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A la mort d'En Moll
Entre els escriptors i novellistes es sabut alb que diu que un home es

conegut per les seves obres, malgrat que aquestes estiguin dedicades a la
recerca i catalogació científica de les paraules. Creim que ningú pot omplir
millor aquesta idea que en Francesc de Borja Moll, el qual morí el passat
18 de Febrer, després d'haver realitzada una feina esforçada a favor de la
I lengua i la literatura catalana durant més de seixanta anys.

Els qui tingueren la sort de coneixer-ho, tal es el cas de dos membres
d'aquest Consell de Redacció, no dubten en definir-ho com a un home to-
lerant, respectuós amb tothom, treballador incansable i sempre disposat a
ajudar a tots.

En Borja Moll juntament amb Mossen M• Alcover, dugueren a terme una
tasca ingent en favor de la dignitat del nostre poble: l'elaboració del monu-
mental i magnífic Diccionari Català-Valencia-Balear (1926-1969), però
també la fundació de l'Editorial Moll i l'Obra Cultural, a més del seu suport
a qualsevol esforç personal que servís per redreçar una Ilengua que ha
estat —i continua essent— maltractada. Tant va ser així que la pròpia fa-
mília Moll era un dels pocs focus dinamitzadors de la nostra Ilengua que en
aquells difícils moments existien, ja que estaven totsols i amb molts pocs
medis i, sobretot, vivint dins un ambient social ple d'hostilitats i incompren-
sions.

És trist, però necessari, afegir que en Moll ni demanava ni precisava re-
coneixements: però hagués estat molt desitjable que la nostra societat d'a-
quell temps captara la importancia del Diccionari. I també es bastant dolo-
rós haver de reconèixer que, passades les époques de pobreses i dictadu-
res, i els anys seixanta i setanta, no feren als mallorquins més cults
—malgrat que fóssim una societat molt més pròspera—, ni mês sensibles
a lo que podia ser o encarnar homes com en Francesc de Borja Moll. Ni
les institucions autonòmiques foren capaces de ser generoses ni sensibles
a lo que en Moll representava. I aixa que per aquest lingüista el catalanis-
me no tenia connotacions extremes sind conciliadores.

Si fóssim una societat culta i adulta, el Diccionari romandria a moltes de
cases com a instrument de treball o consulta, o com indispensable i eficaç
normalitzador d'una Ilengua maltractada. Aix() no es així, perd no lleva cap
merit a una obra que es pot defensar per ella mateixa.

De totes maneres, creim que el millor homenatge que s'hagués pogut
dedicar a la mort d'en Moll hagués estat que els diaris de Ciutat quan dedi-
caren emplies pagines a la seva persona i obra, l'haguessin fet en catalã,
era aquesta una manera indirecta perd molt acertada de rendir tribut a una
persona que va sebre viure en una societat poc generosa i molt poc com-
prensiva.
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tvP 	 Información Política Local

Nota de la Redacció:
A partir d'aquest número i fins el mes de Maig, ofe-

rirem des d'aquesta secció íntegrament una pégina a
cada partit politic del poble per a que informin de la
manera que creguin mês oportuna al seu electorat.

Per la nostra part, informar als nostres lectors de
que si el PP local no té aqui una pàgina es perque la
desestimada argumentant que noltros canviam tot lo
que ens arriba.

Així també, recollim la presentació d'Acció
malgrat no es presenti com a candidatura per a les
properes eleccions municipals, perque consideram

que el seu numero de socis són representatius d'una
part de l'electorat del municipi i, a mês a més, perque
creim que el programa que presenten es d'un contin-
gut clarament politic.

GALATZÓ no vol entrar en la valoració dels progra-
mes concrets de les candidatures municipals o auto-
nomiques; creim que aquesta es una tasca exclusiva
dels electors. A noltros, tan sols ens pertoca infor-
mar.

Aixi idd, publicam a continuaci6 i per ordre alfabè-
tic la informació que s'ens ha facilitada.

Acció lògica
Ha nascut a Puigpunyent qualque cosa nova i esperan-

çadora.
Som un grup de gent amb inquietuds i preocupats pels

assumptes que afecten a la nostra comunitat. Preocu-
pats, en definitiva, pel seu futur.

Aquí i ara ens presentam, convidant a tots a participar
amb nosaltres en la tasca constructiva que hem iniciat.
Per endavant deim que no formam un grup homogeni, ni
perseguim la uniformitat.

No obstant, hi ha punts en comb entre nosaltres. El que
ens uneix i ens defineix serà sens dubte l'impuls que ens
conduirà cap endavant.

No som un grup o partit politic. Malgrat això, no es ca-
sualitat que ens donem a conèixer en període pre-
electoral, -perquè enganar-mos-, però assumim una línia
de treball futur, desitjant per damunt de tot, lo millor pel
poble.

*TENIM fe en la Ilibertat.
*TENIM la ment oberta.
*TENIM inquietuds progressistes.
*TENIM ganes d'ésser un vehicle d'informació i enllaç

entre el poble i l'Administració.
*TENIM ganes de fer feina i de motivar als altres.

EN CONSEQüENCIA

*DESITJAM que el poble rebi una informació abso-
lutament transparent dels programes electorals, a fi
de que els vots siguin realment Mures i mediats.

*DESITJAM una Unia progressista i democràtica en
el govern de la nostra petita comunitat.

iDESITJAM una joventut il.lusionada, amb motius
reals per estar-ho.

*DESITJAM la promoció de la Cultura com element
enriquidor de totes les generacions.

*DESITJAM un poble realment habitable i amb au-
tentica qualitat de vida.

*DESITJAM la primacia de l'interés públic sobre els
individualismes i els inútils protagonismes personals.

*DESITJAM la prioritat del dinamisme sobre la iner-
cia.

*DESITJAM la participaci6 creixent del poble en els
assumptes municipals.

*DESITJAM l'equilibri i la justicia social.
*DESITJAM el manteniment de la tracidió, pert)

Iluny d'estèrils anacronismes.
*DESITJAM aquest municipi pels puigpunyentins i

els galileus.
*DESITJAM, sobretot, l'amistat i l'armonia entre les

gents d'aquest poble.
*DESITJAM la preservació del medi ambient.
Per tot això, avui ens posam en marxa.
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Agrupació independent de Puigpunyent i
Galilea
Llista de candidats

En el mes de setembre de l'any passat els independents verem ela-
borar la Ilista provisional de candidats, no per la simple raó de ser més
primerencs que els altres, sino perquè som conscients que es important
fugir de la improvisació i de les decisions precipitades que finalment
sempre es paguen cares. Es necessari que els candidats prenguin
plena consciencia de les seves futures responsabilitats que es preparin
per conèixer i fer front als problemes municipals. Que participin activa-
ment en la programació de les tasques que potser després de maig
hauran de dur a terme, condició indispensable per adquirir un vertader
compromis. Que coneguin bé els seus companys i s'acostumin a treba-
llar amb els que demà integraran un grup municipal que haura de fer
feina de valent durant quatre anys. En definitiva, per aconseguir candi-
dais conscients, preparats i que formin un equip ben compenetrat cal
dedicar-hi temps.

Ara, a principis de març, hem elaborat la Ilista definitiva que té una
única diferencia significativa respecte de la provisional, ja que s'ha vist
reforçada amb la incorporació d'En Gabriel Ferra Martorell en el número
cinc. Per tant. aquesta es la candidatura que presentarem a les pròxi-
mes eleccions:

1.-Antoni Arbona Pujades.
2.-Joan Beni Moret.
3.-Manuel Pinter'io Gómez.
4.-Magdalena Font Palmer.
5.-Gabriel Ferra Martorell.
6.-Pep Toni Balaguer Morell.
7.-Joan Ripoll Barceló.
8.-Antoni Colom Ferra.
9.-Catalina Pont Riera.
10.-Miquel Vidal Barceló.
11.-Joan Arbós Martorell.
12.-Bartomeu Moragues Martorell.
13.-Julià Alemany Alcover.
14.-Ramon Morey Balleter.
15.-Antonio Cano Atienza.
Al nostre criteri es poden destacar dues virtuts principals d'aquesta

Ilista.

En primer I loo, sembla que hem aconseguit un bon equilibri entre l'ex-
periencia i la innovació. L'experiência representada pels candidats amb
I larga tradició de militància independent i, especialment, pels que en
l'actualitat són regidors i gaudexien d'un excel.lent coneixement de la
problematica municipal. I la innovació que aporten els candidats que
s'han incorporat en una época recent i que enriqueixen l'equip amb
idees noves.

En segon Hoc també ens pareix encertada pel que fa a la distribució
de candidats de Puigpunyent i Galilea. Concretament, dels primers tocs
de la Ilista, tres resideixen a Puigpunyent (1'1, el 2 i el 4) i dos a Galilea
(el 3 i el 5), amb la qual cosa creim que garantim una participació adient
dels dos nuclis de població en el futur grup municipal independent. Ens
sembla aquesta una condició indispensable per tenir una minima credi-
bilitat de cara als electors, ja que no s'enten que es pugui fer una gestió
digna per un poble si no s'aporten els regidors suficionts d'aquest ma-
teix poble.

Tenim previst fer la PRESENTACIÓ DE LA LLISTA en un acte públic,
que tendra Hoc a la Casa de Cultura, dissabte dia 6 d'abril a les 9 del
vespre. Esperam poder comptar amb la vostra presencia.

Independents
Durant els dotze anys d'activitat politica que complim ara, el poble

ens ha atorgat la seva confiança i la majoria absoluta en tres eleccions
consecutives, de manera que fins ara hem carregat amb les responsabi-
litats del govern municipal. Durant aquest temps hi ha hagut una reno-
vació contant en les persones que integren l'Agrupació, però creim que
hem mantingut vius els principis basics que inspiraren la nostra const i .
tució com a grup.

Defensam el principi de FIDELITAT AL POBLE, i la voluntat de seguir
essent receptius per a les opinions dels electors i aconseguir que les
actuacions municipals responguin exclusivament a les seves aspira-
cions.

Volem mantenir la INDEPENDENCIA respecte dels partits politics per
evitar que siguin directrius externes les que comandin la vida del poble i
ens imposin en alguns casos solucions que no ens convenen als puig-
punyentins i galileus.

Creim que el principal de RESPONSABILITAT ha de ser senya d'i-
dentitat dels independents, que els regidors han de ser persones honra-
dos en les seves actuacions públiques, amb garanties d'aportar una de-
dicació tan intensa com desinteresada i que no s'han de deixar influir
per conveniències o interessos materials i egoistes. Aquestes qualitats
són especialment importants en el present panorama politic, en que, els
escàndols derivats de la corrupció dins els partits politics omplen tertú-
lies i pagines de diaris. Per això el ciutadà experimenta una manca de
confiança en els partits i una necessitat perentdria de comptar amb per-
sones que li puguin oferir un garantia personal i que comptin amb la
seva aprovació per gestionar les qüestions públiques que l'afecten de
més a prop: les del seu propi municipi.

Estam decidits a mantenir una Unia d'actuació PROGRESSISTA,
compromosa amb la defensa de la nostra Ilengua i cultura i del nostre
patrimoni ecologic i ambental. A aportar la nostra contribució en la millo-
ra de l'educació i la sanitat. A procurar quo cada dia siguin mes i millors
els sorveis municipals que contribueixin a l'incroment de la qualitat de
vida.

Pensam que els independents seguim essent avui una opció valida,
quo hem demostrat que amb l'ajuda do tots sabem fer coses positives
per al poble i que estam mes preparats que mai per dur endavant en el
futur els projectes quo la gent consideri convenients.
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PSOE Agrupació Socialista de Puigpunyent
Galilea

L'Agrupació Socialista de Puigpunyent i Galilea aprofita
aquesta oportunitat que ens dóna la Revista GALATZÓ a
tots els grups politics que es presenten a les properes
eleccions del 26 de maig. És la primera vegada que ho
feim mitjançant un medi de comunicació local, la iniciativa
del qual agraïm.

No creim que sigui necessari presentar a l'Agrupació
Socialista de Puigpunyent i Galilea, ja que duim molts
d'anys dins l'Ajuntament. Som una Agrupació jove, dine-
mica, pluralista, progressista, oberta i, al mateix temps,
ben preparada i iilusionada per dur a bon terme una le-
gislatura coherent amb les autentiques necessitats del
nostre municipi. La incorporació de noves persones molt
arrelades al nostre poble ha estat un dels criteris que
hem tengut més en compte a l'hora de confeccionar les
nostres llistes electorals.

Es fa necessari informar de la nova politica a seguir en
els propers quatre anys, la qual cosa farem més extensa-
ment a través del nostre programa.

Aquestes eleccions se presenten de manera molt dife-
rent a les anteriors. Hi ha nous moviments politics a dins
el nostre poble, de diferents ideologies i objectius. Per
una part un grup que es presenta a les eleccions baix les
sigles del Partit Popular (PP), i, per una altra, un grup que
neix en contraposició a l'anterior amb el nom d'Acció LC-
gica.

Entenem que el PP una candidatura poc preparada,

amb cap experiència de govern ni d'oposició. Una candi-
datura que, presumiblement, sera governada per perso-
nes que no estiran precisament dins l'Ajuntament. Es una
casualitat que, amb la polèmiuca de camp de golf, hagi
arribat a Puigpunyent aquesta «oferta complementària»
per a les properes eleccions municipals. Com també ho
ha estat que el Molt Honorable Senyor Gabriel Gee Ilas
es dignas venir al nostre municipi quan els vents li han
estat favorables, i no abans.

Per altra banda, Acció Lògica es presenta com un grup
de pressió contra la dreta, representada pel PP a Puig-
punyent i Galilee. És significativa l'aparició d'aquest grup,
ja que denota una gran preocupació per part d'un sector
important del poble, que mostra el seu rebuig cap a un
possible govern d'aquestes característiques.

El Grup Independent, fins ara en el govern municipal,
ha demostrat bona voluntat en les seves accions, si be en
nombroses ocasions acompanyades de lamentables erra-
des i desafortunades decisions, provocades pel fet de
voler-les fer totalment en solitari, sense comptar amb no-
saltres i essent, en ocasions, fins i tot individualistes.

Voldríem acabar fent-vos una crida a la participació el
proper dia 26 de maig, ja que el poble es l'únic protago-
nista d'aquestes eleccions municipals i, com a tal, ha de
decidir qui vol a dins l'Ajuntament per dur endavant el
nostre futur.

CAFETERIA - RESTAURANT

11 ES PONT

C/. Sa Travessia,'2 - Tel. 61 40 31
PUIGPUNYENT

BAR - RESTAURANT

PLA DE SA SINIA
Servei de:

NOCES - COMUNIONS
FESTES - CUINA TIPICA

Carretera de Puigpunyent, Km. 14 - Teléfono 61 40 57              

PF-J                            

taller de rotulación

Fábrica,21 Telfs.28 03 03 *Palma
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o murales
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ROTULOS POR
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Ficció

El mes passat va aparèixer en aquesta revista, la parti-
cular história d'un votant més del nostre poble o be d'un
altre poble fins i tot no només de la nostra illa.

Era una história fictícia de la que emanava una realitat
tristament autèntica.

La história que volia ara contar jo, també pretenia esser
fictícia. I es més, tristament fictícia, es a dir, on la realitat
no es destrias ni al títol; per la seva manca, no pel seu
amagatall.

Aquesta, la meva ficció particular, volia tractar la histó-
ria d'una dona (tan sols sigui per alb que diuen de que
les dones són més curoses i detallistes que els homes
amb les més de les coses), veina per més details d'un
poblet amb quasi identiques característiques que Puig-
punyent (només per dotar la história amb un simulacre de
realitat que com ja he dit manca des del principi), simpa-
titzant i votant, de tota la vida, del Partit dels Ropits Es-
polsegats, partit politic amb marcades tendencies com les
que ella sentia. Un bon dia, aquesta bona dona, va dedi-
car-se a fer alguna cosa més pel seu partit que no supo-
sas només el votar al seu favor. I va decidir-se a presen-
tar-se a les Ilistes del seu partit, encara que només ho fes
als darrers Hoes (per allò de que dónes la cara però en
saps cert que no formaras part del nou consistori).

Fins aquí, perfecte, i fins i tot m'era profundament es-
perançadora aqueixa finestreta oberta a la similitud del si-
mulacre amb la vida real, que jo creia inexistent (i així ho
crec encara), pert) que vull obrir d'una vegada per totes.

Dins la campanya electoral del Partit dels Ropits Espol-
segats, la protagonista de la nostra história hi jugava un
important paper, perquè la tasca que havia (o li havien,
no ho sé), escollit, era la de convertir-se amb una espècie
de «Relacions Públiques ,, de cara a la Campanya Electo-
ral que amb tanta paciència anaven espinzellant dia a
dia. Un altre membre del Partit havia aportat al mateix
una especie de local per cobrir les necessitats existents, i
fou precisament al local on la nova, i sempre entre come-

tes, politica, va veure per primera vegada els cartellots de
propaganda del partit, on les Iletres vermelles de «Ropits
Espolsegats , » es confonien amb fotografies diverses de la
vida d'aquell poble o bé amb altres Iletres, símbols en de-
finitiva de tota campanya Electoral.

I en aquest precis instant, me va fugir la inspiració. No
podia imaginar-me el final de la meva particular i fictícia
história. El que sí es cert, es que aquells cartellots que
amb tanta il-lusió aferraria la nostra protagonista per les
distintes façanes i arbres d'aquell, el seu poble, roman-
drien alla penjats per sempre més. No podia imaginar-me
que els mateixos que els havien penjat es passejassin
després de les eleccions a depenjar-los.

I si aplicam aquesta história, per sort no inacabable, si
no inacabada, al nostre poble, ens podem perfectament
adonar de què l'exemple no es solament aplicable al món
de la política, sinó fins i tot a altres exemples quotidians.

Aquí a Puigpunyent ja hi romanen cartellots de propa-
ganda política, cartellots que es confonen amb altres que
res o poc tenen a veure amb política (siguin o no més im-
portants que els primers), cartellots uns, impactants, al-
tres, extensos i alguns (que encara es veuen a Puig-
punyent, després d'una triomfant «penjada- —ara que jo
en diria «embrutada ,, ), monosil.labics. Necessaris tots,
cartells que romandran a les façanes i demés, fins que
algú, jugant jugant (no per res més), els devalli d'una esti-
rada.

Tan de bo seria que jo hagués pogut imaginar el final
de la meva fictícia história, i tan de NS també seria que
m'haguessin copiat els partits politics, perquè tal vegada
hagués pogut imaginar que la nostra protagonista es va
acreditar com la inventora d'un nou acte obligat a tota
Campanya Electoral: la despenjada de cartells. Només es
que ja no estava inspirat.

Biel Frau

FRUTAS .VERDURAS
CARNICERIA•CHARCUTERIA
CONDELADOS•CONSERVAS
VIMOS. LICORES
FERRETERIA•DRORIER IA

C/ MAJORA. Te1.614102 Puigpunyent
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Museu d'eines antigues

Avui en dia son molt pocs els joves que solen fere! mànec d'un
càvec.

Fa pena pensar que els pocs monuments històrics que
ens queden, puguin desaparèixer per a sempre.

L'altre dia, parlant amb mestre Guillem "primavera»
ens va comentar com tenia encara el seu taller de fuster
quasi intacte. A la seva fusteria s'hi feien carros, mànecs
d'eines, destrals, càvecs, aixades, xapetes, etc...

Ens contava que per a ter un qualsevol dels diferents
tipus de carros, eren necessaries unes máquines 'espe-
cials que es manetjaven a ma, ja que no hi havia energia
que no fos la de la força humana, o els molins de sang,
moguts per uns animals.

Aquesta es una baldufa de posar gafes a un ribell xapat.

Desitjam conservar el que encara ens queda de les an-
tigues eines de fuster (que té mestre Guillem "primave-
ra» o mestre Antoni "miqué.); les de ferrer; les de batre a
les moltes eres del nostre terme; les de Ilaurar; estarros-
sar; aixermar; podar...

Pensam que encara hi som a temps de conservar els
"utensilis» de com es fa l'oli a una tafona antigua, com la
de "Sa Muntanya» o «Son Cotoner».

En definitiva, proposam des de la REVISTA GALATZÓ
que en els programes de gestió de tots els partits polítics
locals no hi hauria de mancar l'adquisició d'un local ad-
dient per a instal.lar-hi aquest petit museu etnològic,
abans de que sigui massa tard.

Fotos: Sebastià Avellà
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TERRA ALTA

Els monitors i al.lots de Terra Alta han deixat Ilesta la
sala de damunt la Sacristia Vella. Sere un Hoc únicament
per a ells i les seves activitats. El passat dia 23 anaren a
passar el cap de setmana al Castell d'Alaró. Eren 31. Ara
estan que vessen preparant l'acampada del juliol
a Menorca.

XINGONERA

També el Grup de Teatre Xingonera ha tengut activitat.
El mateix 23 de febrer representaren ,, Trumfos, oros»
d'En Xesc Forteza en el teatre d'Andratx. D6na gust tenir
un públic tan atent com l'andritxol. I de l'enveja que mos
fa aquell teatret, no en parlem.

NEU

Devia fer sis anys que no ho veiem. El “Dia dels Ena-
morats- ens obsequie, devers migdia, amb una nevada

cine-. No va durar gaire, però l'espectacle ho paga-
va.

MORTS

Però no tot ha estat herm6s aquest mes. El 14 ens dei-
xava D. Miguel Llompart Roig, als 80 anys. Quatre dies
més tard, el 18, moria l'amo En Joan Pujol Bordoy,
“Gras ,, , de 84 anys. Entre setmana els nostres carrers
estan cada vegada més solitaris i la sensació d'anar-nos
convertint en una urbanització de cap de setmana o es-
tiuenca es cada pic més forta.



feines de pedra

(marges, forros de casa,

ealf"ats—) tf.- 61 41 14
c/ es trast n11

miquel betti moragues

GALATZ6 /9

NYARRO

Hem posat aquest mot en comptes de comentar-vos la
«chapuza» que han fet en el Carrer Major, entre S'Esco-
pidor i Sa Roca de S'Encantament. Una empresa de
construcció va omplir de pedreny una marjada. Després
de molts mesos una cullera mecànica l'ha netejada recol-
zant-se en el mateix trespol del carrer. El pes, el tremolor
i la fragilitat de la base van fer que l'asfalt passàs per ull i
s'obrissin molts crivells en el paviment. L'empresa ha
tapat amb ciment el que ha pogut, però el mal de fons ha
quedat intacte; el remei ha quedat francament groller.

LLISTES

Ja han sortit les llistes dels partits de cara a les pròxi-
mes elecciones. A Ses Timbes els ha refrescat el que
digué un influent senyor quan Ii comentaven uns resultats
electorals: «Sí, creíamos que ganaríamos las derechas,
pero, sorprendentemente, hemos ganado las izquierdas».
Pero la cróníca política del mes es la dimissió del nostre
regidor socialista, Nofre Martorell, el qual presenta la
seva carta de dimissió el passat dia 11 en el transcurs
d'un Ple ordinari. Una vegada acabat el Ple, xerrarem
amb ell sobre les raons de la seva dimissió... «basica-
ment es motiu de sa meva dimissió es perquè es meu
grup ha deixat de confiar en sa meva persona. Pareix ser
que per culpa d'un mal entés no s'ha sabuda valorar sa
meva feina de tots aquest anys i, ni tan sols, se m'ha
donat s'oportunitat de poder-me defensar o explicar.

Tot vé perquè pareix ser que per ses properes elec-
cions municipals no hi haura cap grup que obtengui sa
majoria absoluta, per lo que s'hauran de fer una sèrie de
pactes i jo, en un moment donat, vaig dir que possible-
ment si els socialistes haguéssim guanyades ses elec-
cions ja potser no estaria dins es grup socialista perquè
pens que s'hagués fet lo mateix o menys del que s'ha fet
fins ara per Galilea. Amb això, volia dir que jo hagués di-
mitit i me n'hagués anat a ca meva a deixar de preocu-
par-me i a dedicar-me a temps meu.

Aquestes paraules se varen interpretar com si davant
uns possibles pactes jo utilitzaria es meu vot de regidor
pels meus interessos particulars.

Es meu grup no volia cárrer aquest risc i va arribar es

En Nolre Martorell ha dimitit del seu càrrec de regidor per Galilea a
s'Aluntament.

moment de fer ses llistes d'una manera que jo pens que
no me mereixia, en les que jo figurava en un Hoc on era
impossible que sortís i, a partir d'aquell moment, vaig re-
nunciar a participar en sa llista i vaig dir que deixava i di-
mitia des meu càrrec de regidor.

Vuil dir que en aquesta reunió en la que se va constituir
sa I lista se me va demanar un parell de vegades que re-
capacitàs i, fins i tot, va haver veus dins es partit que
deien que jo devia d'estar dins es nou Ajuntament, pet-6
jo vaig renunciar a ser-hi»
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Recentment ha descobert un contracte d'arrendament de l'any 7285 i una

Llista del Compliment Pascual de 7623

Mossèn Llinàs des de fa tres anys es dedica
a recollir la nostra història

Texte i fotos: Antoni Betti
Uns els conèixen com .es capella veli», altres simple-

ment com .Don Francesc». Molt cordial i un poc nirvióS,
es un home que s'ha sabut guanyar la difícil confiança i el
respecte dels veïnats de Puigpunyent i Galilea. Un res-
pecte que, sens dubte, ha aconseguit gracies als desset
anys que ha estat capella del poble i pels seus estudis
que des d'en fa tres realitza sobre la història de la vila
puigpunyentina.

A hores d'ara, Mossèn Llinàs compta 80 anys i investi-
ga exhaustivament en els arxius de Ciutat tot tipus de do-
cuments que l'ajudin a retrobar les experiències, tradi-
cions i costums d'una gent que vivia en aquest poble de
la Serra de Tramuntana... eI nostre poble es un dels
pocs de Mallorca que no té publicat un ¡libre on es reculli
Ia história dels seus habitants. A les Biblioteques he
pogut trobar poca cosa perquè els autors s'han anat co-
piant uns entre els altres. I en els arxius, puc dir que fins
ara he tingut molta de sort a l'hora de trobar vivències re-
lacionades amb Puigpunyent , .

Mossèn Llinàs no pareix tenir pressa per fer públics els
seus descobriments i, en principi, sembla que els donara
a conèixer per mitja d'una exposició fotográfica en la qual
baix cada fotografia hi romandrà un breu comentari histõ-
ric. Segons ell... "al-v(5 sera la base per poder escriure un

Al larg de la xerrada que durant tot un horabaixa man-
tenírem Mossèn Llinàs i jo, em comentava tot orgullós
que el més antic que havia trobat sobre Puigpunyent da-
tava del segle XIII, que no era més que la Ilista dels cape-
flans que hi havia al poble. Així també, el document més
antic que sense tenir cap relació amb l'església havia tro-
bat datava de l'any 1285 consistent en un CONTRACTE
D'ARRENDAMENT a la finca d'Ortelutx.

Darrera aquestes cases noves es poden veure les ruines de la que
va ser en un temps fábrica de paper I de pólvora

A la vegada, un dels descobriments que sobre la histò-
ria local li han cridat més l'atenció, pel fet que no sabia
que existia, ha estat trobar una Ilista del COMPLIMENT
PASQUAL de l'any 1623 en el qual, entre altres coses, hi
ha relacions totes les possessions del terme i el nombre
de persones que hi vivien.

Cal destacar, que en aquells dies es distingia entre AL-
QUERIES, que eren les possessions grans, i els RA-
FALS, que eren les possessions més petites.

A continuació, es relacionen una sèrie de possessions
que en l'actualitat no existeixen: Son Llanes, devora on
ara estan les cases de S'Hort d'Avall; Molinet, un molí
que hi havia a Son Serralta; Son Ferratjans, a Son Serral-
ta; Rafal d'en Vich, a sa font d'en Vich; Cases Velles de
sa muntanya, a un sementer on ara no hi ha res i que
esta més envant de s'era de sa muntanya; Sa Casa d'en
Torres, més amunt de s'ermita; Alberch, dins Son Net; Sa
Granada, dins na oostitxa que amb el temps tingué
amb Es Ratxo; i Era Vella, dins son Net.

ELECTRICA JORDI PUIGDUNYENT  

lnstalacions elèctriques
portes i automatismes

AUTOMATITZI SA PORTA!
enrotllables	 verjas
basculants	 corredores... C/. Na Beltrana, 21 - Tel. 61 44 82    
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Mossèn Ulnas compta ara 80 anys

En aquestes Alqueries i Rafals hi vivien en aquest any
entre quatre i devuit persones.

BARRI DE SON BRU

Així també, Mossèn Ulnas esta fent feina ara amb les
escriptures del barri de Son Bru que daten dels anys
1.780 a 1.795. En aquests anys no existia el barri de Son
Bru sinó la possessió de Son Bru, i dels trossos de terra
que aquesta possessió va vendre a diverses families del
poble es va crear el que és ara el barri de Son Bru.

Aleshores, antigament Puigpunyent estava dividit en
tres parts: Superna, Estellencs i Galilea. Tot el que no era
això se h deia «Es Clot., que era el nom que rebia l'ac-
tual barri de Son Bru.

A Mossèn Ulnas h contaren una glosa sobre .Es Clot»
que per Galilea es diu molt...

«Dins Es Clot de Puigpunyent
hi revolta una nzilana
tragina borreis de llana
per fer un niu ben calent».

EL CONTRABAN DE TABAC, UNA FONT
D'INGRESSOS

En el moment de fer aquest reportatge, Mossèn Llinas
no poqué evitar fer una referència al contraban de tabac

Aquest es un “secret. que encara es pot trobar dins el bosc de
Son Fortuny

que a finals del segle XIX i principis del XX, constituïa la
principal font d'ingressos de les famílies de Puigpunyent i
Galilea...» la pobresa i la fam d'aquells anys obligava a
les families a cercar solucions i, una d'aquestes, va ser la
practica del contraban de tabac..

Em contava Mossèn Ulnas que de nit, aquesta gent
arribava pels camins de muntanya fins a les voreres de la
mar de Banyalbufar o d'Estellencs i recollien el tabac amb
què tornaven al poble per amagar-ho en els -secrets»,
que era el nom del Hoc on amagaven el tabac... «aquest
contraban, sens dubte, va ajudar l'economia de moltes de
families..

Per altra part, una altra font d'ingressos en el segle
passat eren les dues fabriques, una de paper i de pálvo-
ra, i l'altra la de sabá de can Macia que funcionaven a
Puigpunyent. Concretament, la fabrica de paper i de 01-
vora va ser destrukia per un incendi l'any 1877, en el qual
hi moriren dues Dersones

Tallers

J.B. JAUME
XAPA I PINTURA

C/. General Riera, 138 - Tel. 20 66 17- PALMA

cgar garroquial
ESPECIALIDAD EN PLATOS COMBINADOS

Y TAPAS VARIADAS

Plaza Pio XII
Tel. 614187

	 GALILEA
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Vida escolar
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Noticies breus...
*EL GOB ENTREGA A S'AJUNTAMENT

EL PREMI ALZINA '90

Aquest es el moment en el que el president del GOB, Xisco

la entrega del Premi Alzina '90 al nostre bat/e.

(Foto: Sebastià Ave/là)

El passat dia 23 de febrer a un restaurant de Llucmajor,
el GOB va fer l 'entrega formal dels Premis Alzina i Ciment
de l'any passat. Com en el seu moment aquesta Revista
informa, el nostre Ajuntament fou un dels galardonats
amb el Premi Alzina. Els criteris que es tingueren en
compte foren: la declaració simbòlica del nostre terme
com a Municipi de Pau, desnuclearitzat i desmilitaritzat; la
voluntat de S'Ajuntament per col.laborar en tot allò que
suposàs la defensa de la Naturalesa; i finalment la redac-
ció d'unes NN.SS. pel terme que es caracteritzen per lo
general en la protecció de l'entorn.

Una vegada que es va fer l'entrega formal d'aquest
Premis, se va donar pas a les votacions per otorgar els
Premis Alzines i Ciment edició 1991.

*UN ALTRE ESTABLIMENT TANCA EN EL POBLE
Disortadament, el passat dia 24 de Febrer, un altre es-

tabliment de la nostra localitat va tancar les seves portes
al públic. Aquesta vegada va Ossei el SUPERMERCAT
GALATZO. Pareix que duim sa negra, ja que per tots els
veins això representa una pèrdua considerable, especial-
ment per els de la Vila, que hauran d'allargar les passes
per fer les compres i procurar no fer descuids, i també per
a totes aquellles mestresses de casa despistades a les
que ens venia molt bé els diumenges poder anar a com-
prar un paquet d'arrós, unes gambetes o un sobret d'es-
picies grogues per a la paella.. , o simplement el diari. Des
d'aquí desitjam a la família Gomis Martorell fortuna en la
seva nova tasca.

*SUBHASTA
Com a fet anecdòtic volem resenyar que dia 23 de fe-

brer passat es celebra una subhasta d'una parcel.la, a les
faldes del Galatzó, de set mil metres d'extensió per un
preu molt baix, unes 160.000 pessetes.

No deixa de ser una ganga poder sentir-se propietari,
malgrat sigui d'un petit trocet, del nostre Puig de Galatzó.

La subhasta fou adjudicada a una família de Ciutat que
comenté que ho adquiria per raons sentimentals.

Si qualcú esta interessat que atengui al BOCAIB i pro-
bablement hi trobaré alguna oportunitat.

*RUN-RUN PREOCUPANT
Ens va alegrar saber que el Parlament Autonòmic Ba-

lear aprova per majoria de vots la Ilei d'espais naturals de
Ia Comunitat Autónoma.

En democràcia aceptar els resultats dels vots és una
de les regles de joc bàsiques pel funcionament de la so-
cietat.

Idõ bé, el President Canyelles no fou bon perdedor i va
prometre que si a la propera legislatura obtenia la majoria
absoluta, revisaria la Llei. No creim que aquesta sigui una
actitud d'acatament al Parlament elegit pel Poble.

I no acaba aquí la nostra sorpresa, quan el Sr. Verger,
President del CIM, dies després anuncià a la TVE Balear
que, si podien, anularien la clausula que prohibeix les
construccions ens els Camps de Golf, en zones rurals
d'interès paisajístic, com es el cas de l'avant-projecte del
Camp de Golf de Son Pont, i el va citar com exemple.

No comprenem tant d'interés de les autoritats autonò-
miques actuals per a construir a Son Pont l'esmentat
Camp de golf amb l'oferta complementaria d'hospedatje.

Els electors sabran a que s'han d'atendre, si no volen
sorpreses.

*ENTRE LA BRUTOR I LA IGNORANCIA

Desgraciadament pels qui cada dia passam per davant
Sa Sínia per anar a Ciutat, no ens queda més remei que
veure la pintada que amb un spray vermell s'ha feta a
una paret.

Hi ha llocs on se sol dir que les fetes d'aquest caire,
són les que donen a conèixer de cara a l'exterior si els
seus -que no tots- habitants són o no bruts o ignorants a
l'hora de manifestar les seves preferencies polítiques.

Noltros no creim que aquest dit hagi de tenir que
poder-se aplicar al nostre poble. Per tant, convidam a qui
pertoqui a que se cuidi de fer neta la paret.



—	 • :
•••:

::7:70M -MOMM  	 .02=Ign

37.71‘ n	 •

‘, •Z:" " "

*METEOROLOGIA
Si aquest any s'està caracteritzant per alguna cosa,

ben segur que ho es per les insistens pluges que a bona
hora estan caient al nostre poble.
Mes de Febrer
Dia 1 	  105 litres/m2
Dia 2 	  585 litres/m2
Dia 4 	  7 litres/m2
Dia 10 	  1 litres/m2
Dia 11 	  2'5 litres/m2
Dia 14 	  10 litres/m2
Dia 19 	  13 litres/m2
Dia 20 	  10 litres/m2
Dia 29 	  38 litres/m2
TOTAL 	  1505 litres/m2

NOTES DE SOCIETAT
Noces d'or

El passat dia 18 de febrer celebraren els cinquanta
anys de convivencia mútua N'Antònia Martorell Carbonell
de 75 anys d'edat, i en Guillem Ferre Morey de 82 anys.

A tot dos els hi desitjam cinquanta anys més de felici-
tat. Molts d'anys!
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Bàsquet
Senior Masculí

No cap dubte que aquest equip es el que este realit-
zant la millor temporada de tots els equips locals en com-
petició. Es d'aquesta manera, com veim que diumenge es
segueix mantenint en els Ilocs alts de la classificació rea-
litzant també un bon bàsquet. Tal vegada, l'exit d'aquest
resultats s'hauria de cercar en l'excel.lent ambient d'equip
i de companyerisme que existeix entre els jugadors.
Senior Femení:

Una vegada acabada la primera fase en la qual el nos-
tre equip va ocupar una de les quatre darreres places, tin-
drà a continuació que afrontar una segona fase juntament
amb altres tres equips en una liguilla que determinare el
descens pels dos darrers i la promoció pels dos primers.

Aquesta segona fase es va iniciar aquest passat dia
10, per la qual cosa ja informarem dels resultats de la
mateixa el proper mes.

Futbol-Sala
El nostre equip benjamf de futbol-sala segueix dispu-

tant el seu campionat, i quan ja pel passat mes de De-
cembre informávem del joc que realitzava (millorava se-
gons anaven avançant les seves actuacions) aconsegui-
ria aviat alguna que altre victbria, la qual cosa ha estada
possible en tres ocasions.

Aixf idõ, ànims i havem si se n'aconsegueix alguna
més

Un dels pocs jugadors natius de l'equip de bàsquet Se-
nior Masculf es en Guillem Fiol, amb el qual mantingué-
rem una petita xerrada.

-Be Guillem, què te pareix la campanya de l'equip?
-Crec que bona...bona.
-Quin es l'ambient què hi ha entre els jugadors?
-Be, este molt be.
-No te trobes un poc extrany entre tants de jugadors de

fora poble?
-Si, un poc...M'agradaria que tot l'equip fos d'aquí com

quan hi havia les categories inferiors.

-I be, ara xerrant més de tú, creus que fas una bona
temporada?

-Si...si, encara crec que puc millorar bastant.
-El teu tir d'enfora es lo millor que tens, no es així?
-Si, es així. Per jo es més fàcil tirar d'enfora que d'a-

prop.
-Quin es el teu record en quan a cistelles de tres

punts?
-Deu.
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-La temporada es va apropant al final. TO com veus el
futur de l'equip? .

-T'agradaria que continuas?
-Crec que lo més segur continuara, ja que tothom te

moltes de ganes de seguir jugant...i jo també.
Gracies Guillem, i llàstima que al nostre bàsquet no n'hi

hagi uns quants com ell, tant en l'aspecte esportiu com
huma. Tot un exemple.

Futbol
Definitivament pareix ser que el nostre equip no te

remei, ja que jornada darrera jornada es troba més enfon-
sat dins la classificació de la Segona Regional, veient en
conseqüencia, de cada vegada més reduides les possibi-
litats de salvar la categoria.

Malgrat aquesta situació, no hauria de ser un impedi-
ment per a que els nostres jugadors de futbol intentin
amb totes les seves forces acabar la temporada de la mi-
llor manera possible.

En quan als darrers resultats obtinguts, tan sols es pot
catalogar d'acceptable l'empat a dos gols aconseguit al
nostre camp davant el CIDE un dels equips “guillets» de
Ia lliga després de que es remontassin en el marcador
dos gols en contra. Emperò seguidament, han esdevingu-
des tota una sèria de derrotes que demostren, al cap i a
Ia fi, la inoperancia en el joc del nostre equip.
Resultats i classificació:
Puigpunyent 2 - CIDE 2

Porreres 3 - Puigpunyent 1
Puigpunyent 1 - Sóller 2
Genova 3 - Puigpunyent 1
Puigpunyent O - Sta. Eugenia 2
Puigpunyent O - Lluchmajor 1
Golejadors temporada 1990/91:
Amb 9 gols, Tolo Martorell.
Amb 7 gols, Nany
Amb 6 gols, Andres
Amb 5 gols, Valero
(Gols: Tolo Martorell)
(Gols: Valero)
(Gols: Tolo Martorell)
(Gols: Tolo Martorell)

SEGONA REGIONAL

1. MONTAURA 	 23 15 3 5 56 25 33 11
2. Santa Eugenia 	 22 14 5 3 45 25 33 +9
3. Cide 	 23 13 6 4 48 20 32 12
4. Port Soller 	 22 14 3 5 56 30 31 	 11
5. Genova 	 22 13 5 4 44 21 31 +9
6. Ferriolense 	 22 12 3 7 44 26 27+3
7. Algaida 	 23 11 4 8 37 30 26 +4
8. Juv. Bunyola 	 23 11 4 8 37 32 26 +6
9. Valldemosa 	 22 9 7 6 30 23 25+4

10. Porreras 	 22 9 3 10 33 35 21
11. Pla Na Tesa 	 23 9 3 11 44 53 21 	 -5
12. Uucma¡or 	 22 9 2 11 23 34 20 -2
13. Santa Maria 	 23 6 4 13 36 36 16 -6
14. S'Horta 	 22 5 4 13 35 50 14-10
15. Mariense 	 23 3 5 15 24 77 11-11
16. PUIGPUNYENT 	 22 3 4 15 34 57 10-14
17. Playas Calvia 	 22 2 3 17 25 70 7-13
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Defensa de la Vall de Puigpunyent.
Coordinadora anti-camp de golf

A la fi s'ha produTt la important notícia:
El Parlament Balear aprova la Llei d'Espais Naturals

due. com instrument precis, regula la situació del projecte
de camp de golf a Son Pont. De fet, avui es pot construir
el camp per a la pràctica d'aquest esport però no l'oferta
hotelera complementaria.

Des de la nostra posició hem explicat repetides vega-
des que el negoci d'un camp de golf es l'explotació co-
mercial de l'urbanització, per la qual cosa es difícil pensar
que el capital dispossat a invertir a Son Pont no ho faran
en milers de metres de gespa verda de costós manteni-
ment.

El mateix President del Consell Insular, Joan Verger,
ens va confirmar a l'audiència que amb ell tenguèrem,
que un camp de golf sense la seva corresponent oferta
complementària no interessa a ningú.

Fins aquí semblaria que el projecte constructor seria
arxivat i despareixeria el perill si no fos per unes declara-
cions del President Canyelles en el sentit que si el seu
partit aconseguia la majoria absoluta a les properes elec-

cions es revisaria la Llei d'Espais Naturals, naturalment
per desprotegir.

Unes altres manifestacions del Sr. Verger feien menció
directa a Son Pont i defensava ben a les clares la conve-
niencia d'urbanitzar

Així les coses, el que semblava una batalla guanyada a
l'especulació i destrucció de la Natura pot ésser-ho
només parcialment si feim cas a les intencions del «Parti-
do Popular».

L'actitud d'aquesta Coordinadora a partir d'ara sera la
de vigilància permanent per detactar les possibles ame-
naces que envolten Son Pont i seria convenient no perdre
de vista les declaracions del President Canyelles.
NOTA: L'economia de la Coordinadora, com era d'espe-
rar, es deficitària i es troba en números vermells per da-
munt les trenta mil pessetes. Per tal de liquidar aquest
deute hem posat a la venda números per a un sorteig
d'un xot dins les festes de Setmana Santa.

Del sorteig del xot que ha fet la coordinadora, el n°.
premiat ha estat el 796.
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La REVISTA GALATZO amb la intenció de
participar d'una manera molt més directa en la
campanya electoral, convida a tot el poble a
una Taula Rodona que tindrà Hoc DIUMENGE
DIA 19 DE MAIG a les 21 hores a la casa CASA
DE CULTURA

A la mateixa hi están convidats els dos pri-
mers de cada llista que es presenten a les elec-
cions municipals.

Actuarà de moderador, en Pep Rosselló, pe-
riodista del Diario de Mallorca i president de
l'Associació de periodistes de Mallorca.




