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En Joan Palou, egons consta en el
priner número d'ES CASTELLET el desem
bre de l'any 1968, era, juntament amb

En Joan Parets, el responsable de l'e

dició de 1A revista.

Un dels seus deures era confeccio-

nar la portada de cada número que nor
malment la formava un dibuix original
seu.

Els responsables d'aquesta nova è-
poca, pensbrem que, ademés de retre--
11 un senzill homenatge, comptar amb

un dibuix d'En Joan per a obrir nova-
ment ES CASTELLET, seria com un talis
mà que, almanco, ens asseguraria un
itinerari llarg i mesell do fortunes.
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editorial

novament

Novament, la revista ES CASTELLET, torna.traüllar pels carrers i lee ca-

Ses de Bunyola, grècies a l'empenta del COL.LECTIU CULTURAL SITJA.

Si els cèlculs no són errats, des de l'acabament de 1"èepoca més esplendo
rosa d'ES CASTELLET (que fou, sense cap dubte, la que va de l'any 1968 al

1974), amb aquest d'ara són tres els intents de ressuscitar aquesta publica
ció que mai hauria d'haver cessat.

Des del moment de la fundació del COL.LECTID CULTURAL SITJA, el llança--

ment d'ES CASTALLET va ser una .de les seves empreses més inmediates. No obs

tapt, als components del Col.lectiu ens feia una mica de por tornar enlles-
tir-lo de manera apressada: per desgracia les aparicions i desaparicions de

la revista li crearen fama d'informal i d'inestable, fama que no podria des
encantar-se si ens encabotèvem en treure ES CASTELLET fos com fos, a qualse

vol preu, sense equilibrar les fores de que disposèvem i sense trobar un

equip gestor que es proposès fermament la consolidació definitiva de la re-
vista. Afortunadament s'ha conseguit aquest grup i per tant creim que és el

moment oportú d'iniciar novament la singladura.

6Pex què aquest nou llançament?. Respon a cap interfes partidistanRes-
pon a cap trama obscura?..6Es pretèn alguna cosa més que el necessari inter-
canvi d'opinions i de parers entre els bunyolins?. Rotundament, aquesta no-

va (i esperam que definitiva) etapa castelletenca només vol ser un punt de

reunió de tots els que donam forma a Bunyola, un vehicle de comunicació en-

tre els que vivim a Bunyola i "de" Bunyola. Per això ES CASTELLET d'ara com

sempre ha estat, no és de ningú: no és ni blanc ni negre, ni roig ni blau.

ES CASTELLET vol ser, per si mateix, dealliurat de tota ingerència, una tro

na, una tribuna d'oradors oberta des d'on, educada i assenyadament, es pu--

gui dir tot allò que tengui interés comunitari.

Com a tribuna d'opihió la revista analitzarà tot allò que més directe--
ment afecti la col.lectivitat bunyolina. Quan aquesta anèlisi, direm políti

ca, es doni, ho fera de manera imparcial i respetuosa. ES CASTELLET no és
ni serè mai l'oposició de l'Ajuntament, ni el valedor de la majoria munici
pal que ara o dem governa o pugui governar Bunyola: per aquesta casta d'in

terpel.lacions hi ha altres lloos més adients que una revista.

De tota manera no només tractarem aspectes polítics: intentarem donar a

conéixer, dins les nostres limitacions d'espai, aquells fets i aquelles da

des que més defineixen la enostra entitat com a bunyolins.

Espe ram, en definitiva, fer una revista rigorosa i seriosa sense perdfc
gens ni mica l'humor; una revista de tothom i per a tothom, que no avor-

resqui gens i que sigui menjívola. Finalment, esperam que cada dos mesos,la

periodicitat que d'entrada mantendrem, sigueu puntuals a la cita: la segura

continuitat passa inexorablement per una bona acollida per part dels lectors
acollida que, tot s'ha de dir ha estat ben generosa a cada una de les etapes
d'ES CASTELLET.
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benvinguts

No hi ha dubte que l'ópoca més esplen- seus escrits, altres amb les seves sua

dorosa d'ES CASTELLET és la que va de geróncies. En aquest sentit, per exem-

l'any 1938 al 1974 ple, les portades les conformaran di-
Posterlorment, com sabeu, hi ha ha-

gut diversos intents de recuperació que

per unes raons o altres no conseguiren,

malauradament, fer tornar surar aquest
mitjÓ de comunicació tan nostre i tant

necessari.
Per aixó, ara que amb totes les nos-

tres forces volem (i ho aconseguirem!)

tirar endavant, creim que és necessari

retre homenatge als homes que ara fa

vuit anys, amb una força envejosa i uns
mitjans tócnics molt primitius, vists

des d'ara, fundaren la nostra revista,

pionera de les rovistes locals a

ca.

buixos originals d'artistes de ca nos-

tra, nadius o forans residents entre
nosaltres.

A cada número, també, hi hauró, ade

més de la informació local i de à trac-
tament d'aquells temes que per la seva
naturalesa o la seva vígóncia són not .i
cia, una conversa amb una persona bu--

nyolina de rel o d'adopció que en la

seva activitat professional hagi dest .2
cat especialment. En•aquest número,eo m

déiem més amunt, es transcriu la conver

sa que l'equip de redacció mantengué
amb En Joan Parets.

Per tal de sortir una mica d'un lo-
calisme exagerat, a cada número s'in-

clouró una col.laboració especial d oe a.1
gun literat novell'que comenci el seu

particular peregrinatge en 21 món de

les lletres. Serà una secció que, en
principi pot semblar estranya a qualcú
però que creím necess saria si, com deim,
volem que la revista no perdi vigóncia

Que el contingut d'aquest número
0 de la sisena etapa d'ES

del vostre gust. Espe-
ram anb impaciència les vostres
col.laboracions.

_c_,//4G	 4"‘ „„

Preus ajustats al

El nostre homenatge, modest pertó sen

tit, consisteix en una conversa amb el

cappare d'aquella aventura, En Joan Pa-
rets, en la recompilació d'algunes de

les noticies del primer número (que a
més de dos els fera sonriure. i al al-
tres suspiró profundament tot lamentant

la fugacitat dels anys que passen com a

llamps sense donar-nos compte) i en

el dibuix de'la portada, original de'Jo—
an . Palou, portadista oficial d'aquella

poca, Com diu 'en Joan Parets a la con-

versa que reproduim en aquest número,

ES CASTELLET dels anys 68-74 va ser urr,

punt de trobada de molts d'esfcrços jo-

ves, de gent que volia canviar en una

ópoca (finals de 13 dictadura francuis-1

ta) no massa donada alscanvis.

En aquesta nova època, ES CASTELLET

es proposa fer participar al major nom,

bre possible de persones: hem de fer

que la revista sigui, veritablement,

cosa	 tots. I això norris ser b pgssi - Varietat d'articles c?:e consu , diari•

ble quan tots, d'una manera o d'altra,
hi col.laborem: uns enviant-nos els	 •	
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local

Bunyola aparcament completo
Per Gerals.i Pau des cans.

La manca de llocs de feina a
Bunyola, l'augment de joves estu
diants (FP, BUP, Universitaris):
obliga a quasi tots els bunyoli-
ns amb edat de feina o d'estudi
a desplaçar-se cada dia a Ciutat,
aixó i la manca d'uns serveis de
transport amb horaris adequats a
les necessitats i també la como-
ditat de molts, fa que Bunyola
sigui •uns dels pobles amb més
densitat de cotxes de Mallorca.
Aixó no seria cap problema si Bun
yola fos un poble modern: carrers
amples, pla, cases amb garatges..
però aquest no és el nostre cas.
La part alta de la vila és in-

transitable per qualsevol co,txe,
això fa que els carrers: Germans
Cabot, Plaça Rector Masroig i Sta
Catalina Tomàs siguin els aparca
ments dels cotxes de la gent que
viu a aquella part; no hi caben,
i no é5 estrany veure cotxes fins
ben enfora de la costa de les
tanquetes o de la carretera de
Orient.
Tots els carrers de la vila per

allà on hi poden circular els cot
xes, llevat d'alguns, es pot dir
que tenen "overbooking" més del
que hi caben. Si ho voleu compro
var, basta que faceu una volta —
per el poble a partir de devers
les vuit del vespre, i ho veureu,
i com més tard es fa, més cotxes

veuen aparcats i altres que fan
voltes cercant lloc a prop de ca
seva; pocs ho aconsegueixen.
Els caps de setmana, festes

vacances, el problema es multi -
plica. A més dels cotxes de cada
dia.hi hem d'afegir els dels que
passen el cap de setmana a Bun -
yola, els dels "domingueros" i
visitants; i la majoria no té ne
cessitat de desplaçar-se amb cot
xe per això no es mouen en quasT
tot lo dia.
Així com a Palma és un gust cir

cular en diumenge, a Bunyola hi
ha moments que t'has de posar bé
amb Déu, i més si "s'autocar ha
quedat embossat a la volta de Ca
Na Fiola (que per cert fa beneit
que hagui d'aparcar damunt sa pla
ça tengtient un lloc per ell), tam
bé si hi ha un concert, funeral, —
unes noces o simplement és l'hora
de sortir de missa, o també si te
topes amb un eotxe en sentit con-
trari a la Costa de s'estació, a
la plaça de la rectoria o a qual-
sevol altre lloc de la vila.
El passat ajuntament amb la ja

necessria reforma de la circula-
ció, va fer, entre altres coses,
regular l'aparcament del passeig
i carrer Pare Bartomeu Caputxí
deixant aparcar només a una vore-
ra, canviant cada quinze dies;
amb això es va aconseguir una mi-

fusteria inethaica

FA? IVC ISCC, YUSTE

mobles de cuina-clecoracid

PASSEIG ANTONI ESTARELIES, 11	 111.613499

84R CE
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llor fluidesa i seguretat al trà-
fic rodat, perd es perderen llocs
per poder-hi aparcar, per això, a
vegades, no queda més remei que
deixar el cotxe a un lloc prohi-
bit (no can a dins la butxaca).
Ja comença a esser necessari dis-
pondre de llocs adequats per po-
der-hi aparcar sense fer nosa als
cotxes que circulin i als vianan-
ts ( l'autocar aparca damunt la
acera de la plaça i no passa res,
si jo hi deix el cotxe em posen
una multa).

Solucions n'hi ha per a tots
els gusts: Des de a qui no li a-
gradi, que se'n vagui a viure a
Palmanyola, o a negar foc a tots
els cotxes; perd sabem que no són
solucions vertaderes, i també se-
gurament cTue respostes realment
eficients no n'hi ha; per exemple
sí és nosassin mitjans de trans-
port públics econòmics i adaptats
al màxim als horaris de la majo-
ría de treballadors: Qui voldría
renunciar a la comoditat de tenir
cotxe maldament que per anar a
fer feina , no el necessitas? Pen
tura el nombre de cotxes davalla=
ria un poc perd el problema enca-
ra hi seria.
Lo millor pareix que seria ade-

quar diferents llocs a prop o
dins el casc urbà per poder-hi a-
parcar i així descongestionar els
carrers: Passeig, P. Bartomeu,
de L'Església, Sa Plaça, Sant Ma-
teu, Creu i Costa de s'estació
que són els llocs on quasi sempre
es sol passar més estret. Els
llocs a adaptar podrien esser els
seglients: Al garrigó, aplanar un
solar per autocars i camions; llo

SA BOT/6017A

local

gar o comprar una marjada de l'a=
metlarar de Can Fil i també ade-
quar-ho per cotxes; als voltants
de les cases de Can Mas també; al
solar de darrere el quarter de la
guàrdia civil hi cabrien molts de
cotxes; a la costa de s'estació
si es llevàs un metre d'acera per
banda, encara quedarien amples i
els cotxes que aparcassin allà no
quedarien esmig del carrer.

La solució a la part dalt del
poble, és un poc més problemà- -
tica ja que per allà no hi ha
lloc per fer-hi segons qué, pe
rd, a davant cas metge Toni,
d'aquelles marjades de darrere
l'edifici de can Veó s'hi po-
dria fer una bona esplanada ja
que pisos a Bunyola en comen -
cen a sobrar.

Si tot aixd es dugués a ter-
me, acceptant també millors i-
dees que segurament hi ha i
conservant la estètica de po -
ble, a l'hora de prohibir a -
parcar, a qualque lloc, faria
més "bon prohibir" ja que la
gent ho acceptaria millor per-
que es donarien altres oportu-
nitats.

Cd'N TONI

Ci SANT PERE 8

e_V# K~3

C1SAN1 MA111) 11
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Tel. 61 34 31
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els pastorells

Enguany les Festes de Nadal, com
una nota més de la seva alegria, ens
han oferit la representació dels "Pas-
torells".
Quans d'anys feia que no es podia

dar aquella noticia? Trenta, quaranta
anys. No ho sé. Record que, quan era
petit, a la costura de Ca ses Monges
tenien lloc aquestes representacions,
sempre dins l'ambient nadalenc. Eren
escenificades per les nines més grans
de la costura. Al Teatre Colom pens
que, ja més-envant, també s'hi repre-
sentaren, crec que fou la darrea.
Enguany, gràcies a Céu, els hem tor-

nat retrobar, i és alegre tenir un al-
tre pic entre nosaltres una cosa que
estimàvem i que crèiem ja perduda o
oblidada.
Quina representació tan graciosa,

tan ingènua i tan agradosa fou la dels
"Pastorells"! Semblà com una brisa
d'aire fresc dins un ambient enrarit.
Estam tan saturats a travers de la

televisió i altres.medis audio-visual¥,
de tants de llums irrttants, de tants
de sons estridents, de tants d'efectes
especials que és d'agrair un especta-
cle humil i senzill com aquest. A mi
em causà el mateix efecte i impresió

que quan contempl un Betlem amb les
figures de fanc autènticament mallor-
quines, que refletxen, tan meravello-
sament tot l'encant, la gràcia i la
ingenuitat de la nostra pagesia del se
gle passat, ja per sempre esvarda.

Qué ben acompanyats estigueren els
"Pastorells"! Amb les veus de la Coral
Polifònica, tan madura, tan segura.
Amb els sons de la Rondalla, tan jo-

ve, però tan ben acoplada. Amb aquell
estol de pastorets i pastoretes de les
nostres Corals més joves, que cantaren
amb tanta gràcia aquells villancecs i
aquell vou-verivou que tan gojosament
foren aplaudits. El cant de l'Angel
anunciant el Mesies i el cant de la
Verge de finissima veu. Aquelles dues
cançons que cantà Catalina Rosselló
a l'obreta de "S'emblanquinadora". Es-
coltant-les, com vaig recordar aquells
temps en que hi havia tants de talls
de collidores d'olival i com ressona-
ven, aleshores, aquestes cançons per
dins els comellars i les tanques del
nostre terme! Com alegraven la feina,
malgrat fos dura i feixuga! Gràcies,
Gatalina, pel teu cant i pels records
d'aquells temps tan anyorats que s'han
anat esvaint. Que bell seria que pogue
ssim recollir aquestes cançons del
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camp, poder-les enregistrar i escoltar
plikcidament dins les nostres cases o
dins el cor de les nostres festes pa-
tronals.

També tengueren els "Pastorells" el
marc incomparable de la nostra esglé-
sia. Com resaltaven dins ella i que
bé armonitzava tot amb l'altar i la
Cova i l'estela alta i blanca dels An-
gels i les neules. -

Des d'aquí vull agrair i donar l'en-
horabona a totes les porsones que actu
aren en la seva representació i a
tes les altres que, amb la seva ajuda,

reportatge
es feu possible la seva realització.

Jo els demanaria que, malgrat els
esforços, la feina i els maldecaps que
aixó du, que cada any, per les festes

de Nadal, ens oferissin aquestes repre
sentacions amb la mateixa gràcia, l'in
genuitat i la senzillesa que tengueren
enguany.

Crec que les nostres festes serien,
encara, més gojoses, més completes,

més agradoses.

Nadal 1985
J. Mateu Conti

noticiari
-- A l'escola la nova planta està
ja acabada. S'hi han fet dues au
les i una sala de professors. Es
pot dir que tot ja està acabat,
ara falta l'escala, que pareix
que durà coa ja que hi ha proble
mes per determinar l'ubicació de
la mateixa perquh el lloc pehsat
en un principi pareix que no és
l'adequat.

--A l'escorxador ja fa etona que
s'hi han posat t ja han escavat
més de dos metres i a la fi han
trobat el fort per assentar els
fonaments de l'edifici projectat.

- - L'unitat sanitària local serà
inaugurada aviat, a principis
del mes de febrer, juntament amb
la nova peixeteria.

--E1 porxo de l'ajuntament també
està acabat. Tots els que anareu
a veure l'exposició del seth cer
tamen de fotozrafia organitzat 

CAS BOLLETI
DROGUER1A,FERRETERIA,SABATERIA 1 ART1C LES VARIS

pel col.lectiu imatges ho pogue-
reu veura i jutjar.

—També as du a terme la canalit-
zació d'aigues brutes (pentura a
l'estiu ja no sentirem olor de-
vers l'estacid).

—També haureu vist els nous mes-
tres i manobres llogats temporal
ment per l'ajuntament arreglant
les voravies. Uns quants carrers
ja astbn fets i també les esda-

lonades de la cseu dels caiguts.

—Día 28 de Desembre dia dels
innocents; d'innocentada només
cal destacar la de la creu dels
caiguts: va esser tapada amb una
tels negra. La brigada de'l'a-
juntament es va apresurar a re-
tirar-Iasense donar temps al nog,
tre retratador de treura una fo-
tografia. Ens hagués agradat fer
la. Ja hi serem a temps.

Supermercat SPAR

varietat crarticles
G. 01JETGLES ESTARNILES • • M. COLOM BOSCH

C/ MESTRE COLOM 12 	 TIF. 613178
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informe

Les nostres entitats culturals.

1. La CORAL POLIFONICA

A cada número vos oferirem un petit
currículum de totes les entitats cultu
rals que tenim entre nosaltres i que,
en certa manera, ens representen a
tots els bunyolins. Hem començat per
la Coral; és la que fa més anys va apa
ràixer, i així, cronolbgicament, vos
oferirem les altres.
Com va nn_xer la Coral? Els origens

són, per molts, desconeguts: fa uns
quaranta anys, els veterans actuals Oe
1a Coral formaven part de l'escolania
de l'Església de -Búnyola. Baix la di-
recció de don Miquel Rosselló (el vica
ri Fundo), aprengueren a solfetjar i a
cantar.
Més tard, aquets cantadorets s'inte-

graren al cor parroquial d'adults que
existia des de temps immemorials, diri
git per l'esmentat vicari.
A les hores, comptaren amb la col la

boració de don Toni Estarelles (es met
ge Toni), qui els.va inculcar l'afició
a l'art escènic-lirib, ensenyant-lis
un gran nombre de sarsueletes.
Després tengueren com a director a

mestre.Antoni Nadal Rosselló, que els
va ensenyar a tocar instruments de cor
da i fundà l'agrupació folklbrica San-
ta Bàrbara. També amb ell es va formar,
essent vicari i animador de l'iniciati

va Mossen Miquel Julià, el cor mixt pa
rroquial que va ésser l'embrió de l'ac
tual Coral.
L'any 1967, amb el suport d'en Joan

Parets, en Jaume Conti es féu càrrec
de la direcció del cor mixt, i es pen-
sà en la formació d'un grup coral més
ample i amb unes noves aspiracions; ai
xi va néixer la Coral Polifònica de
Bunyola, que es presentà a les matines
de l'any 1968.
Durant els desset anys que duen de

formació, han procurat divulgar al mà-
xim la música coral, dedicant especial
atenció a la polifonia clàssica, sense
oblidar la recerca i promoció de les
cançons que conformen l'essència del
nostre poble.
Han donat uns quatre-cents concerts

per quasi tots els pobles de Mallorca,
i han aprofitat la sortida que solen
fer cada any per donar a conèixer la
nostra música a Menorca, Santiago de
Compostela, Catalunya, València, M6r-
cia, Toledo, Mérida, Lourdes, Viena i
Lisboa. Col laboren assíduament amb la
banda municipal i l'Orquestra Ciutat
de Palma. Intervengueren també en les
representacions de l'bpera Aida de la
companyia del Teatre Nacional de Rije-
ca i en les de l'Opereta de Viena a 	•

bar

C43 PELLER

	C/0	 SANT MATEU ,5

	A n•••••••	

des de sempre per a Bunyola

C/	 MESTRE COLOM, 2

C/. MARE DE DE-U DE LES NEUS,	 18 ILF 613067
	anemal>
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informe

l'Auditbrium.
Tal volta, algunes de les actuacions

que han deixat més grat record siguin:

A Sagunt 1"any 1970, on hi obten-
gueren el primer premi en el Certamen
de Masses Corals.

Al Palau de la Mósica Catalana,re-
presentant a les corals de les illes
al acte de Cloenda del Congrés de Cul,
tura Catalana l'any 1971.
L'estrena a Mallorca pel març de

1975 a la Seu de Giutat, de la Missa
de Requiem de G. Fauré amb l'Orques-
tra . Ciutat de Palma.'

El concert a l'Església Santa Maria
de Maó l'any 1976, acompanyats amb
orgue pel gran mósic Mossen don Toni
Matheu. Aquest monumental orgue és un
dels millors del món; es va fer cons-
truir i fou sufragat en gran part
l'any 1807 pel llavors rector de la
citada Església don Gabriel Alenyar,
nascut a Bunyola.
El concert commemoratiu del desè

aniversari de la seva fundació, cele-
brat a Bunyola l'any 1978, amb la col-
laboració de la Coral Sant JordiXOr
questra Ciutat de Palma i d'altres'co
rals mallorquines.

La col laboració a l'estrena de la
Missa Pau als Homes del Pare Martorell
l'any 1968.

Finalment, la participació als con-
certs de la Coral de Tramuntana, com-
posta per les de 5611er, Pollença i
Bunyola, aixi com les bandes de Lluc-
major i Pollença, en commemoració de
l'Any Europeu de la Mósica, el 1985.

Una altra activitat de la Coral és
la d'actuar com a Cor Parroquial a les
funcions més importants i als funerals
que es celebren a l'Església de Bunyo-
la.
Per acabar direm que els integrants

de la Coral són actualment uns quaran-
ta, que compta amb el recolçament d'un
centenar "d'Amics de la Coral", i que
té les portes obertes per admetre nous
cantaires i nous "Amics", a fi que la
tasca que començaren fa desset anys
tengui una esperançadora continuitat.

Bkrbara Suau
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de tertúlia amb
EN PARETS

L'any 1968, passar a la història, ctre d'altres cos s, pel "maig francès" on

els estudiants parisencs demanaven "la imaginació al poder"; per la "primavera de

Praga" que acabh violentament amb la invasió d'aquesta ciutat per les tropes del
Pacte de Varsòvia; pel moviment pacifista, que es trobava en plena vighncia, amb

el seu lema de "fes l'amor i no la guerra", - etc. Aquest mateix any, Bunyola estre

nava vicari: cessava el campaner Miquel Lladó i el substitura el santamarier Joan

Parets Serra.
En Parets (com acostumam dir-li eis que elconeixem)ade 	 dmés e ser el primer

capellà que a Bunyola abandonb la sotana per anar pel poble (naturalment amb les

conseoLlents crítiques de l'ultra-conservadurisme de ca nostra) va ser un gran ani

mador (per alguns "agitador") del jovent d'aquells anys. Fruit d'aquest dinamisme

que sabia infondre, va néixer ES CASTELLET del qual en fou un dels responsables.

Per aquest motiu i com a contribució a l'homenatge als que crearen aquesta re-

vista, el visit sarem al seu particulat "santuari" de lloseta.

I la primera pregunta
no podia ser cap altra -

que aquesta: ¿Per què de

cidireu fundar ES CASTE-
LLET?

-Bunyola senpre ha es
tat un poblo que ha esti
mat la cultura, això no-'

és cap secret: heu tengut

una banda de música (fa-

talment desapareguda),en

aquell temps també fun--

cionava bastant bé la U-

nió Excursionista "de Bu-

nyola (U.E.B.), hi havia

el Grup de Teatre, ja es
tava fundada la Coral, -

etc. Eren formacions que
es mantenien vives. Ben.
aviat em parlaren d'un -

periòdic mural a chrrec
de la parròquia i que, -
precisament ja es deia -

ES CASTELLET. M.eshores,
amb un grup de joves estu

diants ens plantejrem la

possibilitat d'uditar men

sualment una revista que

pogués incloure, ademés -

de la informació local, -

distintes col.laboracions
literhries de bunyolins

atrets per la literatura

de creació. Així, amb mol

ta. decisió va néixer ES

CASTELLET en forma de re-
vista periòdica.

El final dls anys 50

• i començaments dels 70 v2

Fl o risteria

Es Cossiol
MERCAT , 10
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ren ser anys d'innovació
a molts cas, es comen-

çava a notar una inquieta

:reacció cap a una socie-

tat injusta.fonamentada

en una dictadura, ¿corn -

vhreu viure els joves de

Bunyola aquests "canvis"?

-Esta clar que sense

que les coses canviassen,

aquesta inquietud de que

parlau es notava. Sense -

anar més enfora, a Bunyo-

la, les joves teníen molt

més accés al batxillerat

que no abansi varen saber

aprofitar l'ocasió. En el

jvcnL n_ra on méses detec

tava aquest inconformis-

me que criticava una si-

tuació socio-política que

no li plaia. Hi havia una

vertadera passió per "fer

coses": la participació a

les distintes entitats cu

turals que existien ales-

hores era molt intensa, -

molt viva. E U;STELLET

d'aquella época, la seva

periodicitat nome'_.s inte-

rrompuda•per dificultats

legals, n'és una prova -

"més que palpable. I j

crec quo això es donava

perquè tots teníem un pu

punt comú de crítica: el

franquisme que a ningú,

dels joves em referesc,

agradava.

La teva condició de ca

pellh no la podem oblidar

Aquesta actitud teva de

voler "canviar", era per
sonal o la comparties amb

altres sacerdots?

-Evidentment els cape-

llans de la meva "gunbra-

ció",- assumirem plenament

ressolucionE del Con-
. ',/atic sa II que ens de

clarava a tots els cris--

tians, jerarquia i fEli-

gresia, "Poble de Déu",

sense oblidar aquella fa
—

mosa "opció cap als més

pobres".
rS CASTELLET d'aquella

poca ben aviat gaudi del

favor del públic. Aconse-

guíreu arribar a la gent,
sense caure un un populis

me massa exagerat, ¿quina

política seguíeu?

-Efectivament, .un poc

per la novetat que suposa

va disposar de revista -

pròpia, un molt peraquest

interbs de Bunyola per la
cultura i un poc, •també,

,per la nostra constbncia,

des del primer número el

poble va respondre. Refe-
rent a la política, no en

seguíem cap de•concreta:

senzillament anhvem incor

porant les collaboracions
(que ren moltes), donh-

vem informació del que fe .

ia l'Ajuntament i ens o-

bríem a tots. Procurhvem

usar un llenguatge planer

i tracthvem temes que,

per la seva pròpia esshn-

cia, despertaren interés.

Si repassam els núme- I

ros que aconseguíreu treu

rei es veu que teníeu col

laboradors no habituals

però que . adesia-a

ven alguna cosa,.de verta

dera vb1u3,

D.Thdrnu Estarellès

-Sí, ja dic que tc --,f.cr!

un bon grapat de col.la-

boradors. I si alguna VE-
.

gada consultbrem alqú o

denanhrem personalrEnt

algun escrit, semprn v .-

ren ser be rebuts.

AquelleE

réieu a	 dirocció

de 1B Biblioteca Pública,

emprant una mhouina multi

copista propietat de

juntament. Aquestes cir-
cumstancies, a l'hora de
la clausura de la revis-

ta, varen crear situa-
cions ben curioses, a on

ze anys vista

-Efectivament la nos-

tra particllar condició

de revista local amb do-
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micili municipal, a l'ho-

ra de la clausura per mo-
tius de legalitat (no te-

níem depósit legal) va

causar situacions "curio

ses" com deis. Tot va ser

conseqUóncia d'uns encon-

tres de premsa local que

es feien a Catalunya i

als quals hi presentarem

una revista .. Per altra

banda, com sabeu (i per

cert no n'hem parlat gens

d'aix so i n'haurfen d'ha-

ver parlat) dins els 11-

mits de tota casta que ai

xó suposava, cada número

presentava alguna cosa er

cataló. No sé si pel con-

tingut d'algun escrit, pr

lrís que en féiem de la

nostra llengua o perquó,

nancant el depósit legal

se donaren colpte de que

érem uns incontrolats, e.

cert és que els de Govern

Civil ben aviat de que s

xist1em i per mésreconya

dins "C2 seva", es	 dir

dins sThjuntament. A par.

tir d'aquf començarenels
problemee: Carlos de

-
de tan 'cirsagrs:th

ens tenia

-

fou mc,:t	 sx:

sa dp.1 que presentam, i

si no.s en presentam un

extracte eS'-'degut a l'im

periósa necessitat

No .ens en volíem anar

sense demanar-li que en
pensava d'aquesta sisena

etapa de la revista que
ell ajudà a fundar:

-ES CASTELLET és malt

necessari: 1 11‘astima és

que Bunyolahagi estat

tant de temps sense.

molt saludable que surtin

revistes "foranes" com

déim ara. Ara bé, pens

que cada revista d'aques-
tes hauria d'especiali,t-
zar-se 6tractar cada
número temes concrets que
surtin una mica ds

inrcrmacié i „ scu

T.2-,tació local. En enuest

spntit, 1:1 vostra

cié J dí: , dicer-vos 3 pa-

rar asmLnt als nous lite

rats em sembla uns inicia

•

CADCA DE BALFARS	 •ÍÍÍ
io

SA NOSTRA
"SA MDSTRA,”

BAR	 PARIS carniceria 4.Dols
sa placa
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dossier

Collectiu Imatges

A principis del mes d'ocubre es
va constituir el Col-lectiu Imat
ges, grup que acull a tots els -
aficionats a la fotografia i
neTetogrefia.
Aquest col.lectiu prové dels sis
certaTens de fotografia ale de
forma ininterrompuda ha anat de-
lebrant-se; sempre amb motiu de
les festes. de Sant r'ateu des de
l'any 1979.
Com que aquest anu no va. esser
8o•vocat dit certanen, ens propo
serem, com a primera activitat,
convocar ei. VII Certayren de Foto
gran_a de ibunyola 1985.
or sempre es va convocar amb du

es nodalitatS: lerna lliure i te-
rna Pi•nyola-
Col lectiu Inatges va pensar que
donaria os inDortància i perso-
nalitat a la convocatria creant
co a rerni un sírnhol oue fos
gual cada . any. El norn escollit
fou s'Olivera, arbre de tantes a-
rrels i bellesa i cne tantes co-
ses evoca a Bunyola.
Gerard Tetas va contribuir creanl
l'esbos original i Carmen Olivo,•
cerwista e va (5/- a bon terme.
L'exposici(5 va esver rnin.tda. al
nou local de la Casa Consistorial
cedit pel senyor latle anb ifotiu .

de la seva inauguracic', el 24 de
desewb're i a la que assistiren
acompanyant a l'Ajusita:ent els
Presidents Caellas
Un juret co . post per
Turiscot, D. José rarqués i P.

Yelchor Rouafuera resolgueren els
premis en presència e1s autors
locals -fet poc usual- però que
va esser Tolt profitós i enriquí.
els nostres coneixe-ents fotogra-
fics.
La participació va esser de 208
Obres, xifra que ha superat toteE
les edicions anteriors, j nés
portant encara, participaren ca-
torze autors locals.

premis foren per les obres i
autors segUents:
ler, preni tea lliure:"Cartel" dE
Juan A.Prinas.
2on preTi tema lliure:"Visillos
blancos" de Se1rasti4n Fulet.
3er premi te7a. lliure: "Lineas"
de José Ramis.
ler premi tema	 Juan Ne-
gre.
2on prerri 
3er prei 
López Ojed
ler premi.
Negre.
2on premi 
Peri cas.
3er premi 
Uolom-

Aprofitam per ggrair a totes les
persones i entitats. que amb la
seva ajuda han fet possible aque4
ta convocatòria.
ponvidam a tots els aficionats a
participar en noves activitats
que durem terme durant l'any i
alhora oferim la nostra ajuda i
col-laboracir$ a tots ela altres
grups culturals de bunyola.

Mique1 Negre.

VIDEO

c
FOTQGRAFIA EL NIDO, S.

sabons-detergents-lleixius

Passeig Antoni Estarellas, 14 BUNYOLA Telf. 61 30 88	 BUNYOLA (Mallorca)	 Telef.	 61 31 21
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voleibol

Organitzat pel Con-
sell Insular de Mallor
ca, els passats 22 i
29 de desembre i 5 de
gener, va tenir lloc a
les pistes del Palau -
Poliesportiu de San
Fernandó el "I Torneo
de Navidad de Voleibol
en el que participaren
quatre equips mallor--
quins: el C.V.Petra i
el C.D.Costa de
tots dos de Segona Di-
visió Autonbmica, i. el
C.V.Bunyola i La Salle
P.I. aquests de Terce-
ra Divisió.

El C.V.Bunyola, en-
cara que a tenir un -•
començament descoratja
dor perdent amb el Cos
ta de Calvià per 3-2 -
en un partit molt emo-
cionant, aconsegui pa-
ssar a la final, final
que es va jugar dia 5
de gener contra La Sa-
lle P.I. El C.V.Bunyo-
la s'imposh per 3-0 en
un partit que només va
tenir d'emocionant • el
primer set que es va -
resoldre a favor dels
de Bunyola per un e;jus
tat 18-16. Després d'a
quest set que va durar
30 minuts, el C.V.Bu--
nyola, més atinat, sa
purità els altres dos
amb parcials de 15-4 i
15-7.

Recolliren els tro-
feus de mans del PreSí
den Alberti el capitC -

Toni Colom i Pere Mar-
•torell.

D'altra banda, el
C.V. Bunyola continua
jugant la Lliga dp Ter
cera Divisió Provinci-
al que aotualment anca
çala sense haver .perdut
un sol partit. Les as-
piracions de jugar la
fase d'ascens a la II
Divisió Provincial són
encoratjadores.

futbol
Fins ara la SDJ Bun .k

ola la formaven tres e
quips: Infantil, Juve-
inil i Regional. A par+
tir d'aquesta temporalp
da 85/86 compte amb un
nou equip, es tracta
de l'antic equip feme-
ni del "Baleares" ara
Bunyola femeni, que té
com a figura la cone-
guda bunyolina Paca
Orell.
Acabada la primera

volta dels equips ju-
venils, regional i fe-
meni, la seva situa
ció a la classifica-
ció general és la se-
girent: Juvenils q,u 4La ,
els grans en1311 lloc,
el femeni en primer
lloc. A manca de dos
partits per acabar la
3rimera volta els in -

esports

fantile han jugat:11
.partits, guanyats 5 i
perduts 6 i a la cla-
sificacid es troben a
la novena posició.

La directiva de la
SDJ Bunyola està• for-
mada pel president
Guillem Bibiloni asis
tit per tres vicepre-
sidents, un secretari
un vicesecretari i 10
vocals.
Segons opinió de la

directiva, les coses
no van malament del
tot, tant dins el ca-
mp esportiu com dins
l'econbmic, encara
que sempre agradaria
més que anàs millor.
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AL G.O.D. i ALS C.LWAT'ORS.

Amics: Primer de tot vos vull
donar les gràcies per treure una
vegada més ES CASTELLET i desit-
jarvos bona sort per aquesta no-
va etapa, que ara que està tant
de moda podríeu anomenar "etapa
ligth".
El motiu de la present, però,

no és rentar-vos la cara, sino el
de donar la meva opinió sobre la
campanya que va fer él GOB l'al-
tre any en contra de la talla de
pins joves per a Nadal.

La meva enhorabona per dita ca
mpanya, però trob també haurien-
d'esser conseqUents amb altres a
menaces que sofreixen els nostres
pinars, me referesc a la cuca de i
pi, que jo sàpiga, ningú es va
preocupar de fer campanya contra
aquesta plaga; Per exemple, ani-
mar'i organitzar grups per anar• a
tirar les bosses de les cuques ,
sé que hi ha utensilis per aixó i
també que no arriben a les bossed
de més amunt, per això haurien de .

de poder comptar amb la ajuda de
la societat de Caçadors, que amb
la subvenció que tengueren del
nostre ajuntament haguessin pogut
anar a'pegar escopetades a dites
bosses (tenc entès que hi ha or-
ganismes que regalen els cartuxod
per aquest fi) i no només aprofi-
tar els nostres boscos per netet-
jar-los d'aucells.
VUll dèixar ben clar que no es-

tic en contra d'aquestes institu-
cions, sino que, les vull fer a-
rribar aquesta idea que, estic
segur, si els responsables de la
societat o del GOB ho haguessin

CARTES DEL LECTOR
tengut en compte he haguéssin fet
de bona gana. Valga la idea per
la, propera temporada de "les bo-
ses de cuques".

"Un simpatitzant de més fets i
manco paraules"

30PRE L'ORGUE.

Sr. director: Quan vaig veure
que se tornaria publicar la re -
vista dels bunyolins, em vaig di/
-aquesta vegada ha de durar que
al manco la vegin els meus nets.
(el meu fill major té 10 anys).
Per això vull aportar el meu gra-
net díena. Valt aquí:

m'he fitxat que quan toca l'or-
gue senten un renou de fons rar,
com si qualcú fés un concert da-
vall, davall la peça vertadera;
he parlat amb gent que més o man-
co està prop de 'l'orgue, tothom
coincideix en que és molt vell i
que l'adob costaria d'un a dos
milions de pessetes.
Jo em deman! ja que hi ha tan-

ta aficció musical a Bunyola, per
qué no s'arregia? Es fan tantes
coses i no podrien fer aqueixa?
NO es podrien posar,d'acord la
Parròquia i l'Ajuntament i amb
col.laboració dels organismes au,
tonómics, Caixes i tothom que vul
gui, arreglar (ara que encara ho
paga) 1:orgue de la nostra Parrò-
quia?

Gràcies. Molt coralment:
J.J.M.V.

peixeteria MALLORCA

PEIX FRESC, CONGELAT I MARISC

ES MERCAT
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NOTA. DE LA REDACCIO a un "Devot
de sempre".
Sr. Devot: Hem llegit la carta

que ens envià, decidirem no pu-
blicar-la. sabem que té dret a
opinar, però no pot ferir l'ho-
nor d'un bunyolí i manco amb xa-
farderies i'suposicions fora de
tema sobre l'intimitat i vida
privada de l'afectat o

humor
•Amics del Castellet: Com a pà-
guina d'humor hem pensat que res
millor que contar aquelles anéc
dotes succedes a qualsevol
yoll, si voleu que les vostres e
ixides o les dels vostres amics
passin a l'história escrites amb
lletra d'impremta, enviaules-nos
més aviat que de pressa. (si ho
trobau podeu ometre els noms o
posar-los ficticis) Com a mostra
aquí hi ha un botó:

e<

Conten que D. Santiaco Rossin-
yol, pintava paisatges devers
ses cases d'una possessió de
Bunyola. Un dia, Divendres Sant,
com de costum es va posar a pin-

•tar; la Senyora ce 1 finca quan
va veure que T, Santiago .pintava
en un dia com aquell va enviar a
la criada per fer-li saber el
seu pen•ar, aquesta obeient va
anar a transmetre a l'iluste
pintor el paréixer de la ,?enyo-
ra:

criada.- Ierdoni vosse mercè,
però la Senyora troba que en un
dia com avui no hauria de - pin ,
tar. P. Santiago va reslyrndre
fent el sorarés - Avui!, i que
passa avui?!
criada.- Es que avui el Senyor
és rrort.
3.R.-(aplegant els trastos)
Fassi arribar a a Senyora les
meves disculpes, no sabia que
hi hagués ning15. malalt..

-Quan no hi havia papereres hi
havia gent que protestaven per-
que havien de passetjar els pa-
pers dins la butxaca, ara que
n'hi ha los tiren en terra.

-Ajuntament rera Ajuntament es
passen la pilota de Cas Binisa-
lamd i encara es segueixen cons
truint barracots. Quin ajunta
ment hi haurà d'inaugurar el ca
rrer major?.

-Sembla mentida que la reforma
de l'escola shagd fet amb es -
tructura que recorda certes in-
clinacione arquitectbniques fei-
xistoides, qui serà el primer en
fer un discurs amb el braç en
rrampat en aquella balconada?.

frtitiqueria CATY

PARE BARTOMEU, 6 TI.F. 	 63. 39 65

ÇOIPO

ESPECIALW EN ENSAIMUES
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• ES CASTELLET COMUNICA.

:ue ens agradaria fer l'histó-
ria dels batles de Bun:uola, al
manco de tots els que hi ha ha-
gut aquest segle. •

Tots els que estigueu intere-
ssats a participar en la recerca(L
de dades per aquest treball po-
sau-vos en contocte amb noltros
a fi d'organitzar l'equip de fei-
na.

L'equip redactor.

-Inspectors d'hisenda cerquen
els responsables de cobrar els
paquets dels reis per allb del
lletreret: Paquet 200 pts més
IVA 50 pts. total 250. Els ins-
pectags mos handit que quan els
apleguin s'estimarhn més haver
cobrat allb del "paquete;y la ca
ma aprte".

ilapis i Ilepes.

destilenes

QYfr,a,‘,
tlf. 613008

Bunyola.Mallorca

•

-	

L.

45)	 e.
"sv fir N:

es castellet

-..Eleacaçadors que caden per son
Serra han desoubert una nova es«
phcie de bolet amb forma - allar -
gada,l'han anomenat "esclatal
conys".

-Vos heu fitxat que a l'estaci6
hi han posat uns u stop" al pas a
nivell? Són pocs que els hi fa -
cin cas. Qualque día sentirem a
dir que el tren n'ha escoionat
un.

-Aficionats al futbol femeni,
es queixen i raó deuen tenir, que
les del banquet abans d'entrar
al camp de joc surten a fer pre-
calentament i lo que encalentei-
xen és el pOblic.

-N'hi ha que han près el carre-
ró de la granja per un pixadero l

els dissabtes i els diumenges a
vespre fa una olor que no hi ha
qui hi passi. Si pixasin dims la
cuina de ca seva pentura troba -
rien el sopar més bo.

Wrgueries
Lo nou en roba per a tots

i desfresses

Mercat, 14
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ANTIGOR EN IMATGES

Ai\TIGOR	 DLELTS pretèn esser unes planes on cd record, cada v1v .Nn-
cia d'un temps passat hi pugui quedar plasmat. Totho ,J. que ni puui i
vulgui col-laborar, ii aErairíex que es posàE en contacte	 nos.a.ltres.

--
Inaguraci6 de 1 esco1a,	 la	 centre de la i'oto

sunerior nresideix ies.tr. (Jolom.

(,èotos de	 Fons)
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ANTIGOR EN IMATGES

(reEcGci.lt des JaEtellet. rJntre altres s 'ni pod:n distinFir: estr
Muwe Llor, es	 Toni, testre o1orr. , ieFtre /icens Gori, Jn rs•
cesc	 snxo,n i-e	 ori, in oni de on umar...

(otos de	 Fons)




