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Aprofitant "Els darres dies", po-
pularmenr "Carnaval", bem cregut opor-
td encapçalar aquest ndmero amb un mo-
tiu adient.

Si bé al mdmero introductori) del
més passat, anunciàvem que les porta-
des serien dibuixos originals d'artis
tes de ca nostra, l'actualitat més in-
mediata, ens obliga a fer un paràntesi
a les nostres pretemcions i. posposam
aquesta entesa amb els artistes per al
proper número.

Si hem escollit aquesta caracterit
zacid del Siurell com a màscara, es
deu només a un criteri estrictament fo
togràfic: amb ell no pretenim fer cap
judici de valor sobre• les desfresses
que al llarg dels darrers dies han pa-
ssejat pels nostros carrers.
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es castellet/	 editorial

crida a Ies col•aboracions

No hem fet res més que llevar
ra: el poc temps que fa que som al ca-
rrer no ens permet predir com anirà la
travessia. No obstant, cal advertir,
Ja des d'ara, dels possibles perills
que poden amenaçar aquesta barca, en
forma de revista, sense caure ni en el
tramendisme ni, sobretot, en el des&-

nim.

Val a dir que no hem polsat l'opinió
de massa gent per saber quà els havia
semblat el nou ES CASTELLET. Així ma-

teix ens han arribat suggerències molt
alliçobadores. Suggerències que apunta
ven cap a una millora ostensible de
l'estètica formal de la revista: mi-
llor distribució dels articles, més
claredat en els titulars, millor im-
pressió, etc. Són detalls (i no per
xb de poca import&ncia) que es millo-
ren en aquest nómero i que millorarem
en ela successius.

De tota manera esperàvem més opinions
sobre el contingut i no el continent.
Opinions que haguéssem escoltat i que
escoltàrem amb moltissima atenció: la
revista és patrimoni de tots. Més enca
ra: ES CASTELLET ha de ser el pols que
marqui la salut, en tots els aspectes
de ca nostra. I això no és petultIncia.

Estretament lligat a aquest interès
per la revista, tant de fons com de
forma, hi han d'anar les col.labora-
cions, A ES CASTELLET el poden adminis
trar i redactar cinc, sis, set perso-
nes; però qui realment "l'ha de fer"
som tots. Si aquest grup gestor-redac-
tor no es veu recolzat per un sector
ampli, si no va rebent col.laboracions
de les moltes persones que, ens consta,
volen dir coses, aquest interès inten-
sissim que ara els empeny, dins uns
temps relativament curt, se'n pot anar
en norris. 0 en el cas contrari confec

cionarem una revista completement se-
va, i la vocació de quixots no entra
entre les apetències de l'equip redac-
tor.

Per això feim una crida general a
tot aquell que amb un mínim de gust
vulgui enviar-nos els seus escrits: a-
finau les plomes i , per què no, l'en-
giny i la critica; espolsau la imagina
ció i la inventiva i exercitem, entre
tots, el noble exercici de la comunica
ció i de la llibertat.

CAIXA DE BALEARS
"SA NQSTRA"
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Una tradició en agonia

"Uns dels sants més populars de Ma
llorca. El festegen per tot arreu amb
ran entusiasme. Es degut a que se'l
té per advocat dels animals tant si
son de pèl com de ploma; ja ho diu la .

:anço:
Sant Antoni s un bon sant.
Qui té un dobler l'hi dóna,
perque nos guard s'animal
tant si és de p1 com de ploma"
(L'essencia de Mallorca.
Andreu Estarelles Pascual)

Una vegada més, hem nassat Sant
Antoni. Una tradició que sembia avui,
3 Bunyola, estar en agonia. Es trist
reure morir una de les festes que
antany era de les més participades i
viscudes . Però demostra ésser així.
lnguany, hi ha hagut molt poca col•a-
boració, però cal agrair-la. Una tre-
calada de dimoniets i dimunions, un
Sant Antoni que un moment donat va
prendre els papers al rector (no sa-
bem qui a qui), un grupet de nins i
nines vestits de pagesos que duien

un ca, aLtoell, o paner de frui
tes a benel,!r.i una desfilada de ca-
valls de les nostres escoles d'equita
ció; cal esmentar tambe que hi hague
una única carrossa representant una

•típica cuina mallorquina. Es pot con-

siderar que uns salvaren els altres.
Els cavalls van fer la festa llarga

atrctiva i, els altres evitaren con-
vertir-la- en una desfilada únicament
eqüestre. •

La nostra més sincera enhorabona
a tots els participants, i un clam
demanant la conaboracid a tots els
bunyolins. La festa té sentit quan
vertaderament es sent i viu. Esperem
que l'any que vé reviscoli.

Jaume M.

e9f.2 e	 eYCIA4

preus ajustats al màxim

varietat çl'articles de consum diari
PASSEIG A.	 ESTAREILÉS , 30

TIF 613283
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local

Vicenç Sarralta

Fa temps, el carnaval no era noméE
'el trui d'uns quants dies,seno la mos
tra d'una societat a la que li agrada
va la diversió i la picardia, aprofi:
tant l'anomitat d'una màscara.

Éls darrers dies s'esperaven amb
impacència. 1 dijous jarder i el da-
rrer dimarts, només es feia feina mi
dia, per preparar-se pel ball. N'hi

havia que volien passar-ho bé, però
d'altres hi anaven per a desbaratar-
ho •

Segons els pobles, hi havia dife-
rents costums per vestir-se. Aixi com
a alguns es pintaven de colors ses
caretes de cartó, els homes es desfre
ssaven de dones i aquPstes d'homes.

En haver sopat, els joves 1 mi-
ssatges de les possesssions sonaven
les .guiterres, bandúrries i amb unes
bones ximbombades ballaven fins mitja
nit. Qualque madona de possessió els
convidava a gr ixonera de brossat,
mentre cantaven gloses com:

"Ara mateix hem arribat
a visitar l'amo m Pere

no mos donau greixonera
vos treurem d'aquest reinat".
Als allots els hi agradava "anar

a fer s'arri". Collien una olla bru-
ta, l'omplien de porqueries: fems,
ous podrits, i la tiraven dins la ca-
sa de l'amo i cridaven"arri", posant-
se e córrer, fugint d'ell.

També els hi agradava una broma
molt pesada: enfarinolar amb aigua i
arina la casa de les allotes més pre
sumides que asistien al ball.

Uns dels homes que més pesavenl a
nomenat "el carnaval" era enterrat
cobrint-lo amb alls i sardines, se-
nyal de que arribava la Quaresma. El
duien úlns un baul, mentres els des-
fressats cantaven: "P]orau, plorau
que ja és mort el carnaval".

El darrer dia, a alguns pobles
cuinaven l'olla de fava parada amb o
ssos i orella de porc, una festa que
preparava els estómacs per les llar-
gues setmanes d'abstinència.

Els joves oferien carameIlos a
les seves alotes, i també, anaven
als horts a collir la millor lletuga
per a oferir-la a la seva estimada.

Els Temps han canuiat, ara recor-
dam, entre fresses i trui , tot aixà

amb nostàlgies. La major part d'aque0
ritual s'ha perdut, ja no respirem
aquell ambientde festa pels carrers.     

desti•eries  

• 

tSa reY/(,a,,
tlf. 613008   
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ESPECIAMAT EN ENSAÏMADES

Bunyola. Mallorca 
lemn       



la millor exposició de Mallorca en

RAJOLES

PAVIMENTS

Exposició:c>Balanguera 15, tlf450653 - 450712
Magatzern:c/ Poima 9-A, tlf.207811.Polgta Paz

>ertiquetk CATY

PARE BARTOMEU, 6 .T[F. 	 61 39 65

-Dies passatG, els nitjans de co
municaci6 de les illes es feren -
resò d'un fet que tots ja conei -
xern: Els maltractes a un infaat
de 4 mesos.
La nostra iatenci6 no és narrar

.elque tets ja saber de sobra, sj
nd que volem que a partir d'un -
fet del qual ja poc padeya fer per
arreglar el aal aprengaem,qualaae
cosa, í, si fa el cas, que no es
torni a repetir un així ni altres
se3ablants.
Es evident que pel fet de vi

ure a una comunitat, els culpa
blea no només són els pares, sino
que•també la societat, i, més con
cretament el poble de Bunyola. N -6
el rector i les monges, ni el bat
le, ni els mestres i veinats sinó
que, tots i cada un dels que vi-
vim a Bunyola.

Qui no havia viat el major
dels filla, de nou anys, ajudant
al seu pare a recollír el fems ?
Qui no sospitava de que els in-

fants, sobre tot els dos petits,
estaven mal nutrits? Qui no sa-
bia que le família rontes habita
va une casp, aense condicions sa-
nit?ariea manimes? ¿Qui ignorava
que el matrimoni Armando i Carmen
bevien rolt?

En el primer no val posar per
escusa que els qui tenen més de
40 anys, qui mes qui manco va pas
Sar fam, a 7 anys je feien feina
i vivien de qualsevol manera.

en dip això no es potacceptar.
ler eíxò, her. de fer un acte humà
i reconòixer la nostra part de cu
pa com a poble.

es castellet/ 6	 notes a un succés 	local
¿Com hem actuat davant aquets

fets? Avui en dia esteim avesats
a arreglar-ho tot amb dobbers, in
cliSs la nostra ConseiènCia, 0 no
pensàvem que posant X pessétés a
la bacina pels	 pobres, la res
ponsabilitat passava a qui rebien
els dobbers i així ja podíem te-
nir laaonsciènciatranq -uila?é,Pen-
sàvem que denunciant l'explotació
del nin major le responsabilitat
passava a les autoritats? Deiem:
-No hi pode- fer res, però, 110 in'
tentaren? Sense cap dubte, créieE
que obraveT així com pertocava,
ses darreres que les coses arri -
bassin a l'extremqUe han arribat.,
no ens ho pensàvem mai que els in
fants fossin malmenats.
Tristament però, ens hem errat.

Idò, com calia actuar? Nosaltre
aabem que no son qui per dir:-Ai-
YÓ s'ha de fer així o i man-
co obligar a fer-ho, ni tenim una
vareta que, doni solucions als pro
blemes; però Densa-9 que, encera
que la família Yontes, en part s'
auto-marginàs, les coses hagues-
sin estat molt diferents si qual-
cú hagués pogut fer-se amic seus.
Si en vers "d'aconsellar" als nos
tres nins aue ea fessin enfora -
del seu -perqu'e enava brut-,-per-,
que tenia pols- l'haguessim ren-
tat, segurament aquestes persores
(malaltes per l'alcohol) haurien
vist que el poble no "passava"
d'ells i, per ventura, haurien in

ho demanava.	
societat-tentat respondre com la

Quan aquesta família torni a
Bunyola, sabrem donar-li una
altre oportunitat? La'nsi dona-
rem a nosaltres mateixos?.
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ALCOHOLISME

RAMON DRAIER MIRALLE

L'article que a continuació publi
cam el rebérem pocs dies abans
treure el ng 0 de	 CASTELIET.
El seu autor és Ramon Draper Mi-
ralles, resideix a Barcelona; és
escritor especialitzat amb temes
de marginalitat social, autor .de
varis llibres i nombroses col.la-
boracions a la prensa nacional
"El periódico","El correo catalan"
i "Cambio/ 16. Darrerament ha pu
blieat el llibre "Me llamo Ramón-
y soy alcohólico" a Plaza & Janes,
una història damunt la crua real
tat de llalcoholisme. Ramón Dra.-
per es defineix com a malalt al -
cohòlic, amb un parell d'anys de
sobrietat, i té gran interés per
el problema de l'alcoholisme, ens
fa saber que actualment a l'es-
tat espanyol funcionen dos-cents
grups d'alcohólics anònims (sis a
les Balears) que, de forma total-
ment Fatuita, ajud n als malalts
alcoholics a recuperar-se.

A tot el món està ad-
més que l'alcoholisme
és una malaltia i no
simplement un vici.
El tan deba+nt dilema
de si l'alcunol és bo
o dolent ha restat
completament aclarit
i establert que inge-
rit amb moderació no
pot ocasionar proble-
mes, però que l'habi-
tud exagerada pot con
vertir una persona en
una autèntica desfe -
rra humana.

Una definiciA sobre
l'alcohol, dictada
per el màxim organis-
me sanitari mundial,
-l'Organització Mun -
dial de la Salud-,
diu"L'alcohol és una
droga d'acció inter-

. mèdia, per naturalesa
i intensitat, entre
les drogues que pro-
dueixen toxicomania i
creen hàbit".

VirguerieS
LO NOU EN ROBA PER A TOTS I

DESFRESSES

ES MERCAT, TRAST 14

84R CE NTRAL
e•-,‘"atio



des de sempre per a Bunyola

C/	 MESTRE COLOM, 2
C/	 MARE DE DÉU DE LES NEUS ,	 18 TIF 613067
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No s'ha demostrat
que la malaltia de l'-
alcoholisme es trans-
meti genèticament, pe
ró en una llar on un
dels cònjuges sigui
alcohólic, hi ha un e
levat percentatge de
que contagi entre p--
res i fills, ja que
estó demostrat que la
figura del pare, tan
-en el que es bo i en
el que es dolent-, nor
mpiment, és imitada
pels fills. No solsa-
ment l'habit és el de-
sencadenent de la ma-
laltia, ja que aquest
generalment, de no es-
tar condicionat per u-
na alteració emocional
condueix a problemes
físics, no per això
nense interés, però
menys destructius que
els psiquics.

Es important sabre
que l'alcoholic no ne-
ix essent-ho,sino que
uns serie de factors e
r,ocionals el convertet
xen en això. No és de
terinable a quina e-
dat sorgeix el proble-
ma amb totes les seves
conseqüencies- tot i
que l'index més elevat
de malalts alcohòlics
es dona entre els tren
ta i cuerante anys-, -
despres d'haver reco-
rregut un procés des-

tructiu molt dolorós.
Yalgret això, cpda dia
són més els joves que
arriben a aquest punt.
Són paraules d'un al-
cohèlic:"Es pateix mol
tissim abans de conéit:
xer la nostra veritat.
que som malalts alco-
hòlics.

Des d'un temps encó_
ha augmentat la
ència social vers el
problema de l'alcoho-
lisme- sens dubte el
problema social més
greu del nostre temps-
ja que, no afecta no-
més al malnit com a in
dividu, sino també a -
tots els qui l'envol-
ten. Les estadístiques
oficials determinen
que s'acosten als qua-
tre milions de malalts
alcohòlics en tot Es-
panya (mig milió són
dones), això suposant
que no hagi estat sa-
perat aquest nombre.
Aig equival a dir
o,ue mee de deu mili -
ons d espanyols, be
directament(els mala-
lts) o indirectament
(els familiars), viu-
en el problema de al-
coholisme.
L'associació mundi-

al d'Alcohólics Anó-
nims, disposa d'un in
teressant test per a-
determinar la presèn-

cia de la malaltia de
l'alcoholisme, el qu-
al només pot ésser
respost pels mateixos
interessats:

1.-6Has tractat elgu-
ne veu.da de deixer de
beure ftarnnt uns set-
mans o més temps, sen-
se conseguir-ho?

molesten els
consells d'altres per-
sones que han trectat
de convèncer-te que dei
xis de beure?
3.-,Has intentat algu-
na. vegada de controlar
te canvipnt d'una be- -
gude a una pltra?

begut quelque
vegada a Drimera hora.
del matí, durant el da
rrer any''
5.-,Tens enveja de les
persones que poden beu
re sense que eixó els-
plantegi dificultats?

empitjorat pro-
gressivament el teu
problema amb la beguda
durant el darrer any?
7.-La teva manerp de
beure	 creat pro-
blemes a casa teva?
8.-En les festes fami-
linrs o socials en les
que la beguda és limi-
tada,tractes d'acon-
seguir-ne d'extra?

carnisseria i comestibles

( t7,,„Ì2~

RECTOR MARROIG , 10 • PASSEIG A.ESTAREILES SiN



El Rei QUET

El Rei fuet, és el rei de ES CASTELLET. Un
rei polític, anàrquic, burpès, idealista, •
molt contradictori, però - pue en definitiva
es preocupa pel poble i subdits.

conèixer l'ubicació
del grups Alcohblics
Anònims, podeu diri-
gir-Vos a "A.A." A -
partat de correus
1.015, a 07080 Palma.

o trucar al teléfon
(971) 23,11,69 on se-
reu gratuitael-ft infor

de tot el que coiT
porta. la malaltia de -
l'alcoholisme i la se-
va recuperació.

ELECTRODRMÈSTICS•VENDA DIRTICIES EN GENERAL

MARE DE DÉU DE LES NEUS 11. lif 615038
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reportatge
9.-Malgrat que sigui
evident que no pots
controlar-te, ¿has con
tinuat afirant que -
pots deixar de beure
per tu mateix quan vul
guis fer-ho?
10.-,Has faltat al tre

" ball durant el darrer-
any a causa de la be-
guda?
11.-Has tengut alguna
vegada "lapsus mentals"
a causa de la beguda?
12.-as pensat
que vegada qLe podries
tenir 1.és èxit en - la
vida si no beguessis?

Eas respost "si" a 4
més .preguntes? Si

és aixi, les probabi-
litats són de que ja
tens un seriós proble
ma d'alcoholisme, o	 .
que el tindràs en un
futur pròxim.ger qué
asseguren aixo els
Alcohòlics Anònims ?
:enszillament, perquè
l'experiéncia perso-
nal de cents de mils
d'alcohòlics recupe-
rats en llurs grups,
els ha ensenyat algu-
nes veritats bàsiques
respecta als sintomes
en la forma de beure
que acaben arrosse-
gant a la malaltia.
Per a qualsevol in-

formació respecta de-
aquest tema o per a

VIDEO

FOTQGRAFIA

Passeig Antoni Estarel!as, 14 BUNYOLA Telf. 61 30 88
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FUSTERIA MECÀNICA
Fusteria en general - Mobles de Cuina

C/. Estació, s/n

Particular:
	 Tel. 61 34 31

C/ Aigua, 8
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De tertúlia amb en 
Guillem Borràs 

A la darrera reunió del consell de redacció ens trobàrem que el personatge que
teniem pensat per la tertúlia ens va fallar, no l'haviem pogut localitzar. Neces-
sitavem una altre persona, havia d'ésser interessant i bo de localitzar, després
de pensar-ne un parell ens decidirem per en Guillem. Vos demanareu per qué. Idò
perque pensarem que sortia un poc del clàssic personatge, perque és jove, i un
Jove que va decidir, un dia, no dependre de ningú, posar un negoci i tirar envant
per ell tot sol. Un empresari jove del poble que va haver de vèncer dificultats
que no trobam habituals.
-Ei tul venim a fer tertúlia perqu'e

surtis a ES CASTELLET.
-ja! (mostrant el dit) puja aqui i veu

ras Porto Pil
-Eh, va en sario, una de les tasques

que ens hem proposat en aquesta nova e
tapa de es Castellet és recoltzar els
joves de Bunyola, ¿Què trobes?
-Estranyl ho trob estrany.
-Per què? trobes que els joves no ho

han de mester?
-Si que ho han de mester, des.de el

meu punt de vista a els joves sels hi
veu, en el fons, ganes de fer coses,
però necessiten organitzar-se, necessi
ten una mà que els ajudi a treurer-ho.
Per exemple, hi hauria de haver qualcú
que pogués organitzar els joves per a-
nar a passar uns dies d'estiu tots ple
gats a part o banda, però sense diri-
gismes. No tot és tele, futbol i jugar
a cartes, molts ja ho han vist aixi.

--LI tu que no series capaç d'organit.
zar-hor
- Jo totsol, per això no serviria.
-Idb, ¿Com és que t'aficares en abd

tu, tenies futur a l'hosteleria, te
queien ptopostes de feina per tot a.
rreu.

-Ja n'estava fins els c... d'hoste.
leria, feia temps que tenia ganes de
deixar-ho però, per influències famil
ars continuava fins que un dia vaig
dir -Ja s'ha acabat-
- I?
- I vaig estar X temps sense fer res

però vaig veure que allò no podia du.
rar molt; vaig pensar que necessitaw
una cosa que em donès independència
personal i econòmica,
- Però, aquest negoci no te deu do

molta independència personalyNo és ul
poc esclau?

BAR PARIS



es
castellet
lwv1

•es
castellet

- Ehl No1 Aix0 no ha sortit bé, si
trobau que he de sortir a ES CASTELLET
estic d'acord, però així no. Na estat
massa improvisat, no hem fet tertúlia,
tornau un altre dia 1 amb més calma,
amb un cafetet devant xerrarem amb
tranquilitet.
- ADEU1

Una vegada tornats reunir els de
Es Castellet pensàrem si havíem de fer
cas a en Guillem, per això de -una altr

vegada-. Ens agradaria tornar-ho fer

amb més calma, perb, el temps corre,
•Es Castellet s'ha de dur a impriair

la tertúlia ja està feta.

Segur que en Guillem serà el primer
sorprès', veurer-se damunt la re-
vista ES CASTELUET

co•abora amb:

llegeix:

SA PELADORA COSTA DE S ESTAC 16
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▪ Noi aixb em dona feina i amics. Al
mateix temps que faig feina estic de
festa amb sos amics.
.Sabem que trobares moltes traves
dificultats; ¿No és així?

- Si, tot era una. Vaig lluitar molt
ja que hi havia un grup de gent que
oposava a que instal.làs el meu negoci.

Com més s'enpenyaven a enfonsar-me més
m'animava. Després d'una llarga coa de

' masos d'espera vaig obrir un cinc de
Octubre sense tenir-les totes segures.
. I ajudes?
Molta de gent; la	 d'aque-

lles persones que m'orientaven en un cg
mí a seguir per vèncer les dificultats.
- Si haguessis tengut quaranta anys,

¿Haguessis tengut aquestes dificu1tats1
- Hagués estat més bo de fer.
-LEs un negoci per joves?
- No pretenc que ho sigui. Tenc una

lclientela eana, tot és legal i no
Itenc res a amagar. M'agradaria, i se-
gurament ho faré'un dia, convidar a
tots els vells. del poble a fer una co-
peta; padrins i nets plegata prenent
unmpiscolabis".
- Les olives J. les dones fora vila
són més bones ¿Comparteixes aquest
pensament?
- A ca meva, són molt bones les oli-
ves, i les dones encara els hi trob
més, ancare que , si arriba un potet
del Veinat segurament que també serà
bo.
- De le infantesa Laué llevaries?
- Quan anava a escola i veia
un vellet o un moixet pensava, .-

- que estan de bé Xnar a escola
no m'agradava; llevaria les i

garrotasiaa dels mestres, les
clus rebia jo i les que rebien
ela altres_
-LSi tornassis nàixer que fa-

ries?.

-"R ver venir"1
-Molt be' Guillem„ Nosaltres
ja hem acabat la corda, ja no
sabem que demanar-te. Aviat
miràs els teus pensaments
escrits amb lletra imprempta,
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dossier

NOTES HiSibliQUES
els esclaus
	 Joan Parets Serra

Dites notes hostbriques foren
recopilades per Mn. Joan Vich i
Salom (1) natural de Santa Maria
del Cami i arxiver diocessà. Unes
quantes vegades vaig visitar el
seu arxiu particular i vaig poder
copiar totes les fitxes referent
a Bunyola que avui 	 conservant
la mateixa grafia l transcric per
ES CASTELLET.

1540. Bunyola Bateig. Arxiu Epis-
copal.
Fonch batiat 15 de maig en Miquel
Fill de Na Simona sclau de en Ga-
briel Palou.
A 15 de novembre foch batitjat en
Domingo fill de Na Nadalla de en
Jordi Palou.

1545. Esclaus de Bunyola.
Bapteci una filla de la esclaua
de Mossen Prats...
Batig d'una esclaua de moss. Gar-
cia.
Plecs de Bateigs de Bunyola. Ar -
xiu Episcopal.

1563. Esclaus de Bunyola.
- bateig d'un esclau del Mag. Mo-
ssen Palay Fuster -major-
- a una filla de na Johana ascla-
ua de la Senyora Margarita Garcia

1565. Çaforteza Tagamenent.
Una asclawa.
A XXIII de mars batetjh dit vica-
ri una Filla de Catherina escla-
ua del Mag. Senyor, Matheu Forteza
y Tagamenent agué nom Beneta.Com-
pare Marti Merces. Comare Antoni-
na Ugueta.
Arxiu Episcopal. Plecs. Bunyola

1565. Qaforteza Taguemenent.
Bateig d'un escalu.
A 20 de janer babtiçé lo Reverend
Mestre Jaume Ques Prevere, Doctor
én Theologia un esclau del mag.
Senyor Matheu Forteza Tagamenet,
agué nom Pere Johan - Compare lo
Mag, senyor Guillem Forteza.Coma-
re la Magnifica Sra. Llucrecia Da
meto.
Plecs de bateigs de Bunyola. Ar -
xiu Episcopal.

fusteria inethiilca

fk4NCISVO YUSTE

mobles de cuina-decoracid

PASSEIG ANTONI ESTAREILES	 11	 TEL 613499

peixeteria MALLORCA
PEIX FRESC, CONGELAT I MARISC

ES MERCAT
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	fusterla mecànica
rUSTERIA EN GENERAL - MO13LES DE CUINA
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1565. Bunyola. Esclaus.
Dels plecs de Bateixs de Bunyola
- Palau Episcopal- Arxiu el XX de
jand bapticå lo Rdo Mestre Jaume
Ques prevere y doctor en theolo-
gia a un esclau del Mag. Senyor
Mateu Forteça y Tagamanent agué

,nom Pere Johan - compares lo mag.
senyor Gillem Forteça. comare la
magnifica senyora Demeta.
et XXVI de novembre... una filla
de Rafela asclaua del magnf. se0 4

Mor Mateu Forteça.
Olivas a Bunyola... a 1565.

1568. Item a 24 de novembre lo
Rector una filla de Rafella scla-
ua del Sr. Matheu Forteza.
Dia la de junio Sant Judas.

1569. Esclaus a Bunyola.
Lo Rector baOiçé un fill de Cathe
rina asclaua del Sr. Forteza de
Raxa. Plecs Arx. Episcopal.

1569. Els esclaus de Bunyola..
A 25 de Novembre -dit rector ba-
tetja una filla de Tecla Sclaua
del Magf. Mossen Bartomeu de Sanc
ta Cilia.
Plecsde Bateigs -de Bunyola- Ar
xiu Episcopal.

1571.Esclau8 de Bunyola.
Bateig d'un esclau de Mag. Franc!
sch Muntaner - nom Antoni Miquel
12 octubre.
Plecs del arxiu Episcopal.

1571. Betig d'un nin fill d'en
March Sta. Silia.
a 30 octubre un fill del Iltre,
Lorenzo Sta.. Silia.

1584. Sigla XVI. Bateig d'una Fi-
lla de March Santesilie.

dossier
	~~11MMINIMffl

A les hores els Santesilies
d'Aufabiaf-Deixaven la petjades de
la seva sang- ja per deseretata,
ja mitjensant esclaus nats Casa
per llibertins a que primer donen
llibertat - i amb ella el llinat-
ge.

1584. Esclaus Bunyola.
A 25 de febrer - bateig d"un fill
de Joan Palou Liberti - se mare
Perete - ha nom Cathalina - Pa-
drins Jordi Palou, padrina la
sanyora Praxedis Palou.-
Plech - de Bateigs- Arx. Episco-
pal.

1562. Confirmacib de una esclava.
Lo Bisbe Arnedo confirmh a Mati-
na Palona filla de etc. cativa de
moss. en Joanot Palou. La mare Si
mona. Padri Johan Palou.
Laus Deo
Plecs de Bunyola - 1562.

COMPARES I COMARES

Bunyola.Als llibres de Bateigs de
dita parroqui - a uns plechs de
1504- s'anomenen padrins, padrines
als dos o tres qui acompanyen el
baptitcat- i als tres o cuatre o
cinc doncels qui tambe acompanya-
ven. La formula era: Item un ba...
teig del compare en Bernadi Monse
rrat. Lo nom del minyo.

{

1)BOOM 99 (1959) 40-41; BSAL 31
1958-1959) 600-602; GEC, v. XV,
p 419.- Barcelona, 1980 i Guillem
COLOM i FERRA; Mn. joan Vich i Sa
lom.- in Fills I1-lustres de Santa
Maria del Cami.- 5.1. (Ciutat de
Mallorca): Escuela Tipogrhfica
Provincial, 1961 p. 9-15.

carnisseria AD01s
sa. plaça



EL NIDO, S.

sabons-detergenta-lleixius

BUNYOLA (Mallorca)	 Telef.	 61 31 21

NOTA DE LA REDACCIO.
En el present número, com haureu

vist, hi falten les seccions d'es-
ports i d'entitats culturals. Aixà
es per mos de que les persones que
ens havien de proporcionar la infor-
mació no ho han fet per motius
justificats. Esperam que en el pro-
per numero vos podrem parlar del
Grup de Teatre i de qualque entitat
esportiva.

es castellet	 14	 literatura
Fl ISABET .kBEYA

LA BRUIXA QUE VA PERDRE LA GRANERA
ALTRES CONTES

IL.LUSTRACIONS: LIAS JOVER

L Eoitorial Moll acaba d editar
el llibre "LA BRUIXA QUE VA PERDRE
LA GRANERA I ALTREb CONTES", un fli-
bre pensat i escrit per ciI5 nins i
nines Llue j- poJen Ilegir totsols.

Si sempre és bo i gratificant a-
ssistir al naixement d'un nou llibre
de literatura infantil en català,
més ho és si el seu llenguatge s'a-
dequa a la parla mallorquina i més
encara si l'autora, N'Elisabet Abayà,
és una veinada nostra.

Al llibre el componen set contes:
el que dona títol al recull, "La prid
cesa que dormia", "Els nanets","El
màgic", "la princesa dels cabells
d'nr", gEl cavall d'En Toni" i
onor". Els contes, d'un llenguatge
planer perà no manco bell, molt assd
quible al vocabulari que manejen els
mins i nines de 6 i 7 anys, estan
escrits en lletra manuscrita i els
acompanyen catorze dibuixos originals
de Luis Jover.

En definitiva, un llibre que feia
falta (la literatura infantil en ca-
talà no és massa extensa), un bon
punt de partida per a l'encontre del
nin amb la literatura. Tant de bo que
fos l'inici de molts de jovenets a la
lectura continuada en català,

Enhorabona, Elisabet i que no
sigui el darrer.

Floristerm

Es Cossid
MERCAT ,10
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rei QUET

pluviometria

1C2) t:1. 2per	 itin.
7 1, per m:

1 1, per m:
8 1. per m'.

25 1. per mz

Mes de gener:

Dia 5 	 5 1
Dia 	9 2 1

Dia 28 	 12 1

Dia 29 	 8 1

Dia 30 	 61 1
Dia 31 	 30 1.

Mes de' febrer:

2
per m.	 Dia 1 	
per m1.	 Dia 4
ner m2.	 Dia 6 	
per m1.	 Dia 7 	
per m1..	 Dia 13 	 •
per m2 	Dia 14	

CAS BOLLETI
DROGUERIA,FERRETERIA,SABATERIA I ARTICIES VARIS

MAJOR 19



humor
Una vegada, fa anys, el batle,

també de fa anys, no va porer a-
nar a presidir un plenari de
Ajuntament i va delegar en el segon
batle, bon home, poc amic de de-
bats i polèmiques polítiques,
perque ocupà.s el seu lloc. La se
sió a penes va durar uns minuts -,
ja clue el qui T)residip, quan va
veure que es comer4ava a discu -
tir, es va aixecar i fent dues
manballetes va dir amb un caste-
llà rAolt nostre' - she levanta
la sheshion poi no entendeishe-,

es castellet /16

noticiari

Vos feim a saber que es despatxa-
ren 189 exemplars del n9. 0 de ES
CASTELLET. Aquesta vegada ha anat
bé perqué costava 150 ptes. però
a partir d'ara n'haurem de vendre
un mínim de 250 per poder treure
per-les depeses. Col.laborau i
ho conseguirem.

DIUMENGE 26 de gener davant el qu
arter ) dos cotxes (seat 600) xoca-
ren frontal- ent. Els mals materi-
als estén pendents de valoració;
els mals personals:Sustos , i, fe
rides que s'arreglaren amb un pa-
rell de punts. -Déu ens guard de
més grosses-.

DIVENDRES 31 a devers les cinc co .

mençà una bona pluja de gel amb
un parell de minuts ho deixa tot
blanc, d'aquest dia ençà quasi a
diari ha plogut i ha fet fred.

DIIIUNS 3 de febrer, el tren va
enganxer un cotxe al pas a nivell
de l'estació, no hi hagué mals de
importéncia-

DIJOU3 6: Fales notícies als dia-
ris de les illes, una família re-
sident a Bunyola ée desagradable
notícia.

DIVENDRES 7: L'horabaixa a l'esco
la festa de "carnaval" per els e -s-
colers. El vespre trull a la pla=
9a per a tot el poble, la partici -
pació, pentura no va esser tanta
com altres anys, però, l'humor i
l'originalitat es feren present
en moltes comparses, el fred va
fer- que la gent es retirés prest.

DARRERS	 Veim qualque compar
sa, es veu que el fred enguany
fet tornar anques arrera a molts.

DrTECRES 12: Pujant al poble, a
baix de l'estació z s'ha aixecat u
na estructura metalica per una
nau que serà per unes irstala -
cions de la casa Renault.   

bar

C4.5 NUER

C/ 	 SANT MATEU , 5 

Supermercat SPAR

varietat darticies
O. OUETOIES ESTAREBEIIES • • M. COIOM BOSCH

C/ MESTRE COIOM 12	 TIF. 613178   
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Opinam que sehaurien de fer ges-
tions amb els propietaris del pan
teó de D. Josep Sastre per tal
trobar una solució, ja que, dins
la nova i bella simetria del nos-
tre cementiri, és una nota discor
dant.

3e està aixecant una nau a l'hort
‘de can Nadal (devoraso n'Amalon-
dra); ens estranya que es permeti
fer aquesta casta de construcció
en un lloc com aquell, s'uposam
que deuen tenir els permissos co-
rresponents i que, el nostre ajun
tament haurà tengut en compte el
conjunt paisatgístic de l'entorn
per tal de que no resultàs m 	  pa
rat.

Amb la renovació que es fa de,les
voravies només es canvien les ra-
joles, si el "bordillo" no està a
nivell o està espenyat, qué ran?

Seguint la pistade l'IVAdels pa-
quets dels reis hem descubert que
va anar a parar a un restaurant
de Valldemossa, a ca un tal Pedro
esperam que els hi fés bon profit

Els aficionats al futbol masculí,
demanen que posin jugadors con -
flictius, d'aquests que l'armen
per no res, diuen que, no només
s'han d'encalzntir quan juguin
les al.lotes.

Atenció.- Extraviada capelleta,
la tia Yaria tocava tenir-la la
setmaria passada; per favor, pas-
sau sa capelleta.

LIStop de l'estació segueix sense
respetar-se, l'altre dia el
en va enganxar un, no 1 1. esco11on
però si

SA BOT/6(/ETA
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Resposta del GOB-Bunyola a "un simpatitzant de més 
fets i manco paraules"

Nosaltres,com ho va fer el qui firma amb un pseu-
dònim tan viscós com aquest,també volem aprofitar
aquesta ocasió per donar a conèixer la nostra satis-
facció per l'aparició de nou d'aquesta revista.Però
també replicar a di	 simpatitzant".
Senyor,e1 que vosté pensi que ningú es preocupàs

de fer campanya contra les cuques de pí és només
part de la veritat,que s'ha de contar sempre comple-
ta.Perque,És vera,no varem fer campanya,però varem
penjar a distints indrets de Bunyola trampes contra
la papallona.Ho podrà comprovar facilment als primers
kilómetres del camí de Sa Comuna,són uns caixonets
marrons amb una bossa transparent plena de polsina
blanca: son pape,llones de processonaria que caigueren
dins la trampa(no	 pogueren completar el seu cecle
reproductiu).
Nosaltres no anirem a tirar a les bosses de pí,per
la senzilla raó de que no som escolSeters,odiam
trons i no volem mal als arbres.
Amb el que sí estam d'acord amb V.,és en la necessi-
tat de que els col.lectius que obtenguin subvencions
del nostre Ajuntament , donin	 com a contrapartida
un servei que revertesqui a la comunitat.
Amb tot aix li volem dir que la seva idea respecte
a la nostra activitat està rovellada,que el GOB-Bunyola
xerra molt però també fa coses,més de les que V. creu,
Si vol informació i és realment "simpatitzant" del

nostre quefer,escrigui manco cartes a Es Castellet,
vengui a les nostres reunions,parli amb nosaltres.No
feim cap sorteig d'un cotxe,però som amics i ho
passam molt bé.I perque duri,votarem No a la per -
manéncia dins l'OTAN.

GOB-Bunyola 

C1SAN1 MATH 11



CAIXA DE PENSIONS
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Beneldes de Sant Antoni de fa més de trenta anys. Com veis a aquesta carrossa

de Sant Antoni amb àngels, la participació de nins i sobretot de majors era més
que l'actual. Hem de dir també que en aquell temps hi havia més bestiar.

deliciosos
productos

007
JUAN CABOT BRUNET

Calle 16 de Jullo - Naves Serman, 1 - 20	 Polígono La VIctorla

Teléfono 29 4117
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1. No és carnaval. En aquell
temps per tot arreu els home-
natges al règim de Francisco
estaven a l'ordre del dia.
Una imatge de la nostra plaça
impensable avui dia,

2. Sembla una manifestació en
contra de la OTAN i és preci-
sament tot el contrari. Es ce
lebra el dia de la Victòria.




