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La REVISTA GALATZÓ vos desitja
passeu unes bones festes de
Nadal i un pròsper any nou

El Carni d'Estallencs estel a punt de
desaparèixer. La feina de
Ilenyaters i de GESA són la causa
	pag. 3

Els nostres regidors digueren NO,
per unanimitat, al camp de golf de
Son Pont.
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Congratulem-nos: es Nadal
«1 una multitud dels exèrcits celestials s'uní Ila-

vors a l 'angel alabant a Déu i cantant: Glória a Déu
a dalt del cel, i a la terra pau als homes que estima
el senyor».

Lluc 2, 13-14

Aquest càntic celestial, repetit infinitat de vegades (ja no dins el
contexte ael cerimonial religiós, sinó fins i tot com a reclam publici-
tari), ens situa a una epoca de l'any ben caracteritzada; NADAL.
Periode d'abrigs i torrons, de bons focs a la xemeneia, de taules
ben parades, de bons dessitjos i salut, de cordialitat entre els
homes, d'abundància i regals, de càntics i d'alegria...

Pere), reflexionant, mirant l'entorn que ens evolta, i sense meys-
prear totes aquestes tradicions, un calfred ens travessa tot el cós:
amenaça seriosa de guerra al Golf, ambició incontrolada de prota-
gonisme i de poder a les nacions i a les persones, adoració «bou
d'or» (no el de na Fatima, sinó els dels israelites), consumisme,
especulació, destrucció de sól i en definitiva de la nostra terra en
ares d'un nou idol: el progrés. Droga, atur, analfabetisme, fam i

i un Ilarg etcétera de desgracies que fan actual l'esgarri-
fador texte de la nostra Sibil.la.

No volem atemoritzar ni pertorbar ningú, sols voldríem des d'a-
qui poder fer nostres les angèliques paraules i, per a tots els habi-
tants d'aquest hermós paratge i en definitiva per a tot el món, es-
borrar de la terra totes les misèries i regalar el do que consideram
més apreciat: LA PAU.

Som afortunats: vivim a un Iloc on no es precisen grans luxes
per a ser feliços (la natura que ens envolta és luxosament hermo-
sa i tranquii.la), no patim fam, els nostres fills podem accedir a l'e-
ducació, tenim al nostre abast tots els medis de comunicació i pro-
grés... No ho espanyem, ni permetiguem que altres ens ho espen-
yin.

La REVISTA GALATZO vos desitja que tingueu unes bones fes-
tes, que el càntic dels Angels es façi realitat i que la hermosa uto-
pia de la pau ens arribi a tots. MOLTS D'ANYS.
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El Camí d'Estallencs està prop de la seva
total desaparició

La instal.lació d'una línea elèctrica entre Puigpunyent i
Estallencs ha estat el detonant que ha disparada l'alar-
ma sobre el perill total de desaparició que corr el Camí
d'Estallencs.

Aquest camí empedrat, no se sap molt bé si es d'ori-
gen àrab o romà, que antigament era el pas que ens
unia amb Estallencs va començar a degradar-se fa un
parell d'anys per l'acció d'uns Ilenyaters de Calvià que
utilitzaven vehicles pesats. Ara mateix, les obres de
GESA -que no és l'única culpable- l'ha degradat encara
més amb la pèrdua de trossos d'empedrat, esbucament
de marjades i aparició de noves dreceres.

Era aquest, un camí de muntanya que FODESMA
pensava rehabilitar després de que els Ajuntaments de
Puipunyent i Estallencs li sol.licitassin la seva recupera-
ció. A hores d'ara, l'únic tram en condicions abarca es-
cassament dotze metres.

L'UTILITAT DE LA NOVA LINEA ELECTRICA POSA-
DA EN DUBTE

De tots és sabut que Puigpunyent i Estallencs no
tenen problemes de subministre d'energia eléctrica. Per
tant, ¿quina necessitat se té d'instal.lar aquesta nova
línea eléctrica?

Segons el director general de GESA, Miguel Pocoví,
«aquesta nova línea forma part d'un doble sistema que
serveix per assegurar el subministre d'electricitat en
aquests pobles en cas de que hi hagi qualque avaria».

Es a dir, que tot és perque aquests nuclis urbans no
se quedin sense una sola hora de Ilum. Més dar, impos-
sible.

Per altra part, se dona el curiós rni de que GESA no
ha demanat els corresponents per.nisos als Ajuntaments

de Puigpunyent i Estallencs. En aquest sentit pareix que
Ia direcció de GESA ho ha tornat tenir ben clar, ja que
segons ells s'ha comptat amb el permis d'Industria i dels
propietaris afectats, mentre que per als permisos munici-
pals se basen amb el fet de que »històricament no se
demanan».

En aquests moments, s'està a l'espera de que la Con-
selleria d'Agricultura visiti la zona per asesorar i perme-
tre, si procedeix, la tala dels arbres que se troben baix la
conducció de la línea eléctrica que entre Son Forteza i
Son Fortuny té una longitud de 4.018 metres.

Antoni Betti



GALATZ6/4

Itervviess
Ban. des 15Glit

-Escolta Colau...
-Uep Mateu! I com anam?
-Be... perd... que saps si hi ha res de nou per devers

es forn?
-0 no ho sabies?
-Que passa?
-Que va venir sa Guardia Civil i per ordre judicial va

fer dessallotjar ses dependències de sa panaderia.
-Per ordre judicial?
-Sí, no se van entendre amb es propietari i sa Justicia

va donar sa raó as darrer.
-Idd jo no sabia res, quan he anat a comprar es pa he

trobat tancat i m'ha estranyat.
-No, i ha estat sa notícia des poble, per tot s'en xerra-

va.
-Ja ho val!
-I aquell d'allà, Mateu, qui és?
-De coió! Que encara no el conèixes?
-No.
-Es qui ens espia cada mes, i després fa ses xerrades

des Banc des Pont acosta de ses nostres xaferderies.
s'apropa cap aquí...

-Bones tardes!
-Bones tardes tengui!
-Altres bones!
-I que puc seure una estoneta amb voltros dos?
-OA hi ha res de nou?
-No, però com ja está prop Nadal, m'he dit: aniré a

veure en Colau i en Mateu, i lis donaré es molts anys.
-S'agraieix es detail.
-Ara que en tenc un a prop que está dins sa Revista,

t'he tenc que fer una pregunta.
-Digués, Colau.
-Es mes passat xerrareu d'un sopar que vos devia es

director.
-Així és.
-I si mateix, el va pagar?
-Veiés si el va pagar, només mancaria.
-Idd li degué sortir car si sou set dins es Conseil de

Redacció.
-Vaja!... perd, xerrem de temes un poc més seriosos.
-Tú dirás.
-Volia dir-vos que es lectors encara no saben sa vos-

tra opinió en relatació as camp de golf.
-Ja és un tema desfassat!
-Sí, desfassat, perd voltros encara no heu dit res.

-Idd jo n'estic en contra. Crec que massa destrossa
tenim ja dins tot Mallorca perque encara n'haguim de fer
més.

-I tú, Mateu?

-I que vols que te digui? Personalment crec que no és
una cosa tan dolenta es fer un camp de golf dins Son
Pont. Això si, una cosa ben feta i ben estructurada...

-Perd això que dius és una animalada!
-Que ja comences com sa coordinadora, Colau?
Com dius?
-Sí home. Sa coordinadora ha bassat el seu no rotund

i sense concessions en unes paraules tals com animala-
da,
que de per sí no demostren res.

-Perd hi ha estudis.
-Encaminats a aconseguir es no.
-No t'entenc.
-Si home, sa Coordinadora ha fet una tasca molt im-

portant, i uns estudis exhaustius tal vegada, perd sem-
pre amb un punt de vista parcial. Es poble en general
desconeix uns estudis seriosos i totalment imparcials, i
que tal vegada existeixen, que examinin totes i cada una
de les ventatges i dels inconvenients que portaria la rea-
lització d'un camp de golf a la vall de Puigpunyent.

-Perd si hi ha més de cinquanta projectes en tot Ma-
llorca.

-Amb això té vos sa raó. Es una exageració tant de
projecte. Perd no ens podem negar a un progrés sa, ben
estructurat i moderat, sense oblidar que en s'aspecte
des turisme tenim, desgraciadament, una estructura de
ciment, que és fruit de mês de vint anys de males ges-
tions, i que ens serveix d'exemple de cara al futur, i que
a més, tenim aquí, i hem d'aprofitar de la millor manera
que sapiguem.

-Perd ja tenim tantes barbaritats dins Puigpunyent...
-Es cert, però això és per manca d'estructuració, per

manca d'uns estudis seriosos del que s'ha de fer.

-Per això hi ha ses normes subsidiàries.
-Afortunadament sí, perd per zones com Sa Vinya,

Son Net, Son Serralta i altres, aquestes normes arriben
massa tard.

-I tú, periodiste de mitja tinta, també estás a favor des
camp de golf?

-Doncs... crec que no.
Mateu, Co lau i algú més.
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Informació Política Local 

NOTA DEL CONSELL DE REDACCIÓ:
Davant l'esdeveniment i la importancia que tindrà pel

nostre poble les eleccions municipals del mes de Maig,
la Revista Galatz6 amb l'esperit de fer arribar al nostres
lectors una informació justa i imparcial sobre les activi-
tats que amb més o menys intensitat durant a terme els
partits politics locals de cara a la carrera de dia 26 de
Maig, els hi hem feta arribar una carta on els hi obrim
les pagines de Galatzó i els hi posam una serie de con-
dicions sobre la manera que hauran o haurem d'informar
a l'opinió pública en general.

Som conscients del paper prou significatiu que podem
jugar d'aquí a les eleccions municipals i de la importan-
cia que tenen aquestes pel futur del poble. També
sabem que la Campanya Electoral ja ha començada, per
la qual cosa se produeixen una serie de noticies que
evidentment no podem ignorar, com per exemple el
tema de les llistes electorals.

D'aquesta manera, donam per inaugurada una nova
secció a la Revista que ajudara a =Or els moments de
tertúlies a cafes, botigues i carrers. Així també, cons-
cients de la importancia de la carta que hem enviada als
partits politics i del dret que tenen els nostres lectors a
sebre del seu contingut, publicam íntegrament els seus
únics quatre punts.

Durant els pr6pers mesos de Marc i Abril la Re-
vista posara a disposició de tots els grups politics de la
localitat una pagina per a que l'utilitzin per a la seva
Campanya Electoral.

2".- D'ara endavant, la Revista publicara qualsevol
esdeveniment relacionat amb els esmentats grups sem-
pre i quan ho trobi prou significatiu. La via per la que
ens poden fer arribar qualsevol notícia que els interessi
per a que sia publicada es la d'entregar un escrit a qual-
sevol membre del Consell de Redacció abans del dia 7

de cada mes.
La Revista en fera d'aquest escrit una notícia sempre

que el Consell de Redacció vegi oportuna la seva publi-
cació.

3 3 '.- També se publicaran noticies que se creguin
atractives encara que no ens arribin directament del
grup.

4.t 	 notícia que consideram d'especial interés es
la que les Ilistes electorals que publicarem amb prioritat.

Una vegada acabat el plag de presentació d'escrits,
només ens havia arribat a la nostra Redacció el de l'A-
grupació Independent. Per la qual cosa, la Revista Ga-
latzó informa que:

A.I AGRUPACIO INDEPENDENT
*Dia 20 de Juliol a Puigpunyent i dia 4 d'Agost a Gali-

lea es celebren sengles. actes públics per informar de la
gesti6 municipal duita a terme "del grip.- -

*Al mes de Setembre s'elaborá i aprova en Assemblea
una Ilista provisional de .Candidáts i que ésla següent:

1.1Antoni -Arbona Pujadas
2.-Joan Bet- MOrell
3.-Manuel Pinter* Gómez
4.-Pep Toni : Balaguer Morell
5.-Magdalena .Font - Palmer
6.-Joan Ripou Barceló
7,-Antoni Colom Ferra
8.-Catalina Pont Riera
9.-Miquel Vidal Barceló
10.-Joan Arldós Martorell
11.-Bartomeu Moragues Martorell
12.-Julia Alemany Alcover
13.-Ramón Morey Ballester
14.-Antonio Cano Atienza

ELECTRICA JORDI
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GIETES PER A AMiC5 AMi6kICTES

PER thIA 400 FORMA tfi D6AR PIE V;Iig

I.- LA JI/CUETA Okb.LICA

Anomenam juguetes bétliques a totes aquelles

que imiten armes o serveixen per a matar.

Tots sabem que el cinema, la teirisia, el vi-

deo van introduint el/la nin/a en un ambient

d'agresnivitat. Aixi, les juguetes bitliques

tampoc fomenten la collaboració, pinó que mis

bir la competitivitat;e1 típic esquema "jo et

puc" i dels "bons contra els dolents".ESTUDI DE LES JUGUETES

Quan s - acote', les festes de Nadal, motto de

pares es traben amb et problema de guinea ju-

guetes han de r,mprq, ale seus fills/llee, a

part de les conetderables quantitate de do-

biers que s - hi gasten.

EZ cotlectiu de No-Violincia i educació apro

fitant aquesta ocasió, volem erposar /a nos-

tra °pima, sobre aquest tema, donada la im-

portancia gut ei joc i /a jugueta tenen en

la vtda del/la ninfa

Sovint els majors consideram el joc com quel-

com 	  importancia, l'única funció del

qual es entretenir et/la nin/a, pera la reali-

tat en. demostra que el joc is l'activitat

central de la infancia t la jugueta is la pri-

cipal eina per ale foes, per (Lira is molt im-

portant saber trier la jugueta per a cada nin

edat.

Les juguetes betltques suposen per al/ln nin/

nina la iniciacia i el fonament d'un determi-

nat sistema social competitiu i violent. Atri

la violéncia que hi ha dins ells sera, quan

sigui mes gran 1 - arbitre de les relacione so-

cialssel mes gran triomfa, ti ra6 i, a mis,

es el bo.

Matar i morir formen part del joc, i en airi,

trobam un menyspreu cap a la vida.

Eristeiren juguetes molt mis adequacies que

les betliques per orientar cap a una creati-

vitat constructora l'agressivttat natural

del/la nin/a, que no podem dir que sigut vio-

lencia. Una educació no repressiva, tant dins

la familia com a dins l'escola, eviten, en bo-

na part que l'agressivitat natural de1/..o nin/

nina es convertetsi en necesaitat de violin-

eta, encara que names sigui en el joc.

UNA EDUCACIti PER A LA CONVIVENCIA, LA JUS-

TiCIA 1 LA PAU RA DE PRESC1ND1R DE bES

JUGUETES Rkbh1QUES.
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2.- LA JI/CUETA SOFISTICADA.

Aquesta juguetn ee caracteritec, fonamental-

ment, per la seva inutilitat pedagdgiea a l'

horn de demenvolupar la imaginació del/la

'i in

El/la nin/a amb aquest tipus de juguetes que-

da redut a er un espectador paseiu; la sevo

participactd és nulla, d'aquí que després de

poc temps el/lo nin/a s'avorreir i oblida la

jugueta o Fa destrossa per veure com is per

dintre.

3.- LA JUGUETA SEXISTA

La nostra critica vo dirigida més que a la

jugueta en ai, a la funció que ae lt otorga

L que la converteix en instrument tdeoldgic

de qué se serveix el sistema per a perpetuar-

se. D'aqueeta forma, el/la nin/a, a travis de

la jugueta, assimila la discriminació t re-

produeix els esquemes masoltetes que imperen

dins la noetra societat,esquemee que es re-

flecteixen principalment en la dtferenciació

de les juguetes en funció del sexe. Les ju-

guetes destinades a la dona la incapaciten

per desenvolupar un paper important dins la

societat.Aixi,per exemple,en els jocs que

imiten lea professions dels adults, la nina

representa sistematicament papers secundaris

sempre subordinate a un grau superior ocupat

poi nin (er. "metges i infermeres").

si volem aconseguir una societat ,omposta per

persones i no "moscles" i "femelles", brm de

ruedar al marim l'eduraciii de ni ,In

L'alternattva que proposa id una jugueta

que reuneix{ les seguente condicione:

4ACTIT:El/le nin/a ha de poder manejar-la,

moure-la.desarmar-la si es prects,canviar-

li la forma. Es tracta de conseguir que en

el joc el gran protagonista sigui el/la nin/a

no /a jugueta.

EDUCATIU: Les juguetes que oferim als nos-

tree fills/Iles han d'ajudar a despertar en

ells/elles sentiments pacifies, de companyo-

nia, d'amistat t que potencitn la seva capa-

citat creativa i tntel:lectual.

FÁCIL: En el seu maneig, no molt compltcat,

ni ton frdgil que hagi de ser amagat dins

un armari.

*CREATIU: Que fact pensar al/la nin/a, que li

faci utilitsar la saga imaginació i fantasia.

El desenvolupament de la creativitat es fona-
mental, ja que fard que demd sigui un home ca-

paç, una dona segura, amb posaibilitais de

transformar aquesta vida en una altra mes hu-

mana.

Traducció d'un tríptic editat pel «Colectivo de
No-Violencia y Educación»

MUEBLES
BESTARill

I
siNDKATo:

Patronato Obrero, 24

07006 Palma de Mallorca
Teléfono 7 7 0 6 1 4 LUIS MARTI
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Ja hi tornam a ser, benvinguts una altra vegada a les
nostres pagines.

A SES TIMBRES i ha passat pel cap que ara que ja
estam dins les festes de Nadal podríem fer un poc d'his-
toria, i hem pensat que estaria bastant 166 acostar-nos
per uns moments a l'esperit de Nadal de fa bastants
d'anys, posem més o menys uns quaranta o cincuanta
anys endarrera. I per tal de recollir una mica aquelles vi-
vències hem parlat amb Don Miguel Mosan «Mossona» i
l'hi hem fet aquestes preguntes:

-Voldríem sebre, qué se feia per Nadal quant vos ereu
al.lot?

-Per Nadal, que tengui record se feien Matines, se
cantava sa Sibilla, se feia Missa i no se feia res pus.

-Contau-nos com eren ses Matines.
-Bé, ses Matines començaven a les dotze i era una

missa normal com cada Diumenge, tan sols canviava
que se cantava sa Sibilla. Els al.lots no cantaven villan-
cicos pels carrers, no s'usava i només se feia això.

-Qui era el que cantava sa Sibilla?
-Sa Sibilla la cantava un nin, la va cantar un cosi meu

durant molts d'anys, l'hi deien Antoni “Puntera» i Ilavors
Ia va cantar també durant bastants d'anys un que li
deien en Miguel .Patata».

-De festa, que se solia fer?
-No se solia fer molt, una comedi. Sa gent d'es poble

feia una comedi, una com ara fan aquestes.
-De pastes, torró... hi havia costum de fer qualque

cosa?
-Torr6, es torró aquest d'ametlla sempre n'he vist fer i

de pastes no se feia res.
-I com ho feia sa gent per fer festa?
-Ses families se veien per Nadal, o anaven a dinar a

ca els veils o els veils anaven a ca els joves i era allá on
sa convidaven a lo bó que havia fet.

-Dins la fi d'any que feien res?
-Per cap d'any se feia festa i magra, hi havia molta de

gent que si esteia fent feina fora ja no venia. Els qui

eren aprop feien una mica de festa, qui no matava un
gall o una gallina aquest dia ho feia per Nadal o pels
Reis.

-Pels Reis que se feien?
-Hi havia els Reis que se feien el dia dels Reis, no hi

havia s'arribada la nit del Dissabte. Sa feia la comedi
dels Reis a la plaça.

Hi havia un aparato per montar la Casa Santa, en
aquell temps se montava i l'empleaven per fer els Reis,
montaven s'escala davant es portal d'es bar que hi havia
un passillo, que hi venia be, amb un taronger i una mica
de jardí i un petit balconet dalt el portal del bar i alla ho
feien. Després fa uns deu o dotze anys es va fer dins
l'església.

-Els Reis què duien qualque jugueta?
-No, no en duien. Ses juguetes les duien son pare o

sa mare a ca seva, si es que en duien, ja que no s'usa-
va dur-na moltes.

-I es primer regalo que vos vareu dur quant ereu Rei,
quin va ser?

-Un carro amb un cavall. Un carro de fusta i un cavall
de cartó. Hem vaig desfressar de Rei i sa mare el va cri-
dar.

-Qué vos pareixien ses festes en general?
-Eren bastant pobres i senzilles, no com ara. Però

com que en aquell temps no hi havia altra cosa eren
ben divertides.

-Moltes gracies Don Miguel i que passeu unes bones
festes.

Amb aquesta entrevista esperam que vos hagueu
acostat un poc más al passat. I SES TIMBRES vos con-
vida a que passeu tots un bon dia de Nadal, un marave-
ilós dia de cap d'any uns extraordinaris Reis si pot ser
havent vist o veient el nostre petit poble tot ben nevat,
que ja en toca ser hora.

GRACIES I FELICITATS



L'Encletxa

Anton! Serra

Son Pont, ¿salvado?
Ya habrán leído ustedes que el Ajuntament de Puig-

punyent informó negativamente y por unanimidad
—los Independents, en el poder, y el PSOE, en la opo-
sición— el proyecto de convertir Son Pont en un
campo de golf con urbanización sin camuflar. La deci-
sión municipal se basó en un riguroso trabajo realiza-
do por nuestra Universitat sobre impacto ambiental y
recogía (aspecto, sin duda, importante) el sentir de una
buena parte de la población puigpunyentina que, en la
encuesta realizada, se manifestaba en un ochenta por
ciento (80%) contraria al proyecto. Así que, en princi-
pio, los que estamos a favor de la conservación de
aquel entorno natural privilegiado (que no es lo
mismo que repudiar el turismo ni dar la espalda al
progreso, i por los mil buditas esclerotizados!, ono es
eso, señor presidente, no es eso», como dijo aquél), res-
piramos aliviados... Pero, ¿seguro que Son Pont está
salvado? Tengo mis dudas. El informe negativo del
Ajuntament no es vinculante, uep, passarell!, y no se
me olvida (permítanme la personalización) que al
frente de la Conselleria d'Obres Públiques hay un con-
seller-ingeniero que ha demostrado su debilidad natu-
ral (digámoslo de una manera convencional) por el as-
falto, el portland y el hormigón, eso sí, basada en la cu-
riosa teoría (que comparten los batles de Andratx, Vall-
demossa, Calvià y otros) de que 'Tara conservar hay
que destruir». Esto me provoca inquietud y temor, ¿a
usted no?

Sin embargo, permítanme profundizar en el dilema:
me gustada saber cómo la Conselleria argumentaría la
autorización de la urbanización golfaire, en caso de que
hiciera «oídos sordos» al informe del Ajuntament, por-
que lo de «interés social» ya no vale. Más aún: cuando
Ias elecciones municipales y autonómicas están a la
vuelta de la esquina, ¿qué consideración les merece, a
mis ilustres amigos del PP, la tan cacareada oautono-
mía municipal»? ¿Se la pasarían por montera?
¿Prevalecerían los intereses privados, el amiguismo
económico y, en definitiva, el caciquismo politico-
social? Ahí les quiero ver... Son Pont puede resultar es-
clarecedor para la politica conservadora.
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RETALLS D'UN PLE HIS-1'6131C

Doce minutos fueron suficientes para que el
pleno extraordinario convocado para las 21'00
horas de ayer rechazara el proyecto del campo de
golf de Son Pont. Los concejales de Puigpunyent
votaron en contra del proyecto que, además de los

18 hoyos del campo, contemplaba una oferta urba-
nística complementaria que hubiera supuesto du-
plicar la población del pequeño municipio de la
Serra de Tramuntana. La decisión de los represen-
tantes municipales se argumentó especialmente en

el contenido del estudio sobre la evaluación del
impacto ambiental que el Consistorio encargó
meses atrás a la UM. La unánime decisión de los
politicos locales fue acogida con aplausos por el
numeroso publico que llenaba la sala de actos.

Puigpunyent no quiere el golf de Son Pont
El numeroso público asistente al pleno festejó con aplausos la unánime decisión del Ajuntament al mostar su rechazo al proyecto

MIQUEL BAUÇA

30
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Baleares

	Opinión 	

La lección de Puigpunyent
La negativa dada por unanimidad por el Ajuntament

de Puigpunyent al proyecto del campo de golf de Son
Pont supone una buena noticia y un punto de referen-
cia a tener en cuenta a partir de ahora. La decisión del
Ajuntament viene a demostrar que es posible adoptar
posturas de este tipo y no caer siempre en las redes de
los «encantos- que ofrecen los promotores de campos
de golf e instalaciones similares.

Pero lo más significativo es que no ha sido sólo la
clase política la que optado por decir «no« al campo de
golf, sino que ha sido la mayoría del pueblo la que ha
apoyado este rechazo, como demuestra la encuesta
relizada entre los vecinos y los aplausos con que se re-
cibió la resolución municipal.

Puigpunyent ha preferido mantener su identidad,
conservar su entorno natural antes que plegarse a lo
que venimos en llamar progreso, un progreso que a la
larga muchas veces se vuelve contra nosotros (los
pueblos mallorquines). Por contra, el pueblo de Puig-
punyent ha optado por vivir en la sencillez antes que
perder su máximo valor, su propio atractivo natural,
que, como muy bien deducen sus responsables politi-
cos y sus habitantes, supone un recurso rentable de
cara al futuro. La decisión de este pueblo, que no cuen-
ta con demasiados recursos económicos, pone en evi-
dencia el argumento al que tanto se recurre por parte
de la mayoría de muncipios de que sin instalaciones
como a las que ha renunciado Puigpunyent no podrían
sobrevivir, y eso que quienes suelen hacer este tipo de
afirmaciones son los alcaldes y concejales de urbanis-
mo de municipios con recuros económicos mucho ma-
yores, y los presupuestos cantan, que no este pequeno
pueblo de la Serra. En definitiva, algo que nos tendría
que hacer recapacitar cuando hablamos de ordenación
del territorio y de alternativa turística. Tal vez resulte al
final que lo que hoy tenemos por alternativa no termine
siendo el camino hada el hundimiendo más profundo
de nuestra tierra. ¡Bravo, Puigpunyentl Al menos, si os
habéis equivocado, habéis tenido el Valor de decidir
por vosotros mismos antes que sucumbir a presiones
no slempre sanas.

JAUME MARCH
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Nadal dels anys 30

Un horabaixa, a posta de sol, a l'entorn d'una foganya
ben calenteta, ens reunírem per a recordar temps enre-
ra, i parlàrem de les Festes de Nadal, en la decade dels
anys trenta, al nostre poble de Puigpunyent.

Formarem la tertúlia un grup de puigpunyentins i puig-
punyentines, joves en aquells temps que visquérem
unes festes nadalenques ben distintes a les actuals. Da-
vent una tauleta, amb unes galletes i un glopet de vi
dolç, ens hi asseguérem Na Magdalena des Serrait, Na
Magdalena Maura,
les germanes Teresa i Magdalena jun .ment amb el qui
subscriu En Pere Serrai, a més a més d'altres amics
que ens han aportat el seu punt de vista.

-«Jo no se si em recordaré de res»
--És igual. Ja veuràs que entre tots, sí, que en treu-

rem moltes de coses»
I tantes com en sortiren! No tendrem espai per a

transcriure-ho tot. Dues cintes magnetofôniques en són
testimoni, per si qualcú ho volgués comprovar.

Començaré pel temps que ens prepara per a les fes-
tes. És l'estació de l'any aquesta de la tardor tan con-
trastada, tan verda, que ens deixa els arbres de fulla ca-
duca, grocs, esquelètics i el sól encatifat de gespa verda
que neix mesclada amb l'ocre de la fulla caiguda, que
ha acabat la seva feina de donar-nos sombra en un
estiu que ja ha mort.

L'humitat i les noves pluges han anat creant un am-
bient nou, tot es un perfum nostalgic. És temps de ma-
tances, esclata-sangs, tords, cegues i estornells. Olives,
tafones, codonyes i arboces són aconteixements que en
el nostre poble ens preparen per a Nadal.

-¿Com es preparaven les Festes?
-¿A ca nostra, mon pare ens feia resar quaranta Ave-

Maries, després del Rosari, durant el temps d'Advent».
—El que teníem tots era una iHusió molt forta, la més

gran de l'any».
-«A totes les cases, a partir de la Festa de Sta. Catali-

na, es començava a preparar el torró, els pollastres i
demés preparatius gastronòmics per a passar amb la
major alegria, les festes mes tradicionals i entranyables
de tot l'any».

Sortiren a rotlo els noms dels Rectors d'aquella epoca:
Mns. Toni Moragues, Gabriel Cabrer, Toni Garau Pla-
nas, Mateu BauçA... No oblidem que tot es centrava
amb motius religiosos.

L'acte central de totes les festes era la celebració del
que s'anomena la funció de Matines, per l'Ofici monastic
que es resava abans de la Missa de mitja nit.

El personatge destacat fou sempre el nin que havia de
cantar la Sibiila. Cançó antiquíssima, prohibida i resca-
tada dels Autos Sacramentals de l'Edat Mitjana, quasi
únicament conservada a Mallorca.

Recordàrem un bon conjunt de noms de nins cantors:
En Tomeu des Forn, En Jaume de Ca's Garriguer, En
Tomeu Placeta, el fill de Guardia Mas, En Josep de S'A-
talaia, N'Antoni de Ca's Metge, En Josep Tòfol...

41.90.4p.ovowearepose.....m,

-«Jo record el meu germà vestit amb una túnica de
colors (conta Na Magdalena Placeta), unes sandàlies
fermades a les calces blanques fins a mitjanit cames,
fetes per mi mateixa, duia un barret molt garrit i l'espasa
a les mans».

«També sortia un Angel que contava l'anunci als pas-
tors i es convertia en el segon personatge de la nit».

Els càntics de Nadal (es Villancicos) corria a càrrec de
dos cors, un d'homes que ho feien des del Cor i un altre
de dones, molt nombrós, que cantaven des dels ban-
cals, ja que estava prohibit en aquells temps els cors
mixtes. »Jo vaig cantar-hi més de quinze anys», diu Na
Magdalena del Serrait.

—Era una funció molt hermosa. Duia temps de crepe-
ració intensa. Creava amistats i fins i tot matrimonis. Nit
d'iHusió i esperança».

-«Aquesta celebració es repetia també el dia de Cap
d'Any, pels qui no havien pogut assistir-hi el dia de
Nadal.»

Després d'haver parlat fins aquí del ritual religiós, pas-
sam al que feien a les cases, en família, al poble.»

-Doncs podem parlar dels menjars tradicionals de les
festes nadalenques»

-«El que duia molta preparació era pastar les coques.
No eren tan fines com les d'ara. La pasta era la mateixa
que la del pa. Havia de fer veta. Les feien tovar dins les
barques o dins un calaix del canterano durant bastant de
temps». Eren de pasta de pa dolç i amb grans d'anis-
set.»

-«Els torrons nostres eren senzills, de bessons d'ame-
tla torrats, mólts i pastats amb canyella i sucre. Omplien
dues neules, i en algunes cases, també n'hi havia que ja
provaven de fer torró de Xixona, dins un caixonet de
fusta.»

-«Tot el torrró es feia a casa. Quasi no es podia com-
prar res. Vivíem molt pobrament. A unes poques cases
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es permetien adquirir un tros de torró fort».
—Aim!) si. A la majoria de cases puigpunyentines mai

hi faltava el tambó d'ametla, que tan dur era que feia pe-
rillar les dents i els queixals».

Els menjars més freqüents eren sopa amb pilotes o
arròs sec, escaldums de pollastre o d'indiot, ben regat
d'un bon vi o melvasia, i les postres d'aquests dies eren
extraordinàries: coca, toad), neules torrades, bessons
d'ametles també torrats, nous, magranes, meló i tot tipus
de fruita que es pogués conservar fins a aquest temps.

Cal destacar que a alguna familia es conserven tradi-
cions molt singulars. A ca nostra, en Hoc d'escaldums
feim la «cassola dolça», condimentada amb moniatos,
diverses classes de carn, sucre, pinyons.

-Es curiós (com també feia notar En Nofre) que la
seva mare, Made) Bel, per aquestes festes preparava la
Ilei d'ametla, costum del Pla de Mallorca, introduïda pels
Frares Minims a Sta. Maria del Carni.

També comentava Na Magdalena del Serrait que re-
corda que son pare arreplegava les cabres que pasture-
ven pel Reveller de Son Puig, que a les hores era seu, i
les munyien per a preparar un plat especial de Ilet de
cabra».

-«Altre plat de postres bastant generalitzat era la grei-
xonera de coca amb I let, que tenia dos ingredients prin-
cipals: les &Aces (bescuit) i llet ben espessa, molt de
sucre, canyella i bon profit».

-Un amic jove volgué afegir que recorda de la seva

padrina que feia també aquests dies un plat molt espe-
cial i sustanciós que creu que anomenaven «salsa eivis-
senca» i que un dia ens dira de quins ingredients estava
compost, (carns, ametles, sucre...)

-«En acabar el dinar familiar celebrat a casa dels pa-
drins, es resava un Pare-Nostre pels avantpassats. En
aquests dies, el centre de reunió era a l'entorn de la fi-
gura patriarcal dels avis. Per a ells era el gran dia fami-
liar, per als més joves era el tribut de veneració vers els
seus majors.

¿I com es celebraven popularment les Festes de
Nadal, Cap d'Any i Els Reis?

costum era que els grups de teatre preparassin
les seves obres, tant ell parroquial com l'altre grup inde-
pendent. També hi havia a les hores tres sales de cine-
ma que oferien les primitives pel-lícules de cinema mut, i
que per aquestes dates programaven el millor que sa-
bien.

Pelt el que específicament es referia a Nadal, ressen-
yaren els jocs de cartes (set i mig i truc) tant entre fami-
lies com als «cafès». N'hi havia que aquests dies es
passaven de la retxa. «El meu home —diu una contertiá-
lia— hi va fer dos anys, la nit, i l'hi vaig advertir que si
ho tornava fer, jo també me n'aniria. I li va servir de 110.

També destacaren com a consuetudinari la represen-
tació dels PastoreIls que coincidiren en recordar espe-
cialment la representació feta a s'Hort d'Avall i com a
acte culminant de totes les festes l'escenificació popular
dels Reis, obra teatral molt acrissolada dins el poble ma-
llorqui. Solien fer-ho al Planet.

Cal fet ressenya altre tant, d'un Betlem monumental
que instal-laven les Monges al seu Convent. Tenia figu-
res en moviment, serradors, rentadores i Na Juaneta
que sortia a passar bassina. No hi havia família que no
visitàs aquest Betlem i dugués el seu present a les Mon-
ges.

I per acabar, dir a la nostra juventut que les «Innocen-
tades» que avui segueixen fent-se, no són altre cosa
que la continuació de les que nosaltres els majors ja
férem i que esperam que segueixin per molts d'anys.

Bones Festes a tots de part de tots els padrins del
poble.

Pere Barceló
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Noticies Breus...
*Segon Comunicat de la Coordinadora

La coordinadora anti -camp de golf ja ha tret al carrer
el seu comunicat. Al mateix, es tracta la visita que feren
alguns dels seus membres al President del Parlament
Balear; l'aferrada de cartells que feren als nostres ca-
rrers; una referencia a les 300 firmes que ja s'han reco-
llides; una informació del moviment econòmic de la coor-
dinadora; la serie de contactes que se tenen amb altres
coordinadores i organitzacions de l'Illa que Iluiten per la
mateixa causa; i potser el més important, l'ASSAMBLEA
INFORMATIVA que es ferà pel poble Divendres dia 21 a
les 21'30 h. al Saló Parroquial.

*Nou representant de la Revista al Patronat
Aquest mes la Revista Galatzó ha presentat davant el

Patronat Municipal de Cultura el seu nou representant.
En Pere Barceló ha suplit a n'en Joan Martorell que per
culpa dels estudis ha tingut que deixar de banda aques-
ta representació.

METEOROLOGIA
Aquest passat mes de Novembre ha estat un mes en

que la plutja i el fred han estat els grans protagonistes.
NOVEMBRE:
Dia 7 	 .0'5 litres
Dia 8 	 73 litres
Dia 9 	 23 litres
Dia 10 	 16 litres
Dia 21 	 5 litres
Dia 22 	 4 litres
Dia 24 	 10 litres
Dia 26 	 0'5 litres
Dia 28 	 31 litres

En total plogueren 163 litres i les temperatures, sobre-
tot el vespre, foren molt baixes no superant quasi mai
els 10 graus.     

,gar garroquial
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*Reunió anual de les delegacions del GOB de la Part
Forana

El Dissabte dia 24 de Novembre el nostre poble fou
l'escenari elegit per a la reunió que cada any fan les de-
legacions del GOB a la Part Forana. A la mateixa hi par-
ticiparen la quasi totalitat de les quinze delegacions que

existeixen actualment i es tractaren, entre altres coses,
qüestions com el de l'ampliació de la Junta Directiva o el
de la recerca d'una major descentralització administrati-
va de l'entitat. També s'estudia la modificació d'alguns
punts dels Estatuts i el programa d'actuacions pel prdiper
any.

SUPERMERCAT

GALATZ
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i MERCERIA

Tel. 61 43 15 - SERVICI A DbMICILI
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«Diada de germanor»

Mantra uns !wen t•rtuus *sporran( *Is cumers no perdian caked.. Ss REVISTA GALATI° tampoc volgue deism Oa participai e s

testa.

Tots aquests I d altres qua venguenen morn lard, s •banarsm e as

comunitaria.

Al liarg de sa festa quedi constancia del caráctar reitoratiu de sa
pancarta de sa coordinadora anti-camp de golf.

Així encapsalava es Patronat Municipal de Cultura sa
seva convidada al poble al II Concurs de paelles. Un pa-
rell de dies abans, ja se podia sentir el run-run a tot
arreu...

-I dia 6 qua no hi ha ses paellas?
-Sí. Chid no n'has de fer cap tú?
-Es clar que si, de ca nostra hi anirem tots.
-Jo no en faré cap, perd aniré a menjar sa que fa s'or-

ganització per sa gent que no concursa.
-No i n'hi ha que carreguen fort a sa botiga. Compren

del millor que troben, i crec que sa rivalitat sera ben
forta.

-Jo no hi vaig per guanyar.
-No, ni jo tampoc, pert... si cau qualque cosa millor

que millor.
Conversacions com aquesta era ses que hi havia per

ses botigues.

Arriba dia 6 i tots els concursants amb sanalla, paelle-
ra i fogó al coll, anaven comparaguent al Poliesportiu
per preparar un bon foc i treure es davantal. Afortunada-
ment, bon sol i no molt de fred acompanya en tot mo-
ment sa festa.

En total se presentaren NOU PAELLES, totes elles
acompanyades de molta bulla al seu voltant. El jurat po-
pular elegit per s'ocasió estigué format per Antoni
Garau, na Teresa Martorell, na Gollete, i na Catalina
Martorell.

Es tercer premi fou per sa família Barceló Barceló, es
segon pel nostre metge Pere Antoni Garau, i es primer
d'aquest II Concurs de paelles per en Jaume Sampol i
en Joan Arbós.

Pere) més important que guanyar, es que se va aeon-
seguir el que se pretenia: “QUE FOS UN DIA DE GER-
MANOR».
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Futbol
Com ja apuntàvem al darrer número, el nivell de joc

del nostre equip de futbol ha millorat molt encara que
segueixen sense acompanyar els bons resultats.

En el partit jugat davant el Pla de Na Tesa al nostre
camp se va jugar un bon partit, fins el punt d'anar da-
vant al marcador per dos gols a zero, maigrat que al
final dos fallos del porter propiciaren un empat que eis
visitants pel seu joc no meresqueren. En aquest partit en
Xisco Morey va ser expulsat a falta de vint minuts per a
l'acabament del partit per una entrada a un contrari..

Amb la visita a Valldemossa a punt va estar ei nostre
equip de treure qualque positiu ja que el Puigpunyent va
jugar bastant millor que els locals. Emperò, ia (alta de
davanters que marquin gols quan les ocasions se pre-
senten va ser un greu inconvenient pel nostre equip, el
qual veure com una de les poques coasions de gol que
va tenir el Valldemossa la va aprofitar per ter ei que
seria únic gol del partit. Novament amb la visita a Algal-
da se va perdre per un contundent resultat, sense deixar
de banda que en algunes fases dels noranta minuts se
va controlar el partit.

Amb la visita al nostre Poliesporitu de l'equip de Santa
Maria se va produir la segona victòria del Puigpunyent
en el que duim de Lliga. Va ser un partit que va comen-
çar en clares ocasions de gol per part dels visitants que
no saberen aprofitar. Pel contrari, ei nostre equip en un
contraatac va marcar el gol amb el que va finalitzar la
primera part. A la segona part i després d'uns minuts d'i-
gualtat fou el Puigpunyent qui ens uns moments d'inspi-
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ració ofensiva va donar per decidit el partit amb dos
nous gols. Sense oblidar cue el Puigpunyent va acabar
el partit amb dos lugadors expuisats, com varen ser en
Nany i en Miguel Ramon.

RESULTATS
Puigpunyent 2 - Pla de Na Tesa 2 (gols: Xisco).
Valldemossa 1 - Puigpunyent O.
Algaida 3 - Puigpunyent 1 (Gol: Andres).
Puigpunvent 3 - ianta Maria 0 (Go ls: Andres (2) Y
NanV)•

FUTBOL-SALA

El passat dia 27 d'Octubre tingué iloc l 'mid  de la Iliaa
de l'equip de tutooksala ce Puigpunyent a la categoria
,<Benjami». L'edat a'aquests nins esta entre eis set i eiS
nou anys.

En ei moment de reaactar aquesta cronica s'havien
qat un :otal ce sis partits. tots ells amb resultats adver-

sos oel riostre eauip. Pegant una uilada en aauests re-
suitats veim qualque derrota bastant abultada i aitres en
el que el tanteig ha estat mes igualat. No hem d'oblidar
que la idea basica de fer un equip amb aquests nins es
la de la seva formació física i el de l'inici en aquest es-
port del tutbol-sala, per la dual cosa eis resultats son io
ce menys, però si se guanya sempre molt més millor.
Així i tot, es d'esperar cue a mesura clue avança ei cam-
pionat l'equip millori. tant en técnica, com individualment,
com en el joc de conjunt. i d'aquesta manera arribin
prest algunes victòries que a bona nora se la mereixen
aquests nins al igual que ei seu monitor Biel Flaquer.

L'equip de futboi -sala el formen eis següents fins: Vi-
cenç Nigorra, Biel Flaquer, Hernesto Mercadal, Miguel
Angel Martínez, Marcos Nigorra, Joan Miguel Bosch,
Pep Ramon Diaz, Xavier Picó, i en Sebastià Martorell.

RESULTATS
San Buenaventura 2 - Puigpunyent O.
Puigpunyent O - Montesión 14.
Marratxí 7 - Puigpunyent 1 (Gol: Flaquer).
Puigpunyent O - Bellavista 4.
Santa Antoni Abad 7 - Puigpunyent 2 (Gols: Martínez i
Bosch).
Platges Arenal 3 - Puigpunyent 2 (Gols: Bosch • Fla-
quer).                                                

AL.                                                         
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