrem el popular “Parado de
Valldemossa”. Tot seguit continuàrem amb unes interpretacions amb un marcat accent
humorístic, molt pròpi de les tunes, de les cançons “La paloma” i el “Pupurri Navarro”. Per
acabar la nostra actuació interpretàrem el “Cantinero de Cuba” i ens despedirem amb el
pasacarrers “Sebastopol”.

Tuna Mallorca durant la seva participació al XXIII FITU celebrat al Coliseu do Porto
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Cal dir que l’experiència va ser espectacular des de tots els punts de vista, l’escenari era
impresionant, el públic estava molt motivat i l’auditori era simplement genial i tenia molt bona
acústica.Tot això combinat amb la nostra energia, entrega i bon fer va donar com a resultat una
actuació que va causar molt bona impressió a tothom i per la qual rebèrem moltes felicitacions i
sobretot el reconeixement del públic.

Dia 24 aprofitarem per fer una miqueta més de turisme i visites culturals pel centre de Oporto i
el capvespre, l’organització ens va convidar a fer un petit creuer pel riu Duero, on poguerem
veure una significativa representació de la gran quantitat de ponts que creuen el riu. Com no
podia ser d’altra manera, Tuna Mallorca amenitzà tot el trajecte amb les seves cançons i el seu
humor, fent les delicies de tot el pasatge i dels nostres anfitrions.

Tuna Mallorca amenitzant el creuer turístic pel riu Duero Tuna Mallorca i una representació dels nostres anfitrions

Després d’un breu itinerari pel riu Duero, l’organització ens portà a l’altra riba per tal de mostrar-
nos les bodegues o “Caves de vinho do Porto” més famoses i amb més renom. A una d’elles, a
més poguerem fer una degustació de les seves millors seleccions.

Tot just finalitzà aquesta visita ens dirigirem novament cap a la ciutat de Porto, fent un animat
pasacarrers per les dues ribes del riu i pel pont de Luis I.

Aprofitant el marc incomparable que ens oferia l’esmentat pont i la riba del riu Duero, i en
presència i acompanyament d’una representació dels nostres anfitrions, procedirem a realitzar
un ritual molt assenyalat en la vida de qualsevol tuno; el seu bateig iniciàtic. Hem de comentar
que alguns dels membres novells de Tuna Mallorca encara no havien rebut tan assenyalat
bateig i per tal motiu s’els va “batiar” a la riba del riu.

L’acte tengué lloc en un ambient de gran respecte a la tradició tunera i mantenguent sempre la
integritat i la bona imatge d’aquesta institució centenària, que de la mà de Tuna Mallorca viu un
nou resorgiment, convertint-se en un fenòmen social actual, alhora que manté i perpetua en
totes les seves activitats les tradicions, els valors i els costums heretats al llarg de tants de
segles.

Un dels millors i més emotius moments de la cerimònia fou quan, per decisió prèvia de la Junta
de Veterans de Tuna Mallorca, i en virtut de la seva actitud, capacitat de feina i bon fer amb i
per la tuna, i després d’haver superat el seu periode de novell, va ser investit com a nou
membre veterà de Tuna Mallorca el nostre company Juan “Sherry King”.
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Just a continuació Tuna Mallorca va voler fer reconèixement públic i oficial a la gran feina i
recolzament d’un membre veterà de la Tuna de Derecho de Valladolid, en Jorge “Barrabás” al
llarg de molts anys, investint-lo també com a nou membre veterà de Tuna Mallorca, agraïnt-li
d’aquesta manera la seva dedicació i el seu ajut en la consolidació de la nostra tuna.

Moment de la cerimònia d’investidura i imposició de beca del nou
membre veterà de Tuna Mallorca, Juan “Sherry King”

Moment de la cerimònia d’investidura i imposició de beca del nou
membre veterà de Tuna Mallorca, Jorge “Barrabás”

Una vegada finalitzat aquest acte, ens dirigirem novament cap al Coliseu do Porto per gaudir
de la segona vesprada del FITU, on gaudirem novament del bon fer del reste de tunes
participants. La vesprada finalitzà amb l’entrega de premis i la recollida dels recordatoris del
FITU  per part dels Magisters Tunae de totes les tunes i amb l’invitació a la festa final
d’acomiadament que es celebrà a la seu del Orfeâo Universitário do Porto, on tots els
participants comentàrem com havia anat el FITU i fèrem noves i interesants amistats amb les
altres tunes i on, ja al final del vespre, ens acomiadàrem fins a pròximes cites tuneres.



Tuna Mallorca Universitaria

+34 686 000 508 · +34 610 351 046 · tunamallorca@hotmail.com · http://www.tunamallorca.com/

TUNA MALLORCA en el XXIII FITU “Cidade do Porto” 22-24 Octubre 2009

Pàg. 7 de 9

Tuna Mallorca a l’edifici de la Reitoria da Universidade do Porto. 23 d’octubre de 2009

D’esquerra a dreta i de dalt a baix

Sant Pasqual “Bailongo”, mascota de la Tuna Mallorca, Pau “Peter Pau”, Fernando “Dr. Amor”, Daniel “Frigo Dedo”,
Cristian “Reuma Carricoche”, Kurt “Leroy Merlin”, Hugo “Campanicho”, Sergio “Fronduras”, Rafa “Esperma”, Juan “Sherry King”,

José Luis “Malandro el Giegro”, Daniel “Xiulet”, Jorge “Barrabás”, Jordi “Gamuza Azul”, Martín “Mejillón de la Isla”,
Pep “Seta de Palo”, Carlos “Sapito Cancionero”, Víctor “el Nene” y Nacho “Baby Now”
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Noticia publicada al portal www.portugaltunas.com

També es pot veure el vídeo de la actuació de Tuna Mallorca al següent link:

http://www.tv.up.pt/videos/7Daspm78?set_locale=es
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Agraïments de la Comissâo Organizadora per la participació de Tuna Mallorca al XXIII FITU


