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Els	 articles	 publicats	 en
aquesta revista expressen úni-
cament 1 'opinió dels seus
autors.

-

Acaba de néixer la nostra revista i en batiar-la li hem po-
sat MIRAMAR; potser algú es preguntarà, per què aquest nom?
a força de fer voltes i més voltes vàrem arribar a MIRAMAR
perquè és un nom molt arrelat al nostre poble, tal vegada és
poc conegut entre els mateixos valldemossins, però el conside-
ram de gran importância perquè designa un punt de la nostra
particular geografia que és una fita, un fonament, un centre
irradiador de cultura en els moments més esplendorosos de la
vida i de la histèria de Valldemossa: hi feren estada Ramon
Llull, aquell gran català de Mallorca; Nicoiau Calafat, 1 'im-
pressor i el seu mecenes Francesc Prats; 1 'Arxiduc austríac
Lluís Salvador, i tants d 'altres .

El nom fou també emprat ja en època més recent per una
associació tan estimada dels valldemossins i de tan bon record
com la "Agrupació Miramar".

Un cop explicat 1 'origen del nostre nom, voldríem aprofitar
1 'avinentesa per demanar a tots, col.laboradors l sobretot lec-
tors que ens ajudeu a desenrotIlar i mantenir la revista
aportant idees, opinions, suggeriments i que utilitzeu les nos-
tres planes ( que també són vostres) com el que pretenem que
siguin: un tauler d 'anuncis on tothom pugui dir el que pensa,
d'acord amb els estatuts de 1 0.C.B. i amb la defensa dels
quatre objectius que són la nostra base, la nostra raó de ser
i el motiu pel qual treballam: la Ilengua , la cultura, la
histèria i la identitat del nostre poble.

La revista vol ser crítica amb tot el que signifiqui opressió
o vulneració dels nostres drets com a poble, integradora dels
interessos de la comunitat per damunt les diferències perso-
nals, arrelada en el passat, comprensiva amb el present i
inquieta pel futur; defensora enfront dels atemptats del nostre
paisatge i entorn històric i artístic, portaveu de les inquie-
tuds dels valldemossins i reflex per a la posteritat de la vida
a la Valldemossa de la fi dels anys vuitanta.

Aquests són els objectius que ens hem marcat en iniciar la
tasca i per aquest camí volem seguir sempre, amb l'ajut dels
valldemossins per a qui, en definitiva, treballam.

AgraYments

L 'Obra Cultural Balear de	 L 0.C. B. de Valldemossa a-
Valldemossa agraeix al nostre graeix també a 1 ' Ajuntament
entranyable amic, • 1 a rtista de Valldemossa la seva
pintor Josep Coll i Bardolet, col.laboració.
un dels primers fundadors de
1 'Obra Cultural Balear, 1 'ob-
sequi de la reproducció de la
portada.
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COL.LABORACIONS

La terra que jo estim

V alldemossa és sense cap
dubte un lloc força temptador
per al qui Ii agrada i frueix
sentint-se en plena Natura.
La Vila, malgrat eis desen-
certs arquitectònics a què
s ha vist sotmesa, encara no
ha perdut la seva personali-
tat.

Crec que el més interessant
d aquesta contrada, és que
sense necessitat de recórrer
llargues distàncies, un es pot
veure encimbellat damunt
qualsevol de les alçàries que
enrevolten la vall i que mal-
grat la seva modèstia (cap
d 'elles arriba als mil me-
tres ) , brinden singulars me-
ravelles panoràmiques.

Dins la muntanya, la pau i
el silenci romput adesiara
pels bels de 1 ' anyell de llet
cridant sa mare que pastu-
ra pels voltants, conviden a
ensaborir redol a redol aques-
ta contrada, on la Naturalesa
no va mirar prim en el mo-
ment de repartir atractius.

La llum i el color juguen
aquí un paper cabdal, accen-
tuant quan 1 'eufbria primave-
ral, especialment solemne per
aquests indrets, el camp es
vesteix d una ampla gamma de
verds i per terra es va co-
brint amb una catifa de polí-
cromes floretines.

La ginesta, molt abundosa,
floreix amb una flor d un
groc lleugerament esblaima t al
temps que 1 agressiva argela-
ga ho fa amb una altra flor
d un groc embirmat.

Tot és bonic, des de I im-
pressionant penyasegat
1 alterosa cresta rocosa, pas-
sant per la bucòlica vall on
una modesta planteta ens fa
1 'ofrena d ' una petita i oloro-
sa floretina .

La mar, molt prop, acaricia
amb suaus onades, en els dies
de calma, un bon tros de la
costa, On cada punta i cada
racó són una obra d art. A
tot el seu llarg, s 'estén la
taca fosca de 1 alzinar supe-
rat de tant en tant per un
mirador o torre, record
d ' aquell personatge extraordi-
nari que fou 1 'Arxiduc .

Els nostres companys són
ara a més de les ovelles i les
cabres, les aus.

Aucells de tota casta que
volen lliures i feliços en pa-

relles amoroses o afanyant-se
pel "nostre insecte de cada
dia", al temps que ens deixen
fruir de la seva alegrívola
cantarella.

Després de viure tot això i
quasi sense adonar-se 'n, un
es va integrant dins un món
esbalaYdor i molt llunyà del
que sovint hem de suportar al
poble i la ciutat, on tot són
desconsideracions i malifetes i
on també cada dia ens veim
sotmesos a una prova d ha bi-
litat per defugir del cotxe o
de la moto que en mans d un
foll ens podria enviar a
1 altre món.

Benigne Palos

Valldemossa, primavera 89
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COL.LABORACIONS

Origens i escuts
dels llinatges de Valldemossa

Antigament els llinatges no
existien, durant la més remota
Edat Mitjana els homes i les
dones duien noms germànics o
bé llatins. Perb va arribar
un moment que hi havia molts
noms repetits i llavors van
aparèixer els sobrenoms que a
la llarga esdevindrien Ilinat-
ges , que són la conseqüènçia
d 'una necessitat d 'identifica-
ció personal.

Vegem un exemple: En a-
quell temps una persona
deia a l'altre no sé que d 'en
Joan. Quin Joan?. Aquell que
hi ha dalt de la vila o dalt
del puig o el de la vorera
del riu, en aquests tres Ca505

el lloc de residència seria
1 'origen d 'aquests llinatges.

Un altre exemple: On és en
Pere? Quin Pere? El ferrer, el
fuster, el boter, és a dir,
que en aquests tres casos els
llinatges serien noms d 'oficis .

Resumint : que si un es diu
Teixidor és que uns dvantpas-
sats seus eren teixidors. Si
un es diu Terrassa és que
algun avantpassat seu era
d 'aquell indret de Catalunya.
La major part dels Ilinatges
mallorquins tenen el seu ori-
gen a noms de rius, pobles,
muntanyes de Catalunya,
Andorra i part d 'Aragó, ja
que en la conquesta de Ma-
llorca foren d 'aquests indrets
els qui acompanyaren el Rei
Jaume I.

A continuació analitzarem
dos llinatges arrelats actual-
rnent a Valldemossa amb llurs

escuts. Són els següents:
Morell i Mas.

MAS

MAS: Casa de camp deriva
del llatí mansus , casa de
pagès, semblant a masia o
possessió. Es un mot que apa-
reix en composició com a
primer element d ' una multitud
de llinatges ; el segon element
dels quals sol esser un nom
propi personal indicador del
propietari o dels habitadors
del "mas". Aquesta antiga
família ha estat molt arrelada
a Valldemossa ja que es con-
serven les cases i heretats
conegudes amb el nom de "Es
Pla o Plany del Rei".

Personatge famós fou Bernat
Mas del Pla del Rei, ja que
va ajudar el rei Jaume 11 a
les guerres mantingudes con-
tra el príncep de Viana i fou
nomenat cavaller pel dit rei
1 'any 1462.
Escut: Una creu vermella i
baix d 'ella una massa negra
de fuster en camp de plata.

MORELL: Del llatí Maurellus,
ditninutiu de Maurus "moro".
També és nom d 'una vila del
camp de Tarragona. Aquest ja
existia a Mallorca 1 any 1251
ja que Bernat Morell era
aquell any guardià de la pre-
só del Castell d 'Alaró. Cal
destacar que aquest llinatge
està molt arrelat amb els
Morell de Pastoritx , la major
part foren jurats de 1 esta-
ment de ciutadans de Palma
1 'any 1651, com Jaume Morell
de Pastoritx i altres militars
com Jeroni Morell de Pastoritx
i Vallés, Marqués de Solleric

capità del cos de provin-
cials de Mallorca, així com
regidor a perpeturtat de la
Ciutat de Mallorca
Escut: Una tela de murada
blava amb cinc merlets en
carnn de plata.

MORELL

''• ' 774",̀ ‘. ›. .	 • -

.. -	 ..-
..

`

t, •"	 -.,. _
-

.

-
,,:--.....,J.

•

..,	 • .,-7-	 ,'	 '

•:.,	 ,

,...,	 , . 4 iit, -.5,,	 ,
•.•	 .,-

-

... „L„....--

:,,..--..,

-• .,...-...

ii
,.

,
- --, ....:A.,--ç;,-..-

.	 ,
.?!.	 .

r_...._..._..

..1 CAFETERIA

ROMANÍ
>, i"• ,., ••	 ''e..,,

,•
• -..k ., lr VALLDEMOSSA. Tel. 61 20 54 - MALLORCA

.A.„ Pj>13. 21 	-",;(.. . t. • 01$--	 •• ,
, 	 .. ..

‹.--	 -;,.,	 ..;	

..
_

3



COL.LABORACIONS

Son Matge

El diumenge dia 5 de febrer
varem fer una petita excursió
a la finca de Son Matge.

Com tots sabem Son Matge
és una possessió propera a
S'Estret. Però Son Matge no té
una importància per estar
prop d'una muntanya més o
manco coneguda, la seva im-
portància radica en el fet que
en els seus• terrenys es van
trobar, l'any 1967 un cementi-
ri pretalarbtic.

Nosaltres varem aprofitar
aquest fet per fer conèixer
aquest lloc que guarda un
dels nostres primers indicis
corn a població; però deixant
de banda el fet cultural que
sense dubte té una gran im-
portància, ens vàrem centrar
en reviure una petita festa
que estava oblidada en la
memòria de molts valldemos-
sins. El dia 5 de febrer de
1989 ens proposàrem reviure
la festa del DIJOUS LLARDEk.

Fa anys, el Dijous Llarder,
al nostre poble, a Valldemossa,
era una gran festa. La gent
anava a les possessions amb
plat fons o escudella i cullera
de fusta, i allà els donaven
fava pelada i coca de talla-
des.

Els temps han anat can-
viant i les tradicions han
quedat moltes vegades arraco-
nades. Un dels principals
objectius, com a Obra Cultu-
ral, està centrat en reviure
aquestes festes que els majors
recorden i que els més joves,
per desgràcia no han pogut
gaudir.

Per aquest motiu, i veient
les dificultats que els treba-
lladors tenen, vàrern traslla-
dar aquesta festa, que hauria
d'haver-se celebrat en dijous,
al diumenge segilent, dia que
oferia més possibilitats per a
tots.

Abans de contar aquesta
celebració hem d'agrarr infi-
nitament al Senyor Gabriel
Català i a la seva dona
Senyora Aina Rufino que tan
amablement ens cediren les
cases de Son Matge i a més

ens obsequiaren amb els fruits
de la seva cuita.

Des d'aquestes ratlles volem
que els arribi el nostre
agratment i al mateix temps
ens posam a la seva disposi-
ció per a tot el que ells vul-
guin.

L'organització de la festa
fou així: En primer lloc ens
vàrem informar del que calia
conèixer del bosc de Son Mat-
ge, i per aquest motiu consul-
tàrem llibres dels escriplors
Sebastià Tries, Arxiduc Lluís
Salvador, i la Història de
Mallorca. De tots aquests
llibres va sortir una petita
revista que està a l'abast de
tothom.

Després ens calia que la
gent tingués coneixença que
pensàvem fer aquesta activitat
i vàrem col.locar uns cartells
a les botigues, posant la con-
dició que la gent ens digués
si hi pensava assistir; la
resposta fou prou bona ja que
foren més de seixanta vallde-
mossins que participaren de
l'excursió i corn no... menja-
ren fava pelada. La cosa fou
així: a les deu i mitja ens
reunírem a la plaça de l'Es-
glésia de Baix, i des d'allà
a peu, ens dirigírem cap a
Son Matge, d'altres a les onze
hi partiren en cotxe. Mentre
tant tinguérem dues cuineres
de categoria: N'Antbnia Serra-
no i N'Antbnia Calafat que
des de les nou i mitja del
matí es tancaren dins la
cuina i ens feren una fava
pelada digna dels paladars
més exquisits.

Vàrem arribar a les cases
de Son Matge després de pas-
sar Son Salvat on una pluja
fina pareixia que ens volia
amargar el dia, però no ho
aconseguí.

Cap a la una t mitja vàrem
dinar, els valldemossins i
d'altres que no ho eren però
hi tenen l'esperit vàrem res-
pondre a la comanda, de coca
amb tallades i d'altres clas-
ses, n'hi havia per menjar i
rompre. Això  s'ha de dir, la

fava pelada fou boníssima!
Va ser una remembrança

d'un bon temps passat, i que
hem de fer tot el possible per
reviure des d'ara mateix.

Margalida Calafat Torres

Nostra Valldemossa té
tradicions i llepolies
i en esser els darrers dies
fava pelada solíem fer.

Evocant es temps passat
de sa nostra minyonia
hem celebrat aquest dia
de gaubança i germandat.

Després d•una passejada
per camí ben descansat
a Son Matge heu arribat
i aquí hem fet sa dinada.

De primer fava pelada
amb xuia i botifarró
i per arrodonir-ho
sa coca de sobrassada.

Es nostres anfitrions
ens han deixat Son Matge
donat olives, formatge,
vi, taronges i bessons.

1 es seu cor hap oferit
per a ells nostre agratment
ja que tan amablement
a tots ens han acollit.

Antònia Serrano i Darder
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VALLDEMOSSA

Valldemossa
dins la memòria del temps

Aquesta secció pretén esser
una antologia de textos de la
literatura universal sobre
Valldemossa : el paisatge, els
costums, les persones. Procu-
rarem, per a una lectura més
fàcil, agrupar els textos
temàticament.

Miramar (1)

Miramar i el record d un
centenari

L arxiduc	 Lluís	 Salvador
decidí celebrar 1 any 1876 el
sisè centenari de la fundació
de Miramar per Ramon Llull .
Però una sèrie de circumstàn-
cies obligaren a fer la festa
el 21 de gener de 1877. Hi
hagué missa solemne amb ser-
mó per mossèn Joan Maura .
Cantaren un himne a Ramon
Llull amb lletra de Geroni
Rosselló i música de Bartomeu
Torres. Posteriorment, a un
acte poètic participa ren els
poetes mallorquins i residents
a 1 ' illa. Transcriuré el pri-
mer poema, obra de Victòria
Penya, titulat
Desis

"Tots els joglars hi pugen
Al cim de Miramar,
De glòria a sa corona
Nou llar ne florirà.

iCóm vibraran les arpes
Bon Déu, com vibraran
Allí on les aures porten
Tot 1 'esperit d 'un Sant !

Baixar de mos peus les ones
Deturan lo meu pas,
La vida ab sa tristesa,
Lo vol nom dexa alsar.

Oh los qui m hi volien
Allí entre mos germans,
Mon cor n 'és ple de força
I això remembrarà.

De Déu en la morada,
Al peu de son altar
Mon prec serà ab vosaltres
Al cim de Miramar !"

Josep M. Quadrado també hi
participà amb un article sobre
la història de Miramar.

Sebastià Trias Mercant

Allí on Ramon vivia
Per Déu il.luminat,
Pensant ses meravelles
I los cent noms sagrats.

Si jo pogués alçar-me
Fins a arribar a dalt
Glosar de Llull les gestes
Ai, com me fora grat!

Jo sent tocar a festa
Jo escolt mon nom cridar
Ai, dolça mare meva,
n 'és Iluny de tu mon fat.

No veuré, no, les joies
D ' aquells flairosos camps,
Ni escoltaré les trobes
De 1 agradós cantar.

LICORS
	 Bodegues

ARTESANIES CAN GOTZ0
CERAMIQUES

C/ Blanquerna, 11 - Tel. 612021 - VALLDEMOSSA
Avinguda Nacional, 56 - Tel. 260221 - S'ARENAL
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RONDALLES MALLORQU I NES

Malalties i remeis (1)

En la nostra gran tradició
de rondalles recollides per
"Jordi des Racó", Mossèn An-
toni Maria Alcover, em cridà
ferm 1 atenció la gran quanti-
tat d afeccions patològiques
que hi surten.

Fent un exhautiu estudi
n he trobades dues-centes se-
tanta-sis, entre les quals
cent quaranta-sis es referei-
xen a malalties de la pell.

Els cops són citats vuitan-
ta-sis vegades, quaranta-una
les ferides, deu les cremades,
dues la ronya , un bony, un
infló, una mossegada, una
picada d 'abella , una espina
clavada. Les demés, cent
trenta cites, es refereixen als
més diversos estats patològics,
tant físics com psíquics: his-
tèria, baticor, angoixa,
banyes, ràbia, infecció als
budells..

Quasi sempre les malalties
es guarien amb poques subs-
tàncies com aigua, aiguar-
dent, esperit, oli verjo...
També s 'empraven vermell
d 'ou, aucells vius, sal, vina-
gre, rerna , teranyines, pèls
de coa de cavall i d altres .
Com a mostra vegeu una re-
cepta.
OLI D' AUCELLS

Se necessiten dos gorrions
vius, pelats alhora, una
greixonera nova de terra i
una lliura d 'oli verjo. Quan
bull 1 oli hi posen els
gorrions i es retira del foc.

Les plantes i altres subs-
tàncies com sofre, la sutja,

la peja es mesclen amb diver-
sos elements per poder curar
com són : la cera, la mel, el
vermell d 'ou, 1 aigua i el
greix animal i vegetal.

Aquest article podria servir
d 'introducció a una sèrie de
receptes antigues que tenc
recopilades de diverses fonts,
però cal advertir què tant
aquests remeis com els reco-
llits a les Rondalles Mallor-
quines, no els aconsellam ja
que el deure dels metges és
recordar el "PRIMUM NON NO-

CERE" dels antics (primer no
fer mal) .

Volem	 destarcar que	 en
Dermatologia moltes afeccions
tenen un alt component psí-
quic i que la desaparició de
molts dels símptomes (erite-
mia , picors ) va lligada a
la millorança de la psique del
malalt i a la confiança d a-
quest amb el metge que 1 as-
sisteix.

Matilde Serrano
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I NFORMAC IONS

Sor Anna Maria del Santíssim Sagrament
en el Centenari de la seva Obra

111 Jornades
sobre 1 ' establiment
del llenguatge
administratiu

Propiciades per la Coordi-
nadora General dels responsa-
bles de 1 'elaboració del
Ilenguatge administratiu, el
Consell Insular de Mallorca,
amb la col.laboració del Con-
sell 1 nsula r de Menorca, el
Consell Insular d Eivissa-For-
men tera i 1 Ajuntament de
Palma organitzà unes 111
Jornades sobre 1 'establiment
del Ilenguatge administratiu
que es feren a Ciutat de
Mallorca, als locals de la
Cambra Oficial de Comerç, els
dies 22, 23 i 24 de maig
d'enguany

Orientades bàsicament cap a
1 Administració Local, dedica-
ren cadascun dels dies a
tractar un tema específic
(llenguatge administratiu,
marc jurídic i ma rc organitza-
tiu ) en quatre sessions dià-
ries, dues de matí i dues
d ' horabaixa.

Hi assistiren els personat-
ges més coneguts en 1 àmbit
del llenguatge administratiu
(Carles Duarte i Monserrat de
1 Escola d Administració Pú-
blica de Catalunya), en el de
la política lingüística ( Aina
Moll, Ex-Directora General de
Política Lingüística de la
Generalitat de Catalunya i
Isidor Marí, Cap del Servei
d 'Assessorament Lingüístic de
la Generalitat de Catalunya ) ,
en el de 1 ' administració local
(Gabriel Barceló i Pilar Vi-
nent, responsables dels ser-
veis lingüístics de 1 ' Ajunta-
ment de Manacor i del Consell
Insular de Menorca respecti-
vament) i en el jurídic ( Bar-
tomeu Colom de la U .1. B. i
Jaume Bernat de la U.A . B. )
Cadascun presentà una ponèn-
cia i el públic, vengut d a-
reu del domini lingüístic, va
tenir 1 'oportunitat d interve-
nir fent preguntes i a portant
idees que enriquiren el que
s havia dit. La Coordinadora
General té el projecte d ela-
borar unes conclusions que es
faran públiques en el moment
oportú.

Antònia Maria Calafat Rivas

El 13 de gener celebrarem a
Valldemossa el I 1 1 centenari
de 1 'Exposició de los cantichs
del D. Illm . i Martir de Cris-
to el B. Ramon Llull obra de
sor Anna del Santíssim Sagra-
ment. Aquesta celebració con-
sistí en la presentació del
llibre Càntics i cobles, edició
antològica de I 'obra esmenta-
da, subvencionada per 1 Aj un-
tament de Valldemossa i pre-
parada per Sebastià Trias
Mercant.

josep M. Llompart ha dit
del llibre de sor Anna : "En
Ilegir els escrits de sor Anna,
el record de Teresa d ' Avila
és indefugible. Totes dues re-
ligioses reflecteixen les acti-
tuds de la gran tradició mís-
tica hispana mitjançant un
llenguatge i unes formes ex-
pressives terrals, senzilles
populars. Hi ha emperò -no
cal amagar-ho- , una diferèn-
cia profunda així com Santa
Teresa se situa dins el cdn-
text d una llengua i d una
literatura en expansió, sor
Anna pertany al context deca-
dent d ' una llengua en reces-
sió i d una literatura col.lo-
cada en un nivell degradat i
en els problemes que li oferia
una llengua que havia perdut
els seus models propis Tot
això, no hi ha dubte que la
monja valldemossina mereix el
títol de clàssic de la nostra
literatura i que la seva obra
tan emotiva i d ' un fervor
espiritual tan viu, és de les
poques que, dins aquell con-
text tan minso, brillen amb
Ilum pura i ben pròpia " ( Ba-
lea res , 4, 111, 1989)

El 19 de febrer, a 1 esglé-
sia de Santa Catalina de Sena
de Ciutat, antiga església del
convent on residí sor Anna,
es va celebrar un acte reli-
giós a honra de la venerable
valldemossi -na , presidit pel
President del Parlament Balear
i el batle de Valldemossa.
Missa concelebrada i serrnó
pel Vicari general de la diò-
cesi de Mallorca.

Llàstima que tant a la fes-

ta de Valldemossa com a la de
Ciutat els valldemossins foren
pocs.

Sebastià Trias Mercant

La Marina
de Valldemossa

Vull sentir la remor de les
onades

que dibuixen estels a Sa
Marina

i veure com el sol deixa obra
fina

sota el penya-segat, roques
daurades

Quan torna cap a casa a
les vesprades,.

amb 1 'esparpell del far que
.lumina ,

mai 1 home de la barca no
rondina

malgrat vingui amb les mans
esgarrinxades.

A Valldemossa arriben del
seu Port

oratges que de pau i de
conhort

són flaires salobroses de
ventura.

I 1 alba encén el foc
aquella gent,

que llençarà la xarxa amb
sentiment,

puix que I amor pel risc mai
no s 'atura.

Pere Bru Serrano Darder
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Josep Coll Bardolet

Josep Coll Bardolet neix a Campdevànol (el Ripollès) dia 7
de novembre de 1 'any 1912. La família es traslladà per raons
de treball a Vila-seca i després a Vic on Coll Bardolet rep
lliçons a 1 Escola Municipal de Dibuix dels mestres Eduald
Brunet, Ramon Torrents, Pere Puntí, Llucià Costa i Pere
Bigas. Més tard treballa amb Sert en la col.locació de les
pintures de la catedral de Vic, treballa com a decorador i
inaugura la seva primera exposició a la sala de Bigas , a Vic.

Durant la guerra civil continua aprenent i .treballant primer
a Tours i més tard a Brussel .les . L any 1939 s 'instal .1a a
Barcelona i al 1941 ja exposa a les Galeries Costa, a Ciutat
de Mallorca, i és finalment al 1944 quan es queda definitiva-
ment a Valldemossa.

- Per què va venir a Mallor-
ca, per què es va decidir a
venir aquí precisament i no a
un altre lloc?
- No és difícil de contestar,
això. Perquè és més hermós
que els altres. llocs. Mallorca
té un encant que no tenen els
altres llocs. Jo conec molts
paTsos i 1 'encant de Mallorca
i I embruixarnent que té 1 'illa
no el té caç més país, diguin
el que vulguin. A més, com a
pintor, jo havia de triar un
lloc que estigués ple de color
i Mallorca és plena de color a
tot arreu.
- Troba molta diferència entre
els colors de Mallorca i els
de Catalunya, per exemple?
- Bé, potser a Catalunya no
tant, perquè és més prop i no
hi ha tampoc tanta diferència,
però hi ha un embruixarnent ,
en esser un lloc separat, en
esser una illa, rnentén? En-
cara que avui no és igual
que la Mallorca de quan jo
vaig arribar, perquè hi ha
un escriptor que ha fet una
referència rnolt bonica que diu
"la Mallorca que va trobar
Coll Bardolet quan va arribar
era molt més semblant a la
Mallorca de Chopin i Georges
Sand que la Mallorca d 'avui i
la de quan Coll Bardolet va
arribar" 1 té tota la raó.
- I a Valldemossa, com hi va
arribar?
- Eh, Valldemossa, quasibé
també diria és un escolliment
dintre de les coses de 1 illa
perquè no em va faltar ni el
temps ni les hores per circu-
lar per 1 'illa i conèixer tota

1 'illa i Valldemossa també té
una cosa especial per damunt
de tots els altres pobles de
1 'illa . Té un encant, té unes
muntanyes, té el mar, té tota
una sèrie de coses... i té la
gent que ja des de llavors
sempre els he probat bastant
senyors i molt amables.
- Sí, precisament pensava de-
manar-li què pensa sobre els
mallorquins i els valldemos-
sins.
- Bé, jo sempre he estimat
molt les persones, el poble en
general i he estimat molt el
paissatge, potser li diria que
els únics disgustos, si hern de
dir disgustos, o contraternps
que he tingut a 1 ' illa han
estat per voler defensar uns
paisatges	 determinats,	 això
m ha procurat a rní alguns
contratemps que jo no he cer-

cat perquè jo no he anat arai
contra ningú ni cap persona,
ara, he anat en defensa del
paisatge que és de tothom ; i
a això sí que rn'hi he afe-
rissat veritablement perquè és
la meva professió estimar la
Naturalesa i com que és la
rneva professió esimar la Na-
turalesa, jo he defensat el
que estimo, que no és una
cosa meva, perquè si fos una
cosa meva seria un egoisme,
no, jo estimo una cosa que és
de tothorn i en proseguir-ho
protegeixo una cosa que és de
tothorn
- Quan va arribar a Vallde-
mossa, on es va instal.lar
primerament?
- Tinc que dir que la primera
parada que vaig fer a Vall-
demossa , eh, va ser la conei-
xença de la madona de 1 Hotel
de 1 Artista, que és una gran
senyora, i ho ha estat tota la
vida. Ella va fer un dinar
irnprovisat amb una amabilitat
tan extraordinària que des
d 'aquell dia jo vaig quedar
prendat d 'aquella persona', no?
Llavors més tard jo ja vaig
agafar un ritme, diguem, de
vida i de situació i vaig
venir a romandre a 1 'Hotel de
1 'Artista. Allà vaig trobar tot
1 ambient que jo desitjava,
una gent instruIda , una gent
que cantava, una gent a qui
agradava la poesia, 1 Hotel
era autènticament 1 ' hotel de
1 ' artista i des de llavors jo
vaig	 continuar	 allà	 molts
d 'anys i encara avui els es-
tim com si fossin de la famí-
lia. Crec que a I Hotel de
1 'Artista en un mourent donat
li hauria d haver fet un ho-
menatge tot Mallorca perquè a
1 ' Hotel de 1 ' Artista s ' hi va
reunir	 moltíssima	 de	 gent
important que ha passat des-
apercebuda i s 'hi va reunir
allà moltíssima de gent. Una
de les persones que era un
addicte, era en Phrlip New-
man • el fundador dels con-
certs de Pollença i venia allà
sempre, eh? Allà hi va haver
un premi Nobel , a dinar i
sopar moltes vegades.
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- Qu li semblà 1 homenatge
que Ii varen fer a Valldemos-
sa 1 'any 87? N 'està content?
- Molt, molt, una cosa apoteò-
sica, sí, va esser molt her-
mós , em va agradar la coo-
peració de tothom,	 hi va
haver gent de totes classes,
de totes categories i de tots
colors i em va agradar mol-
tíssim això, va venir gent de
tot arreu, a més vaig tenir
gent de 1 extranger que va
venir aquí igual que a Camp-
devànol també i aix) demostra
que hi ha gent que se • n re-
corda (d Anglaterra , de Suïs-
sa, de França i de Bèlgica ) i
això fa molt bonic, eh?
- 1 la donació de quadres al
Museu de Lluc? Com es troba
actualment?
- Sí, hi haurà més de cent
quadres. Si hem de comptar
amb	 les	 il.lustracions	 hi
haurà quasi dues-centes
peces. Jo no em moc d aquí
tot aquest temps perquè espe-

ro... avui mateix he parlat
amb el pare Ramon, el Prior
de Lluc, i estem pendents de
moltes coses , • el Consell ens
ajuda
- Com és de gran la sala on
hi haurà els quadres?
- La sala, perquè hi ca-
bin 150 o 200 quadres és
bastant gran. Es una de les
sales grans, tota una sala.
- Es al Museu, aquesta sala?
- Sí, a continuació del Museu
és només obrir una porta i es
passarà a la Sala, s integra
en el Museu completament.
- I serà prest, quan ho
puguem veure?
- Sí, al setembre, dia 10 de
setembre és la inauguració.
- Podrà fer poques vacacions
aquest estiu?
- No, faré les meves, 1 agost .
- Després d 'aquestes dues
grans	 campanyes,	 la	 de
Campdevànol i la de Lluc,
pensa	 vostè	 agafar	 unes
vacacions guanyades més Ilar-

gues del que és normal?
- Sí tinc coratge per fer-les
sí, però el que tinc jo és una
espècie de foc, com una espè-
cie de volcà, que sempre tinc
ganes de fer feina, no? però
les vacacions tinc ganes de
fer-les d ' una manera molt
especial, canviar d ' horitzons
potser me n 'aniria cap a Bèl-
gica o Holanda i potser als
Països Escandinaus, tinc
ganes de fer una mica de
descans a Europa. Sí, perquè
jo he estat tot aquest temps
pendent del de Campdevànol
primer i ara del de Lluc,
aixb són dues etapes per a mí
importantíssimes perquè són
dues etapes de la meva vida
que quedaran per sempre, no?

ara, llavors sí, llavors
tinc ganes de fer una mica de
relax.

Antònia Maria Calafat i Rivas
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Ajuntannerit
Durant	 els	 cinc	 primers

mesos d'enguany, s'han dut a
terme a Valldemossa una sèrie
de	 projectes, actes, etc,	 a
part dels matrimonis, naixe-
ments i defuncions, els quals
esmentam seguidament:
MATRIMONIS

Noces que s'han celebrat
des del dia u de gener fins
el dia 31 de maig de 1989, 19
matrimonis civils, cap d'ells
és valldemossí.
NAIXEMENTS

Els nascuts durant aquests
mesos són:
Bernat Vicens Torres
(19-111-89), fill de Juan Vi-
cens Oliver i Isabel Torres
Capó.
Llorenç Bauzà Esteva
(4-1V-89),	 fill de Francisco
Bauzà Guardiola i Maria Mag-
dalena Esteva tvla
DEFUNCIONS

Sebastián Ripoll Colom
Tomas Lladó Calafat
Antonia Mas Estrades
Miguel Morey Mas
Antonia Morey Mas

Església
Matrimonis religiosos cele-

brats a Valldemossa des del
dia 1 de gener al 31 de maig
de 1989:

La Vila

Antonio Bauzà Sastre-Francisca
Juan Estarellas (19-11-89)
Luís Felipe Palacín García-
María Josefa Verduras Rodrí-
guez (17-111-89)
Bartolomé	 Canals	 Adrover-
María José Calafat Aguiló (5-
1V-89)
Bernardo	 Comas	 Company-
Margarita Ferrer Balaguer (6-
v-69)

Al llarg dels primers cinc
mesos de l'any 1989 han rebut
el sagrament del bateig a la
pica baptismal de la nostra
parròquia:

Marcos Nicolás Morell Llobera
(5-11-89)
Jaume Torres Sala
(2-IV-89)

Dia 21 d'àbril combregaren
per primera vegada a la
Parròquia de Sant Bartomeu
de Valldemossa:
Gabriela Barceló Marqués
Antonio Font Genovart
Maria Antonia Juan Salvà
Maria Magdalena Juan Vila
David Oliver Gomila
Rut Oliver Gomila
Carlos Ripoll Brestar
José Antonio Ruíz Jiménez

amb el suport de

CAIXA DE BALEARS 
"SA NOSTRA"
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Actes Culturals	 Visita del Bisbe

- El dia 13 de gener es va

dur a terme a 1 'església de
la Cartoixa un acte cultural

per presentar el llibre sobre
la venerable Sor Anna

- A la proposta del Sr. Coll i

Bardolet sobre L 'Agermanament

de Valldernossa i Campdevànol,

han respost unànimernent els

dos Ajuntaments.

L 'Ajuntament de Valldemossa
es traslladà a Campdevànol el

dia 14 de gener, a fi d assis-

tir a la inauguració de la
Pinacoteca del Sr. Coll i Bar-

dolet . Una representació del

poble de Valldemossa viatjarà,

una altra vegada, a Campde-

vànol els dies 8 i 9 de juliol,

per tal d ' assistir als actes

d 'Agermanament. Per altra

banda, ells ens visitaran els

dies 29 i 30 de juliol, coinci-

dint amb les Festes de la

Beata.

- Està prev 1st dir una missa

i fer un petit homenatge al
Sr. Bru Morey, , fill il.lustre

de Valldemossa, commemorant
els seus 50 anys de sacerdoci.
- Al llarg d 'aquests mesos,

s han rectificat els rètols dels
carrers: s han posat rajoles i

s han escrit en català.

- A més, s ha adquirit per a

la Biblioteca, una enciclopè-

dia de deu volums de la Ilis-
thria de Mallorca
- També es té previst enlles-

tir	 la sala de teatre del

magatzem Municipal 5 ha

d 'acabar de posar el formigó

a la tarima, per tal de poder
representar funcions teatrals.

El bisbe de Mallorca , Teodo-

ro Ubeda , va venir a Vallde-

mossa dia 4 de març. El motiu

de la seva vinguda era fer

una visita pastoral a tots els
pobles de Mallorca. Ara con-

taré un poc com va esser

aquesta celebració eucarística

i com és des del meu punt de

vista el bisbe com a persona

\. .

En pruner lloc cal dir que

és una persona molt puntual,

ja que a tres quarts de set
ja era a 1 'església, acompa-

nyat del seu ajudant
Jo havia de llegir i, com

m havia dit el senyor rector,

don Pere, en aquella hora es-

tava asseguda a un banc

devora 1 'altar major. El bisbe
va entrar i em va saludar,

després vaig veure coni parla-
va amb el capellà, i en Toni ,
I 'escolà, i aquests reien (em

va fer la impressió que és

una persona divertida) i des-

prés va parlar una estona

amb els escolans.
A les set va començar la

missa. Eil, abans de comen-
çar, va dir que havia vingut
aquí a fer una visita pasto-
ral, ja que una de les seves
obligacions és anar a cada

poble a veure com és la vida
religiosa, per dir-ho de qual-
que manera, a cada cornunitat

o parròquia de cada poble.

Després ha seguit la cele-

bració, on hem llegit les

lectures en Francesc Mulet i

jo, Francesca Juan Calafat.
Tot seguit, 1 ' ajudant del

bisbe ha llegit una paràbola

de 1 ' evangeli, i mentre els
cants alegraven aquest esde-

veniment . Llavors el bisbe,
s ha tret el rellotge i 1 ha

aguantat amb la nià esquerra,

i ha començat el sermó.

Ens ha dit que la funció

principal d 'un bisbe era la
de fer present Jesús entre

nosaltres, no solament Ilegint-

nos la paraula de Déu, expli-

cant-nos qui és i què signifi-
ca per als cristians, sinó,
també „ amb la seva pròpia
vida.

IIa dit que primer de tot
hauríem de tractar Jesús
com a amic, un arnic que ens

ajuda, ens escolta, ens corn-

prèn i que arriba a esser tan
especial per nosaltres, que no

volern fer-li mal, que faríem

qualsevol cosa per no dece-

bre 1 , faríem el que a ell
agradés més

La manera corn ho ha dit,

ha fet que s entengué molt

bé el que ens volia dir o

transmetre, però perquè ho

entenguéssim millor, ens ha

posat com a exemple el fet

que els joves de setze, disset
i divuit anys s 'enamoren .

Aquests faran qualsevol cosa

1 un per 1 'altre , faran sacri-
ficis, intentaran no decebre 's

fer que la seva unió sigui

més viva i més intensa.

Després, ell ens deia coses,
eren una espècie de preguntes
a les que nosaltres havíern de

respondre "Sí, hi creim".
Ell ha començat i tot seguit

la gent ha respost, però no

s ha sentit molt fort, i ell

ens ha preguntat si estàvern

segurs d 'allb que havíem dit
perquè quasi no ens sentia, i
ha tornat a començar (després

la gent ha respost més fort ) .
La celebració estava a punt
d 'acabar, sols faltava cantar

Sor Tomaseta , i així acabava

la celebració Eucarística d ' un
dissabte més.

Però la visita pastoral va

acabar després que el bisbe

parlés a una reunió amb un

grup de gent del poble que

representava el cor, e1 grup

de catequesi...

Francesca juan Calafat

11



\\
VALLDEMOSSA. Cases amb teules pintades.
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MUSICA

PROGRAMACIO

Dissabte, 5 d 'agost, a les 20 h.

Diumenge, 6 d 'agost , a les 22 h.

- Claustre de la Cartoixa-

Diumenge, 13 d 'agost, a les 22 h.
- Claustre de la Cartoixa-

Diumenge, 20 d agost , a les 22 h.
-Claustre de la Cartoixa-

Diumenge, 27 d 'agost, a les 22 h.
-Claustre de la Cartoixa-

Inauguració de 1 e xposició
de pintura RAFOLS-CASAMA-
DA .
Sala Capitular de la Car-
toixa (Oberta diàriament
fins el 30 d 'agost)

Recital de Piano a càrrec
de THOMAS GIRARD .
Primer premi del IV Con-
curs Internacional de Piano
FREDERIC CHOP IN A MA-
LLORCA

Recital de Piano a càrrec
de

Recital de Piano a càrrec
de BELLA DAV IDOVICH

Recital de Piano a càrrec
de ROBERTO BRAVO.

I NVEST I GAC I C1

Teules pintades
per Nicolau S. Caftellas i

Serrano

TEULES PINTADES A
VALLDEMOSSA
TEULES PINTADES
A LA VILA

1. INTRODUCCIO

Es diuen teules pintades o
teules de moro aquelles teules
del voladís que han estat de-
corades amb dibuixos o ins-
cripcions. Són uns dels pocs
elements decoratius de 1 ' ar-
quitectura popular mallorquina
molt caracteritzada per la
sobrietat.

La teulada és una part
fonamental de la casa, la co-
breix i l'acaba. Dins aquest
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context, pintar la volada
adquireix un significat màgic
de protecció (de fet a moltes
trobam representacions religio-
ses ) . Però no podem oblida r
el caire festiu de 1 ' acaba tall
d 'una casa. encara avui en
dia quan es corona un edifici
se celebra posant-hi una ban-
dera. L 'acte de coronar
casa i pintar les teules que
havien de formar el voladís
devia esser un bon motiu de
festa per als constructors i
els amos de 1 'edifici.

Es troben especialment a la
zona de la Serra Tramuntana
compresa entre Fornalutx
Esporles. Però n hi ha quasi
per tota 1 illa. Els trobam
decorant la volada d esglé-
sies, de cases vilatades , de
possessions, de cases pageses

de qualsevol tipus de cons-
trucció.

Algunes d ' aquestes teules o
dels edificis que les contenen
estan datats, això ha permès
assignar-les una cronologia.
Les més antigues es pintaren
a la primera meitat del segle
XVI , llavors el nombre de
dates va augmentant fins
arribar a un inàxim a la
segona meitat del segle XVI I I ,
a partir d 'aquí davalla. La
darrera està datada a 1898.

Afortunadament en aquests
darrers temps la tradició s ha
recuperat i es poden veure
teules que han estat pintades
rnolt recentment. N hem troba-
des al Port de Sóller, a Sa
Marina de Valldemossa i a
Valldemossa mateix. En aquest
article, però, tan sols parla-
rem de les antigues.

Els dibuixos solen esser
senzills, generalment de color
vermell (de Mangre ) , damunt
fons blanc. Però també trobam
teules polícromes amb vermell,
verd i negre.

La teula es preparava
introduint-la dins calç, per
preparar el fons, danrunt el
qual es feia el dibuix, nornés
llavors es col.locaven.

2. TEULES PINTADES A LA VI-
LA

Ilem localitzat, fins ara, 13
edificis amb teules pintades
antigues a Valldemossa. D a-

quests 10 són cases vilatanes,
i possessió, i casa pagesa i
1 església.

A Valldemossa, a la zona
de la plaça Pública i de la
plaça Gallard trobam 5 cases
amb teules pintades, són :
1. Pça . Pública 16 (carreró
de la plaça )

Tan sols hi resten 3 teules
pintades. Dibuixades en ver-
mell damunt fons blanc, totes
amb el mateix dibuix geornè-
tric , quadriculat.

V 'ir0	 O	 0
o 0	 0 ,
0000

1

o 0	 010

2	 Pça . Pública 14 (carreró
de la plaça )

Voladís de 32 teules, de les
quals 14 conserven restes de
dibuixos. Vermell damunt fons
blanc. Temàtica variada :

3 Geomètrica
8 Abstracta
1 Vegetal
1 Antropomoefic
(Figura	 molt	 estilitzada
d 'una dona )
1 Indeterminat

3. Pça . Pública 3
Voladís de 32 teules, 23 es-

tan pintades. Dibuix vermell
damunt fons blanc. Potser és
I 'exemple més interessant que
es pot veure en el poble.

Conté una inscripció, data-
da, que s 'estén per damunt 5
teules desgraciadament no molt
conservades. Ocupen el centre
de la volada. Estan situades
just damunt de la porta de la
casa.
la primera està escrita a tres
nivells :
pareix que posa : NADO?

SER EL?
JAUME?

la segona es troba dues teules

més enllà, està datada :
1698
MARS

a 1 altre hi trobam 1 anegra-
ma : +

I HS
la següent: JOANA

?EUE

la darrera posa : MARIA
MADRE D
GRATIA

Probablement els noms de la
primera i de la quarta teula,
són els dels amos de la casa.
La data seria la de 1 ' acaba-
ment de la casa. La tercera i
la darrera són de caire reli-
giós: 1 ' anagrama IIIS ( Jesús
Home i Salvador) i el que
pareix una de les Iletaníes.

Les altres teules comprenen
diferents temàtiques :

11 Abstracta
4 Geomètrica
1 Dibuix indeterminat
(Llaüt?)
2 Indistingibles

Hi Teula amb
anagrama

1HS
401,..•••••n•n

4. Pça	 Pública 8 (passatge
de la plaça )

Aquesta casa fa cap de
cantó. Trobam teules pintades
a cada carrer. Es 1 'única
casa on trobam pintades les
dues filades de teules, les
teules regadores i les de
barba. Dibuix vermell damunt
fons blanc.

En total hi ha 34 teules de
barba i 3 teules regadores
amb restes de pintura.

A les teules de barba hem
trobat :
A una situada al centre, da-
munt la porta, una data :

184?
A una altra pareix haver-hi
restes de 1 ' anagrama : +

I H S
De a resta n hi ha :
31 de terna Geomètric d ' a-

questes, 30 són iguals, un
triangle vermell que ocupa un
angle de la teula. Estan totes
a la façana de la casa.
1 de tema Abstracte

Teula amb
dibuix

geomètric

11>

Teula amb
dibuix

antropomòrfic
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INVESTIGACIO

A les teules regadores hem
trobat:

2 de tema Geomètric
1 de tema Abstracte

Teula amb
dibuix

geomètric

5. Pça . Gallard 3
La casa està a un cap de

cantó. També hi ha teules
pintades a cada carrer. En
total hi ha 25 teules pinta-
des. Dibuix vermell sobre fons
blanc.

FR hem trobat:
1 teula amb dibuix antro-
pomòrfic ( una dona molt es-
tilitzada, semblant a la de
la Pça . Major 14)
2 teules amb inscripcions
religioses (amb 1 ' anagrama
1115)
7 teules de tema Abstracte
7 teules de tema Vegetal ( U-
na d'elles amb una flor di-
buixada)
6 teules de tema Geomètric
1 Teula de terna indeterrni-
nat
1 teula de dibuix indistin-
gible

6. Carrer de la Rosa 15
Tan sols hi resten 6 teules,

bastant mal conservades, di-
buixades amb vermell damunt
blanc.

3 de tema Geomètric iguals
entre elles
1 de tema Abstracte
2 de dibuix indistingible

7. Carrer de I Aina.rgura 1
Hi ha 10 teules pintades.

Els dibuixos estan fets en
blanc darnunt vermell o bé es
va anar cubrint el blanc amb
vermell marcant la silueta,
composant així el dtbuix amb
la part descoberta del blanc.

S•hi poden veure 5 estels i
5 dibuixos geornètrics molt
complexos, que pareixen com a
fons de plats.

8. Carrer de sa Dragonera 15
En aquesta casa hi trobam

16 teules pintades, la major
part de les quals estan molt
ben conservades. Ma laurada-
nient part de les teules han
estat llevades. Els dibuixos
estan fets amb vermell damunt
blanc.

Hi trobarn restes d 'una ins-
cripció a una teula on es pot
Ilegir : "1 a". Les altres teu-
les que composaven Iescrit
han estat retirades.

Hi ha també . una teula amb
un Sol dibuixat
Dues teules amb una creu
Sis	 teules	 amb dibuixos
geomètrics
Sis teules estan molt mal
conservades.

I	 ..,	 /
-

////''

l_______I -
-
-

Ilem trobat restes molt mal
conservats a dues cases més:
9. Carrer Reial 10, es pot
veure una teula amb restes de
dibuix geomètric.
10. Carrer Reial 19, es veuen
tres teules a una de les quals
es distingeixen restes de di-
buix geomètric.

Podem veure teules pintades
molt recentment a Valldemossa
al: Carrer de la Beata 6 i 10
(Dalt Son Lliure ) i al Carrer
Nicolau Calafat 7.

3. CONCLUSIONS

Les deu cases amb teules
pintades que hem localitzat a
Valldemossa • contenen 137 teu-
les amb restes de dibuix.
predominen les teules de tema
geomètric, 65 ( 47%) , llavors
les de dibuix abstracte, 28
( 20%) .

Trobarn dibuixos o inscrip-
cions religioses a 4 cases,
això ens dóna una bona idea
del caràcter de protecció que
tenia el fet de pintar el vola-
dís.

Les inscripcions datades
que hem troba t (1689, 184?)
ens parlen d una persistència
molt Ilarga del costum i
s 'ernmarquen dins de la crono-
logia d aquestes teules a la
resta de 1 'illa .

lli ha una certa unitat esti-
lística entre les cases de la
Plaça Pública 3, 14, 16 i de
la Plaça Gallard 3, que ens
fa pensar en que foren pinta-
des a la mateixa època. Afor-
tunadament un dels voladissos
duu la data de 1689 i això
ens dóna una idea de quan
foren pintades.

Es molt possible que hi
hagi més cases amb teules
pintades, tant a la vila com
fora vila, agra iríem profunda-
ment que qualcú ens donàs
cla rícia d 'on n hi ha més.

Aquestes teules són un bé
cultural, que forma part del
patrimoni valldemossí, que
s ha de conservar, evitant
que vagi descomparaixent i
degradant-se.
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avui el
dos, En
cosa no
quedar-

Aleshores als components del
GEM no ens preocupava gaire
si el temps seria bò o no per
anar d 'excursió. Ili anàvern,
fes el que fes. Això sí, qual-
que vegada ens havia guanyat
les messions, castigant la
nostra caparrudesa , amb una
banyada i fins i tot amb al-
gun xoper dels que deixen
record.

Puix des Teix t Sa Galera

4-1-53
Circumstancialment,

grup es veu redul•t a
Tomeu i jo, la cual
és raó bastarnent per

Recordant
excursions
passades

De tot el que he viscut per
la muntanya, el que més m ha
impressionat, és estat sense
cap dubte, una forta nevada
que em va sorprendre damunt
Sa Galera (Massís del Teix ) .

ESPORT

Cronologia sumària

- El dia 4-1X-89
es fundà el Club Esportiu
Valldemossa At, que substituí
el Club de Futbol Valldemos-
sa. Durant aquesta temporada
vàrem participar a la catego-
ria d Adherits, on vàrem dis-
putar 12 partits de lliga i 8
pat tits de Copa President.
- Temporada 1985-1986
participàrem a la categoria de
Tercera Regional, amb 26 par-
tits	 disputats.	 A	 més,	 es
forrrià 1 'equip de bàsquet.
- Temporada 1986-1987
participàrem a la categoria de
Tercera Regional, arnb 26 par-
tits disputats. Es va formar
un equip de Futbol-Sala Ben-
jamí i un de Futbol-Sala In-
fantil.	 L 'equip	 de	 Futbol
quedà classificat al lloc quart
i pujà a Segona Regional. El
seu	 entrenador	 era	 Nadal
Torres Bujosa .
- Temporad 1987-1988
jugàrem a Segona Regional. Es
disputaren 34 partIts Aquesta
temporada es baix a Tercera
Regional a causa de:

baixes de jugadors durant
la temporada
Lesions de jugadors
Plantilla insuficient
Problemes sorgits amb F.T.

B. a causa de la vaga
d 'àrbitres amb qui vàrenn
mantenir bn contenciós que
durà dos mesos

- Ternporada 1988-1989
jugàrem a Tercera Regional i
quedàrem en el segon lloc,
classificats per disputar la
Iligueta d 'ascens a Segona
Regional. Els resultats han
estat:
Partits jugats	 28
Partits guanyats	 17
Partits empatats	 3
Partits perduts	 8
Gols a favor	 83
Gols en contra	 39
Punts	 37+9

Enguany, el Diari de Ma-
llorca i Cerveses "San Miguel"
ens han concedit el 'frofeu a
1 'equip més golejador de TER-
CERA REG1ONAL A.

Actualment es mantene els
equips de Futbol-Sala ca tego-
ria Aleví i Benjarní.
DIRECTIVA:

Enrique Calafell, Juan Ca-
lafat, Nadal Torres Juan,
Gaspar Mas, Bmé Torres, Jai-
me Bibiloni , Sebastián Juan,
Salvador Cano, Antonia Capó,
Ma Victoria Vidal i Antonia
Mercant.
PLANTILLA JUGADORS FUTBOL

TERCERA REG1ONAL
Pedro Bibiloni, Pedro Estra-

das, José Romaguera , Antonio
Llabrés, Cayetano tiomar,
Jaime	 Ferrer Calafat, Juan
Morey,	 Miguel Vila, Miguel
Rigo, Vicente Colom, Salvador
Cano	 Sánchez,	 Jainne	 Vila,
Gregorio Morey, Antonio Car-
bonell, Antonio Canals, Fran-
cisco Boscana, Bartolorné Mar-
qués,	 Pedro Calafat,	 Juan
Sánchez y Pablo González.
Entrenadors:	 Nadal	 Torres
Bujosa	 i	 Sebastián Caiafell
Torres.
PLAN'rILLA FUTBOL-SALA ALE-
V1NS

Jaime	 Bibiloni ,	 Sebastián
Vila, David Colom, Antonio
Morell, Antonio Villa, Fran-
cisco Rornaguera , Antonio J.
Timoner.
Entrenador: Bartolomé Torres

PLANTILLA FUTBOL-SALA BEN-
JAM1NS

José A. Ruíz, Marc Marco,
Pablo de Salvador, Pedro B.
Vila, Antomo A. Morey, , VIcen-
te Morey, Bartolomé Morey,
Lorenzo Lladó i Josep Mayol.
Entrenador : Gaspar Mas Gar-
cías .

Valldemossa, 15 de maig 1989

EXCURSIONISME
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EXCURSIONISME

nos a Ciutat. El pla era anar
de Valldemossa a Sóller per
damunt el massís del Teix
decidírem	 fer-ho	 de	 totes
maneres. Així que, a 1 hora
fixada, sortim de Ciutat cap
a Valldemossa amb el cotxe de
línia i amb una cameta d a-
ranya per desinflar 1 'esperit
més decidit, manco el nostre
completament	 insensible
aquestes menudències. El ce-
latge és gris i tirant a fosc.

Tota la setmana ha fet mal
temps i el diumenge no és
1 ' excepció. El nostre olímpic
menyspreu pels ternps i les
ganes irrefrenables de partir
superen de molt el més ele-
mental sentit comú.

Des de Valldemossa, amb un
inconscient optimisme, sortim
en direcció als Cairats. Ja no
plou i nosaltres volem creure
que no ho tornarà a fer. A la
Font dels Polls feim la prime-
ra aturada per berenar
adesiara, aixecam la vista al
cel amb la il.lusió de veure
una mica de sol, però res de
res.

Amb aquest panorama tan
rioler, , reprenem la marxa cap
al Teix pel carní del Caragol.
Eufòrics, trepijam la primera
neu que trobam i que cobreix
tot el coster.

Quan arribam al cim, ens
saluda un raig de sol espe-
rançador que la nuvolada ha
deixat passar per una enclet-
xa . Al cap d'una estona n hi
ha uns quants més. Això ens
il.lusiona de bon de veres.

La visibilitat, sense ser
bona, ens permet contemplar
la Serra d Alfàbia , coberta de
neu, com també el Puig de
l'Ofre que s ha vestit de
blanc. Del Puig Major t Mas-
sanella no podem veure els
cims perquè els cobreix una
boira molt espessa.

Mentrestant, de 1 ' oest va
entrant un airet, fresc que res
de bo pot precedir. Això i el
fred ens fan abandonar el cim
en direcció al nostre següent
objectiu, Sa Galeara .

Quan revoltam el Puig des
Vent per la seva cara Nord,

ja no hi trobam neu. . Els
rajos de sol també s han es-
vart.

Assolida Sa Galera, ens
sorprèn una boira que puja
ràpidament, minvant cada
vegada més el nostre abast
visual, mentre que el dia rú-
fol i la poca llum que deixa
filtrar la nuvolada, donen al
paisatge un to gris i trist.

La nostra idea era dinar en
aquesta esplèndida miranda
que és Sa Galera, però 1 aire
fresc s ' ha convertit en una
empipadora ventarrada i, per
defugir d 'ella , pensam que el
millor és anar més avall,
dins 1 alzinar , on possible-
ment trobarem qualque redès.

No tenim ocasió de fer-ho.
Sense donar-nos temps a reac-
cionar, veim venir cap a
nosaltres, des del Nord-oest,
una negror que en un tres i
no res tenim damunt. Pensant
que podia ser pluja iniciam el,
descens cap al coll que es
troba entre Sa Galera i Es
Puig des Moro, amb la inten-
ció d anar cap a Deià, en
lloc de Sóller com teníem pro-
jectat.

Abans d arribar-hi comencen
a caure unes bolletes, com a
grans d'a t rbs, en quantitats
industrials i empeses amb for-
ça per la ventarrada . Llavors
unes flèbies de neu com a
pedaços petits. Tot seguit,
neu molta neu! corn si tota
caigués només per aquí. En
un moment tot roman blanc, i
a la mitja hora de nevar, ja
n hi ha mig pam en terra.
I ndescriptiblement , al.lucinant
i encisador. Quina cosa més
bella. Quina sort hem tingut
en no deixar emporuguir-nos
pel temps. No pararn de ter
exclamacions.

Les alzines, els pins, el
camí tot es veu cobert d 'un
blanc impol .lut . Tot el pai-
satge s ha convertit en la més
bella de les estampes de Na-
dal. Tot és estat tan ràpid
que no sortim del nostre asto-
rament davant 1 'espectacle in-
sòlit que és una nevada vis-
cuda en plena muntanya

Mentre la nevada va en
augment nosaltres, amb zero
de visibilitat, anam perdent
altura. Arribam a un altiplà
on el camí es bifurca, optam
per lesquerra, on suposam
que ens queda Deià.

Anam d 'esma, fora camí i
sense poder-hi veure gaire
enfora. La boirassa, possible-
ment la més tancada que mai
no haviem trobat, ens arriba
a preocupar de debò.

Tenim consulta i decidim
continuar amb la mateixa di-
recció. Sortosament, no ens
equivocam.

Al cap d • una estona deixam
el bosc i entram dins un oli-
var, la qual cosa és bon
senyal. El poble o la carrete-
ra no poden esser molt lluny,
tenint en compte el temps que
ha passat des que hem deixat
Sa Galera.

En això s'obrí la boira, com
si fos el teló d 'un teatre, i
just davant nosaltres sorgeix
com una aparició el poble de
Deià tot nevat. Hem aconseguit
anar-hi malgrat la boira. Són
les tres de 1 ' horabaixa i es
tracta de menjar qualque
CO5d.

Entram dins un cafè on ens
deixen dinar. Tothom ens mira
com si hague'ssim caigut del
cel. Es clar, només dos brus-
quers com nosaltres podíern
haver anat pel món amb un
dia com el d avui.

Malgrat tot som feliços,
perquè gràcies a la nostra
caparrudesa hem tingut la
sort i el privilegi de presen-
ciar un dels més bells fenò-
mens de la Naturalesa. Puntu-
als, sortim a les sis cap a
Ciutat amb el cotxe de línia,
i mentre aquest va rodant
sobre neu verge, nosaltres
contemplam la insòlita visió
de la costa Nord coberta de
neu.

Hem seguit el següent itine-
rari: Valldemossa, Sa Coma,
Es Cairats , Sa Font des Polls,
Es Caragol, Es Puig des Teix ,
Es Puig des Vent, Sa Galera,
Deià.
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porèrRiG,a d'en
pq)-porella

PARLEM BE LA NOSTRA LLENGUA

No hem de dir - Hem de dir

apellido 	  LLINATGE, COGNOM
aplauso 	  APLAUDIMENT
bolso 	 BOSSA
carifio 	 AFECTE
cañeria 	 CANONADA
fecha 	 DATA
letreroilletrero 	  RETOL

SON INCORRECTES LES EXPRESSIONS COM:

desde luego 	  S'HA DE DIR 	  ES CLAR, I TANT,
SENS DUBTE,

NO CAL D1R-HO
a granel 	  A LA MENUDA
de repente 	  DE SOBTE, DE COP
menos 	  MANCO, MENYS

LLENGUA

Polèmica d'en Pep Gonella

El llibre està (")rmat per
una sèrie descrits,  publicats
a la secció "Letras" del Dia-
rio de Mallorca, i les respos-
tes a dits escrits.

El primer dels articles, ple
de faltes gramaticals, firmat
amb el pseudònim de Pep
Gonella , atacava els catala-
nistes i el senyor Francesc de
Borja Moll, el mateix que
defensava un mallorquí pur i
sense influències barcelonis-
tes, segons ell nefastes per a
la nostra llengua.

Aquests escrits varen esser
contestats i rebatuts pel
senyor Moll. Es publicaren
cartes de suport, per part
dels qui es deien "gonellistes"
i al contrari, forts arguments
defensant el català per part
dels lingüistes i escriptors.

En Pep Gonella cada vegada
embullava més la troca. El
vint-i-quatre d 'agost diu que
un enlluernat barceloní va
escriure les següents paraules
intel.ligibles per a qualsevol
mallorquí normal : "Dotze rocs
aguissen I ' urc arbrat dels qui
feia solgus a paper timbrat.
Tots aixoropats deficiència
remasen ..."

Es a dir, una ximpleria.
Els escrits del "gonellistes"

eren de tota mena, demostra-
ven la seva ignorància en
qüestions filològiques, fins i
tot, posaven en dubte que
I 'obra d 'Antoni Maria Alcover
hagués fruitat així com toca-
va.

A causa de 1 afluència de
cartes repelint la mateixa
qüestió, el Diario de Mallorca
va decidir dia trenta-un
d agost només publicar les
dels protagonistes de la polè-
mica.

Per desgràcia després de
desset anys, encara resten
mallorquins "gonellistes", però
tenc 1 'esperança que cada ve-
gada més, amb 1 'empremta
dels joves que estudien català
i en català a les escoles,
institus i universitats, amb
1 'ajuda dels nostres lingüístes
i posant-hi nosaltres qualque
cosa de la nostra part, arri-
barem els mallorquins a tenir
ben clar que 1 'enemic de la
nostra llengua no és Catalu-
nya, ni Barcelona.

Antònia Serrano i Darder

Ile intentat corregir-ho i
traduir-ho i m 'ha sortit això.
"Dotze pedres (o torres d es-
cacs ) afuen els cans a un
orgull arbrat (o sembrat
d 'arbres) dels qui solcaven a
un paper timbrat ; tots aixoro-
pats deficiència... replegam.
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CINEMA

Pàgina de Cinema

Anar al cine i veure una
pel.lícula que ens satisfaci
plenament és, de cada dia,
més i més difícil. Sobretot si
tenim en compte les darreres
tendències de la cinernatogra-
fia americana, que és la que
domina el mercat i la que
tractarem en aquest article, a
través de tres de les més re-
cents pel .lícules estrenades a
les nostres cartelleres. Per
una banda el cinema d ' acció
i violència i, per 1 altra , el
cinerna fantàstic i de ciència-
ficció són les fronteres d ' una
cinematografia que intenta per
totes sortir d ' una crisi que
arrosega des dels anys setan-
ta.

Si escoltam el que la gent
opina del cinema, el que la
gent vol veure a la pantalla,
ens adonarem de la trista
realitat que vivim. El cinema
és sobretot un negoci, i si
per fer-lo més rendible s 'han
de prostituir els interessos
artístics no hi ha cap proble-
ma i punt. Així funciona la
gran indústria del cinema
americana. Però això, com
veurem, no és tota la realitat.
Sortosament Hollywood és com
una caixa de sorpreses, qual-
sevol cosa és possible.

Així doncs, EL TURISTA
ACCIDENTAL, CRUZANDO LA
CALLE, i HECHO EN EL CIELO
són tres d 'aquelles sorpreses
que qualsevol espectador de-
sitja. Les tres tenen denomi-
nador comú, les tres ens
parlen d ' amor, de relacions
humanes, de fantasies i de
les dificultats que les perso-
nes posen quan es tracta
d 'obrir-se als altres. 1 a més
americanes.
EL TURISTA ACCIDENTAL, de
Lawrence Kasdan , és la histò-
ria d un escriptor, Macon
Lawry, , que escriu guies de
viatge per a turistes acci-
dentals ( aquells que contí-
nuament són de viatge i no
precisament de plaer) , el qual
un any enrera va perdre el
seu únic fill i ara, afegit al
seu caràcter extremadament
reservat,	 veu com el seu

matrimoni entra en una crisi
sense cap tipus de solució.
CRUZANDO LA CALLE, de Joan
Micklin Silver, , són unes
quantes pàgines de la vida
d lsa belle Grossman. Potser
les més importants de la vida
d una dona independent que
es mou entre el barri jueu
novaiorkès i el West Side, on
treballa en una llibreria que
a la vegada serveix de centre
de reunió de grans escriptors.
Però el problema d Isa belle
començarà quan hagi de deci-
dir-se entre 1 ' amor idealitzat
per un escriptor i un senti-
ment més fort, que defuig per
poc, envers un simple comer-
ciant.
HECHO EN EL C1 ELO, de Alan
Rudolph , és la fantàstica his-
tòria d ' amor d ' una parella,
Mike Shea i Annie Packert,
que es coneixen i s 'enamoren
en el Cel. Però el seu amor
haurà de passar una prova
disposen de trenta anys per
tornar-se a trobar i ena mo-
rar-se , però aquesta vegada a
la Terra. Si ho superen seran
feliços per a sempre.

Malgrat el seu nexe d•unió,
aquesta darrera se separa de
les altres dues en quedar
inclosa dins el gènere fantàs-
tic. Però això no és problema
perquè pugui ser comentada al
mateix temps de les altres.

Com hem pogut observar per
les sinopsis esmentades, tant
EL. TURISTA ACCIDENTAL com
CRUZANDO LA CALLE no passen
de ser històries de la vida
quotidiana Dades d 'una rea-
litat que no per llunyana és
aliena, donada la naturalesa
dels sentiments que explora. A
la vegada, ambdues es fan
servir d 'una estètica cinema-
togràfica que defuig qualsevol
tipus d 'efectisme, la qual
s 'integra perfectament dins
1 'espai en què es moven els
personatges, respectant el to
intimista de la narració.

Amb un altre estil, però
dins el mateix àmbit temàtic,
HECHO EN EL CIELO s allunya
completament de qualsevol ti-
pus de realitat per endinsar-
se dins un món de fantasia,
que és el Cel, on 1 amor és
la més perfecta realització
dels nostres soirints. Governa-
da per la melangia dels tons
càlids, la pel.lícula es des-
envolupa entre les brumes del
somni i la difuminació del
record.

Però en conjunt, la forta
personalitat dels tres realit-
zadors, Lawrence Kasdan,
Joan Micklin Silver i Alan
Rudolph , fa que cadascuna de
les seves obres s 'ernmarqui
perfectament dins el conjunt
estilístic de cada un d 'ells
a la vegada, puguin ser ali-
neades dins el difícil gènere
cinematogràfic que explora els
sentiments humans, sigui a
través d histbries realistes o
senzillament fantasioses.

En definitiva, un tipus de
cinema que no es pot deixar
de veure, i molt menys de
fer. Una manera més de gau-
dir de 1 art de la gran pan-
talla.

loan Carles Palos i Nadal
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La Nostra Cuina

CUINA JARDINERIA

ESCALDUMS

Ingredients
- 1 pollastre
- 1 quilo de patató
- 1 ceba grossa
- esclata-sangs
- 1 copa de conyac
- farina
- oli
- sal
- pebre bo
- 1 cabeça d alls
- llorer

Trocejar i fer net el pollas-
tre, posar sal i pebre bo,
enfarinar i fregir amb oli ca-
lent dins una pella .

Posar din	 uri greixonera
de terra.

Sofregir amb un poc d 'olt ,
una cabeça d alls i la ceba
tallada llarga; posar damunt
el pollastre amb la fulla de
llorer i tapar d algua Quan
bulli posar el conyac i la
sal. Ha de coure tres quàrts
d 'hora a poc foc.

Afegir els esclata-sangs a
trossos i el patató fregit,
després de deu minuts ja es
pot servir.
(Per quatre persones)

CASSOLA DE RAP AMB GAMBES

Ingredients
- 4 coes de rap
- 200 grams de gambes pela-
des
- 1 tomâtiga grossa
- 4 patates
- 1 tassó de vi blanc
- pebre bord
- sal
- oli

Sofregir dins una greixone-
ra amb un poc d 'oli , la ceba
tallada Ilarga , el rap, la
tomàtiga i un moment el pebre
bord.

Tapar d aigua , posar les
patates ( tallades rodones ) da-
vall el peix, afegir el vi
blanc, les gambes i la sal.

En esser cuites les patates
es pot servir.
( Per quatre persones )

Sembrar
podar

Aquesta secció vol ajudar
els ' afeccionats a la jardine-
ria.

Cada mes es poden sembrar
plantes, podar i realitzar
tasques per ajudar el nostre
jardí a esser un autèntic
verger.

JUL1OL
Podeu sembrar:
de planter
- Roses místiques ( Zinnia ele-
gants)
- Clavells	 moros	 ( Tagetes
erecta )

Clavells moros rLans (Tage-
tes patula )
Podeu podar:
- Espírees (Spirae )

AGOST
Podeu sembrar:
d 'esqueix
- Begbnies . ( Begonia )
- Geranis (Geranium )
- Geranis de Pensament ( Pe-
largorium )
- Fúcsies ( Fuchia )
Podeu podar :
- Llorers ( Laurus nobilis )

SETEMBRE
Podeu sembrar :
de planter
- Llevamans (Calendula offici-
nalis )
cabeces de
- Crocus
- Narcisos

19



• ENTRETENIMENTS

Com els nostres padrins
entretenien els seus nets

Què feien els nostres pa-
drins per distreure'ns?

De vegades pens en la meva
padrina Tonina. Ella en sabia
moltes de rondalles, contare-
lles i gloses, de les quals
tenc un clar record,. que un
altre dia us contaré.

Voldria trobar valldeMossins
que recordin com els seu pa-
drins els entretenien, per tal
de poder escriure aquí aques-
ta petita part del nostre
passat.

Antonla. Serrano i Darder

Maria	 Estaràs	 Lladó	 de
can Reüll ho cantava a la
seva rebesnéta Mònica Pérez
Ripoll.
Davallant per altres serres,
i fent mil saltirons van
unes cabretes formoses
com un vol de coloms blancs,
unes cabretes formoses
com uri vol de coloms blancs
Oh, oh, oh que formoses
són les cabretes,
i fent mil saltirons van
les cabretes saltadores
que corren serra avall.

A darrera hi va una ntna
una nina de pocs anys
que és la flor de Valldemossa,

la glbria dels seus camps.
Un brotet cull - d'olivera
pel rosari dur amb les mans,

quan corren les cabretes,
ella corre serra avall.

PASSATEMPS

Cercau set
noms de
fruita

IB
E R
SA
E C
R U
C 0
RE
A G
NA

Endevinalles

1. D 'alt he baixat
riingd em diu bon dia
perb així mateix
som ben requerida.

2. Som negre com un carbó
tenc banyes i no som bou
cant i no som cantador
i en sa nit faig renou.

3. Tenc arrels i no som arbre
i som de color de s 'all
no som ganivet i tall
igual que si fos un sabre.

4. Enmig de la mar estic
en sa serena i es dia
i a casa des meu senyar
no es dina que no hi sia.

SOLUCIONS

(Tps PS)
(sluap sas) 'e

(1.1b' un ) •z
(rfnid pl) •I
sallPulAapua

mod 'pfuoaot 'eunad
'paad 'Xuopo3 Itnbro 'paaat3

pttna3 ap swou tas
ptinaj ap SUJOU tas neDiap

ESPORTS

Futbol, tennis
bàsquet, etc.

Niceto Alcalà Zamora, 22
T1 . 281929
Palma de Mallorca

REPARACIONS
NAUT IQUES

S. oficial VOLVO
S. oficial SOLE

Reial Club Nàutic Palma
T1. 711050

Pala de MallorcaTOT PER L'ESPORT

20



TOT PER L'ESPORT

REPARACIONS
NAUT IQUES

S. oficial VOLVO
S. oficial SOLE

Reial Club Nàutic Palma
Tl. 711050

Palma de Mallorca

ESPORTS

Futbol, tennis
bàsquet, etc.

Niceto Alcalà Zamora, 22
Tl. 281929
Palma de Mallorca

ENTRE TEN I MENTS

Com els nostres padrins
entretenien els seus nets

Botilades d ' En Macià Ripoll
En Macià Ripoll i Marroig ,

tan bon marger com excel.lent
persona, entretenia els seus
néts Marc i Lluc Marcos Ri-
poll, contant-los botilades. Un
parell d'anys abans de morir-
se en Macià, vaig tenir la
sort que me les dictàs. Són
aquestes:

L'any passat per aquest
temps

un mosquit varen matar
d'ets ossos més dolents

feren cent mil bastiments
i cent mil barques de pescar
i cent mil de canyoneres
caixes, bufets i pasteres
i lo demés que va sobrar
va bastar per a comprar
So Na Ponça i So N'Amar
i totes ses torrLnteres
que confronten a la mar.

Cada cosa a son temps
i a s'estiu xigales,
gorrions sense ales
no saben volar,
a una casa que no hi ha pa
no hi manca talent,
a una jaia sense dents
dau-li pa moll,
una gerra sense coll
no està acabada,
a una bota buidada
no hi ha que punyir,
a n'es morir
mos hi acostam cada hora,
a n'es lloc d'enfora
no hi volem anar,
a n'haver-hi d'anar

tots mos sap greu,
sa llei de Déu
ningú Ii guanya,
sa llei d'Espanya
enguany va així,
es que s'aixeca dematí
pixa allà on vol,
un llum a n'es sol
no hi claror,
un fadrí traidor
fa dues cares,
ses torrentades
tiren per avall,
es fadrins a un ball
van orugats,
i es colls des frares
tots són pelats.

Una porrassa vaig veure
que tenia un aubó
tan alt com es Puig Major
i gruixat no ho era massa
perb tenia una rebassa
com es Castell d'Alaró.
I un dia se resolgueren
cent homos a taiar-lo
picaren un any rodó
i senyal sols no U feren
i els bons mestres conegueren
que ja feia menció.
Quan el bon arbre caigué
una branca s'esqueixa
i d 'ella varen obrar
cent barques que van per mar
i un pont per un torrent
i des ramotxins dolents
cent sitges varen cremar
i ses barques que navegaven
totes se n'anaven a fons
i els bons mariners deien:
Mal facin ui ets aubons!

Sant Vicenç Ferrer
treia aigo amb un paner
i no en vessava cap gota
vuit monges dins una bóta
que pareixien avellanes
ses al.lotes catalanes
que escorxaven un porcell
s'ase va perdre es capell
per sa costa des moixons
un moixó que va trobar
que cantava s'Evangeli
Patris Nostris, Patris Celi
sa missa ja està acabada.

Antbnia Serrano i Darder
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JARDINERIACUINA

La Nostra Cuina Sembrar i
podar

CALAMARS A LA MALLORQU1NA

Ingredients
- 1 quilo de
cers
- 2 cebes grosses
- 1 tomàtiga grossa
- 1 tassó petit de conyac
- farina

panses
pinyons
julivert
2 alls
ametlles torrades
oli
sal
pebre bo

Es fan nets els calamars,
es lleven les ales i els saca-
rins, es retallen les puntes
de les cames i es deixa dego-
tar.

Dins una paella amb oli es
sofregeixen els cossos i les
capirotes dels calamars, enfa-
rinola ts. Es posen a part.

L 'oli del fregir ben colat
es posa dins una greixonera i
s hi sofregeixen les ales, els
sacarins i les puntetes de les
cames dels calamars tallat tot
a trossos i les cebes capola-
des. Quan la ceba està dau-
rada s hi afegeix la tomàtiga
pelada i trossejada.

Quan el sofrit està fet s 'hi
afegeixen els calamars i les
capi rotes que hem fregit
abans i el tassonet de co-
nyac, s 'encén i s ha de re-
menar perquè es cremi bé el
conyac. Després s hi posa
sal, pebre bo, panses, pi-
nyons i mig litre d aigua.

S' ha de remenar sovint per-
què no s 'aferrin a la greixo-
nera. Han de bullir fins que
siguin fluixos.

"PANECILLOS"

Ingredients
- 300 granis de sarm
- 300 grams de sucre pols
- la farina que es begui

Es mescla bé el saYm amb
el sucre, se 1 ' hi afegeix fari-
na fins que faci una pasta
més bé dura. Es fan bolletes
i es posen damunt una Ilau-
na , separades perquè totes
soles	 s'aplanen.	 S' han	 de
coure amb el forn molt fluix.

Podeu fer la mateixa recep-
ta d 'una altra lii,iiiera. Afe-
gint a la pasta 150 grams
d 'ametlles torrades i picades.
Són molt bones.

Són receptes de na Dolores
de Cas Pagès".

OCTUBRE
Podeu sembrar:
de planter
- Violer (Mattiola anua )
cabeces de
- Anèmones
- Tulipans
- Jacintos
- Francesilles
Podeu podar:
- Hortènsies (Ilydrangea opu-
loides)

NOVEMBRE
Podeu sembrar:
amb rel
- Liles
- Prunus
cabeces de
- Fraxelis ( Fresies)
- Lliris (Amarilis)

DESEMBRE
Podeu sembrar:
- Ibiscus
- Rosers
Podeu podar:
- Estranys (Chrysanthemum)

CoJlidod'hnbes
(Bn. du,,

Dos minuts abans de treu-
re 'ls del foc s 'hi posa una
picada d 'ametlles torrades,

calamars mitjan- julivert i dos alls.
Són molt millors fets un dia

per 1 'altre.
madura	 (Per quatre persones)

PASSATEMPS

Endevinalles

1. Un llençol ben apedaçat
que mai punta d 'agulla ha

tocat.

2. Quan triaixec, aixec el vol
no tenc ales ni tenc plomes
i faig ses voltes rodones
com sa flor des gira-sol.

3. Quantes pedres s han me-
menester

per fer s 'arc de Sant Martí?

4. Una cosa que arreu es
posa

i a la mar no gosa?

(nau P1
(CIP3 P dPD ap PA 19	 'C

(1°S I) •Z
(sinStu	 1) • .(
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CINEMA

Pàgina de Cinema
Malgrat que 1 'estiu sigui

una època en què les estrenes
cinernatogràfiques se succei-
xen a un ritme trepidant, a-
questes no presenten cap inte-
rès especial. Normalment
sempre són el mateix: segone
terceres o "n" parts d 'alguna
pel.lícula que va ésser un
èxit temps enrere i de la qual
ara volen continuar explotant
el filó, o alguna bala perdu-
da que ens arriba de més
enllà de 1 'Atlàntic.

Però també hi ha sorpreses
que entren per la porta petita
i que a la llarga es conver-
teixen en objecte de culte dels
cinèfils estivals.

BAGDAG CAFE és un exemple
del que acabo de dir. Malgrat
que hagués estat nominada a
l'Oscar a la millor cançó
("Calling you"), el film no
presentava cap element que
cridàs suficientment l'atenció
i que servís per presentar-la
com una gran estrena. Així i
tot la crítica, sense mostrar-
se excessivament eufòrica,
1 'havia tractada molt bé, des-
tacant la seva senzillesa,
intimitat i riquessa de senti-
ments d 'una història tocada
d'una màgia especial.

Percy Adlon, el seu direc-
tor, ens presenta un film
sobre dones, sobre les seves
accions i sentiments. De dones
abandonad s, necessitades
d 'amor i comprensió. Per una
banda tenim la Brenda, una
dona de color que regenta el
Bagdag Café i que té tan mal
caràcter com bon cor. 1 per
l'altra tenim la Jasmine, una
alemanya tan metòdica en les

seves accions com apassionada
en els seus sentiments. Dues
dones que el destí unirà, i
que obligarà a que s'enten-
guin irremeiablement. Entre
aquestes dues dones hi haurà
un tercer personatge, un pin-
tor de decorats de Hollywood
exiliat al desert californià
cercant una nova llum que
pintar, que articularà els dos
personatges femenins.

En resum, una petita gran
histèria on el que menys im-
porta és el que passa, cen-
trant-se en la complicada
trama teixida per uns senti-
ments que van i vénen, com
el boomerang que apareix re-
petidament a la pel.lícula.
Així doncs, realment bona,
però un poc blana en la seva
resolució.

En una altra línia, i en
contraposició a 1 'anterior, te-
nim l'estrena més esperada
d aquest estiu, INDIANA JONES
Y LA ULTIMA CRUZADA. Terce-
ra i, en principi, darrera
entrega de les peripècies de
l'arquebleg-aventurer Indiana
Jones.

George Lucas, productor, i
Steven Spielberg, director,
s 'han reunit un altre cop per
captivar-nos amb una histèria
on americans i Nazis es veu-
ran enfrontats en una darrera
creuada per a I 'obtenció del
Sant Grial, el calze en què se
suposa que begueren Jesús i
els seus Apòstols al Darrer
Sopar.
• Un dels encerts més grans
déls guionistes del film és la
introducció de la figura del

pare de 1 Indiana Jones •

(Harrison Ford), un Dr. Henry
Jones interpretat magistralment
per l'escocès Sean Connery,
que servirà de contrapunt di-
vertit i enriquidor al seu

Així mateix la seqüència
inicial ens narrarà el maixe-
ment de la figura de 1 ' India-
na Jones, a través de la seva
primeríssima aventura, on
sabrem com va obtenir el que
són els seus atributs insepa-
rables, el capell stetson i el
seu fuet.

En conjunt, una bona
pel.lícula per passar una es-
tona agradable i veure espec-
tacle genuTnament americà,
però que analitzada en pro-
funditat, descubrim algunes
mancances de guió, punts
itnportants desaprofitats en
pro d 'altres més superflus.

Recomanem, per acabar, la
seva música, un altre cop de
1 'indispensable John Williams
-col.laborador durant quinze
anys d 'Steven Spielberg-,
que anib el seu oportú subrat-
llat musical completa a la
fecció cada seqüència, do-
nant-li el to èpic necessari i
fent que 1 'espectacle vagi més
enllà de la imatge.

Per concloure, cal advertir.
que acaba de sortir al mercat
el disc amb la música de
LA OLT1MA TENTACION DE
CRISTO. Sota el títol de Pas-
sión, Peter Gabriel ens mostra
la seva més que inspirada
música per al controvertit film
de I 'ítalo-americà Martin
Scorcese.

Joan Carles Palos i Nadal

LICORS
	 Bodegues

ARTESAN I ES CAN GOTZO
CERAMIQUES

C/ Blanquerna, 11 - Tel. 612021 - VALLDEMOSSA
Avinguda Nacional, 56 - Tel. 260221 - S'ARENAL

26



LLENGUA

món, deia el rei quan vivia a
Valldemossa. Per 1 amor de
Déu i de la Verge Santíssima,
vaig dir, gràcies !

Sortint de Can Molines ,
dues portes més avall a 1 es-
querra s hi troba una casa
que fou antigament Casa de
la Vila.

De cop vaig pensar amb el
sen Gaspar "Baltlet", al cel
sia, quan fent de saig deia :
"Per ordre del senyor Batle...:

Més avall, vaig arribar a
1 església que estava a les
fosques. Allà veneram entre
d altres , la Beata, el Sant
Crist , el Cor de Jesús, la
Mare de Déu d 'Agost , la Pu-
ríssima , la Mare de Déu del
Roser, la Mare de Déu de la
Corretja.

Entrant a la dreta, mirant
cap a 1 altar , hi ha una es-
ca la que duu a dalt del cor
on un escolà acompanyat a
1 orgue	 pel	 senyor	 Rector,
cantava : El jorn del judici
(estrofes	 nostra	 tradicional
Sibil.la)

Sortint, costa avall, ve un
carrer estret, ple de cossiols:
L' Amargura , avui Pare Casta-
nyeda, que duu a Na Búger.

Havent-hi arribat, sentia
veus d 'infants que jugaven :
"A la una, a les dues, a les
tres... A la cadireta, a la

cadi ró..." cantaven unes ni-
nes.

A la gatzoneta un parell
d 'infants jugaven a bolles .

Un al .lot cridava a favor
del Madrid i un altre li con-
testava : "El dimoni t 'endugui
cap a 1 'infern, el Barça gua-
nyarà !"

Asseguda a la fresca, mi-
rant la feta, madb Maria em
va saludar:

- Com va la vida? què con-
ten pel món?

- Està a la vista, molts de
disbarats.

- I vos com estau?
- Ahir vaig sortir de 1 Hos-

pital , jo ja som vella, la
mort prest vindrà.

Puntual com sempre, en To-
ni "Sabater", campanes el
1 ' aire tocava les dotze com
cada dia, en record del mis-
teri de L' Encarnació.

Jo, a les sordes, sense més
raons, pensava d anar a ca
nostra i ajudar a ma mare a
portar la creu.

A la fi ja hi he arribat.

A LA BIBLIOTECA HI HA    

Prern1
de Novelta
Ramon Llull
1988

Pau Faner
Moro
de rei
La crls1 vflal d'un Jove,

•scInctit •ntr• dues cuttures,
crIstlana 1 la musulmana,

en una apass1onant novel-l.
d'aventures. Planeta

- MORO DE REI
- Premi de Novel .1a Ramon
Llull
- Autor: Pau Faner
- Editorial: Planeta
- Segona Edició
- Barcelona 1988

Moro de Rei és una nove-
l.la on es barregen el món

cristià i el musulmà de prin-
cipis del segle XVI . Conta la
història de Leonila Mamerta i
d 'un nin menorquí, fill de
Leonila Mamerta i d 'un ban-
doler que la violà un capves-
pre d 'estiu. Fins als quatre
.anys és criat pel seu pare a-
doptiu, el cavaller Silas i la
seva mare; però anant en una
petita nau amb llana són em-
presonats pels germans barba-
rossa. Leonila és regalada
com a esclava i Valent és
educat com a genísser. Des-
prés de setze anys i que Leo-
nila 1 ' hagués cercat sense
importar-li el que a ella
passàs , es produí 1 encontre.
Fou a 1 Alger , quan els
barba-rossa hi anaren amb el
pretext d ajudar-los i acaba-
ren ocupant-lo. Leonila no
havia canviat gaire però Va-
lent era ara un cavaller mu-
sulmà. Els barba-rossa no es
conformaren amb 1 Alger i
Barba-Arug i Elies Barba-ros-
sa acabaren morts a Tremis-
sèn . Valent fou ferit però
aconseguí salvar-se amb I 'a-

juda d un pagès. De tornada
a 1 Alger conegué Mildreda ,
una amiga de la seva mare,
amb qui es casà poc temps
després; però Valent estava
enamorat d 'una italiana que
1 havia salvat de la mort
temps enrere i després de
portar la seva mare de torna-
da a Ciutadella anà a cercar-
la. Quan els dos enamorats es
trobaren navegaren oblidant-
se de tot, i Leonila fou acu-
sada de bruixa i torturada
després de la mort del seu
marit sense que el fill ho sa-
bés. Quan Valent i la seva
estimada torna ren a Menorca
la part cristiana de Valent es
despertà i lluità al costat
dels menorquins contra els
Barba-rossa. Gràcies a la in-
fluència de la seva mare i a
1 'estudi que havia fet sobre
el món cristià renaixentista,
decidí que la seva meitat
cristiana prevalia damunt la
musulmana.

Aina Calafat Rogers
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EXCURSIONISME

Nosaltres sense esporuguir-nos
seguim endavant. Que dimoni,
som del GEM!

Quan ens trobam en el més
entremeliat de la pujada, en
Toni que va davant, ens co-
munica que ha trobat un
caminoi. Santa paraula! Ens
hi plantarn. Es tracta d 'un
tirany molt trepitjat i que
sembla seguir de davallada la
direcció que ens interessa. La
primera impressió és la de
trobar-nos en una gran avin-
guda, després del "fum" que
hem deixat darrere nostre.
Ens treim les motxilles i ens
disposam a descansar una es-
tona i refer-nos de 1 'embafada
que ens ha tocat en sort. Ens
netejam les escarrinxades que
pintarn artísticament amb mer-
cromina.

Ara és el primer moment
que podem dedicar a contem-
plar 1 'entorn, al paissatge.

Malgrat la malmenada que ens
hen: dut -no escalivarem- és
just reconèixer que tota
aquesta barranca, petita si es
vol, és extraordinàriament be-
lla i fantàstica. Hi passam
una bona estona contemplant-
la i estudiant les possibilitats
d 'establir-hi una ruta.

Recobrats de les fatigues

passades, anam descendint pel
caminoi que ens ha tret les
castanyes del foc i que salva
el tallat on hem anat a rau-
re, per un pas molt fàcil
que, vorejant la timba baixa
per uns petits cingles que ens
recorden modestament el Pas
de Pescadors. Després ens en-
teram que es diu el Pas de
S' Eura .

Des d 'aquí, ens queda just
davant el Coll de Na Cordelli-
na , per anar-hi travessam el
comellar que baixa del Puig
de Bàlitx ( la nostra esquerra )
i que mor dins el torrent de
Na Mora (dreta ) .

Una vegada assolit el Coll
de Na Cordellina , botam una
paret que el tanca i passam
al vessant que dóna a la
mar. Meravellós.

Just al peu de la paret, hi
trobam un senderó molt bo i
molt trepitjat que, penjat del
pendis coster ens duu al camí
de carro de S' Illeta de Can
Gordo.

La panoràmica del sector
que recorrem, una espècie de
petita costera, és d 'una sin-
gular bellesa i encís.

Ja pel camí de carro, en
direcció al Port de Sóller,
arribam a les cases de Can

Joan de Sa Disa. Hi acampam
per dinar. Són les tres.

Després d 'una curta sobre-
taula, durant la qual no pa-
ram de poderar l'interès de
1 'excursió, nova per a nosal-
tres, aixecam el campamenti,
passant per baix del Cavall
Bernat i voltant per la Torre
Picada, baixam al Port on
prenim el tramvia fins a Só-
ller. Comença a ploure i una
vegada dins el tren ja és
pluja de bon de veres.

El 6 de gener repetim
aquesta volta, però en sentit
contrari, amb 1 'objectiu d 'es-
brinar on comença el caminoi
que ens va menar vers el Pas
de S'Eura . Aquest caminoi que
va a parar a un camí que
vorejant el vessant Est del
Puig de Bàlitx ens condueix a
Bàlitx d 'Amunt.

Després d 'haver-hi anat
nosaltres, el Coll de Na Cor-
dell ina i el Pas de S 'Eura es
començaren a fer populars en-
tre els excursionistes.

ITINERARI: Sóller, Sa Capelle-
ta, Coll d 'en Pastor, Bàlitx
d'Amunt, d' Enmig i d 'Avall,
Torrent de Na Mora, Pas de
S'Eura , Coll de Na Cordellina,
Can Joan de Sa Disa, s ' Ille-
ta , Port de Sóller.

LLENGUA

L ' article literari a Mallorca

Sabern que molta de gent
creu que a Mallorca sempre
usam 1 'article anornenat "sa-
lat" (es, sa, s, ets, ses, so,
sos) provinent de 1 ipsum"
llatí enfront de l article es-
tàndard, comú a literari (el,
la, I , els, les, lo) que pro-
vé del Ilatí "illum" usat al
Principal de Catalunya i al
País Valencià -amb excep-
cions; a la zona de Cadaqués
al Principat i a Tàberna i la
Vall de Gallinera al País
Valencià també salen-; però
qui cregui això va ben errat,

al mallorquí col.loquial usam
també l'article literari en
moltes ocasions, el text que

podem	 llegir	 a continuació
n 'és una bona mostra.

"Un dia de la setmana pas-
sada, prop de les deu, vaig
arribar a la vila després de
passar tot 1 any trepitjant
camins de tota la Terra i ha-
ver solcat la mar, en totes
direccions.

Això sí, no anàvem ni al
rem ni a la vela.

Qui primer vaig visitar va
esser 1 'amo de Can Molines
Val la pena tastar una coca
de patata ! Tan bones com
aquestes no n 'hi ha en tot el
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Volta del Puig de Bàlitx
Excursió d 'exploració i vi-

tenca de bon de veres, alman-

co així com 1 ' hem feta avui.

També és ver que era la pri-

mera vegada que ens ficavem

per unes andoles on el càrritx
i 1 ' argelaga hi xa len de
debb.

Des de Sèller, on hem arri-

bat a les 855 amb tren, sor-
tirn disparats en Tomeu, en

Toni i jo, cap a Sa Capelleta

on ens aturam un moment per

posar-nos els calçons curts i
alleugerar-nos de roba.

Si bé el dia és gris 1 molt

ennigulat , no té cara de
ploure i de voler-nos fer una
mala jugada. Veurem.

Passam sense aturar-nos per
Bà1 itx d 'Arnunt. A Bàlitx
d Enmig hi berenam i omplim
d aigua les cantimplores. A
Bàlitx	 d 'Avall	 saludam	 sa
madona que tan gentilment ens

va atendre la darrera vegada
que hi vam passar.

Un al.lotet de la finca,

suposam serà el porqueret ,

ens facilita unes valuoses da-

des que ens són de gran uti-
litat per salvar els innumera-
bles obstacles que presenta la

barrancada per on hi discorre

el Torrent de Na Mora.

Després de desitjar-los unes

bones festes , ens acomiadam

d aquella gent per llançar-nos

tot	 seguit	 a	 una	 curiosa

aventura. 1 quina aventura !
Atenint-nos a les instruc-

cions que ens han donat, tot
just deixar les cases, traves-
sam el seu hort i des d 'ell
baixam al torrent per passar
al seu costat dret i seguir

per un caminoi molt trepitjat
que passa per devora una era
dins el petit olivar. Baixar

després al torrent per creuar-

lo i remuntar pel costat es-
querre que ja no abandonarena

Seguint torrent avall per
una espècie de tiranyet que
quasi tot d 'una es converteix
en camí no gaire dolent. Se-
gons ens ha dit el porqueret ,
aquest camí s 'enfila cap el
Puig de Bàlitx , que no és el
nostre objectiu, aixf que
decidim abandonar-lo per se-

guir-ne un altre molt confús
però que discorre més o manco

paral.lel al torrent. Aquest

camí travessa un rotlle de
sitja i s endinsa per un envi-

tricollament de timbes i bros-
sa per acabar en una racona-

da en forma de rotonda i que

en realitat no és altra cosa

que una vulgar ratera. Bé,
ja hem fet l'embolic , hem de
seguir endavant. Tornar enre-
re no entre en els nostres
càlculs i a més 1 'objectiu es

troba devora la desembocadura

del torrent.

Emprenem la serni-escalada

per un envitricollat roquissar,

entre el qual creixen en

bblica	 mala	 bava,	 càrritx ,

argelaga i aritja en tal pro-

fusió que al cap d una estona

anarn amb els braços i cames

plens	 d 'escarrinxades .	 Aixè

dels calçons curts és estat ui.

mal negoci.

A mida que anam pujant,
intentam defugir de 1 indefu-
gible . El terreny és més dur

i més treballós I 'avançar . Te-
nirn que ficar-nos dins la

caragoladissa brossa o anar

de timba en timba, la qual

cosa no és sempre viable. Ho

passam molt fotut .

Ens hem ficat dins un ma-

ruell de timbes i una endimo-

niada vegetació que acaben

amb 1 'eufòria del més pintat.

Com hem recordat als protes-

tadors i com hauria agradat a

1 arnic Pere aquesta aventura.

BANC
CREDIT BALEAR
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ESPORT

Finalització
de la temporada 88-89
del C.D.V.At.

La finalització de la pas-
sada Temporada 88-89, va su-
posar per al Club Deportivo
Valldemossa At. , l'ascens
directe a la categoria de 2 4

Regional en haver quedat
campió de la lligueta d 'as-
cens, amb lestadfstica se-
güent:

Partits jugats	 6
Partits guanyats	 3
Partits empatats	 2
Partits perduts	 1
Gols a favor	 8
Gols en contra	 6
Punts	 8
Aixf rnateix cal significar

que l'equip de Futbol Sala
Benjamí va quedar classificat
en el cinquè lloc de la seva
categoria, i 1 Aleví en el
quart lloc.

Per celebrar el final de la
Temporada es va fer als te-
renys de I ' Escola Municipal
una paella per a tots aquells
que volguessin unir-se a la
festa, amb una dnica condi-
ció", que havien de dur una
coca (els qui poguessin) per
a les postres. D 'aquesta ma-
nera i amb la participació de
tots els cuiners i cuineres
anònims es va aconseguir reu-
nir una trentena de coques
dels més diversos gustos i
formes. Per a la confecció de
la paella vàrem comptar amb
l'inestimable ajut i col.labo-
ració de Toni Villa, el qual
preparà arròs per a devers
cent cinquanta persones. Al
final, els comentaris eren que
l•arròs havia estat molt bo. A
aquestes línies va l'agraYment
a totes aquelles persones i
entitats que amb la seva
col.laboració i ajut feren que
la celebració fos un èxit.

Festes Beata 89

Durant les festes se cele-
bren les semifinals i finals
del Torneig de Futbito, el
qual comptà amb la participa-
ció de nou equips que queda-
ren classificats d 'aquesta
manera:

Primer classificat
	

Campió
del Torneig
Sex Punkies
Segon classificat
Yupis Boys
Tercer classificat
C.D. Valldemossa At.
Quart classificat
Buitrosa

Dia 29 de juliol al Camp
Municipal de Futbol es jugà
un partit amistós entre el C.
D. Valldemossa At. i el nou
ascendit a la 2• Divisió.B, Ma-
llorca At. A la fi del partit
el resultat fou de 0 a 9 per
al Mallorca At. El resultat és
lògic i normal fins a un cert
punt a causa de la diferència
de categoria existent entre
tots dos equips.

Festes de Sa Marina

En el marc de les festes del
Port celebrades els dies 13,
14 i 15 d 'agost hi hagué ac-
tes esportius ben diversos. Se
celebrà Tir al Plat, el tradi-
cional concurs de pesca amb
la participació de 10 embarca-
cions, concurs de Truc i Ma-
nilla i la Marató de Vallde-
mossa a Sa Marina amb la
participació enguany de només
quatre corredors, i la Marató
de S'Era a Sa Marina per als
més menuts on sf que hi ha-
gué una participació massiva
i diversa.
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Vicenç "Boira"

El passat dia 19 de juliol
Valldemossa va perdre un ho-
me bo, educat i amatent : en
Vicenç Colom Torres, Vicenç
"Boira". Ilavia nascut a Vall-
demossa el dia 2 de gener de
1896.

Ben prest va exercir d es-
colà major, la fotografia que
publicam d 'ell envoltat d 'es-
colanets i cantadors està feta
en temps del Rector Pere
Tornàs de Banyalbufar i data-
da 1 any 1912.

Molt amablement. en Pep de
Son Niu, que va ésser canta-
dor, ens ho ha contat així:
"Els cantadors anàvem vestits
•de vermell, amb un ruquet
blanc i una capeta amb pun-
tes de color de rosa fosc. Era
una mudada molt elegant, el
Senyor Rector ens deia "els
vermellets". Els cantadors en-
tràvem a cantar més o manco
als 10 anys i sortíem als 15
quan canviàvem la veu, lla-
vors érem substitults per al-
tres de 10 anys.

Eren escollits els nins que
tenien millor veu, després de
superar les proves que el Se-
nyor Rector els feia ajudat
d un harmbnium. Per cert,

".n

que aquest harmònium va pas-
sar a ésser propietat de les
monges Franciscanes, segons
llegat del Rector Pere Tomàs.

Els cantadors estaven 110-
gats, i en aquell temps ja
guanyaven un duro cada mes.
Això sí, no podien faltar a
cap funció de 1 Església ni a
cap funeral.

Els escolans també estaven
llogats i tampoc no podien
faltar a cap funció. Guanya-
ven 15 cèntims per cada missa

que servien . L 'escolà major
els comendava a tots". "En
Vicenç Boira" va ésser-ho més
de quaranta anys, fent el seu
treball amb honestedat i efi-
ciència . Va deixar d 'esser es-
colà major devers I 'any 1952,
un poc abans de morir el Rec-
tor Mir. Després va treballar
amb els germans "Manitos"
fins que es va jubilar.

Era casat amb la vallde-
mossina Magdalena Torres
Calafat, A.C.S. , i tengueren
dos fills, na Catalina i en
joan , aquest darrer, mort
I any passat.

Malgrat que ja no exercia,
no faltava a les funcions ni
processons, fent d 'escolà ma-
jor a les festes en honor de
la Beata que feien al convent
de Santa Magdalena de Ciutat,
ja que ell tenia gran afany
per servir i honorar la nostra
santa.

Era I home més vell del po-
ble, va ésser part de nostre
història parroquial i fins que
va morir va gaudir d 'una
excel.lent memòria, vitalitat i
simpatia. Arribi el nostre
condol a la seva família. Des-
cansi en pau.

Davant el portal de l'església aeb el

Sant Crist. De dreta a esquerra: Joan
Muntaner Bujosa "Guarin", Joan Torres
Sawpol "Xivet", Vicenç Coloa Torres
"Boira" i Miquel Torres Pujol "Rovellat"

l'escolà eajor és Vicenç Coloe Torres "Boira", 17 anys. De dreta a esquerra:
l'escolà Joan Calafat Torres "Don Joan Pagès", 10 anys; l'escolà Bartoeeu Nas Es-
teva "Pelat", 11 anys; el cantador Josep Ripoll Oarder "Pep de Son Niu", 10 anys;
l'escolà Guillee Torres Calafat "Manineta", 13 anys; i el cantador Jauee Esteva
Cruellas "Escolà", 12 anys.
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Homenatge a Don Bru

El diumenge dia 4 de juny
de 1989 es varen complir les
noces d 'or com a capellà del
valldemossí Senyor Bru Morey, ,
per tal motiu es va fer una
celebració eucarística de caire
especial.

La setmana anterior, més
concretament, el dissabte 27
de maig, el senyor Bru Morey
oficià la missa vespertina i
convidà al poble el dia 4 de
juny a la missa d 'acció de
gràcies pels cinquanta anys
de dedicació a 1 Església.

El dia assenyalat es des-
pertà amb un sol radiant que
acompanyà aquesta jornada
especial. A les deu i mitja
les campanes repicaren a fes-
ta i a les onze les coses es-
taven a punt per començar la
celebració. En primer lloc
aparegué a l'altar major el
Senyor Bru Morey que força-
ment emocionat, donà el bon
dia a tots els presents a
1 acte, començà pels seus ger-
mans dedicats com ell al ser-
vei de 1 Església , rector del
poble Senyor Pere Vallès i al
valldemossí Senyor Llorenç
LLadó, continuà després per
1 Ajuntament , familiars
amics en general que 1 acom-
panyen en tan senyalat mo-
ment. La missa fou celebrada
pels capellans anteriorment
esmentats.

En aquesta celebració euca-
rística foren especialment emo-
cionats tres mornents que ana-
litzaré a continuació:
- El primer moment que cal
destacar, per mi fou el sermó
en el que va fer una memòria
de la seva vida religiosa des
de 1 'any 1928 que ingressà al
seminari, després de dotze
anys d estudis teològics va
oferir a Déu la seva primera
missa al mateix escenari que
1 'oferia aquest diumenge 4 de
juny de 1989, a 1 'església
parroquial de Valldemossa.
Després continuà els seus es-
tudis a Roma. Fou canonge de
la Seu de Palma de Mallorca i
fundà 1 'església de Palma No-
va. Dins aquest ampli "curri-
culum vitae" podem veure una
llarga sèrie d 'accions desti-

nades al servei dels altres,
sense oblidar que sempre fou
acompanyat per una immensa
fe en la religió, tant i tot,
que com a amics molt íntims
ens va contar la curació sor-
prenet d 'una lessió a la pell,
després d 'encomenar la seva
sort a les mans de la benvol-
guda Mare Alberta Jiménez.
- El segon moment especial-
ment emotiu d aquesta cerimò-
nia han estat les ofrenes, ca-
da una d ' ella guardava una
gran significació i tenia una
gran dosi de sentimentalisme
com per exemple : 1 entrega a
la parròquia de Valldemossa
del calze que li va regalar
el Senyor de Son Brondo amb
motiu de la seva ordenació
com a sacerdot ; la casulla
que li fou regalada pel poble
de Valldemossa a les seves
noces de plata com a capellà;
un llibre ; un ram de flors de
Ca 1 'Abat tot una simbolo-
gia de 1 'entorn més intim i
humà d aquest sacerdot.
- Finalment, 1 agrarment que
el Senyor Bru Morey ha fet a
tots els assistents, sense

oblidar-se de ningú, és digne
de tots els elogis. Un agraT-
ment molt especial pels ger-
mans sacerdots concelebrants
sense oblidarse de" Don Guillem
Fiol" , que acompanyava els
cants amb 1 'orgue (com a pe-
tita anècdota cal dir que el
Senyor Bru per fer-lo enfadar
li deia a "Don Guillem" que
no era valldemossí ja que ha-
via nascut als Ilostalets, cosa
que era considerada com una
gran ofensa ) . L 'agratment ha
continuat dedicat a la gent
que li ha alegrat la celebra-
ció cantant i ballant ; 1 Ajun-
tament ; familiars i poble en
general.

Finalment 1 'Ajuntament
ha lliurat una placa per re-
cordar aquesta data tan im-
portant. A continuació s ha
servit un refresc al bell marc
dels jardins de Cartoixa.

Vagi des d aquí la més cor-
dial enhorabona per aquesta
llarga vida dedicada a 1 Es-
glésia .

Margalida Calafat Torres
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ressada ens delectaren amb la
seva grata música.

Tot seguit n Antónia Serrano
va llegir unes gloses i va
donar pas al Doctor Sebastià
Trias, el qual va presentar
la novella publicació de forma
molt entranyable i emociona-
da. Dita presentació la publi-
cam a 1 ' Editorial del present
número.

A continuació na Margalida
Calafat, directora de la re-
vi sta , va pronunciar paraules
de salutació, agraïment i va
demanar als presents la seva
col . laborac ió.

Després n Antoni Mir, Direc-
tor Gerent de 1 'OBRA CULTU-
RAL BALEAR, va adreça r-se
als assistents i entre altres
coses va felicitar al poble
valldemossí per la seva revis-
ta i va animar a seguir
endavant en la tasca empresa
a la delegació de 1 0.C. B. de
Valldemossa.

Finalment el Batle de Vall-
demossa, Senyor Joan Munta-
ner, va fer una petita histò-
ria de la revista que tengué-
rem al poble fa 19 anys i que
es deia Valldemossa, per
enllaçar-la amb 1 'actual
Miramar, amb la qual cosa va
retre un petit homenatge als
qui la feren possible, alguns
dels quals ja han deixat
aquest món. i dels altres que
s han juntat a la tasca de
fer la revista Miramar.

Acabats els parlaments el
nombrós públic assistent fou
obsequiat pel Magnífic Ajunta-
ment de Valldemossa a un
exquisit refrigeri.

Tot el temps de la festa,
un grup de col . laboradors , va
omplir les subscripcions dels
presents que ho sol licitàren ,
que foren molts.

Vagi el nostre agraïment
per la bona acollida que ha
tengut el número 0 de la re-
vista de Valldemossa Miramar,
per 1 ajuda , pel suport, per
la col.laboració i per la pre-
sència del nostre Ajuntament ,
institucions culturals, finan-
ceres i comercials, Els Vall-
demossa, socis i col . la bora-
dors , i de manera especial

als propietaris de la possessió
Miramar, que tant han fet i
fan en favor de la cultura.

- Al passat mes de juliol,
tengueren lloc a Valldemossa
i a Campdevànol els actes
d agermanament de les dues
viles.

Els dies 8 i 9 una comissió
de 1 Ajuntament de Valldemos-
sa, Els Valldemossa i El Pa-
rado de Valldemossa, es tras-
lladaren a Campdevànol, on
es verificaren els actes
d 'agermanament . El programa
fou aquest : el dia 8 visitaren

VALLDEMOSSA
FESTES DE SANTA CATALINA THOMAS

▪AGERMANANENT
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L A Se Pleça le Catteia

el poble, 1 'Ajuntament , la
Casa de Cultura, la Clínica,
el local de la 3 1 edat Al
vespre feren una revetlla amb
1 'actuació d Els Valldemossa i
un conjunt local. El diumenge
matí es realitzà 1 acte d 'a-
germanament a IAjuntament i
posteriorment es va tornar
realitzar en p,úblic , amb una
altra actuació d Els Vallde-
mossa i d El Parado de Vall-
demossa.

El dia 29 vespre, la plaça
de Cartoixa va ésser 1 'escena-
ri valldemossí de 1 ' agermana-
ment dels dos pobles. Anima-
ren la vetllada la Jove
Orquestra de Mallorca, Els
Valldemossa i el Grup de Dan-
saires de Campdevànol.

- Al mes d 'agost han tengut
lloc els 4 concerts del festival
Chopin 1989. A la propera
edició en donarem més infor-
mació.

- Entre els dies 3 i 20 d a-
gost ha tengut lloc al local
de 1 'Ajuntament Vell 1 exposi-
ció d 'olis , dibuixos i aqua-
rel.les del jove pintor local
Joan Coll i Colom.

L 'expOsició ha estat un
gran èxit per al nostre jove
amic que mereix tot el nostre
respecte i admiració car són
pocs els qui als catorze anys
tenen les seves iniciatives i
els seus grans desitjos de mi-
llora r .

Anim Joan, segueix així,
sempre endavant !

- El passat 4 d 'agost s inau-
gurà al Centre d 'Art de Sineu
una exposició del pintor resi-
dent a Valldemossa, senyor
Nils Burwitz. Rebi la nostra
enhorabona per aquesta mostra
d art pictòric.

- La presidenta de 1 'Associa-
ció de Festivals Chopin de
Valldemossa senyora Margalida
Ferrà	 convidà	 '0.0 . B.	 al

vernissatge amb motiu de la
mostra pictòrica de Ràfols-Ca--
samada el dia 5 d 'agost .

La nostra cordial enhorabo-
na a la senyora Ferrà i a
tots els membres de 1 ' Associa-
ció de Festivals Chopin per la
seva aportació cultural a
Valldemossa.
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- El dia 19 de maig, a la Sa-
la d ' Exposicions de la Banca
March de Ciutat, el nostre
amic i paisà Bernat Reiill va
inaugurar una exposició
d ' aquarel.les que va restar
oberta fins el 3 de juny.
Enhorabona pels teus èxits
Bernat !

- El passat 10 de juny fou
presentat el llibre "Valldemos-
sa com a centre d 'excursions"
del nostre bon amic i col.la-
borador senyor Benigne Palos.

L acte fou patrocinat pel
Magnífic Ajuntament de Vall-
demossa i s ' encarregà de pre-
sentar 1 'obra el senyor Josep
Antoni Aguiló Ribas, president
de la Federació Balear de
Muntanyisme.

Rebi des d aquí la nostra
més cordial enhorabona i al
mateix temps volem animar-lo
a continuar la seva recerca
d ' itineraris que ens permeten
conèixer millor la nostra te-
ra .

- El passat 19 de juny es
proclamaren a Vic els Oso-
nencs de 1 any 1988.

Els guardons són instituïts
pel setmanari Ausona.

En aquesta ocasió un dels
Osonencs de 1 any fou el nos-
tre amic i col .laborador Se-
nyor Josep Coll i Bardolet per
la seva gran unió amb la
comarca d 'Osona .

La nostra més ferma enho-

rabona .

- El passat 27 de juny tingué
lloc al saló d Actes de la
Banca March de Palma de Ma-
llorca, 1 acte de presentació
del llibre del Senyor Antoni
Galmés i Riera "Cultura Popu-
lar Mallorquina",	 Aplec de
Pautes I I . La portada i la
contraportada d aquest llibre
són obra del nostre gran amic
i gran col .laborador senyor
Josep Coll i Bardolet.

L acte	 fou	 presentat pel
Pare Gabriel Llompart Mora-
gues

Malauradament el conegut
folklorista i escriptor Senyor
Antoni Galmés i Riera, nascut
a Manacor fa 82 anys, ha
mort a Ciutat el passat dia 19
d agost.

- El passa t dia 4 de juliol,
la Plaça Pública de la nostra
vila, fou el marc de la pre-
sentació de la revista Miramar

Un poc després de les 8 es
va iniciar 1 ' acte amb 1 ' actua-
ció d ELS VALLDEMOSSA, que
de manera arnable i desinte-
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El dia 28 de juliol, festa de la Bea-

ta, els pares del nostre aeic i col.la-
borador Jause Capllonch i Ferrà, En
loaàs Capllonch i Darder i Na Margalida
Fer - à i Boutroux, feren la petició de ma
de l'encantadora joveneta Naria José IISs

i Estaràs als seus pares Pedro Mas i Ca-
lafat i Catita Estaràs i Nas. ENHORABONA

El dia 24 de juny s'uniren en •atriso-
ni, a la Basílica de Sant Francesc de

Ciutat, Sebastià Carbonell Martorell i

Maria Dolores Cantero Martínez.

Els nostres amics i col.laboradors

Jaume i Concepció el dia de les seves
noces.

Jo us estim
Jo us estim sobre la mar,

des de sempre a l'infinit
del pensament quan em porta
molt lluny, ben lluny, a la fi
de 1 'horitzó .perquè em deixa
dels sentiments en el cim.

Jo us desig, desigs de
l'aire,

ones que el peix deixa dir,
escrites, cantades, dites
amb la veu del gessmí,
paraules de mel obrada
que surten d'un cor ferit.

Jo us vull treure de dins
l'ànima

com si fóssiu d'or un fil,
us vull donar sentiments
que de l'albada són fills.

Vull donar-vos, amics meus,
si mai no m'haguéssiu vist,
ma carn i també els meus

05505

de cop i volta cruixits.

Pere . Bru Serrano Darder
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- Per una trista casualitat,
amb 10 dies de diferència han
mort la dona i l'home més
vells del poble.

Maria Colom Salvà era la
més velleta. Persona molt es-
timada per tots els qui la
coneixíen. Descansi en pau.

-	 • •- .
Les festes de la Beata

s'han desenvolupat segons el
programa previst, creim que
heu gaudit d'uns dies de ger-
manor i d'alegria. Molts
d'anys.

Enguany el poble ha estre-
nat una carrossa nova per al
Carro Triumfal i vestits per
als conductors i acompanya-
ment.

L'Obra Cultural Balear a
Valldemossa va ajudar a les
festes de la Beata, organit-
zant la gincama el dia del
jovent. En el transcurs de la
festa infantil carreres de
joies i un concurs de dibuix
infantil a l'aire lliure, en el
qual els petits artistes lluïren
les seves dots pictòriques. El
concurs va gaudir de gran
participació. Tots els infants
que hi prengueren part foren
obsequiats pel nostre Ajunta-
ment.

A Sa Marina varen tenir les
festes d'agost molt concorre-
gudes, les sopes de peix eren
excel.lents i la Revetlla molt
animada.

El dia de Sant Bartomeu els
preveres Pere Vallés i Bru
Morey varen concelebrar
ci en honor del nostre patró,
que tradicionalment costeja la
família Bauzà de Mirabó.

Al vespre, el Club Deportivo
Valldemossa At. va organitzar
una festa per als joves al
Magatzem Municipal. Tothom es
va animar i hi hagué ball i
gresca fins ben tard.



CONCURS
L'O.C.B. a Valldemossa us

proposa per a aquestes festes
de Nadal un concurs de bet-
lems; animau-vos i partici-
pau-hi!

LA VILA

Pontevedra és la darrera
ciutat gallega que visitàrem
els valldemossins , aquí pogué-
rem contemplar: la Plaça de
la Peregrina amb 1 'església
dels Peregrins, la Plaça i el
parc de Sant Francesc, la Ca-
tedral, 1 Ajuntament i la Pla-
ça d Espanya .

Abandonàrem Galícia i ens
detinguérem a Salamanca on
cal visitar la Plaça Major, la
més bella del món per a molta
gent, les dues catedrals (la
vella i la nova ) . Després de
visitar les dues catedrals
continuàrem fins a la plaça
episcopal on actualment hi ha
el palau episcopal i la casa
on vivia Franco en temps de
la guerra civil. Visità rem a
continuació la Universitat amb
la seva meravellosa façana ;
la Universitat fou fundada per
Alfons Xlè I any 1218 i és la
més antiga d ' Espanya, per
aquesta universitat han pas-
sat importants figures del món
cultural. A Salamanca es tro-
ba el principal edifici civil
de 1 'època dels Reis Catòlics,
es tracta de la casa de les
Copinyes actualment en res-
tauració. Molt agradable el
vespre és anar a prendre un
refresc a la Plaça Major quan
totes les façanes dels edificis
estan iI .luminades; 1 'encís es
romp quan a les dotze en
punt automàticament s ' apa-
guen.

Les darreres visites d a-
quest viatge foren a les ciu-
tats d Avila i Madrid.

Avila visitàrem les
fatnoses muralles del segle X1
que empresonen la ciutat vella
i que arriben a tenir 2.500
metres de perímetre, la Cate-
dral, Palau Valderràbanos ,
Palau episcopal per arribar a
la casa de Santa Teresa, la
santa d 'Avila . El viatger no
pot dir adeu a Avila sense
tastar els típics rovells d 'ou
de Santa Teresa.

Pels camps de Salamanca
vérem nombroses ramaderies
que s 'ocupen de criar els
braus per a les corrides .

El darrer horabaixa del
viatge el passàrem a Madrid

on férem una visita turística
molt ràpida a la ciutat. Vé-
rem: les fonts de Cibeles
Neptú, Porta d Alcalà , Passeig
de la Castellana, Plaça de
Colom, Museu de Ciències Na-
turals,	 Biblioteca	 Nacional,
Estadi Bernabeu... tot de
pressa t corrent.

Al matí següent emprengué-
rem viatge de tornada a Vall-
dernossa , nombrosos valldemos-
sins es desplaçaren
rebre ' ns. Fou un viatge mera-
vellós amb mínims problemes,
un viatge

Ajuntament
MATRIMONIS

Des del dia 1 de juny al
dia 31 d agost s 'han celebrat
13 matrimonis civils.
NAIXEMENTS

Els nascuts durant aquests
mesos són:
Francisca Isabel Cilimingras
Rigo
( 21-V1-89 ) , filla de José i Ma-
ria.
Nadal Calafat Torres
(8-V11-89) ,	 fill de Mateo
Antonia .
Jaume Mas Ripoll
(12-V11-89) ,	 fill	 de Juan
Francisca .
Antonio Vila Fiol
(9-V111-89) , fill de Miguel i
Juana Maria
DEFUNC1ONS
Maria Colom Salvà ( 9-V11-89)
Vicente Colom Torres ( 19-V 11-
89 )

Margarita Calafat Torres ( 1-
V111-89)
Antonio Colom Salvà ( 30-V1 I-
89 )

Església
Matrimonis religiosos cele-

brats a Valldemossa des del
dia 1 de juny al 31 d agost
de 1989:
Jaurne	 Vila	 Mulet-Concepció
Pons Ripoll ( 1-VI 1-89)
Jaume	 Sastre	 Mestres-Juana
Maria Galarzo Garau ( 24-V1-
89 )
Miguel Marimon Vidal-Francis-
ca Esteva Mas (8-V11-89)
Juan Enrique Ramos Picrnell-
Isa bel Romero Lozano ( 15-V11-
89 )
Guillermo Mas Mas-Maria del
Mar Fernández Lucefio ( 5-V111-
89 )

De dia 1 de juny a dia
31 d agost s han batiat a
la pica-baptismal de .1a nostra
parròquia :
Bernat Vicens Torres
Llorenç Bauçà Esteva
Ma Magdalena Isern Capellà
Mireia Palmira Margalida Lla-
rio-Frau
Francisca Isabel Cilimingras
Rigo
Juan Calafat Torres
Ma del Carmen Calafat Torres
Angel Rafel Fernández Vallés

Combregaren	 per	 primera
vegada :
Alvaro García Gutiérrez
Cristina Negrón Vives
Toni Astibia Vives
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LA VILA

1 •interior del qual podem con-
templar	 una	 unpressionant
col.lecció de rellotges. Als
voltants de la Plaça de Maria
Pita hi ha les esglésies de
Sant Jordi i Sant Nicolau. Per
acabar la visita a la ciutat
es pot visitar la famosa avin-
guda dels miradors que dóna
a l Atlàntic, a aquesta avin-
guda hi trobam parcs que són
els autèntics pulmons de la
ciutat, a un d 'ells poguerem
admirar un rellotge-calendari
esculpit sobre la gespa.

De Santiago els valldemos-
sins partírem cap a les Ries
Baixes seguint la ruta de les
Costes de la Mort. Visitàrem

•

la ria de Noia i Muros per
continuar cap a Concurbion i
arribar finalment al punt més
occidental de la Península
lbèrica , a Finisterre, per als
romans aquest indret era el
final de la terra. D 'aquesta
excursió a les Ries Baixes, a
més del meravellós paisatge,
ca 1 dir que fou aquí on real-
ment vérem la vida de la pa-
gesia gallega, a més els tí-
pics graners gallecs eren una
característica més d aquest
paisatge.

Deixant les Ries Baixes i ja
en direcció Sud cap a Portu-
gal trobàrem la localitat de
Padron , famosa pels seus

pebres, a més és el lloc de
naixement de 1 'escriptor Cami-
lo José Cela i hi ha viscut la
gran escriptora Gallega Rosa-
lia de Castro.

Ja dins aquesta altra zona
gallega, es varen visita r
llocs d 'interès curn les illes
d 'Arosa i La Toja (Arousa i
Atoxa ) en aquesta darrera
s hi troba la primera sala de
joc legalitzada a Espanya. el
balneari de fonts termals, la
fàbrica de cosmètics i la ca-
pella de les Compinyes .

Vigo és una ciutat que mal-
grat no ésser capital de pro-
vincia , pel fet d 'estar oberta
a la mar, es converteix en un
important centre comercial. El
centre comercial més típic de
Vigo és el mercat de la Pedra
on es pot trobar des de tabac
a rellotges, electrodomèstics ,
passant per tota la gamma de
records per als turistes. Cap
al tard, a aquesta zona de
Vigo es venen ostres que la
gent es menja al mig del car-
rer. Vigo està situada a la
ria que duu el seu nom i per
unir ambdues voreres es tra-
vessa un impressionant pont.
Al bell mig de la ria hi ha
nombrosos criaders d 'ostres i
musclos, també s hi troben
les illes Cies . Des del parc
Ca stro, que es troba a una
muntanya propera a Vigo hom
pot contemplar una bella pa-
noràmica de la ciutat.

Tots els valldemossins arri-
bats a aquest punt del viatge
desitjaven anar de compres a
Portugal i per tal motius ens
dirigírem Cap a Valença do
Minho on la gent gastà els
seus diners de manera abun-
dosa.

Molt a prop a la frontera
portuguesa es troba Santa Te-
cla, muntanya importantíssima
ja que s hi ha trobat un po-
blat celta que data de dos
mil anys abans de Crist , ac-
tualment reconstrurt parcial-
ment ja que pel mig hi passa
la carretera . Santa Tecla és
un autèntic balcó cap a 1 I At-
làntic ja que des d allà la
panoràmica és realment mera-
vellosa.

15



LA VILAENTREVISTA

Viatge a Galíciama convenia fer-la a Vallde-
mossa; si la fan, la faran
aquí i serà per a Deià, Sóller
i Fornalutx.
- Hort de Cartoixa. En un
lloc clau per a 1 'estètica de
Valldemossa -no oblidem que
la bellesa del nostre poble, a
més d'orgull i d una elevada
qualitat de vida, ens propor-
ciona riquesa material- què
permetrà que hi facin 1 'Ajun-
tament? Creu que es pot modi-
ficar en substància 1 'entorn
més immediat a la Cartoixa i
al centre de la Vila?
- A rni em sap tant de greu
com a vosaltres que s urba-
nitzi.	 Actualment	 no	 està
permès edificar-hi. El propie-
tari ho demana i per realit-
zar una sèrie d 'edificacions
1 'Ajuntament ho ha de requa-
lificar a canvi de solars per
a aparcaments i un edifici
per a la tercera edat o per a
cultura. L ajuntament neces-
sita aparcaments dins el poble
Si es fa, a les primeres mar-
jades de 1 'Hort de Cartoixa es
farien uns carrers, unes pla-
ces, uns jardins per aparcar
cotxes i un local que es cons-
truiria al solar que demanam,
que va del cantó al transfor-
mador. Jo pens que a 1 'Ajun-
tament li vendria molt bé te-
nir això allà, però això no
vol dir que es faci, encara
que ho vulgui 1 'Ajuntament.
- Altres urbanitzacions. Quins
beneficis ha rebut fins ara el
poble de les urbanitzacions
actuals?
- El primer que reps són les
contribucions dels solars. A
tota urbanització que es fa,
per exemple, Son Bauçà -que
està promoguda- 1 ' Ajuntament
té el dret de cobrar un 10%,
això és el benefici ; llavors
tenim les zones verdes i tota
la resta.
- Són necessàries a Valldemos-
sa tantes urbanitzacions?
- Des del meu punt de vista,
no.

Per manca de temps, vàrem
haver d ' interrompre 1 entre-
vista amb el senyor batle,
però la continuarem al proper
número de MIRAMAR.

El passat 26 de juny un
nombrós grup de valldemossins
emprengué viatge cap a Galí-
cia i Portugal. El viatge es-
tava organitzat per 1 'Ajunta-
ment de Valldemossa i el du-
gué a terme 1 agència Kronos.

Els viatgers foren demati-
ners el dia de 1 inici del
viatge ja que les sis menys
quart era 1 ' hora de partida
del poble. A les vuit havíem
de prendre volada cap a Ma-
drid però la manca d ' un pas-
satger fou el motiu d una
hora de retard. A les deu,
Madrid ens esperava engala-
nat de festa, no per nosal-
tres, sinó per la celebració
de la cimera dels PdV505 del
Mercat Comú Europeu, i fou
des d 'aquest indret on comen-
çà el viatge.

El primer dia de viatge fou
de pur tràmit ja que tan sols
travesärem la Meseta castella-
na per tal d arribar a San-
tiago de Compostela , la capi-
tal de la Comunitat Autònoma
Gallega.

A Santiago, el dia següent
de la nostra arribada, visità-
rem en primer lloc els vol-
tants de la ciutat com: el
"Monte do Gozo" on fa uns
dies el Papa Joan Pau 11 ha
tingut una trobada amb la
joventut de tot el món, el
polígon de les Fontinyes , zona
universitària per continuar
després cap al centre de la
ciutat on es troben els edifi-
cis i els punts més interes-
sants a Visitar.

El centre neuràlgic cultural
de Santiago és la Plaça de
1 'Obradoiro, una gran plaça
de forma quadrangular que a
cada costat té un edifici dels
més importants de la ciutat.

El primer edifici i de més
importància és la catedral de
Santiago. El seu pòrtic de la
Glòria és la meravella mun-
dial de 1 art romànic encara
que a la catedral s hi junten
diferents arts ja que la seva
façana és barroca i el seu
altar major és també barroc
del segle XVI 1 I amb fusta po-
licromada. Precisament 1 altar
major està dedicat a 1 'apóstol

Jaume però reunint tres as-
pectes de la seva vida: com a
cavaller (encalçador de mo-
ros ); com a pelegrí ( penedit
del seu passat) ; i com a
sant. A sota de 1 ' altar major
hi ha la cripta on es venera
la relíquia de 1 apbstol . A
1 altar major i per damunt
seu, es pot contemplar el sis-
tema de politges que posa en
funcionament el famós botafu-
meiro (expulsador de fum o
encens d un metre seixanta
d ' alçada i cinquanta cinc
quilos de pes ) .

El segon edifici de la plaça
de 1 'Obradoiro és el Palau de
Rajoy, , d estil neoclàssic. Ac-
tualment és la seu de 1 Ajun-
tament i de la "Xunta Galle-
ga.

El tercer edifici d ' aquesta
meravellosa plaça és 1 ' Hostal
dels Reis Catòlics, d 'estil pla
teresc , que en temps passats
fou un hospital i actualment
és un Parador Nacional.

Finalment el quart edifici
és el convent de Sant Jeroni
que actua lnient és el Rectorat
de la Universitat però que
anteriorment fou escola de
Magisteri i més tard residèn-
cia per a joves estudiants
pobres.

Deixant la plaça de 1 'Obra-
doiro i just al voltant de la
catedral trobam una sèrie de
places i carrers als quals
donen façanes distintes de la
catedral dignes d ' ésser visi-
tades: La Quintana, La Par-
ra, La Plateria i L Atzabetge-
ria .

Per acabar de fer la visita
a la ciutat res millor que una
volta pel carrer de la Font-
seca on es troben els bars on
es pot menjar el típic marisc
gallec i beure 1 ' immillorable
ribeiro.

Des de Santiago es pot fer
una interessant excursió a la
Ciutat de La Corunya on es
troba la Torre d lièrcules , un
far que data del segle 11, de
1 època de 1 emperador romà
Trajà. Realment interessant és
la visita a la Plaça de Maria
Pita on es troba el magnífic
Ajuntament de La Corunya a
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L'equip que confecciona la nostra revista agraeix, entre
d•altres coses, la col.laboració i la presència del Magnífic
Ajuntament a la festa de presentació de MIRAMAR, revista de
Valldemossa; a aquest acte oferírem al poble l'oportunitat de
fer-nos arribar les seves opinions sobre tot el que passa a
la vila a l'actualitat, així ha estat, i davant la llista de
queixes, d•alguna lloança i d'un article sobre les normes
subsidiàries, hem estractat un qüestionari i el senyor batle
ha acceptat respondre'ns.

ENTREVISTA

joan Muntaner

- Patrimoni artístic. Han ofe-
rit a l'Ajuntament la possibi-
litat de comptar amb un
museu arqueològic a Vallde-
mossa per conservar-hi el
material extret a les excava-
cions de santuari prehistòric
del Pla del Rei, pensant que
també seria un altre motiu de
•reclam turístic; es farà a-
quest museu?
- M ' ha paregut sempre normal
que si aquí teníem uns grans
jaciments -si no tot- una part
representativa	 quedi	 aquí.
Ara, els falta una sala; jo
els cedesc la que hi ha mun-
tada i feta perquè no s ho
enduguin i encara no roda,
això, està aparcat. He dema-
nat ajuda al director general
de cultura i per la seva
part, tenim tot el suport en
aquest aspecte.
- Són part del patrimoni
valldemossí	 les	 escultures
obra d'Adrià Ferrà que repre-
senten Sant Bru i Sant Joan
Baptista i que actualment es
troben en qualitat de manlleu
a la Seu de Ciutat; l'Ajunta-
ment no ha pensat de fer ges-

tions per tal que tornin a
Cartoixa?
- Hem fet unes gestions per-
què pugin aquí; encara no
tenc ,	 però,	 cap	 contesta.
M ' havia d 'entrevistar la set-
mana passada amb un que té
la clau d aixb de les estàtues
i no vaig poder, veurem si
aquesta setmana hi ha més
sort.
- Normalització lingüística lo-
cal. Quan pensa l'Ajuntament
de Valldemossa acomplir la
Llei de Normalització Lingüís-
tica i usar el català al seu
funcionament intern i extern?
- Això està pensat i qualsevol
dia ho feim, no hi ha ningú
que hi estigui en contra.
Sempre en parlam , però Ila-
vors passa i passa. Hem co-
mençat arreglant els rètols
dels carrers, encara no tots,
i anirem fent.
- És un fet molt posit1u que
l'Ajuntament fes possible la
recepció de TV3, que a Vall-
demossa captam directament
del repetidor de la Mussara,
a Tarragona; segulrà la ma-
teixa línia per fer possible la

recepció del Canal 33?
- Nosaltres tentm un programa
que ja s havla d 'haver fet i
no s'ha fet, però ara espe-
ram, en haver passat 1 'estiu,
contactar	 amb	 1 'empresa
de TV per cable. St és facti-
ble, teníem prevists deu ca-
nals;	 aleshores	 només	 hi
havia TVE1, TVE2, TV3; el
Canal 33 no existia, per tant,
la resta de Canals era per a
emissores estrangeres rebudes
a través de satèl.lit, l ara,
com que es preveuen tots a-
quests	 ampliaments
sions autonòmiques, canals
privats...- deixarem aparca-
des les emissores estrangeres
i anlrem posant totes aquestes
que he dit abans. A més, ho
podrem ampliar en 47 canals
en una segona fase si ara te-
nirn abonats en un número ac-
ceptable, mé. s d'un 50%. Quan
al cable, que és tan gruixat
com un bolígraf, anirà per
allà on més poc es veurà; ai-
xò dels cables, GESA va dir
que ho amagaria, perb...
- Brutor al poble. No seria bo
que un poble tan visitat com
Valldemossa tingués un servei
de neteja permanent que de
manera periòdica recollís la
brutor que hi ha a la zona
turística?
- Bé, si teniem més homes, tot
estaria net, però són pocs i
no tenim més pressupost per
fer net el poble.
- Trànsit. Té l'Ajuntament "1n
mente" fer alguna reforma
circulatbria al casc urbà?
- No, no hem pensat fer cap
reforma dràstica; de petites
reformes sempre se 'n van fent.
- Projecte d'una residència
per als vells de la comarca,
ubicada a Valldemossa. Què
ens pot dir sobre aquest pro-
jecte?
- Actualment hi ha un pro-
grama de la C.E.E . que anota
les deficiències municipi per
municipi, i com que una de
les mancances de la Serra de
Tramuntana era l'atenció als
jubilats, es temeren que era
necessària una Residéncia per
a la Tercera Edat i que tant
per la muntanya com pel cli-
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OPINIO

El Futur
d un Poble

Les Normes Subsidiàries

d 'un poble són potser el do-

cument més important que pot
elaborar un ajuntament , mit-

jançant ell es defineix el
futur social i econòmic que

tendrà un poble.
Per exemple unes normes

massa tancades poden aufegar

el poble no deixant-lo créi-

xer, fent que el sòl pugi de

pre-u, encarint 1 habitatge i

obligant als joves a cercar

casa lluny. Tot això, a més a

més, duu al poble a un es-

tancament econòmic.
Pero unes normes massa

permissives poden convertir el
terme en un conjunt de xi-

bius ,	 aferrats un a 1 'altre

sense espais verds ni futur.
Aquesta situació ofereix bones

perspectives	 econòmiques
curt termini, moltes de cons-

truccions, molts d ' habitants ,

Però a llarg termini la situa-

ció degenera i el nivell de

vida arriba a esser més baix

que el de partida.

Per tot això que hem dit és

clar que la redacció d 'unes

Normes Subsidiàries té una

importància capital per a la

vida del poble.

Però també té una gran im-

portància econòmica, la dife-

rència econòmica, la diferèn-
cia entre dos trossos de terra
iguals, però qualificats de
forma diferent a les Normes és

de molts de milers de pessetes
per metre quadrat. Això fa

que sobre qualsevol ajunta-

ment s 'exercesquin fortes
pressions per tal de qualifi-
car o requalificar certes zones

com a edificables.

Els ajuntaments com a re-

presentants del poble i triats

per ell, tenen la greu respon-
sabilitat de vetllar pel seu
futur i aquest no pot deixar-

se en mans de les ambicions
particulars dels que volen fer

negoci, s ' ha de planificar

oferint opcions, fent que el

poble hi participi i decideixi.

Desgraciadament el futur

del poble pot estar en joc : el
Pla Parcial de Son Bauçà ha

estat aprovat per 1 Ajunta-
ment , 500 persones podran
viure-hi. Es parla de modifi-

car los Normes Subsidiàries
per permetre edificar a s llort
de Cartoixa, de requalificar
Es Verger ( davant Son Olesa )
corn a zona edificable, de fer
un ca rnp de Golf a Son Fe-
randell ,

Està en perill la imatge i
el futur de Valldemossa i això
és cosa de tots, tothom ha de

tenir-hi coses a dir, ningú no
pot rentar-se les mans. Si ens

equivocam ha d 'esser culpa de

tots i si encertam , gràcies a
tots.

Es tasca de 1 Ajuntament
informar i decidir. Però el

poble ha d 'opinar.

Nicolau Catiellas i

Joan Tortella

Oh Valldemossa
Estimada...
Oh Valldemossa estimada
de pena no puc parlar

quan pens lo que passarà

després d 'ésser destrossada.

Intentaré defensar

la nostra gran tradició

i amb gran coratge i valor

a tots vos vull avisar:

Si voleu assaborir

un paisatge avengut

abans d ' haver-lo romput
al meu poble heu de venir.

Dissortada vila nostra

en mans d 'especuladors

ses desgràcies més pitjors

són que destrossin ca-vostra.

Conservem ben pur 1 ' entorn

defensem la nostra llar,

tan la muntanya o la mar,

lluitern pel nostre món.

Pensem que si va així

Valldemossa res valdrà

per viure ni per estar

ningú no hi voldrà venir.

I els que vivim aquí
cap a fora haurem d anar
de pena que mos farà
tots desitjarem morir.

Valldemossa , agost 1989
Antònia Serrano
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INFORMACIONS

tres tipus de zones residen-
cials: el casc antic, la zona
intensiva i 1 extensiva. Les
dues primeres figures permeten
1 'edificació continua, és a dir
una ca sa devora 1 altra ; la
zona extensiva tan sols permet
la construcció d 'edificis uni-
familiars aYllats. En tots els
casos tan sols el 50% de la
superfície total pot destinar-
se a solars edificables.

Com podern veure la zona
que permet una major densitat
d 'edificacions és la intensiva.
Aquest tipus d utilització és
prevista a Valldemossa a la
zona compressa entre el carrer
de Ses Fi loses - Urbanització
de S' Arxiduc , que avui encara
no ha estat urbanitzada i a
un pa rell d'iUetes de Sant
Vicenç Ferrer, que estan de-
vant el Romaní Una part de
Sa Marina i tota S' Estaca te-
nen aquesta qualificació.

La qualificació de Casc an-
tic fa referència a la part
antiga del poble. Can Saletes ,
la resta de la vila i de Sa
Marina queden com a zona ex-
tensiva.

Les exigències per al solar

de la zona extensiva d ' una
àrea apta per urbanitzar, són
més restrictives que les de les
altres zones: superfície míni-
ma de 1000 m2, percentatge
màxim ocupat del 20%, etc.
Però permeten construir edifi-
cis de més altura que la zona
extensiva a una àrea urbanit-
zable.

4. AREES NO URBANITZABLES

Tal i com el seu nom indica
en aquestes àrees no es poden
fer urbanitzacions, però s hi
pot edificar. Tota la zona
queda dividida en dues zones:
la A, comprèn solars de més
d una Hectàrea ( 10.000 m2) ,
la B, a les de menys d una
Hectàrea.

La zona A es divideix en
A-1 i A-2. La A-1 comprèn
aproximadament: la Mola de
Son Ferrandell, la de Son
Pacs, Sa Comuna, la Moleta
de Pa storitx , Es Cairats ,
Teix, Pla des Pouet , Sa Font
Figuera, Sa Cova i la banda
de terra de Sa Marina, és a
dir, la banda més muntanyos-
sa . Aquí es pot fer una vi-

venda cada 10 quarterades
( 21.300 m2) .

La zona B, també es troba
repartida en B-1 i B-2. La B-
1 no és inedificable, però tan
sols comprèn 1 ' Ermita i dos
trossos de terra a Sa Marina.
La B-2 inclou trossos disper-
sos de Sa Marina, es Pla del
Rei, Son Salvanet , el Bosc
dels Frares, Son Calafat i Son
Morro. Aquí pot fer-se una
casa si està a més de 100 m.
de la de més a prop.

Són cases d una alçada mà-
xima de 6 m., de planta bai-
xa i pis. Que tan sols poden
ocupar el 2% del solar i que
poden tenir un volum màxim
de 2.500 m3. Això vol dir que
s hi pot construir una casa
d un poc més de 400 m2 i 6
m. d 'alçada.

5.CONCLUSIONS

Les Normes Subsidiàries
marquen el sostre d ' allò que
es pot fer en matèria d urba-
nisme al nostre poble. Això no
vol dir que sempre s ' hi arri-
bi, no tot el que es podia
construir s ha fet, ni molt
manco començat.

Totes les dades que hem
donat aquí poden semblar
abstractes, ni grosses, ni pe-
tites sinó estranyes a tot. Pe-
rò són d una gran importàn-
cia, un petit forat a les
Normes ha permés que es
construtssin els xalets adosats
que miren cap al Girant de
Deià. Quan es posen en vigor
unes normes hi ha molta de
gent que s hi aboca cercant
el forat que els permeti fer
més d allb que 1 esperit de
les Normes voldria. En aquest
sentit són una arma amb dos
canons, obliga 1 urbanitzador,
però també a 1 'Ajuntament que
no pot denegar res que no hi
hagi a les Normes Tot això
vol dir que quan es fan o es
modifiquen unes Normes s ha
d anar niolt alerta. Les Nor-
mes han d 'ésser el fruit d u-
na planificació molt minuciosa

joan Tortella i
Nicolau Caftellas
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INFORMACIONS

Les Normes Subsidiàries de Valldemossa

1. /1NT RODUCC10

Les Normes Subsidiàries de-
fineixen la distribució i 1 ús,
del sòl d un municipi. A més
a •més, regulen el tipus d 'edi-
ficació que es pot fer a cada
zona. Es fàcil d 'entendre la
irnoortância tant social, corn
econèrnica que tenen aquestes
normes, que diuen de cap on
h4 de c réixer Valldemossa,
quant ha de créixer i dins ca
qui ho ha de fer. L Ajunta-
ment , que és qui aprova les
ncirmes, queda fermat per
eles i està obligat a

tot i que manté el
dçet a interpretar-les. Les
Niprtnes Subsidiàries del terme
de Valldentossa foren aprova-
des el mes d 'octubre de 1984.
Han estat modificades el no-
vembre de 1986 i el febrer de
1988. Tan sols afecten els
edificis o parcel.lacions fetes
a s. partir de 1 'entrada en vi-
gor de les Nortnes.

26 DISTR 1 BUCIO DEL SOL

El sòl de Valldemossa queda
classificat en tres categories:
Sòl Urbà

	

Area	 de	 desenvolupatnent
Urbà.
Area Turística.

Sbl Urbanitzable

	

Area	 de	 desenvolupament
Urbà.
Area Turística.

Sèl No Urbanitzable

Area Agrícola-ramadera.
Area Forestal .
Area Excedent.
El sòl Urbanitzable passarà

amb el temps a ésser sòl Ur-
bà. Perquè una zona declara-
da Urbanitzable sigui urbanit-
zada, s ha de redactar i
aprovar el Pla Parcial que la
regula. El Pla Parcial consis-
teix en 1 aplicació de les nor-
mes subsidiàries a la zona
concreta urbanitzable. Per
exentple, Son Bauçà és una
zona urbanitzable, però s ' ha
d' urbanitzar seguint unes
normes i uns criteris. S han
de definir els camins, els
solars, les zones verdes, se-
guint les directrius marcades
a les normes subsidiàries.

Les Arees de desenvolupa-
ment urbà es consideren des-
tina des a construir primeres
vivendes, és a dir a gent que
viurà allà. Les Arees turísti-
ques es destinen a segona vi-
venda .

Com vourem més endavant
que una zona sigui declarada
corn a no urbanitzable, no vol
dir que no pugui construir-
s' hi res.

Cada àrea es distribueix en
funció del seu destí en zones:
Residencial (pot ésser Casc
antic, Intensiva o Extensiva ) .
Serveis Equipamente Cívico-
Soci al ) , Industrial, Espais
lliures públics i Viària. A-
quest darrer nivell de quali-
ficació és el que marca les
possibilitats d 'edificació a les

zones urbanes o aptes per ur-
banitzar.

Les zones qualificades com
a Sèl Urbà són:
Valldemossa
Zoni ficació: Casc antic. Resi-
dencial intensiva. Residencial
extensiva.
Sa Marina
Zoni ficació: Residencial inten-
siva. Residencial extensiva.
S'Estaca
Zonificació: Residencial Inten-
siva.
Can Saletes (Fàbrica de vi-
dre)
Zonificació: Residencial Exten-
siva.

Les qua I ificades com a SZ31
apte per urbanitzar (1 únic ús
residencial permés és la zona
Extensiva ) són :

Arees de desenvolupament
Urbà ( primeres residències )
Urbanització S' Arxiduc.
Son Bauys3 Pla Parcial apro-
vat per 1 'Ajuntament, però en
període d 'exposició pública.

Arees turístiques ( per a se-
gones residI1(
Nova Valldemossa. Pla Parcial
aprovat.
Shangri La. Pla Parcial apro-
vat.
George Sand	 Pla Parcial a-
provat.
Son Oleza .

3. NORMES DE PARCEL.LAC10 1
D' EDI FICACIO

Al sòl urbà es diferencien 

Urbanes Aptes per urban.

Zona Ext.Casc Antic Zona Int.	 Zona Ext.

Densitat màxima
(hab./Ha. )
	

150	 200
	

100
	

100
Superfície de
solar mínima (m2)

	
200	 200

	
400
	

1000
% màxim de solar
ocupat per 1 'edifici

	
60	 50
	

35
	

20
m3 edificables/
m2 de solar
	

3'75
	

400
	

2'27
	

1 . 00
m2 edificables/
m2 de solar
	

1 '25
	

l'33
	

0'75
	

0 . 35
Altura màxima
(metres))
	

12
	

6.5
	

10
Altura màxima
(plantes)
	

3
	

2
	

3

* l•altura pot arribar a ésser igual al promig de l'altura del tros de carrer.
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COL.LABORACIONS

Son Moragues

Son Moragues és una finca
de muntanya de Valldemossa
que està situada a la Serra
de Tramuntana als contraforts
occidentals del Teix .

La finca té una extensió de
967 quarterades .

El nom de Son Moragues ve
de la família Moragues-lbarra
encara que no tenguem certesa
al respecte, creim que 1 es-
mentada família fou propietà-
ria de la finca al llarg de
moltes generacións ja que el
topònim feia referència al seu
llinatge.

A Son Moragues es ' cultiva
ordi i civada com aliment per
a les ovelles; aquests produc-
tes se sembren mesclats, per
produir més s'adoba la terra
amb sulfat amònic. Es culti-
ven hortalisses a 1 hort , sols
per al consum domèstic. Hi ha
diferents tipus d 'arbres: cire-
rers, pomeres, pruneres
(clàudia ) , garrovers, amet-
llers i oliveres.

La ramaderia està centrada
en dos tipus d ' animals: ove-
lles i someres de cria.

Com punts destacables de la
possessió senyalarem:
a) Fonts: hi ha sis fonts. La
primera a la casa dels pro-
pietaris.	 La segona a la
barbacoa La tercera és la de
Sa Bassa LLarga . La quarta
és la de Sa Noguera. La
quinta és la de S' Aubiet i la
sisena la de S Hort .
b) Forns de Calç: En podem
trobar dos baix del penyal
Des Migdia, un a la raconada
de Ca n Costa, un prop de la
casa, un en Es Poet i un da-
vora la Barrera de Sa Tanca.
c) Sitges: Hi ha més d una
dotzena i mitja de sitges re-
partides pel bosc.
d) Miradors: Són bells mira-
dors : el mirador de Na Torta,
damunt les cases; el mirador
D Es Garriguer que mira a Ca
Madò Pilla, darrere la caseta
del Refugi i el mirador de Ses
Puntes que està damunt Can
Costa.

Les cases de Son Moragues
són de forma quadrangular
amb una clastra al centre.
Després de travessar un por-

tal rodó entram dins la clas-
tra on hi ha uns pèrtics, sota
dels que hi ha penjades
guarnicions per a les bèsties
com jous, beaces...

A la planta baixa de la
casa, a la dreta de la clas-
tra hi ha la cuina dels amos,
actualment és un restaurant.
En aquesta cuina hi ha la tí-
pica Cuina rodona per escal-
far-se a 1 ' hivern . Són inte-
ressants les bèvedes de creue-
ria del sbtil.

La tafona també es troba a
la part baixa de les cases,
aquí es pot veure la tramut-
ja , el rauló, la mola espe-
cialment interessant és un
alambí que es troba al mig de
la tafona .

Sortint a la clastra i esca-
les amunt arribam al pis
principal. Primerament trobam
1 'entrada principal, on desta-
quen un cofre, un banc de
fusta treballada i una taula
amb incrustacions de vori,
decorant les parets hi ha una
bona col .lecció de quadres.

La cuina dels propietaris es
troba també al pis principal.
El sètil és de llenyams, al
mig hi ha una gran taula de
fusta d' alzina . En aquesta
dependència hi ha la cuina
econòmica, el rentador i una
magnífica col .lecció de plats
antics.

De totes les dependències
que hi ha en aquesta planta,
cal destacar la sala gran, al
mig de la que hi ha una
gran taula de fusta, la plan-
xa de la part superior diuen
que pertanyia a una taula
que emprava Ramon Llull .

A la dreta de la sala gran
hi ha un oratori amb un al-
tar i uns reclinatoris.

De la sala gran podem sor-
tir al jardí, sense oblidar la
campana per trucar a la
porta, que pertanyia al Nixe,
el recordat iot de 1 'Arxiduc .

En aquest jardí hi ha va-
riades espècies vegetals entre
les que destaca un monumental
teix . També hi trobam un
monument que representa Cate-
rina Homar invocant a Crist;
aquest monument de caire fu-
nerari li dedicà 1 Arxiduc,
fou realitzat a Roma per Giu-
lio Monteverde I any 1913.

Les cases de Son lAoragues
foren les primeres visitades
per I 'Obra Cultural Balear de
Valldemossa.

Aprofit aquestes línies per
agrair a la família Cilimin-
gras i especialment a la se-
nyora Maria Casasnovas,
vidua de Cilimingras i al seu
fill Lluís 1 'amabilitat de
cedir-nos el seu temps per
mostrar al poble aquests in-
drets.
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OPINIO

Enhorabona, valldemossins ,
que us heu engrescat i heu
sabut dur a terme per als

parsans el que havia estat
sempre un somni per a mi,
una revista de les nostres co-
ses que s esforci en retreure
del rebost dels oblits les nos-

tres més sanes i més típiques

tradicions.

Enhorabona, perqu 11 heu
sabut posar un nom, el millor

dels noms, que a mi em re-

corda el d 'una agrupació de

jovenlui que va existir i que
es mantengué viva gràcies
al generós suport d 'un gran
valldemossí , el recordat 1 'amo
Vicens Colom.

No haurieu pogut trobar un
nom amb més ressb i amb
més profunditat. Miramar és
el nucli de la valldemossitat

més castissa, i representa
allb que més pot enlairar la

nostra histèria com a poble.
"Entre la vinya i el fono-

llar", Miramar, ara definiti-
vament en bones mans, sig-
nifica el cimal de les nostres
glòries, des d 'aquell llunyà
segle Xl I I en què Ramon Llull
féu arrancada del seu córrer
universal.

La Gemma més preuada de
la nostra nissaga, Miramar,
pel seu paisatge únic, per la
riquesa de la seva vida, té
el valor d 'una escomesa se-
nyorial i plena, i és la porta
oberta a la contemplació
d 'una història inigualable en-

tre tots els pobles que con-
formen la comunitat illenca de
Mallorca.

Monjos cistercencs, ca rtoi-

xos , dominics, habitaren les
meravelloses soledats de Mira-
mar, i en feren un esclau de
saviesa i de virtuts precla-
res .

La nostra filla major, la
pageseta garrida dels nostres
comellars hi trobà conhort a
les seves ànsies de perfecció
cristiana, i de les seves ai-

giles més pures en begué a
doll. Aquella altra valldemos-

sina il.lustre, Sor Aina Maria

del Santíssim Sagrament, ex-
quisida escriptoramística , que

més de dues veus autoritzades

Enhorabona
Valldemossins

roho'
Al Li»,..MONJA

han comparat amb la Santa

d 'Avila , 1 espanyola-castella-

na Santa Teresa.
A Miramar s 'instal .1à la

primera impremta, que hi ha-

gué a Mallorca, i Miramar fou

el lloc triat per aquell gran

personatge que es digué Lluís

Salvador, 1 Arxiduc , que tan-

tes i tantes coses feu en bé

del que es nostre a qui enca-

ra Valldemossa no ha sabut

retre homenatge del seu
agraïment.

Es dins la realitat augusta

de Miramar, i dins les pàgi-

nes d 'or de la seva vivència ,

que els valldemossins han de
trobar 1 estímul que els faci

retrobar la seva identitat, i

dur a terme la seva alta i

sublim vocació de poble.
Anys enrere, a Miramar es

vivia la festa solemne dins

I 'església de la Santíssima
Trinitat. A Valldemossa en

deien la festa de les bosse-

tes, perquè els nins i les

nines del poble en duien de

penjades al coll i amb elles
captaven els petits donatius

dels parents, a fi d 'anar més

tard a gastar-los a les taules

de dolços i altres galindai-

nes , que Madò Papa al clot

del Celler, Madò Xigadilla

devora la font de na Búger, i
Madb Burinya a baix del fos-

sar els oferien, a canvi d 'u-
na peça de dos o quatre cèn-
tims.

Restaurem les nostres tradi-
cions , com restauràreu antany

la fava parada del dijous
llarder. Sortiguem en defensa

dels nostres valors i no ens
deixem vèncer per les tempta-

cions fàcils, on no es ventilen
ja peces de dos o de quatre,
sinó milions.

Hi ha valors superiors als

simples valors econèntics. Hem
sabut sortir de la misèria que
ens amenaçava, i que ens ha-
via fet víctimes propiciatòries
d 'ella mateixa. Això diu molt
a favor nostre. Vivim moments
de franca superació però aler-
ta a deixar-nos seduir sols
per allò que lluu. Sapiguem
valorar allò que no té preu,

allò que ens distingeix entre
totes les viles de Mallorca, i
ens ha fet ser dins la llarga
histèria illenca, Valldemossa,

que vol seguir essent Vallde-
mossa, per damunt de tots els
perills, vencent totes les difi-
cultats.

acab com he començat:
Enhorabona valldemossins ,
que "Déu vos do la maina",

que ben bé la mereixeu. En-
horabona full informatiu de

les coses de la vila. Quin
nom rnés interessant i ple,
sabéreu posar-li ! :	 Mirarnar.
Ara heu d 'estar a 1 ' altura

d 'aquest nom, i de les sobi-

ranes	 realitats que en ell

s • enclouen.
Bru Morey
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VALLDEMOSSA DINS  LA MEMOP I A DEL TEMPS

Miramar (2)
El monestir, la capella de
Trinitat i la cova de Mestre
Ramon

L 'origen del nom Miramar
és confús. El P. Colom escriu:
"Podria ésser una supervivèn-
cia romànica, a través de la
dominació aràbiga ; una impor-
tació arribada amb la con-
questa de 1 ' illa pels cata-
lans...; la traducció al
català d 'un nom aràbic pre-
existent; una creació del
primer afavorit amb aquells
terrenys en el repartiment ;
una imposició de nom pel
mateix Ramon Llull•. Garcias
Palou no accepta la darrera
hipòtesi del P. Colom perquè ,
segons consta documentalment,
Jaume 11 fou el primer qui
usà el nom en el febrer de
1279. Llull, en canvi, usà el
nom per primera vegada en el
Llibre de Blanquerna ( 1283-
1286 ) . Tot i aixè, el primer
Miramar fou de Ramon Llull.
Els textos lul.lians diuen:

"I va passar que en aquell
sínode hi hagué un clergue
que era d 'una illa sobre el
mar, la qual s 'anomena Ma-
llorca; i contà al bisbe en
presència de tots que aquella
illa és d 'un noble rei savi,
el qual s anomena En Jaume
Rei de Mallorca. Aquell rei és
ben educat i creu que per la
predicació seria honorat Jesu-
crist entre els infidels ; i per
això ha ordenat que tretze
frares menors estudi•n 1 ' àrab
en un monestir anomenat
Miramar, apartat i situat en
un lloc convenient...

Molt complagué al bisbe i a
tots els altres aquell acord...
i bastí... un monestir... se-
gons la regla i la manera del
monestir de Miramar, el qual
és a 1 illa de Mallorca".
(Blanquerna, cap. 65, 3 i 6).

"De tots els religiosos que
tenien formació, fossin assig-
nats frares per aprendre di-
verses llengües i fossin fetes
diverses cases pel món...
segons la manera del monestir
de Miramar que és a 1 'illa de
Mallorca". ( Blanquerna, cap.
80, 3) .

"En aquell temps demanà
també Ramon al dit rei de
Mallorca que s 'edificàs un

monestir al seu regne, ben
dotat de possessions, al qual
puguessin viure tretze frares
que aprenguessin la llengua
aràbiga per convertir els in-
fidels i als quals tots els
anys, a més de les posses-
sions abans dites, els donas-
sin cinc-cents florins d 'or per
al seu sustent" (Vida coetànea
17)

"A 1 'hort o en algunes co-
ses treballava Blanquerna...
i entre migdia i l'hora nona
anava a dinar... Després
d 'haver dinat... donava grà-
cies a Déu. Quan havia fet la
seva oració... se n' anava
esplaiant per l'hort i per la
seva font Després de la
posta de sol, pujava al terrat
que hl havia sobre la cel.la
i estava en oració..., contem-
plant el cel i els estels•.

"La gent d 'aquella contrada
tengué una gran devoció cap
a aquelles virtuts de 1 altar
de la Santa Trinitat que era
a aquella capella i a causa
de la gran devoció que te-
nien, venien a aquell lloc
homes i dones

Blanquerna, per tal que la
gent no perdés la devoció que

tenia a aquell lloc, no els
volgué dir que no vinguessin
a aquell lloc, t per això...
traslladà la seva cel.la a un
puig que era un mil.lenar de
passes de 1 'església	 i a
aquell lloc jeia i estava	 i
volia que a aquella cel.la a
on ell s havia mudat no vin-
gués cap home ni cap dona"
(Blanquerna, cap. 68, 3,4).

Entre 1295 i 1299 el Mira-
mar de Ramon Llull ja no
existia, de la qual cosa Llull
es lamentava amb nostàlgia:

"1 que cada llengua fos en-
senyada,

segons com ha estat fet a
Mirarnar,

i tengui 'n consciència qui
ho ha fet malbé".

(Desconhort, LV )
"El monestir de Miramar
féu a frares menors donar
per als sarrarns predicar.
Entre la vinya i el fonollar
1 amor em pren: em fa Déu

estimar
i entre sospirs i plors

estar"
(Cant de Ramon)

Sebastià Trias Mercant
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Malalties i remeis (II)

Cent sis classes d'oli per necessari
Era nombrosa la quantitat

d 'ol is que s 'empraven antiga-
ment per guarir les malalties.
En tenc una Ilarga llista,
cent sis receptes diferents que
tenen com a component princi-
pal 1 'oli.

El d 'oliva tenia una gran
importància en la preparació
de moltes d 'aquestes untures ,
ja que quasi sempre formava
part dels ingredients. També
s 'usaven diversos olis vege-
tals i animals com els d 'amet-
Iles , d 'avellanes, d 'avet, de
blat, de cedre, de llavors de
prèssec , de balena, d 'ossos...

Vegetals, animals i minerals
es barrejaven amb els dife-
rents olis per aconseguir els
remeis necessaris.

En la memòria d 'algunes
persones resta encara el re-
cord de l'oli de neu que
s 'emprava molt per guarir
cremadures.

Enguany no n ' haguéssim
pogut fer, ja que ens ha fal-
tat el principal ingredient:
"la neu".

Vegeu-ne sis receptes dife-
rents, sense oblidar que sols
les mostr com a curiositat, no
aconsell el seu ús.

OLI DE NEU
Es fa rnesclant neu amb oli

d 'oliva , la neu ha d 'ésser de
la segona nevada, si el lloc
on és ja és fred ha d 'ésser

neu de la setena nevada. Es
per curar cremades.

OLI DE CENDRA DE BRASER
Es mescla cendra de braser

amb oli d 'oliva. Amb aquest
oli s 'unten els cabells vuit
dies seguits. Diuen que així
no cauen els cabells.

OLI D 'ARGILA
Es fa amb argila ben ver-

mella, la meitat d'aigua i la
meitat d 'oli d 'oliva . Es bar-
reja bé. Sempre per fer re-
bentar els furbnculs

OLI DE MATA LLENT1SCLERA
De les llavors de la Ilen-

tisclera s 'extreu 1 'oli . Els
habitants de les Balears 1 ' u-
saven mesclat amb greix
d animal per protegir-se de
les picades d ' insectes.

OLI DE MARIETES 0 POR1OLS
Es fa posant cinquanta-una

marietes dins un litre d 'oli
d 'oliva . Es fa bullir fins que
minva la meitat. Si les marie-
tes es cacen el mes de maig
són més eficaces. Servien per
curar el reuma.

OLI DE SERP
Es fa posant una serp viva

caçada el mes de rnaig , dins
oli i tapant lampolla perquè
s 'ofegui abans de cinc o sis
minuts. Hi ha qui només hi
posa la pell. Cal posar 1 oli
tres dies al sol i la serena,
després de nou dies d 'estar
en infusió. Serveix per a tota
mena de ferida.

Matilde Serrano

amb el suport de

CAIXA DE BALEARS
"SA NOSTRX
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cert acordat : les tarides ,
Ilenys i altres naus, que
transportaven els 15000 homes
de la infanteria i els 1500
genets i les seves muntures de
les forces de desembarcament ;
en el centre de la formació,
flanquejada per les 12 galeres
i les 25 naus grosses que,
preparades per al combat, as-
seguraven la protecció del
convoi .

Un poc després de migdia,
i navegades ja 20 milles d a-
questa primera singladura,
segurament milles mediterrà-
nies de 1230 metres actuals,
el ventet terral, que devia
ésser ponent o mestral, man-
cava quast bruscament per
botar al poc temps al sud-
oest, al llebeig El rolament
del vent a aquest punt devia
coincidir amb 1 'arribada d 'un
front càlid, possiblement amb
nuvolositat alta de cirrus i
d 'estrats abundosa i més es-
cassa de núvols baixos, amb
escasçesa de nimbo-estrats i
segurament sense pluja, la
qual cosa, donada 1 'època de
1 any i la situació de 1 es-
quadra propera a la costa i

als seus costers d 'on proce-
dien les formacions frontals,
cau dins la probabilitat i,
per tant, les escasses mani-
festacions nuvoloses prèvies
devien sorprendre els capitans
de les naus que ben segur no
devien esperar les inoportunes
bufades del Ilebeig Inoportu-
nes, més que per la intensi-
tat, per la direcció de proce-
dència; el sud-oest, cosa que
obligava a modificar més cap
al sud el rumb duit fins lla-
vors i a bracejar les veles
per rebre el vent per 1 amura
d 'estribor, en una cenyida
difícil per a la classe de ve-
les utilitzades en aquella èpo-
ca i que ocasionava als
remers un esforç extraordina-
ri. En considerar el poc favo-
rable que el sud-oest resulta-
va per a la navegacló i tam-
bé per a les operacions de
desembarcament a les pla tges
mallorquines de les seves cos-
tes meridionals, els experts
de la galera reial aconsella-
ren al rei En Jaume la conve-
niència del retorn. La respos-
ta del rei és ben coneguda,
posada la confiança en el cel,
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en virtut de 1 'empresa que el
guiava, i com en redoblar
1 'esforç de tots aconseguí la
galera de Montpeller avançar
tota 1 'esquadra durant aquell
horabaixa del dimecres i si-
tua r-se , ja de nit tancada,
vora la nau d 'avantguarda ,
encorajant tothom i animant-
los a proseguir malgrat tants
d 'inconvenients . No degué és-
ser menor el mareig experi-
mentat per la gent acumulada
en aquelles closques d 'ou,
batudes per mar i vent de
costat.

Tota • la nit del dunecres al
dijous continuaren navegant a
orsa, ja que el llebeig no ce-
dia, més aviat es reforçava
paulatinament alhora que el
centre de la depressió, al
sector càlid de la qual es
devia trobar navegant 1 'es-
quadra , es devia desplaçar
amb velocitat de 12 a 15
nusos pel centre de França
cap a la Mediterrània, on pe-

netraria per la via obligada
del golf de Lleó, durant la
nit del d jous al divendres.
En el transcurs de la segona
singladura, la del dijous, es
devia apropar cada cop més
al centre de la depressió, per
la qual cosa el verit creixia i
la maror augmentava i supo-
sam que hi devia haver una
nuvolositat abundant de baix
nivell. De les cròniques es
desprèn que d horabaixa el
vent devia assolir velocitats
de 20 a 30 nusos actuals i
1 'onatge devia arribar a esser
de forta maror i a estones de
mar grossa, amb ones de dos
a tres metres, ja que la velo-
citat mitjana de tota 1 'esqua-
dra no devia superar els dos
o tres nusos, es devien trobar
ja bastant allunyats de la
costa peninsular perquè un
vent d ' aqueixa força engen-
drés ones d 'aquestes dimen-
sions.

(Continuarà))
Traducció a càrrec

d 'Antbnia M. Calafat



per Es Patró Jaume

INVESTIGACIO

La Meteorologia Marítima al segle XIII
La Conquesta de Mallorca

Si hagués existit un Servei
Meteorològic al Regne d 'Aragó
i Catalunya, en aquell temps,
en els primers dies. de setem-
bre de I 'any 1229, és molt
probable que hagués aconse-
llat al seu rei, En Jaume, a
qui la posteritat anomenaria
"el Conqueridor", que ajornàs
alguns dies la partida de la
flota que, reunida als ports
de Tarragona, Salou i Cam-
brils, era preparada per a
1 'intent de la conquesta de
Mallorca. Però també és ben
cert que encara és més proba-
ble que aquest consell tècnic
no fos pres en consideració
pel jove i ardit monarca, de-
sitjós com estava d 'arrabassar
quan rnés prest millor a 1 ' Is-
lam uns territoris, base i niu
dels pirates que, des d 'ells ,
pertorbaven les vies de comerç
de les naus catalano-aragone-
ses , i incorporar-los definiti-
vament a la cristiandat.

L 'informe de 1 'oficina
meteorològica afecta al que
ara anomenaríem Estat Major
de 1 Armada d En Jume , hau-
ria estat plenament justificat,
com es desprèn de la descrip-
ció de la travessia, des de
les costes de Tarragona a les
de Mallorca, magníficament
exposada a la Crònica del
propi rei, ja que un fort tem-
poral posà en perill la inte-
gritat de la flota i fins i tot
el mateix èxit de la Conquesta.

La Crònica citada resulta
suficientment detallada, pel
que fa a 1 'evolució del temps
atmosfèric , perquè amb unes
nocions de meteorologia, un
coneixement senzill de la cli-
matologia de la Mediterrània
Occidental i una idea clara
de la situació i contorn de
1 illa de Mallorca en el con-
text d aquesta mar, pugui co-
legir-se la casta de pertorba-
ció atmosfèrica que afectà
1 Armada Reial.

Cap presagi de mal temps
no seria observat en la mati-
nada del primer dimecres
d 'aquell mes de setembre, ja
que la flota, sota el comanda-
ment directe de Ramon de Ple-
gamans, rebé I 'ordre de
salpar, i ho va fer en primer

lloc la que estava recalada a
Salou, esta blint 1 'ordre acor-
dat en un consell anterior.
Encapçalava la formació la
nau de Nicolau Bonet, que,
duent a bord el vescomte de
Bearn , navegava com totes
amb mar arrissada i amb
vents que després s entaula-
rien. Amb vent suau a popa,
per tant, començaren a des-
plegar les veles de 1 'esquadra
mentre núvols cirriformes ,
molt alts, tenyits de vermell
pels primers raigs de sol nai-
xent, començaren a cobrir el
cel per la part de Ponent,
mentre que unes altres capes
de núvols baixos s apilotona-
ren contra les serres de 1 in-
terior , detinguts a les cucu-
lles ; però a sotavent d 'ells el
cel restà lliure de núvols
baixos, precisament a les cos-
tes on 1 'esquadra començava a
fer-se a la mar.

Malgrat tot, si hom hagués
tingut un simple baròmetre,
instrument no inventat fins
400 anys més tard, (el barò-
metre) hauria intranquil.litzat
i fet pensar els consellers del
rei, ja que 1 observació de

1 acussat i continuat descens
de la columna de mercuri
hauria palesat la formació o
1 ' apropament d ' una depressió.

Com a aplicació d 'una ele-
mental regla meteorològica,
suposam que ja aleshores co-
neguda, un observador que
s ' hagués situat amb el vent
d 'esquena hagués localitzat la
direcció assenyalada pel seu
braç esquerre extès lateral-
ment i un poc endavant, que
apuntaria cap a terres trans-
pirenenques .

La galera de Montpeller,
que actuava de nau reial i
que va sortir la darrera,
anava vent amb popa amb una
brisa cada cop més intensa i
amb una mar cada cop més
picada a mesura que s ' allu-
nyava del recer de la costa,
de manera que s 'eixamplava
I àrea generadora de 1 'onatge

causa de 1 'energia transme-
sa pel vent, i s 'endinsava en
el cos de 1 expedició ultra-
passada ja la reraguarda
comandada pel comte de Ca-
rròs. Tota la flota navegava
ja, en aquest matí del dime-
cres, amb el bon ordre i con-
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VALLDEMOSSA. Tel. 61 20 54 - MALLORCA

COL.LABORACIONS

Origens i escuts
dels llinatges de Valldemossa
COLOM: Ve del substantiu co-
lom, en llatí columbus, nom
d ocell. Segons Uroonem, el
nom Colom deu haver-se posat
a persones en honor de 1 'Es-
perit Sant; però no és gaire
probable aquesta interpreta-
ció, almenys en el nostre
país.

El primer que veim figurar
amb aquest nom és Guillem
Colom ja que a 1 'any 1285 fou
un dels diputats que va no-
menar el lloc de Bellver, avui
Sant Llorenç des Cardassar.
Escut: Un colom volant portant
en el bec un trocet d olivera.
En camp de plata, a la barba
de 1 'escut les ones del mar en
color natural.

LLADO: Procedent dels topò-
nims Lledó a 1 'Alt i el Baix
Empordà, deriva del nom del
fruit del lledoner o del mateix
arbre, en llatí lotone , aquest
nom és molt extés per molts
d indrets de Catalunya i Ba-
lears.

Uns dels primers que veim
figurar foren Arnau i Pere
Lladó ja que quan Alfons 111
a 1 'any 1285 conquerí 1 'illa

juraren vassallatge, el primer
per la vila de Campos i el
segon per la vila de Muro.

Altres persones il.lustres
que portaren aquest nom fo-
ren: El canonge Pere Lladó,
erudit i teòleg a 1 'any 1411.

El jurat i procurador real
Lluís Lladó que a 1 'any 1475
fou nomenat batle general de
Mallorca.
Escut: Un lledoner arrabassat
de color natural en camp
d 'or.

PONS o PONTS: Poden eSser
derivats del nom de la vila
de Ponts, però també de pont
pas damunt d 'un corrent

d 'aigua ) . Nom de diversos
sants ( Poncius ) . Combinat,
per exemple, amb altres noms
personals, forma cognoms com-
posts com per exemple Ponçar-
nau.

L 'antiguetat d'aquesta fa-
mília data des de la conques-
ta ja que vingueren amb el
Conqueridor Berenguer i Gui-
llem Pons. El primer es va
establir a Alaró dins la por-
ció del Vescomte de Beat-n i el
segon a les rodalies de Ciu-
tat.
Escut: Tres ponts de tres ar-
cades de plata en camp ver-
mell.

TOFUtEs

TORRES: Del substantiu torre.
(del llatí turre ) . Les for-
mes Latorre i Satorre por-
ten aglutinants respectiva-
ment els articles la i sa.
També és una defensa rodona
o quadrada, d 'una casa, cas-
tell o possessió. Porten aquest
nom molts de poblets de Cata-
lunya i València.

Encara que no aparegui el
nom d 'aquesta família en el
llibre de Repartiments, és
segur que en el mateix segle
de la conquesta existia a Ma-
llorca, ja que a l'any 1285
Pere Torres, diputat per la
vila de Calvià, va jurar obe-
diència i vassallatge al rei
Alfons 111. D'aquesta família
hi ha hagut distingits i nota-
bles religiosos segons ens diu
el diccionari d 'escriptors ma-
llorquins
Escut: esquarterats amb dues
torres de plata de figures
circulars en camp vermell i
dues àguiles d'or en camp
blau.

Miquel Ripoll Rul .lan



ED OR I AL

tbric: Ramon Llull, precisament des de l•Escola de IlengUes
de Miramar, convertí la parla col.loquial mallorquina en
llengua catalana literàriament universal.

La revista MIRAMAR, perquè no cau en els pecats del colo-
nialisme ni del xovinisme, assumeix les arrels de la tradició
nostrada i assimila la saba nova de l'avenç i, tot alhora,
critica el localisme i el progrés pel progrés. El primer edi-
torial de la revista MIRAMAR ho expressa amb paraules més
planes que les meves. Diu així: "La revista vol esser crítica
amb tot el que sigui opressió dels nostres drets com a po-
ble". La revista està "arrelada en el passat, (és) compren-
siva amb el present, inquieta pel futur".

MIRAMAR és la "revista de tots", diu l'editorial i, perquè
és obra col.lectiva, tothom ha de col.laborar per a fer-la
créixer com avui tots junts brindam amb goig i gaubança pel
seu naixement. Que mai ningú -els qui som aquí i els qui no
hi són- no hagi de suportar la condemna que Ramon Llull,
proferí contra aquells qui malmenaren el primer Miramar: "E
aja'n consciència qui ho ha afollat•.

Molts anys per a la revista MIRAMAR; felicitats per al po-
ble de Valldemossa, perquè la mereixia; enhorabona per a la
Direcció i Consell editorial que l'han feta possible i l'han
feta realitat.

(Paraules dites per Sebastià Trias a l•acte de presentació
de la revista MIRAMAR, el 4 de juliol de 1989, a Vallde-
mossa).
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Els	 articles	 publicats
	

en
aquesta revista expressen úni-
cament 1 'opinió dels seus
autors.

Una revista d 'una vila és una eina intel.lectual que afa-

voreix la lluita cultural per millorar la vida col.lectiva, és
un model de comunicació social, és un mitjA privilegiat d as-
similació històrica. Avui neix a la Valldemossa-vila la revis-
ta MIRAMAR, lloc de trobada cultural de la Valldemossa-poble
MIRAMAR és, segons el seu primer editorial, la "revista de
tots", els objectius de la qual són "la llengua, la història
la identitat del nostre poble".

De vegades, però, els homes de la vila obliden la seva
tradició i, fins i tot, la llengua mare. Un colonialisme cul-
tural imposa aleshores formes estranyes i alienes a la pròpia
cultura i la fa malauradament uniforme. Guillem Forteza
(1931) qualificà aquesta actitud d '"unitarisme de la incultu-
ra". Els valldemossins en algunes ocasions hem comès aquest
pecat i ens hem avergonyit del nostre patrimoni o I hem
oblidat. La boca se 'ns fa aigua amb els noms de Jovellanos,
Chopin o Rubén Darío, per exemple, i, potser, no recordam
els noms dels nostres avantpassats. Hem de reconèixer els
estadants il.lustres de la Valldemossa-vila; però, molt més
hem d 'honorar les obres de la Valldemossa-poble: la saviesa
popular de I 'amo de Son Pancuit; la tasca artesanal o cam-
perola de Nicolau Calafat o de Catalina Homar; la literatura,
entre popular i culta, de Miquel Thomàs , de sor Anna Maria
o d 'En Calafat; la música afalagadora d'En Torres.

L 'any 1248 neix 1 'església de Santa Maria i, en el seu en-
torn, la Valldemossa-vila. Aquesta és 1 'arrel autènticament
popular de la nostra genealogia. L 'any 1276 Jaume 11 cedeix
a Ramon Llull "sa granja de DeiA• 1 brosta Miramar. Aquesta
és 1 arrel culta i popular a la vegada del nostre llinatge. A
final del segle X111 el mateix Jaume 11 edifica per al seu
fill Sanç el Palau d Es Pujol", que, en 1398, es convertiria
en la Cartoixa valldemossina. Aquesta és 1 'arrel més senyo-
rívola del nostre pairalisme. Aquests són els senyals d iden-
titat , juntament amb el paisatge, de la nostra histèria cul-
tural. La revista MIRAMAR no vol caure en el pecat de colo-
nialisme cultural i vol esser el portaveu d 'aquesta història
cultural esmentada.

Reduir la tradició a vestir-se amb "calçons amb bufes" o
amb gipó i rebosillo és convertir la cultura en un xovinisme
folk inacceptable; és transformar-la -com escriu Gabriel Alo-
mar- en un "fondal d'aigiles mortes sostretes al corrent del
gran riu humà i a la consciència dels llenguatges com a
vehicle de cultura universal•; és fer-la un "magatzem folklò-
ric, segons afirma Joan Estelrich. Una cultura localista mai
no és cultura, perquè no és universal; li manca saba nova.

George Sand, que enaltí el nostre paisatge, criticà el nos-
tre endarreriment cultural cultural, sense la més petita noció
de progrés i tancat dins una tradició esmortelda. Avui, quan
confonem el progrés amb el guany exclusivament econòmic,
George Sand potser també criticaria la destrucció que feim
del paisatge nostrat, un dels senyals, com he dit abans, de
ia .nostra identitat., cultural. La revista MIRAMAR tampoc no
ha comès el pecat de xovinisme. Les seves pàgines, sempre
en funció dels objectius establerts, estan obertes a distintes
opinions. La informació és objectiva. El paisatge hi és també
amorosament present. Però, la millor garantia contra el xo-
vinisme folk és haver acceptat la ideologia del Miramar his-
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LA VILA

Vicenç "Boira"

El passat dia 19 de juliol
Valldemossa va perdre un ho-
me bo, educat i amatent : en
Vicenç Colom Torres, Vicenç
"Boira". Havia nascut a Vall-
demossa el dia 2 de gener de
1896.

Ben prest va exercir d 'es-
colà major, la fotografia que
publicam d 'ell envoltat d 'es-
colanets i cantadors està feta
en temps del Rector Pere
Tomàs de Banyalbufar i data-
da I 'any 1912.

Molt amablement, en Pep de
Son Niu, que va ésser canta-
dor, ens ho ha contat així:
Els cantadors anàvem vestits

de vermell, amb un ruquet
blanc i una capeta amb pun-
tes de color de rosa fosc. Era
una mudada molt elegant, el
Senyor Rector ens deia "els

vermellets". Els cantadors en-
tràvem a cantar més o manco
als 10 anys i sortíem als 15
quan canviàvem la veu, lla-
vors érem substituVts per al-
tres de 10 anys.

Eren escollits els nins que
tenien millor veu, després de
superar les proves que el Se-
nyor Rector els feia ajudat
d 'un harmònium. Per cert,

que aquest harmònium va pas-
sar a ésser propietat de les
monges Franciscanes, segons
Ilegat del Rector Pere Tomàs.

Els cantadors estaven llo-
gats, i en aquell temps ja
guanyaven un duro cada mes.
Això sí, no podien faltar a
cap funció de 1 Església ni a
cap funeral.

Els escolans també estaven
llogats i tampoc no podien
faltar a cap funció. Guanya-
ven 15 cèntims per cada missa

que servien. L 'escolà major
els comendava a tots". "En
Vicenç Boira" va ésser-ho més
de quaranta anys, fent el seu
treball amb honestedat i efi-
ciència . Va deixar d 'esser es-
colà major devers 1 'any 1952,
un poc abans de morir el Rec-
tor Mir. Després va treballar
amb els germans "Manitos"
fins que es va jubilar.

Era casat amb la vallde-
mossina Magdalena Torres
Calafat, A.C.S. , i tengueren
dos fills, na Catalina i en
joan , aquest darrer, mort
l'any passat.

Malgrat que ja no exercia,
no faltava a les funcions ni
processons, fent d 'escolà ma-
jor a les festes en honor de
la Beata que feien al convent
de Santa Magdalena de Ciutat,
ja que ell tenia gran afany
per servir i honorar la nostra
santa.

Era I ' home més vell del po-
ble, va ésser part de nostre
història parroquial i fins que
va morir va gaudir d 'una
excel.lent memòria, vitalitat i
sitnpatia. Arribi el nostre
condol a la seva família. Des-
cansi en pau.

Davant el portal de l'església asb el

Sant Crist. De dreta a esquerra: Joan
Muntaner Bujosa "Guarin", Joan Torres
Saapc1 "Xivet", Vicenç Colos Torres
"Boira" i Miquel Torres Pujol "Rovellat"

L'escolà eajor és Vicenç Coloe Torres "Boira", 17 anys. De dreta a esquerra:
l'escolà Joan Calafat Torres "Don Joan Pagès", 10 anys; l'escolà Bartoneu Mas Es-
teva "Pelat", 11 anys; el cantador Josep Ripoll Darder "Pep de Son Niu", 10 anys;
l'escolà Guillee Torres Calafat "Manineta", 13 anys; i el cantador Jaume Esteva

Cruellas "Escolà", 12 anys.
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ESPORT

Finalització
de la temporada 88-89
del C.D.V.At.

La finalització de la pas-
sada Temporada 88-89, va su-
posar per al Club Deportivo
Valldemossa At . , 1 ' ascens
directe a la categoria de 2 9

Regional en haver quedat
campió de la lligueta d as-
cens , amb 1 'estadística se-
güent:

Partits jugats	 6
Partits guanyats	 3
Partits empatats	 2
Partits perduts	 1
Gols a favor	 8
Gols en contra	 6
Punts	 8
Així rnateix cal significar

que 1 'equip de Futbol Sala
Benjamí va quedar classificat
en el cinquè lloc de la seva
categoria, i 1 Aleví en el
quart lloc.

Per celebrar el final de la
Temporada es va fer als te-
renys de 1 Escola Municipal
una paella per a tots aquells
que volguessin unir-se a la
festa, amb una única "condi-
ció" , que havien de dur una
coca (els qui poguessin ) per
a les postres. aquesta ma-
nera i amb la participació de
tots els cuiners i cuineres
anònims es va aconseguir reu-
nir una trentena de coques
dels més diversos gustos i
formes. Per a la confecció de
la paella vàrem comptar amb
1 inestimable ajut i col . labo-
ració de Toni Villa, el qual
preparà arròs per a devers
cent cinquanta persones. Al
final, els comentaris eren que
l'arròs havia estat molt bo. A
aquestes línies va 1 agralment
a totes aquelles persones i
entitats que amb la seva
col.laboració i ajut feren que
la celebració fos un èxit.

Festes Beata 89

Durant les festes se cele-
bren les semifinals i finals
del Torneig de Futbito, el
qual comptà amb la participa-
ció de nou equips que queda-
ren classificats d ' aquesta
manera:

Primer classificat i Campió
del Torneig
Sex Punkies
Segon classificat
Yupis Boys
Tercer classificat
C.D. Valldemossa At.
Quart classificat
Buitrosa

Dia 29 de juliol al Camp
Municipal de Futbol es jugà
un partit amistós entre el C.
D. Valldemossa At . i el nou
ascendit a la 2 0- Divi Ma-
llorca At . A la fi del partit
el resultat fou de 0 a 9 per
al Mallorca At . El resultat és
lògic i normal fins a un cert
punt a causa de la diferència
de categoria existent entre
tots dos equips.

_

Festes de Sa Marina

En el marc de les festes del
Port celebrades els dies 13,
14 i 15 dagost hi hagué ac-
tes esportius ben dtversos. Se
celebrà Tir al Plat, el tradi-
ctonal concurs de pesca amb
la participació de 10 embarca-
cions, concurs de Truc i Ma-
nilla i la Marató de Vallde-
mossa a Sa Marina amb la
participació enguany de només
quatre corredors, i la Marató
de S'Era a Sa Marina per als
més menuts on sf que hi ha-
gué una participació massiva
i diversa.
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EXCURSIONISME

Volta del Puig de Bàlitx
Excursió d 'exploració i vi-

tenca de bon de veres, alman-
co així com 1 hem feta avui.
Tarnbé és ver que era la pri-
mera vegada que ens ficavem
per unes andoles on el càrritx
i 1 argelaga hi xa len de
debò.

Des cle Sbller, on hem arri-
bat a les 855 amb tren, sor-
tirn disparats en Tomeu, en
Toni i jo, cap a Sa Capelleta
on ens aturam un moment per
posar-nos els calçons curts i
alleugerar-nos de roba.

Si bé el dia és gris 1 molt
ennigulat , no té cara de
ploure i de voler-nos fer una
mala jugada. Veurem.

Passam sense aturar-nos per
Bàlitx d Arnunt. A Bàlitx
d Enmig hi berenam i omplim
d aigua les cantimplores. A
Bàlitx	 d 'Avall	 saludam	 sa
madona que tan gentilment ens

va atendre la darrera vegada
que hi vam passar.

Un al.lotet de la finca,
suposam serà el porqueret ,
ens facilita unes valuoses da-
des que ens són de gran uti-
litat per salvar els innumera-
bles obstacles que presenta la
barrancada per on hi discorre
el Torrent de Na Mora.

Després de desitjar-los unes
bones festes ens ncomiadam
d aquella gent per llançar-nos
tot	 seguit	 a	 una	 curiosa
aventura. 1 quina aventura !

Atenint-nos a les instruc-
cions que ens han donat, tot
just deixar les cases, traves-
sam el seu hort i des d 'ell
baixam al torrent per passar
al seu costat dret i seguir

per un caminoi molt trepitjat
que passa per devora una era
dins el petit olivar. Baixar
després al torrent per creuar-
lo i remuntar pel costat es-
querre que ja no abandonaren

Seguint torrent avall per
una espècie de tiranyet que
quasi tot d una es converteix
en camí no gaire dolent. Se-
gons ens ha dit el porqueret ,
aquest carní s 'enfila cap el
Puig de Bàlitx , que no és el
nostre objectiu, així que
decidim abandonar-lo per se-
guir-ne un altre molt confús
però que discorre més o manco
paral.lel al torrent. Aquest
camí travessa un rotlle de
sitja i s ' endinsa per un envi-
tricollament de timbes i bros-
sa per acabar en una racona-
da en forma de rotonda i que
en realitat no és altra cosa
que una vulgar ratera. Bé,
ja hem fet 1 ' embolic, hem de
seguir endavant. Tornar enre-
re no entre en els nostres
càlculs i a més 1 'objectiu es

troba devora la desembocadura
del torrent.

Emprenem la serni-escalada
per un envitricollat roquissar,
entre el qual creixen en dia-
bòlica mala bava, càrritx ,
argelaga i aritja en tal pro-
fusió que al cap d una estona
anam amb els braços i cames
plens d 'escarrinxades. Això
dels calçons curts és estat ui.
mal negoci.

A mida que anam pujant,
intentam defugir de 1 indefu-
gible . El terreny és més dur
i més treballós 1 'avançar. Te-
nim que ficar-nos dins la
caragoladissa brossa o anar
de timba en timba, la qual
cosa no és sempre viable. Ho
passam molt fotut .

Ens hem ficat dins un ma-
ruell de timbes i una endimo-
niada vegetació que acaben
amb I 'eufbria del més pintat.
Corn hem recordat als protes-
tadors i com hauria agradat a
1 ' arnic Pere aquesta aventura.

BANC DE
CREDIT BALEAR
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EXCURSIONISME

Nosaltres sense esporuguir-nos
seguim endavant. Que dimoni,
som del GEM !

Quan ens trobam en el més
entremeliat de la pujada. en
Toni que va davant, ens co-
munica que ha trobat un
caminoi. Santa paraula! Ens
hi plantam. Es tracta d 'un
tirany wolt trepitjat i que
sembla seguir de davallada la
direcció que ens interessa. La
primera impressió és la de
trobar-nos en una gran avin-
guda, després del "fum" que
hem deixat darrere nostre.
Ens treim les motxilles i ens
disposam a descansar una es-
tona i refer-nos de 1 'embafada
que ens ha tocat en sort. Ens
netejam les escarrinxades que
pintam artísticament amb mer-
cromina .

Ara és el primer moment
que podem dedicar a contem-
plar 1 'entorn, al paissatge.

Malgrat la malmenada que ens
hem dut -no escalivarem- és
just reconèixer que tota
aquesta barranca , petita si es
vol, és extraordinàriament be-
lla i fantàstica. Hi passam
una bona estona contemplant-
la i estudiant les possibilitats
d 'establir-hi una ruta.

Recobrats de les fatigues

passades, anam descendint pel
caminoi que ens ha tret les
castanyes del foc i que salva
el tallat on hem anat a rau-
re • per un pas molt fàcil
que, vorejant la timba baixa
per uns petits cingles que ens
recorden modestament el Pas
de Pescadors. Després ens en-
teratn que es diu el Pas de
S' Eura .

Des d 'aquí, ens queda just
davant el Coll de Na Cordelli-
na , per anar-hi travessam el
comellar que baixa del Puig
de F3à1itx (la nostra esquerra )
i que mor dins el torrent de
Na Mora (dreta ) .

Una vegada assolit el Coll
de Na Cordellina , botam una
paret que el tanca i passam
al vessant que dóna a la
mar. Meravellós.

Just al peu de la paret, hi
trobam un senderó molt bo i
molt trepitjat que, penjat del
pendis coster ens duu al camí
de carro de S Illeta de Can
Gordo.

La panoràmica del sector
que recorrem, una espècie de
petita costera, és d 'una sin-
gular bellesa i encís.

Ja pel camí de carro, en
direcció al Port de Sóller,
arribam a les cases de Can

Joan de Sa Disa. Hi acampam
per dinar. Són les tres.

Després d 'una curta sobre-
taula, durant la qual no pa-
ram de poderar 1 interès de
1 'excursió, nova per a nosal-
tres, aixecam el campamenti,
passant per baix del Cavall
Bernat i voltant per la Torre
Picada, baixam al Port on
prenim el tramvia fins a Só-
ller. Comença a ploure i una
vegada dins el tren ja és
pluja de bon de veres.

El 6 de gener repetim
aquesta volta, però en sentit
contrari, amb 1 'objectiu d ' es-
brinar on comença el caminoi
que ens va menar vers el Pas
de S' Eura . Aquest caminoi que
va a parar a un camí que
vorejant el vessant Est del
Puig de Bàlitx ens condueix a
Bàlitx d 'Amunt.

Després d ' haver-hi anat
nosaltres, el Coll de Na Cor-
dell ina i el Pas de S' Eura es
començaren a fer populars en-
tre els excursionistes.

ITINERARI: Sóller, Sa Capelle-
ta, Coll d 'en Pastor, Bàlitx
d'Amunt, d'Enmig i d 'Avall,
Torrent de Na Mora, Pas de
S' Eura , Coll de Na Cordellina ,
Can Joan de Sa Disa , s Ille-
ta , Port de Sóller.

LLENGUA

article literari a Mallorca

Sabem que molta de gent
creu que a Mallorca sempre
usam 1 ' article anomenat "sa-
lat" (es, sa, s, ets, ses, so,
sos ) provinent de 1 '"ipsum"
llatí enfront de 1 'article es-
tàndard, comú a literari (el,
la, 1 , els, les, lo) que pro-
vé del llatí "illum" usat al
Principal de Catalunya i al
País Valencià -amb excep-
cions; a la zona de Cadaqués
al Principat i a Tàberna i la
Vall de Gallinera al País
Valencià també salen-; però
qui cregui això va ben errat,

al mallorquí col.loquial usam
també 1 ' article literari en
moltes ocasions, el text que

podem	 llegir	 a continuació
n 'és una bona mostra.

"Un dia de la setmana pas-
sada, prop de les deu, vaig
arribar a la vila després de
passar tot 1 'any trepitjant
camins de tota la Terra i ha-
ver solcat la mar, en totes
direccions.

Això sí, no anàvem ni al
rem ni a la vela.

Qui primer vaig visitar va
esser 1 'amo de Can Molines
Val la pena tastar una coca
de patata ' Tan bones com
aquestes no n hi ha en tot el
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Moro
de rei
La crist vital d'un jove,
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LLENGUA

món, deia el rei quan vivia a
Valldemossa. Per 1 amor de
Déu i de la Verge Santíssima,
vaig dir, gràcies !

Sortint de Can Molines ,
dues portes més avall a 1 es-
querra s ' hi troba una casa
que fou antigament Casa de
la Vila.

De cop vaig pensar amb el
sen Gaspar "Baltlet", al cel
sia, quan fent de saig deia:
"Per ordre del senyor Batle

Més avall, vaig arribar a
1 'església que estava a les
fosques. Allà veneram entre
d altres , la Beata, el Sant
Crist , el Cor de Jesús, la
Mare de Déu d 'Agost , la Pu-
ríssima , la Mare de Déu del
Roser, la Mare de Déu de la
Corretja.

Entrant a la dreta, mirant
cap a 1 'altar, hi ha una es-
cala que duu a dalt del cor
on un escolà acompanyat a
1 'orgue pel senyor Rector,
cantava : El jorn del judici
(estrofes nostra tradicional
Sibil.la)

Sortint, costa avall, ve un
carrer estret, ple de cossiols:
L Amargura , avui Pare Casta-
nyeda, que duu a Na Búger.

Havent-hi arribat, sentia
veus d 'infants que jugaven :
"A la una, a les dues, a les
tres... A la cadireta, a la

cadiró..." cantaven unes ni-
nes.

A la gatzoneta un parell
d infants jugaven a bolles .

Un al.lot cridava a favor
del Madrid i un altre Ii con-
testava : "El dimoni t ' endugui
cap a 1 'infern , el Barça gua-
nyarà !"

Asseguda a la fresca, mi-
rant la feta, madb Maria em
va saludar:

- Com va la vida? què con-
ten pel món?

- Està a la vista, molts de
disbarats.

- I vos com estau?
- Ahir vaig sortir de 1 Hos-

pital ,	 jo ja som vella,	 la
mort prest vindrà.

Puntual com sempre, en To-
ni "Sabater", campanes el
1 ' aire tocava les dotze com
cada dia, en record del mis-
teri de L' Encarnació.

Jo, a les sordes, sense més
raons, pensava d'anar a ca
nostra i ajudar a ma mare a
porta r la creu.

A la fi ja hi he arribat.

A LA BIBLIOTECA HI HA

- MORO DE RE1
- Premi de Novel.la Ramon
Llull
- Autor : Pau Faner
- Editorial: Planeta
- Segona Edició
- Barcelona 1988

Moro de Rei és una nove-
l.la on es barregen el món

cristià i el musulmà de prin-
cipis del segle XVI . Conta la
història de Leonila Mamerta i
d un nin menorquí, fill de
Leonila Mamerta i d 'un ban-
doler que la violà un capves-
pre d estiu. Fins als quatre
.anys és criat pel seu pare a-
doptiu, el cavaller Silas i la
seva mare; però anant en una
petita nau amb llana són em-
presonats pels germans barba-
rossa. Leonila és regalada
com a esclava i Valent és
educat com a genísser. . Des-
prés de setze anys i que Leo-
nila 1 ' hagués cercat sense
importar-li el que a ella
passàs , es produí 1 'encontre.
Fou a 1 Alger , quan els
barba-rossa hi anaren amb el
pretext d ' ajudar-los i acaba-
ren ocupant-lo. Leonila no
havia canviat gaire però Va-
lent era ara un cavaller mu-
sulmà. Els barba-rossa no es
conformaren amb 1 Alger i
Barba-Arug i Elies Barba-ros-
sa acabaren morts a Tremis-
sèn . Valent fou ferit però
aconseguí salvar-se amb 1 a-

judd d 'un pagès. De tornada
a 1 Alger conegué Mildreda ,
una amiga de la seva mare,
amb qui es casà poc temps
després ; però Valent estava
enamora t d 'una italiana que
1 havia salvat de la mort
temps enrere i després de
portar la seva mare de torna-
da a Ciutadella anà a cercar-
la. Quan els dos enamorats es
trobaren navegaren oblidant-
se de tot, i Leonila fou acu-
sada de bruixa i torturada
després de la mort del seu
marit sense que el fill ho sa-
bés. Quan Valent i la seva
estimada torna ren a Menorca
la part cristiana de Valent es
despertà i lluità al costat
dels menorquins contra els
Barba-rossa. Gràcies a la in-
fluència de la seva mare i a
1 'estudi que havia fet sobre
el món cristià renaixentista,
decidí que la seva meitat
cristiana prevalia damunt la
musulmana.

Aina Calafat Rogers
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CINEMA

Pàgina de Cinema
Malgrat que 1 'estiu sigui

una época en què les estrenes
cinematogràfiques se succei-
xen a un ritme trepidant, a-
questes no presenten cap inte-
rès especial. Normalment
sempre són el mateix: segones,
terceres o "n" parts d 'alguna
pel .lícula que va ésser un
èxit temps enrere i de la qual
ara volen continuar explotant
el filó, o alguna bala perdu-
da que ens arriba de més
enllà de 1 'Atlàntic.

Però també hi ha sorpreses
que entren per la porta petita
i que a la llarga es conver-
teixen en objecte de culte dels
cinèfils estivals.

BAGDAG CAFE és un exemple
del que acabo de dir. Malgrat
que hagués estat nominada a
l'Oscar a la millor cançó
("Calling you•) , el film no
presentava cap element que
cridàs suficientment I 'atenció
i que servís per presentar-la
com una gran estrena. Així i
tot la crítica , sense mostrar-
se excessivament eufòrica,
1 havia tractada molt bé, des-
tacant la seva senzillesa,
intimitat i riquessa de senti-
ments d 'una història tocada
d 'una màgia especial.

Percy Adlon , el seu direc-
tor, ens presenta un film
sobre dones, sobre les seves
accions i sentiments. De dones
abandonad. s, necessitades
d 'amor i comprensió. Per una
banda tenim la Brenda , una
dona de color que regenta el
Bagdag Café i que té tan mal
caràcter com bon cor. 1 per
l'altra tenim la Jasmine , una
alemanya tan metòdica en les

seves accions com apassionada
en els seus sentiments. Dues
dones que el destí unirà, i
que obligarà a que s 'enten-
guin irremeiablement. Entre
aquestes dues dones hi haurà
un tercer personatge, un pin-
tor de decorats de Hollywood
exiliat al desert californià
cercant una nova llum que
pintar, que articularà els dos
personatges femenins.

En resum, una petita gran
histèria on el que menys im-
porta és el que passa, cen-
trant-se en la complicada
trama teixida per uns senti-
ments que van i vénen, com
el boomerang que apareix re-
petidament a la pel.lícula.
Així doncs, realment bona,
però un poc blana en la seva
resolució.

En una altra línia, i en
contraposició a 1 'anterior, te-
nim 1 'estrena més esperada
d 'aquest estiu, INDIANA JONES
Y LA ULTIMA CRUZADA. Terce-
ra i, en principi, darrera
entrega de les peripècies de
1 arqueèleg-aventurer Indiana
Jones .

George Lucas, productor, i
Steven Spielberg, director,
s 'han reunit un altre cop per
captivar-nos amb una història
on americans i Nazis es veu-
ran enfrontats en una darrera
creuada per a 1 'obtenció del
Sant Grial, el calze en què se
suposa que begueren Jesús i
els seus Apòstols al Darrer
Sopa r.
• Un dels encerts més grans
déls guionistes del film és la
introducció de la figura del

pare de 1 Indiana Jones
(Harrison Ford), un Dr. Henry
Jones interpretat magistralment
per l'escocès Sean Connery,
que servirà de contrapunt di-
vertit i enriquidor al seu

Així mateix la seqüència
inicial ens narrarà el maixe-
ment de la figura de 1 ' India-
na Jones, a través de la seva
prinieríssima aventura, on
sabrem com va obtenir el que
són els seus atributs insepa-
rables, el capell stetson i el
seu fuet.

En conjunt, una bona
pel .lícula per passar una es-
tona agradable i veure espec-
tacle gentanament americà,
però que analitzada en pro-
funditat, descubrim algunes
mancances de guió, punts
importants desaprofitats en
pro d 'altres més superflus.

Recomanem, per acabar, la
seva música, un altre cop de
l'indispensable John Williams
-col .1a borador durant quinze
anys d 'Steven Spielberg-,
que amb el seu oportú subrat-
Ilat musical completa a la
fecció cada seqüència, do-
nant-li el to èpic necessari i
fent que 1 'espectacle vagi més
enllà de la imatge.

Per concloure, cal advertir,
que acaba de sortir al mercat
el disc amb la música de
LA ULTIMA TENTACION DE
CRISTO. Sota el títol de Pas-
sión, Peter Gabriel ens mostra
la seva més que inspirada
música per al controvertit film
de 1 ' ítalo-americà Martin
Scorcese.

Joan Carles Palos 1 Nadal

LICORS
	 Bodegues

ARTESANIES CAN GOTZCI
CERAMIQUES

C/ Blanquerna, 11 - Tel. 612021 - VALLDEMOSSA
Avinguda Nacional, 56 - Tel. 260221 - S'ARENAL
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JARDINERIACUINA

La Nostra Cuina Sembrar i
podar

CALAMARS A LA MALLORQU1NA

Ingredients
- 1 quilo de calamars mitjan-
cers
- 2 cebes grosses
- 1 tornàtiga grossa madura
- 1 tassó petit de conyac
- farina
- panses
- pinyons
- julivert
- 2 alls
- ametlles torrades
- oli
- sal
- pebre bo

Es fan nets els calamars,
es lleven les ales i els saca-
rins, es retallen les puntes
de les cames i es deixa dego-
tar.

Dins una paella amb oli es
sofregeixen els cossos i les
capirotes dels calamars, enfa-
rinolats . Es posen a part.

L 'oli del fregir ben colat
es posa dins una greixonera i
s hi sofregeixen les ales, els
sacarins i les puntetes de les
cames dels calamars tallat tot
a trossos i les cebes capola-
des. Quan la ceba està dau-
rada s hi afegeix la tomàtiga
pelada i trossejada.

Quan el sofrit està fet s 'hi
afegeixen els calamars i les
capirotes que hem fregit
abans i el tassonet de co-
nyac, s 'encén i s ha de re-
menar perquè es cremi bé el
conyac. Després s hi posa
sal, pebre bo, panses, pi-
nyons i mig litre d 'aigua .

5 ha de remenar sovint per-
què no s 'aferrin a la greixo-
nera. Han de bullir fins que
siguin fluixos.

Dos minuts abans de treu-
re 'ls del foc s 'hi posa una
picada d 'ametlles torrades,
julivert i dos alls.

Són molt millors fets un dia
per 1 'altre.
(Per quatre persones)

"PANEC1LLOS"

lngredients
- 300 grams de sarm
- 300 grams de sucre pols
- la farina que es begui

Es mescla bé el sarm amb
el sucre, se 1 • hi afegeix fari-
na fins que faci una pasta
més bé dura. Es fan bolletes
i es posen damunt una llau-
na, separades perquè totes
soles s 'aplanen. S' han de
coure amb el forn molt fluix.

Podeu fer la mateixa recep-
ta d 'una altra iiri nera. Afe-
gint a la pasta 150 grams
d 'ametlles torrades i picades.
Són molt bones.

Són receptes de na Dolores
de "Cas Pagès".

OCTUBRE
Podeu sembrar:
de planter
- Violer Mattiola anua )
cabeces de
- Anèmones
- Tulipans
- Jacintos
- Francesilles
Podeu podar:
- Hortènsies (11ydrangea opu-
loides)

NOVEMBRE
Podeu sembrar:
amb rel
- Liles
- Prunus
cabeces de
- Fraxelis ( Fresies)
- Lliris ( Amarilis )

DESEMBRE
Podeu sembrar:
- Ibiscus
- Rosers
Podeu podar:
- Estranys (Chrysanthemum)

Collidor d'herbes
(BouL d'un Ilunari)

PASSATEMPS

Endevinalles

1. Un Ilenço1 ben apedaçat
que mai punta d'agulla ha

tocat.

2. Quan rn 'aixec, aixec el vol
no tenc ales ni tenc plomes
i faig ses voltes rodones
com sa flor des gira-sol.

3. Quantes pedres s ' han me-
menester

per fer s 'arc de Sant Martí?

4. Una cosa que arreu es
posa

i a la rnar no gosa?

( nau P-1) •ry
( dup	 dep ap PA 19 run) •C

(los 13) 'Z
(sinfitu s13) •I
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TOT PER L ESPORT

ESPORTS

Futbol, tennis
bàsquet, etc.

Niceto Alcalà Zamora, 22
Tl. 281929
Palma de Mallorca

REPARACIONS
NAUT IQUES

S. oficial VOLVO
S. oficial SOLE

Reial Club Nàutic Palma
T1. 711050

Palma de Mallorca

ENTRETENIMENTS

Com els nostres padrins
entretenien els seus nets

Botilades d ' En Macià Ripoll
En Macià Ripoll i Marroig ,

tan bon marger com excel.lent
persona, entretenia els seus
néts Marc i Lluc Marcos Ri-
poll, contant-los botilades. Un
parell d ' anys abans de morir-
se en Macià, vaig tenir la
sort que me les dictàs . Són
aquestes :

L any passat per aquest
temps

un mosquit varen matar
d 'ets ossos més dolents

feren cent mil bastunents
i cent mil barques de pescar
i cent mil de canyoneres
caixes, bufets i pasteres
i lo demés que va sobrar
va bastar per a comprar
So Na Ponça i So N Amar
i totes ses torrt-_nteres
que confronten a la mar.

Cada cosa a son temps
i a s 'estiu xigales ,
gorrions sense ales
no saben volar,
a una casa que no hi ha Pa
no hi manca talent,
a una jaia sense dents
dau-li pa moll,
una gerra sense coll
no està acabada,
a una bota buidada
no hi ha que punyir,
a n 'es morir
mos hi acostam cada hora,
a n 'es lloc d 'enfora
no hi volem anar,
a n 'haver-hi d 'anar

tots mos sap greu,
sa Ilei de Déu
ningú li guanya,
sa llei d Espanya
enguany va així,
es que s aixeca dematí
pixa allà on vol,
un Ilum a n 'es sol
no hi claror,
un fadrí traidor
fa dues cares,
ses torrentades
tiren per avall,
es fadrins a un ball
van orugats ,
i es colls des frares
tots són pelats.

Una porrassa vaig veure
que tenia un aubó
tan alt com es Puig Major
i gruixat no ho era massa
però tenia una rebassa
com es Castell d Alaró.
I un dia se resolgueren
cent homos a taiar-lo
picaren un any rodó
i senyal sols no li feren
i els bons mestres conegueren
que ja feia menció.
Quan el bon arbre caigué
una branca s 'esqueixa
i d 'ella varen obrar
cent barques que van per mar
i un pont per un torrent
i des ramotxins dolents
cent sitges varen cremar
i ses barques que navegaven
totes se n anaven a fons
i els bons mariners deien :
Mal facin ui ets aubons!

Sant Vicenç Ferrer
treia aigo amb un paner
i no en vessava cap gota
vuit monges dins una bóta
que pareixien avellanes
ses al.lotes catalanes
que escorxaven un porcell
s ase va perdre es capell
per sa costa des moixons
un moixó que va trobar
que cantava s ' Evangeli
Patris Nostris, Patris Celi
sa missa ja està acabada.

Antbnia Serrano i Darder
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Els	 articles	 publicats	 en
aquesta revista expressen úni-
cament l'opinió dels seus
autors.

Una revista d'una vila és una eina intel.lectual que afa-
voreix la Iluita cultural per millorar la vida col.lectiva, és
un model de comunicació social, és un mitjà privilegiat d'as-
similació histèrica. Avui neix a la Valldemossa-vila la revis-
ta MIRAMAR, lloc de trobada cultural de la Valldemossa-poble
MIRAMAR és, segons el seu primer editorial, la "revista de
tots", els objectius de la qual són "la Ilengua, la història
la identitat del nostre poble".

De vegades, però, els homes de la vila obliden la seva
tradició i, fins i tot, la Ilengua mare. Un colonialisme cul-

, tural imposa aleshores formes estranyes i alienes a la pròpia
cultura i la fa malauradament uniforme. Guillem Forteza
(1931) qualificà aquesta actitud dunitarisme de la incultu-
ra". Els valldemossins en algunes ocasions hem comès aquest
pecat i ens hem avergonyit del nostre patrimoni o l'hem
oblidat. La boca se'ns fa aigua amb els noms de Jovellanos,
Chopin o Rubén Darío, per exemple, i, potser, no recordam
els noms dels nostres avantpassats. Hem de reconèixer els
estadants il.lustres de la Valldemossa-vila; però, molt més
hem d'honorar les obres de la Valldemossa-poble: la saviesa
popular de l'amo de Son Pancuit; la tasca artesanal o cam-
perola de Nicolau Calafat o de Catalina Homar; la literatura,
entre popular i culta, de Miquel Thomàs, de sor Anna Maria
o d'En Calafat; la música afalagadora d'En Torres.

L'any 1248 neix l'església de Santa Maria i, en el seu en-
torn, la Valldemossa-vila. Aquesta és l'arrel autènticament
popular de la nostra genealogia. L'any 1276 Jaume II cedeix
a Ramon Llull "sa granja de Deià" I brosta Miramar. Aquesta
és l'arrel culta i popular a la vegada del nostre llinatge. A
final del segle XIII el mateix Jaume 11 edifica per al seu
fill Sanç el Palau d Es Pujol", que, en 1398, es convertiria
en la Cartoixa valldemossina. Aquesta és l'arrel més senyo-
rívola del nostre pairalisme. Aquests són els senyals d'iden-
titat, juntament amb el paisatge, de la nostra histèria cul-
tural. La revista MIRAMAR no vol caure en el pecat de colo-
nialisme cultural i vol esser el portaveu d'aquesta història
cultural esmentada.

Reduir la tradició a vestir-se amb "calçons amb bufes" o
amb gipó i rebosillo és convertir la cultura en un xovinisme
folk inacceptable; és transformar-la -com escriu Gabriel Alo-
mar- en un "fondal d'aigües mortes sostretes al corrent del
gran riu humà i a la consciència dels llenguatges com a
vehicle de cultura universal"; és fer-la un "magatzem folklò-
ric, segons afirma Joan Estelrich. Una cultura localista mai
no és cultura, perquè no és universal; li manca saba nova.

George Sand, que enaltí el nostre paisatge, criticà el nos-
tre endarreriment cultural cultural, sense la més petita noció
de progrés i tancat dins una tradició esmorterda. Avui, quan
confonem el progrés amb el guany exclusivament econòmic,
George Sand potser també criticaria la destrucció que feim
del paisatge nostrat, un dels senyals, com he dit abans, de
la postra identitat, cultural. La revista MIRAMAR tampoc no
ha comès el pecat de xovinisme. Les seves pàgines, sempre
en funció dels objectius establerts, estan obertes a distintes
opinions. La informació és objectiva. El paisatge hi és també
amorosament present. Però, la millor garantia contra el xo-
vinisme folk és haver acceptat la ideologia del Miramar his-
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tèric: Ramon Llull, precisament des de l•Escola de llengües
de Miramar, convertí la parla col.loquial mallorquina en
llengua catalana literàriament universal.

La revista MIRAMAR, perquè no cau en els pecats del colo-
nialisme ni del xovinisme, assumeix les arrels de la tradició
nostrada i assimila la saba nova de l'avenç i, tot alhora,
critica el localisme i el progrés pel progrés. El primer edi-
torial de la revista MIRAMAR ho expressa amb paraules més
planes que les meves. Diu així: "La revista vol esser crítica
amb tot el que sigui opressió dels nostres drets com a po-
ble". La revista està "arrelada en el passat, (és) compren-
siva amb el present, inquieta pel futur".

MIRAMAR és la "revista de tots", diu l'editorial i, perquè
és obra col.lectiva, tothom ha de col.laborar per a fer-la
créixer com avui tots junts brindam amb goig i gaubança pel
seu naixement. Que mai ningú -els qui som aquí i els qui no
hi són- no hagi de suportar la condemna que Ramon Llull,
proferí contra aquells qui malmenaren el primer Miramar: "E
aja'n consciència qui ho ha afollat".

Molts anys per a la revista MIRAMAR; felicitats per al po-
ble de Valldemossa, perquè la mereixia; enhorabona per a la
Direcció i Consell editorial que l'han feta possible t l'han
feta realitat.

(Paraules dites per Sebastià Trias a l'acte de presentació
de la revista MIRAMAR, el 4 de juliol de 1989, a Vallde-
mossa).
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COL.LABORACIONS

Origens i escuts
dels llinatges de Valldemossa
COLOM: Ve del substantiu co-
lom, en llatí columbus , nom
d 'ocell . Segons Uroonem, el
nom Colom deu haver-se posat
a persones en honor de 1 Es-
perit Sant; però no és gaire
probable aquesta interpreta-
ció, almenys en el nostre
país.

El primer que veim figurar
amb aquest nom és Guillem
Colom ja que a 1 any 1285 fou
un dels diputats que va no-
menar el lloc de Bellver, avui
Sant Llorenç des Cardassar.
Escut: Un colom volant portant
en el bec un trocet d 'olivera .
En camp de plata, a la barba
de 1 'escut les ones del mar en
color natural.

LLADO: Procedent dels topò-
nims Lledó a 1 Alt i el Baix
Empordà, deriva del nom del
fruit del lledoner o del mateix
arbre, en llatí lotone , aquest
nom és molt extés per molts
d indrets de Catalunya i Ba-
lears.

Uns dels primers que veim
figurar foren Arnau i Pere
Lladó ja que quan Alfons 111
a 1 any 1285 conquerí 1 illa

juraren vassallatge, el primer
per la vila de Campos i el
segon per la vila de Muro.

Altres persones il.Iustres
que portaren aquest norn fo-
ren: El canonge Pere Lladó,
erudit i teòleg a 1 any 1411.

El jurat i procurador real
Lluís Lladó que a 1 'any 1475
fou nomenat batle general de
Mallorca.
Escut : Un lledoner arrabassat
de color natural en camp
d or.

PONS o PONTS: Poden egser
derivats del nom de la vila
de Ponts, però també de pont
(pas damunt d ' un corrent
d aigua ) . Nom de diversos
sants ( Poncius ) . Combinat,
per exemple, amb altres noms
personals, forma cognoms com-
posts com per exemple Ponçar-
nau .

L antiguetat d aquesta fa-
mília data des de la conques-
ta ja que vingueren amb el
Conqueridor Berenguer i Gui-
llem Pons. El primer es va
establir a Alaró dins la por-
ció del Vescomte de Bearn i el
segon a les rodalies de Ciu-
tat.
Escut: Tres ponts de tres ar-
ca des de plata en camp ver-
mell

PONl TORREN

TORRES: Del substantiu torre.
(del llatí turre ) . Les for-
mes Latorre i Satorre por-
ten aglutinants respectiva-
ment els articles la i sa.
També (s una defensa rodona
o quadrada, d una casa, cas-
tell o possessió. Porten aquest
nom molts de poblets de Cata-
lunya i València .

Encara que no aparegui el
nom d a questa família en el
llibre de Repartiments, és
segur que en el mateix segle
de la conquesta existia a Ma-
llorca, ja que a 1 'any 1285
Pere Torres, diputat per la
vila de Calvià, va jurar obe-
diència i vassallatge al rei
Alfons 111. D aquesta família
hi ha hagut distingits i nota-
bles religiosos segons ens diu
el diccionari d 'escriptors ma-
llorquins.
Escut : esquarterats amb dues
torres de plata de figures
circulars en camp vermell i
dues àguiles d 'or en camp
blau.

Miquel Ripoll Rul . lan
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La Meteorologia Marítima al segle XIII
La Conquesta de Mallorca

Si hagués existit un Servei
Meteorològic al Regne d Aragó
i Catalunya, en aquell temps,
en els primers dies de setem-
bre de 1 any 1229, és molt
probable que hagués aconse-
llat al seu rei, En Jaume, a
qui la posteritat anomenaria
"el Conqueridor", que ajornàs
alguns dies la partida de la
flota que, reunida als ports
de Tarragona, Salou i Cam-
brils, era preparada per a
1 intent de la conquesta de
Mallorca. Però també és ben
cert que encara és més proba-
ble que aquest consell tècnic
no fos pres en consideració
pel jove i ardit monarca, de-
sitjós com estava d arrabassar
quan rnés prest millor a 1 1s-
lam uns territoris, base i niu
dels pirates que, des d 'ells ,
pertorbaven les vies de comerç
de les naus catalano-aragone-
ses , i incorporar-los definiti-
vament a la cristiandat.

L informe de 1 'oficina
meteorològica afecta al que
ara anomenaríem Estat Major
de 1 Armada d En Jume, hau-
ria estat plenament justificat,
com es desprèn de la descrip-
ció de la travessia, des de
les costes de Tarragona a les
de Mallorca, magníficament
exposada a la Crònica del
propi rei, ja que un fort tem-
poral posà en perill la inte-
gritat de la flota i fins i tot
el mateix èxit de la Conquesta.

La Crònica citada resulta
suficientment detallada, pel
que fa a 1 'evolució del temps
atmosfèric , perquè amb unes
nocions de meteorologia, un
coneixement senzill de la cli-
matologia de la Mediterrània
Occidental i una idea clara
de la situació i contorn de
1 illa de Mallorca en el con-
text d aquesta mar, pugui co-
legir-se la ca sta de pertorba-
ció atmosfèrica que afectà
1 Armada Reial.

Cap presagi de mal temps
no seria observat en la mati-
nada del primer dimecres
d ' aquell mes de setembre, ja
que la flota, sota el comanda-
ment directe de Ramon de Ple-
gamans, rebé 1 'ordre de
salpar, i ho va fer en primer

lloc la que estava recalada a
Salou, esta blint 1 'ordre acor-
dat en un consell anterior.
Encapçalava la formació la
nau de Nicolau Bonet, que,
duent a bord el vescomte de
Bea rn, navegava com totes
amb mar arrissada i amb
vents que després s entaula-
rien . Amb vent suau a popa,
per tant, començaren a des-
plegar les veles de 1 'esquadra
mentre núvols cirriformes,
molt alts, tenyits de vermell
pels primers raigs de sol nai-
xent, començaren a cobrir el
cel per la part de Ponent,
mentre que unes altres capes
de núvols baixos s apilotona-
ren contra les serres de 1 in-
terior, detinguts a les cucu-
Iles ; però a sotavent d 'ells el
cel restà Iliure de núvols
baixos, precisament a les cos-
tes on 1 'esquadra començava a
fer-se a la mar.

Malgrat tot, si hom hagués
tingut un simple baròmetre,
instrument no inventat fins
400 anys més tard, (el barò-
metre) hauria intranquil.litzat
i fet pensar els consellers del
rei, ja que 1 'observació de

1 ' acussat i continuat descens
de la columna de mercuri
hauria palesat la formació o
1 ' apropament d ' una depressió.

Com a aplicació d ' una ele-
mental regla meteorològica,
suposam que ja aleshores co-
neguda, un observador que
s hagués situat amb el vent
d 'esquena hagués localitzat la
direcció assenyalada pel seu
braç esquerre extès lateral-
ment i un poc endavant, que
apuntaria cap a terres trans-
pirenenques .

La galera de Montpeller, ,
que actuava de nau reial i
que va sortir la darrera,
anava vent amb popa amb una
brisa cada cop més intensa i
amb una mar cada cop més
picada a mesura que s ' allu-
nyava del recer de la costa,
de manera que s 'eixamplava
1 área generadora de 1 'onatge

causa de 1 'energia transme-
sa pel vent, i s 'endinsava en
el cos de 1 expedició ultra-
passada ja la reraguarda
comandada pel comte de Ca-
rròs. Tota la flota navegava
ja, en aquest matí del dime-
cres, amb el bon ordre i con-
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cert acordat : les tarides ,
Ilenys i altres naus, que
transportaven els 15000 homes
de la infanteria i els 1500
genets i les seves muntures de
les forces de desembarcament ;
en el centre de la formació,
flanquejada per les 12 galeres
i les 25 naus grosses que,
preparades per al combat, as-
seguraven la protecció del
convoi .

Un poc després de migdia,
i navegades ja 20 milles d a-
questa primera singladura,
segurament milles mediterrà-
nies de 1230 metres actuals,
el ventet terral, que devia
ésser ponent o mestral, man-
cava quasi bruscament per
botar al poc temps al sud-
oest, al Ilebeig El rolament
del vent a aquest punt devia
coincidir amb 1 ' arribada d ' un
front càlid, possiblement amb
nuvolositat alta de cirrus i
d 'estrats abundosa i més es-
cassa de núvols baixos, amb
escassesa de nimbo-estrats i
segurament sense pluja, la
qual cosa, donada 1 'època de
I any i la situació de les-
quadra propera a la costa i

als seus costers d 'on proce-
dien les formacions frontals,
cau dins la probabilitat i,
per tant, les escasses mani-
festacions nuvoloses prèvies
devien sorprendre els capitans
de les naus que ben segur no
devien esperar les inoportunes
bufades del Ilebeig Inoportu-
nes, més que per la intensi-
tat, per la direcció de proce-
dència ; el sud-oest, cosa que
obligava a modificar més cap
al sud el rumb duit fins lla-
vors i a bracejar les veles
per rebre el vent per 1 amura
d 'estribor, en una cenyida
difícil per a la classe de ve-
les utilitzades en aquella èpo-
ca i que ocasionava als
remers un esforç extraordina-
ri. En considerar el poc favo-
rable que el sud-oest resulta-
va per a la navegactó i tam-
bé per a les operacions de
desemba rcament a les platges
mallorquines de les seves cos-
tes meridionals, els experts
de la galera reial aconsella-
ren al rei En Jaume la conve-
niència del retorn. La respos-
ta del rei és ben coneguda,
posada la confiança en el cel,
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en virtut de 1 'empresa que el
guiava, i com en redoblar
l'esforç de tots aconseguí la
galera de Montpeller avançar
tota l'esquadra durant aquell
horabaixa del dimecres i si-
tuar-se, ja de nit tancada,
vora la nau d'avantguarda,
encorajant tothom i animant-
los • a proseguir malgrat tants
d'inconvenients. No degué és-
ser menor el mareig experi-
mentat per la gent acumulada
en aquelles closques d 'ou,
batudes per mar i vent de
costat.

Tota la nit del dimecres al
dijous continuaren navegant a
orsa, ja que el llebeig no ce-
dia, més aviat es reforçava
paulatinament alhora que el
centre de la depressió, al
sector càlid de la qual es
devia trobar navegant 1 'es-
quadra , es devia desplaçar
amb velocitat de 12 a 15
nusos pel centre de França
cap a la Mediterrània, on pe-

netraria per la via obligada
del golf de Lleó, durant la
nit del di juus al divendres.
En el transcurs de la segona
singladura, la del dijous, es
devia apropar cada cop més
al centre de la depressió, per
la qual cosa el vent creixia i
la maror augmentava i supo-
sam que hi devia haver una
nuvolositat abundant de baix
nivell. De les cròniques es
desprèn que d horabaixa el
vent devia assolir velocitats
de 20 a 30 nusos actuals i
1 'onatge devia arribar a esser
de forta maror i a estones de
mar grossa, amb ones de dos
a tres metres, ja que la velo-
citat mitjana de tota 1 'esqua-
dra no devia superar els dos
o tres nusos, es devien trobar
ja bastant allunyats de la
costa peninsular perquè un
vent d ' aqueixa força engen-
drés ones d aquestes dimen-
sions.

(Continuarà)
Traducció a càrrec

d'Antbnia M. Calafat
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Malalties i remeis (II)

Cent sis classes d'oli per necessari
Era nombrosa la quantitat

d 'olis que s 'empraven antiga-
ment per guarir les malalties.
En tenc una Ilarga llista,
cent sis receptes diferents que
tenen corn t coini“ , nent princi-
pal 1 'oli .

El d 'oliva tenia una gran
importància en la preparació
de moltes d ' aquestes untures ,
ja que quasi sempre formava
part dels ingredients. També
s 'usaven diversos olis vege-
tals i animals com els d amet-
Iles , d ' avellanes, d ' avet, de
blat, de cedre, de Ilavors de
prèssec , de balena, d 'ossos...

Vegetals, animals i minerals
es barrejaven amb els dife-
rents olis per aconseguir els
remeis necessaris.

En la memòria d 'algunes
persones resta encara el re-
cord de 1 'oli de neu que
s 'emprava molt per guarir
cremadures.

Enguany no n haguéssim
pogut fer, ja que ens ha fal-
tat el principal ingredient :
"la neu".

Vegeu-ne sis receptes dife-
rents, sense oblidar que sqls
les mostr com a curiositat, no
aconsell el seu ús.

OLI DE NEU
Es fa mesclant neu amb oh

d oliva, la neu ha d 'ésser de
la segona nevada, si el lloc
on és ja és fred ba d 'ésser

neu de la setena nevada. Es
per curar cremades.

OLI DE CENDRA DE BRASER
Es mescla cendra de braser

amb oli d 'oliva. Amb aquest
oli s 'unten els cabells vuit
dies seguits. Diuen que així
no cauen els cabells.

01.1 D 'ARGILA
Es fa amb argila ben ver-

mella, la meitat d aigua i la
meitat d 'oli d 'oliva. Es bar-
reja bé. Sempre per fer re-
bentar els furènculs.

OLI DE MATA LLENT1SCLERA
De les llavors de la Ilen-

tisclera s 'extreu 1 'oli. Els
habitants de les Balears 1 ' u-
saven mesclat amb greix
d ' animal per protegir-se de
les picades d insectes.

OLI DE MARIETES 0 POR1OLS
Es fa posant cinquanta-una

marietes dins un litre d 'oli
d'oliva. Es fa bullir fins que
minva la meitat. Si les marie-
tes es cacen el mes de maig
són més eficaces. Servien per
curar el reuma.

OLI DE SERP
Es fa posant una serp viva

caçada el mes de rnaig , dins
oli i tapant 1 ampolla perquè
s 'ofegui abans de cinc o sis
minuts. Hi ha qui només hi
posa la pell. Cal posar 1 'oli
tres dies al sol i la serena,
després de nou dies d 'estar
en infusió. Serveix per a tota
mena de ferida.

Matilde Serrano

amb el suport de

CAIXA DE BALEARS
"SA NOSTIW
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VALLDEMOSSA DINS LA MEMOP I A DEL TEMPS

Miramar (2)
El monestir, la capella de
Trinitat l la cova de Mestre
Ramdn

L•origen del nom Miramar
és confús. El P. Colom escriu:
"Podria ésser una supervivèn-
cia romànica, a través de la
dominació aràbiga; una impor-
tació arribada amb la con-
questa de l illa pels cata-
lans...; la traducció al
català d'un nom aràbic pre-
existent; una creació del
primer afavorit amb aquells
terrenys en el repartiment;
una imposició de nom pel
mateix Ramon Llull". Garcias
Palou no accepta la darrera
hipòtesi del P. Colom perquè,
segons consta documentalment,
Jaume fou el primer qui
usà el nom en el febrer de
1279. Llull, en canvi, usà el
nom per primera vegada en el
Llibre de Blanquerna (1283-
1286). Tot i això, el primer
Miramar fou de Ramon Llull.
Els textos lul.lians diuen:

"I va passar que en aquell
sínode hi hagué un clergue
que era d'una illa sobre el
mar, la qual s'anomena Ma-
llorca; i contà al bisbe en
presència de tots que aquella
illa és d'un noble rei savi,
el qual s'anomena En Jaume
Rei de Mallorca. Aquell rei és
ben educat i creu que per la
predicació seria honorat Jesu-
crist entre els infidels; i per
això ha ordenat que tretze
frares menors estudifn 1 eàrab
en un monestir anomenat
Miramar, apartat i situat en
un lloc convenient...

Molt complagué al bisbe i a
tots els altres aquell acord...
i bastí... un monestir... se-
gons la regla i la manera del
monestir de Miramar, el qual
és a lilla de Mallorca".
(Blanquerna, cap. 65, 3 i 4).

"De tots els religiosos que
tenien formació, fossin assig-
nats frares per aprendre di-
verses llengües i fossin fetes
diverses cases pel món...
segons la manera del monestir
de Miramar que és a lilla de
Mallorca". (Blanquerna, cap.
80, 3).

"En aquell temps demanà
també Ramon al dit rei de
Mallorca que s'edificàs un

monestir al seu regne, ben
dotat de possessions, al qual
puguessin viure tretze frares
que aprenguessin la llengua
aràbiga per convertir els in-
fidels i als quals tots els
anys, a més de les posses-
sions abans dites, els donas-
sin cinc-cents florins d'or per
al seu sustent" (Vida coetànea
17)

"A l'hort o en algunes co-
ses treballava Blanquerna...

entre migdia I l'hora nona
anava a dinar... Després
d'haver dinat... donava grà-
cies a Déu. Quan havia fet la
seva oració... se n 'anava
esplaiant per l'hort i per la
seva font... Després de la
posta de sol, pujava al terrat
que hi havia sobre la cel.la
i estava en oració..., contem-
plant el cel i els estels".

"La gent d'aquella contrada
tengué una gran devoció cap
a aquelles virtuts de l'altar
de la Santa Trinitat que era
a aquella capella i a causa
de la gran devoció que te-
nien, venien a aquell lloc
homes i dones...

Blanquerna, per tal que la
gent no perdés la devoció que

tenia a aquell lloc, no els
volgué dir que no vinguessin
a aquell lloc, i per això...
traslladà la seva cel.la a un
puig que era un mil.lenar de
passes de l'església... i a
aquell lloc jeia i estava... i
volia que a aquella cel.la a
on ell s'havia mudat no vin-
gués cap home ni cap dona"
(Blanquerna, cap. 68, 3,4).

Entre 1295 i 1299 el Mira-
mar de Ramon Llull ja no
existia, de la qual cosa Llull
es lamentava amb nostàlgia:

"I que cada llengua fos en-
senyada,

segons com ha estat fet a
Miramar,

i tengui 'n consciència qui
ho ha fet malbé".

(Desconhort, LV)
"El monestir de Miramar
féu a frares menors donar
per als sarrarns predicar.
Entre la vinya i el fonollar
l'amor em pren: em fa Déu

estimar
i entre sospirs i plors

estar"
(Cant de Ramon)

Sebastià Trias Mercant
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OPINIO

Enhorabona, valldemossins ,
que us heu engrescat i heu
sabut dur a terme per als
parsans el que havia estat
sempre un somni per a mi,
una revista de les nostres co-
ses que s 'esforci en retreure
del rebost dels oblits les nos-
tres més sanes i més típiques
tradicions.

Enhorabona, perquè Ii heu
sabut posar un nom, el millor
dels noms, que a mi em re-
corda el d una agrupació de
joventut que va existir i que
es mantengué viva gràcies
al generós suport d un gran
valldemossí , el recordat 1 'amo
Vicens Colom.

No haurieu pogut trobar un
nom amb més ressò i amb
més profunditat. Miramar és
el nucli de la valldemossitat
més castissa, i representa
allò que més pot enlairar la
nostra història com a poble.

"Entre la vinya i el fono-
llar" , Miramar, ara definiti-
vament en bones mans, sig-
nifica el cimal de les nostres
glòries, des d 'aquell llunyà
segle X111 en què Ramon Llull
féu arrancada del seu córrer
universal.

La Gemma més preuada de
la nostra nissaga, Miramar,
pel seu paisatge únic, per la
riquesa de la seva vida, té
el valor d una escomesa se-
nyorial i plena, i és la porta
oberta a la contemplació
d una història inigualable en-
tre tots els pobles que con-
formen la comunitat illenca de
Mallorca.

Monjos cistercencs , cartoi-
xos , dominics, habitaren les
meravelloses soledats de Mira-
mar, i en feren un esclau de
saviesa i de virtuts precla-
res .

La nostra filla major, la
pageseta garrida dels nostres
comellars hi trobà conhort a
les seves ànsies de perfecció
cristiana, i de les seves ai-
giles més pures en begué a
doll. Aquella altra valldemos-
sina il.lustre, Sor Aina Maria
del Santíssim Sagrament, ex-
quisida escriptoramíst -ica , que
més de dues veus autoritzades

Enhorabona
Valldemossins

(044('inumar
vAankw~

han comparat amb la Santa
d ' Avila , 1 ' espanyola-castella-
na Santa Teresa.

A Miramar s instal .1à la
primera impremta, que hi ha-
gué a Mallorca, i Miramar fou
el lloc triat per aquell gran
personatge que es digué Lluís
Salvador, 1 Arxiduc , que tan-
tes i tantes coses feu en bé
del que es nostre a qui enca-
ra Valldemossa no ha sabut
retre homenatge del seu
agrarment.

Es dins la realitat augusta
de Miramar, i dins les pàgi-
nes d'or de la seva vivència,
que els valldemossins han de
trobar 1 'estímul que els faci
retrobar la seva identitat, i

dur a terme la seva alta i
sublim vocació de poble.

Anys enrere, a Miramar es
vivia la festa solemne dins
1 'església	 de la Santíssima
Trinitat. A Valldemossa en
deien la festa de les bosse-
tes, perquè els nins i les
nines del poble en duien de
penjades al coll i amb elles
captaven els petits donatius
dels parents, a fi d 'anar més
tard a gastar-los a les taules
de dolços i altres galindai-
nes , que Madb Papa al clot
del Celler, Mació Xigadilla
devora la font de na Búger, i
Madb Burinya a baix del fos-
sar els oferien, a canvi d u-
na peça de dos o quatre cèn-
tims.

Restaurern les nostres trad
cions , com restauràreu antany
la fava parada del dijous
llarder. Sortiguem en defensa
dels nostres valors i no ens
deixem vèncer per les tempta-
cions fàcils, on no es ventilen
ja peces de dos o de quatre,
sinó milions.

Hi ha valors superiors als
simples valors econbrnics. Hem
sabut sortir de la misèria que
ens amenaçava, i que ens ha-
via fet víctirnes propiciatòries
d'ella mateixa. Això diu molt
a favor nostre. Vivim moments
de franca superació però aler-
ta a deixar-nos seduir sols
per allò que lluu. Sapiguem
valorar allò que no té preu,
allò que ens distingeix entre
totes les viles de Mallorca, i
ens ha fet ser dins la llarga
història illenca, Valldemossa,
que vol seguir essent Vallde-
mossa, per damunt de tots els
perills, vencent totes les difi-
cultats.

1 acab com he començat:
Enhorabona valldemossins , i
que "Déu vos do la maina",
que ben bé la mereixeu. En-
horabona full informatiu de
les coses de la vila. Quin
nom rnés interessant i ple,
sabéreu posar-li ! Miramar.
Ara heu d 'estar a 1 altura
d 'aquest nom, i de les sobi-
ranes realitats que en ell
s 'enclouen.

Bru Morey
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COL.LABORACIONS

Son Moragues

Son Moragues és una finca
de muntanya de Valldemossa
que està situada a la Serra
de Tramuntana als contraforts
occidentals del Teix.

La finca té una extensió de
967 quarterades.

El nom de Son Moragues ve
de la família Moragues-lbarra
encara que no tenguem certesa
al respecte, creim que l'es-
mentada família fou propietà-
ria de la finca al llarg de
moltes generacións ja que el
topbnim feia referència al seu
llinatge.

A Son Moragues es 'cultiva
ordi i civadd com aliment per
a les ovelles; aquests produc-
tes se sembren mesclats, per
produir més s'adoba la terra
amb sulfat amònic. Es culti-
ven hortalisses a l'hort, sols
per al consum domèstic. Hi ha
diferents tipus d'arbres: cire-
rers, pomeres, pruneres
(cláudia), garrovers, amet-
Ilers i oliveres.

La ramaderia està centrada
en dos tipus d'animals: ove-
lles i someres de cria.

Com punts destacables de la
possessió senyalarem:
a) Fonts: hi ha sis fonts. La
primera a la casa dels pro-
pietaris.	 La segona a la
barbacoa. La tercera és la de
Sa Bassa LLarga. La quarta
és la de Sa Noguera. La
quinta és la de S•Aubiet i la
sisena la de S'Hort.
b) Forns de Calç: En podem
trobar dos baix del penyal
Des Migdia, un a la raconada
de Can Costa, un prop de la
casa, un en Es Poet i un da-
vora la Barrera de Sa Tanca.
c) Sitges: Hi ha més d'una
dotzena i mitja de sitges re-
partides pel bosc.
d) Miradors: Són bells mira-
dors: el mirador de Na Torta,
damunt les cases; el mirador
D'Es Garriguer que mira a Ca
Madò Pilla, darrere la caseta
del Refugi i el mirador de Ses
Puntes que està damunt Can
Costa.

Les cases de Son Moragues
són de forma quadrangular
amb una clastra al centre.
Després de travessar un por-

tal rodó entram dins la clas-
tra on hi ha uns pèrtics, sota
dels que hi ha penjades
guarnicions per a les bèsties
com jous, beaces...

A la planta baixa de la
casa, a la dreta de la clas-
tra hi ha la cuina dels amos,
actualment és un restaurant.
En aquesta cuina hi ha la tí-
pica cuina rodona per escal-
far-se a l•hivern. Són inte-
ressants les bèvedes de creue-
ria del sètil.

La tafona també es troba a
la part baixa de les cases,
aquí es pot veure la tramut-
ja, el rauló, la mola... espe-
cialment interessant és un
alambf que es troba al mig de
la tafona.

Sortint a la clastra i esca-
les amunt arribam al pis
principal. Primerament trobam
l'entrada principal, on desta-
quen un cofre, un banc de
fusta treballada i una taula
amb incrustacions de vori,
decorant les parets hi ha una
bona col.lecció de quadres.

La cuina dels propietaris es
troba també al pis principal.
El sètil és de llenyams, al
mig hi ha una gran taula de
fusta d'alzina. En aquesta
dependència hi ha la cuina
econòmica, el rentador i una
magnífica col.lecció de plats
antics.

De totes les dependències
que hi ha en aquesta planta,
cal destacar la sala gran, al
mig de la que hi ha una
gran taula de fusta, la plan-
xa de la part superior diuen
que pertanyia a una taula
que emprava Ramon Llull.

A la dreta de la sala gran
hi ha un oratori amb un al-
tar i uns reclinatoris.

De la sala gran podem sor-
tir al jardí, sense oblidar la
campana per trucar a la
porta, que pertanyia al Nixe,
el recordat iot de l'Arxiduc.

En aquest jardí hi ha va-
riades espècies vegetals entre
les que destaca un monumental
teix. També hi trobam un
monument que representa Cate-
rina Homar invocant a Crist;
aquest monument de caire fu-
nerari li dedicà l'Arxiduc •
fou realitzat a Roma per Giu-
lio Monteverde l'any 1913.

Les cases de Son Moragues
foren les primeres visitades
per l•Obra Cultural Balear de
Valldemossa.

Aprofit aquestes línies per
agrair a la família Cilimin-
gras i especialment a la se-
nyora Maria Casasnovas,
vidua de Cilimingras i al seu
fill Lluís l•amabilitat de
cedir-nos el seu temps, per
mostrar al poble aquests in-
drets.
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INFORMACIONS

Les Normes Subsidiàries de Valldemossa

1. ANTRODUCC10

¿es Normes Subsidiàries de-
fineixen la distribució i I 'ús,
• sòl duri municipi. A més
a ffiés, regulen el tipus d 'edi-
ficació que es pot fer a cada
zona. Es fàcil d 'entendre la
itnoortância tant social, com
econòmica que tenen aquestes
normes, que diuen de cap on
• de créixer Valldemossa,
quant ha de créixer i dins ca
qui ho ha de fer. L 'Ajunta-
ment , que és qui aprova les

	

mirmes,	 queda	 fermat	 per
eles i està obligat a

tot i que manté el
dç

• 

et a interpretar-les. Les
blormes Subsidiàries del terme
de Valldemossa foren aprova-
des el mes d'octubre de 1984.
Han estat modificades el no-
vembre de 1986 i el febrer de
1988. Tan sols afecten els
e4ificis o parcel.lacions fetes
a !-.; partir de 1 'entrada en vi-
gor de les Nortnes.

24 DIST RIBUCIO DEL SOL

El sòl de Valldemossa queda
classificat en tres categories:
Sòl Urbà

	

Area	 de	 desenvolupament
Urbà.
Area Turística.

Sèl Urbanitzable

	

Area	 de	 desenvolupament
Urbà.
Area Turística.

Sòl No Urbanitzable

Area Agrícola-ramadera.
Area Forestal .
Area Excedent.
El st Urbanitzable passarà

atnb el temps a ésser sòl Ur-
bà. Perquè una zona declara-
da Urbanitzable sigui urbanit-
zada, s' ha de redactar i
aprovar el Pla Parcial que la
regula. El Pla Parcial consis-
teix en I 'aplicació de les nor-
rnes subsidiàries a la zona
concreta urbanitzable. Per
exemple, Son Bauçà és una
zona urbanitzable, però s 'ha
d 'urbanitzar seguint unes
normes i uns criteris. S' han
de definir els camins, els
solars, les zones verdes, se-
guint les directrius marcades
a les normes subsidiàries.

Les Arees de desenvolupa-
ment urbà es consideren des-
tinades a construir primeres
vivendes, és a dir a gent que
viurà allà. Les Arees turísti-
ques es destinen a segona vi-
venda.

Com veurern més endavant
que una zona sigui declarada
com a no urbanitzable, no vol
dir que no pugui construir-
s'hi res.

Cada àrea es distribueix en
funció del seu destí en zones:
Residencial (pot ésser Casc
antic • Intensiva o Extensiva ).
Serveis (Equiparnente Cívico-
Social ) , Industrial, Espais
lliures públics i Viària. A-
quest darrer nivell de quali-
ficació és el que marca les
possibilitats d'edificació a les

zones urbanes o aptes per ur-
banitzar.

Les zones qualificades com
a Sèl Urbà són:
Valldemossa
Zonificació: Casc antic. Resi-
dencial intensiva. Residencial
extensiva.
Sa Marina
Zonificació: Residencial inten-
siva. Residencial extensiva.
S'Estaca
Zonificació: Residencial Inten-
siva.
Can Saletes (Fàbrica de vi-
dre)
Zonificació: Residencial Exten-
siva.

Les qualificades com a Sòl
apte per urbanitzar ( I únic ús
residencial permés és la zona
Extensiva) són:

Arees	 de desenvoluparnent
Urbà (primeres residències):
Urbanització S' Arxiduc.
Son BatiçA	 Pla Parcial apro-
vat per 1 Ajuntament , però en
període d'exposició pública.

Arees turístiques (per a se-
gones re
Nova Valldemossa. Pla Parcial
aprovat.
Shangri La. Pla Parcial apro-
vat.
George Sand Pla Parcial a-
provat.
Son Oleza .

3. NORMES DE PARCEL.LACIO 1
D'EDIFICACIO

Al sòl urbà es diferencien

Urbanes Aptes per urban.

Casc Antic	 Zona Int.	 Zona Ext. Zona Ext.

Densitat màxima
(hab./Ha.)
Superfície de
solar mínima (m2)

màxim de solar
ocupat per redifici
m3 edificables/
m2 de solar
m2 edificables/
m2 de solar
Altura màxima
(metres)
Altura màxima
(plantes)

* l•altura pot arribar a

150	 200	 100	 100

200	 200	 400	 1000

60	 50	 35	 20

375	 400	 227	 1'00

1'25	 133	 0.75	 0.35

*	 12	 65	 10

*	 3	 2	 3

ésser igual al promig de l'altura del tros de carrer.
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INFORMACIONS

tres tipus de zones residen-
cials: el casc antic, la zona
intensiva i 1 extensiva. Les
dues primeres figures permeten
1 'edificació continua, és a dir
una ca sa devora 1 altra ; la
zona extensiva tan sols permet
la construcció d 'edificis uni-
familiars aillats. En tots els
casos tan sols el 50% de la
superfície total pot destinar-
se a solars edificables.

Com podern veure la zona
que permet una major densitat
d 'edificacions és la intensiva.
Aquest tipus d ' utilització és
prevista a Valldemossa a la
zona compressa entre el carrer
de Ses Fi loses - Urbanització
de S' Arxiduc , que avui encara
no ha estat urbanitzada i a
un parell d illetes de Sant
Vicenç Ferrer, , que estan de-
vant el Romaní. Una part de
Sa Marina i tota S'Estaca te-
nen aquesta qualificació.

La qualificació de Casc an-
tic fa referència a la part
antiga del poble. Can Saletes ,
la resta de la vila i de Sa
Marina queden com a zona ex-
tensiva.

Les exigències per al solar

de la zona extensiva d ' una
àrea apta per urbanitzar, són
més restrictives que les de les
altres zones: superfície míni-
ma de 1000 m2, percentatge
màxim ocupat del 20%, etc.
Però permeten construir edifi-
cis de més altura que la zona
extensiva a una àrea urbanit-
zable.

4. AREES NO URBANITZABLES

Tal i com el seu nom indica
en aquestes àrees no es poden
fer urbanitzacions, perb s hi
pot edificar. Tota la zona
queda dividida en dues zones :
la A, comprèn solars de més
d una Hectàrea ( 10.000 m2) ,
la B, a les de menys d una
Hectàrea.

La zona A es divideix en
A-1 i A-2. La A-1 comprèn
aproximadament: la Mola de
Son Ferrandell, la de Son
Pacs, Sa Comuna, la Moleta
de Pa storitx , Es Cairats ,
Teix, Pla des Pouet , Sa Font
Figuera, Sa Cova i la banda
de terra de Sa Marina, és a
dir, la banda més muntanyos-
sa . Aquí es pot fer una vi-

venda cada 10 quarterades
( 21.300 m2) .

La zona B, també es troba
repartida en B-1 i B-2. La B-
1 no és inedifica ble , però tan
sols comprèn 1 Ermita i dos
trossos de terra a Sa Marina.
La B-2 inclou trossos disper-
sos de Sa Marina, es Pla del
Rei, Son Salvanet , el Bosc
dels Frares, Son Calafat i Son
Morro. Aquí pot fer-se una
casa si està a més de 100 m.
de la de més a prop.

Són cases d una alçada mà-
xima de 6 m . , de planta bai-
xa i pis. Que tan sols poden
ocu)ar el 2% del solar i que
poden tenir un volum màxim
de 2.500 m3. Aixb vol dir que
s hi pot construir una casa
d un poc més de 400 m2 i 6
m. d 'alçada .

5.CONCLUSIONS

Les Normes Subsidiàries
marquen el sostre d allò que
es pot fer en matèria d urba-
nisme al nostre poble. Això no
vol dir que sempre s 'hi arri-
bi, no tot el que es podia
construir s ha fet, ni molt
manco començat.

Totes les dades que hem
donat a quí poden semblar
abstractes, ni grosses, ni Pe

-

tites sinó estranyes a tot. Pe-
rò són d una gran importàn-
cia, un petit forat a les
Norines ha permés que es
construlissin els xalets adosats
que miren cap al Girant de
Deià. Quan es posen en vigor
unes normes hi ha molta de
gent que s hi aboca cercant
el forat que els permeti fer
més d ' allò que 1 'esperit de
les Norn-les voldria. En aquest
sentit són una arma amb dos
canons, obliga 1 'urbanitzador, ,
però també a 1 'Ajuntament que
no pot denegar res que no hi
hagi a les Normes. Tot això
vol dir que quan es fan o es
modifiquen unes Normes s ' ha
d anar molt alerta. Les Nor-
mes han d 'ésser el fruit d u-
na planificació molt minuciosa

Joan Tortella
Nicolau Cafiellas
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OPINIO

El Futur
d un Poble

Les Normes Subsidiàries
d un poble són potser el do-
cument més important que pot
ela borar un ajuntament, mit-
jançant ell es defineix el
futur social i econòmic que
tendrà un poble.

Per exemple unes normes
massa tancades poden aufegar
el poble no deixant-lo créi-
xer, fent que el sòl pugi de
preu , encarint 1 ha bitatge i
obligant als joves a cercar
casa lluny. Tot això, a més a
més, duu al poble a un es-
tancament econòmic.

Pero unes normes massa
permissives poden convertir el
terme en un conjunt de xi-
bius , aferrats un a 1 altre
sense espais verds ni futur.
Aquesta situació ofereix bones
perspectives	 econòmiques
curt termini, moltes de cons-
trucclons , molts d ' habitants ,
Però a llarg termini la situa-
ció degenera i el nivell de
vida arriba a esser més baix
que el de partida.

Per tot això que hem dit és
clar que la redacció d ' unes
Normes Subsidiàries té una
itnportància capital per a la
vida del poble.

Però també té una gran im-
portància econòmica, la dife-
rència econòmica, la diferèn-
cia entre dos trossos de terra
iguals, però qualificats de
forma diferent a les Normes és
de molts de milers de pessetes
per metre quadrat. Això fa

que sobre qualsevol ajunta-
ment s 'exercesquin fortes
pressions per tal de qualifi-
car o requalificar certes zones
com a edificables.

Els ajuntaments com a re-
presentants del poble i triats
per ell, tenen la greu respon-
sabilitat de vetllar pel seu
futur i aquest no pot deixar-
se en mans de les ambicions
particulars dels que volen fer
negoci, s ' ha de planificar
oferint opcions, fent que el
poble hi participi i decideixi.

Desgraciadament el futur
del poble pot estar en joc: el
Pla Parcial de Son Bauçà ha
estat aprovat per 1 Ajunta-
ment , 500 persones podran
viure-hi. Es parla de modifi-
car les Normes Subsidiàries
per permetre edificar a s ' llort
de Cartoixa, de requalificar
Es Verger ( davant Son Olesa )
com a zona edificable, de fer
un camp de Golf a Son Fe-
randell,...

Està en perill la imatge i
el futur de Valldemossa i això
és cosa de tots, tothom ha de
tenir-hi coses a dir, ningú no
pot rentar-se les mans. Si ens
equivocam ha d 'esser culpa de
tots i si encertam, gràcies a
tots.

Es tasca de 1 Ajuntament
informar i decidir. Però el
poble ha d 'opinar.

Nicolau Cariellas i
Joan Tortella

Oh Valldemossa
Estimada...
Oh Valldemossa estimada
de pena no puc parlar
quan pens lo que passarà
després d 'ésser destrossada.

Intentaré defensar
la nostra gran tradició
i amb gran coratge i valor
a tots vos vull avisar:

Si voleu assaborir
un paisatge avengut
abans d haver-lo romput
al meu poble heu de venir.

Dissortada vila nostra
en mans d 'especuladors
ses desgràcies més pitjors
són que destrossin ca-vostra.

Conservem ben pur 1 'entorn
defensem la nostra llar,
tan la muntanya o la mar,
lluitem pel nostre món.

Pensem que si va així
Valldemossa res valdrà
per viure ni per estar
ningú no hi voldrà venir.

I els que vivim aquí
cap a fora haurem d anar
de pena que mos farà
tots desitjarem morir.

Valldemossa, agost 1989
Antònia Serra no
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L 'equip que confecciona la nostra revista agraeix, entre
d 'altres coses, la col.laboració i la presència del Magnífic
Ajuntament a la festa de presentació de MIRAMAR, revista de
Valldemossa ; a aquest acte oferírem al poble 1 'oportunitat de
fer-nos arribar les seves opinions sobre tot el que passa a
la vila a 1 actualitat , així ha estat, i davant la llista de
queixes, d alguna lloança i d 'un article sobre les normes
subsidiàries, hem estractat un qüestionari i el senyor batle
ha acceptat respondre'ns

ENTREV I STA

joan Muntaner

- Patrimoni artístic. Han ofe-
rit a l'Ajuntament la possibi-
litat de comptar amb un
museu arqueològic a Vallde-
mossa per conservar-hi el
material extret a les excava-
cions de santuari prehistòric
del Pla del Rei, pensant que
també seria un altre motiu de
•reclam turístic; es farà a-
quest museu?
- M ha paregut sempre normal
que si aquí teníem uns grans
jaciments -si no tot- una part
representativa	 quedi	 aquí.
Ara, els falta una sala; jo
els cedesc la que hi ha mun-
tada i feta perquè no s ho
enduguin i encara no roda,
això, està aparcat. He dema-
nat ajuda al director general
de cultura i per la seva
part, tenim tot el suport en
aquest aspecte.
- Són part del patrimoni
valldemossí	 les	 escultures
obra d'Adrià Ferrà que repre-
senten Sant Bru i Sant joan
Baptista i que actualment es
troben en qualitat de manlleu
a la Seu de Ciutat; l'Ajunta-
ment no ha pensat de fer ges-

tions per tal que tornin a
Cartoixa?
- Hem fet unes gestions per-
què pugin aquí ; encara no
tenc ,	 però,	 cap	 contesta.
M havia d 'entrevistar la set-
mana passada amb un que té
la clau d aixb de les estàtues
i no vaig poder, veurem si
aquesta setmana hi ha més
sort.
- Normalització lingüística lo-
cal. Quan pensa l•Ajuntament
de Valldemossa acomplir la
Llei de Normalització Lingüís-
tica i usar el català al seu
funcionament intern i extern?
- Això està pensat i qualsevol
dia ho feim, no hi ha ningú
que	 hi estigui en contra.
Sempre en parlam , però Ila-
vors passa i passa. Hem co-
mençat arreglant els rètols
dels carrers, encara no tots,
i anirem fent.
- És un fet molt positiu que
l'Ajuntament fes possible la
recepció de TV3, que a Vall-
demossa captam directament
del repetidor de la Mussara,
a Tarragona; seguirà la ma-
teixa línia per fer possible la

recepció del Canal 33?
- Nosaltres tentm un programa
que ja s ' havia d ' haver fet i
no s ha fet, però ara espe-
ram , en haver passat 1 'estiu,
contactar	 amb	 1 empresa
de TV per cable. Si és facti-
ble, teníem prevists deu ca-
nals;	 aleshores	 només	 hi
havia TVE1, TVE2, TV3; el
Canal 33 no existia per tant,
la resta de Canals era per a
emissores estrangeres rebudes
a través de satèl .lit , i ara,
com que es preveuen tots a-
quests	 ampliaments	 -televi-
sions autonòmiques, canals
privats deixarem aparca-
des les emissores estrangeres
i anlrem posant totes aquestes
que he dit abans. A més, ho
podrem ampliar en 47 canals
en una segona fase si ara te-
nim abonats en un número ac-
ceptable, rnés d un 50%. Quan
al cable, que és tan gruixat
com un bolígraf, anirà per
allà on més poc es veurà; ai-
xò dels cables, GESA va dir
que ho amagaria, però...
- Brutor al poble. No seria bo
que un poble tan visitat com
Valldemossa tingués un servei
de neteja permanent que de
manera periòdica recollís la
brutor que hi ha a la zona
turística?
- Bé, si teniem més homes, tot
estaria net, però són pocs i
no tenim més pressupost per
fer net el poble.
- Trànsit. Té 1 'Ajuntament "ín
mente" fer alguna reforma
circulatòria al casc urbà?
- No, no hem pensat fer cap
reforma dràstica ; de petites
reformes sempre se 'n van fent.
- Projecte d'una residèncía
per als vells de la comarca,
ubicada a Valldemossa. Què
ens pot dir sobre aquest pro-
jecte?
- Actualment hi ha un pro-
grama de la C.E.E. que anota
les deficiències municipi per
municipi, i com que una de
les mancances de la Serra de
Tramuntana era I ' atenció als
jubilats, es temeren que era
necessària una Residéncia per
a la Tercera Edat i que tant
per la muntanya com pel cli-
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Viatge a Galíciama convenia fer-la a Vallde-
mossa; si la fan, la faran
aquí i serà per a Deià, Sóller
i Fornalutx.
- Hort de Cartoixa. En un
lloc clau per a 1 'estètica de
Valldemossa -no oblidem que
la bellesa del nostre poble, a
més d 'orgull i d una elevada
qualitat de vida, ens propor-
ciona riquesa material- què
permetrà que hi facin 1 'Ajun-
tament? Creu que es pot modi-
ficar en substància 1 'entorn
més immediat a la Cartoixa i
al centre de la Vila?
- A rni em sap tant de greu
com a vosaltres que s urba-
nitzi .	 Actualment	 no	 està
permès edificar-hi. El propie-
tari ho demana i per realit-
zar una sèrie d 'edificacions
1 'Ajuntament ho ha de requa-
lificar a canvi de solars per
a aparcaments i un edifici
per a la tercera edat o per a
cultura. L ' ajuntament neces-
sita aparcaments dins el poble
Si es fa, a les primeres mar-
jades de 1 'Hort de Cartoixa es
farien uns carrers, unes pla-
ces, uns jardins per aparcar
cotxes i un local que es cons-
truiria al solar que demanam,
que va del cantó al transfor-
mador. Jo pens que a 1 Ajun-
tament Ii vendria molt bé te-
nir això allà, però això no
vol dir que es faci, encara
que ho vulgui 1 ' Ajuntament.
- Altres urbanitzacions. Quins
beneficis ha rebut fins ara el
poble de les urbanitzacions
actuals?
- El primer que reps són les
contribucions dels solars. A
tota urbanització que es fa,
per exemple, Son Bauçà -que
està promoguda- 1 Ajuntament
té el dret de cobrar un 10%,
això és el benefici ; llavors
tenim les zones verdes i tota
la resta.
- Són necessàries a Valldemos-
sa tantes urbanitzacions?
- Des del meu punt de vista,
no.

Per manca de temps, vàrem
haver d interrompre 1 'entre-
vista amb el senyor batle ,
però la continuarem al proper
número de MIRAMAR.

El passat 26 de juny un
nornbrós grup de valldemossins
emprengué viatge cap a Galí-
cia i Portugal. El viatge es-
tava organitzat per 1 'Ajunta-
ment de Valldemossa i el du-
gué a terme 1 agència Kronos.

Els viatgers foren demati-
ners el dia de 1 ' inici del
viatge ja que les sis menys
quart era 1 hora de partida
del poble. A les vuit havíem
de prendre volada cap a Ma-
drid però la manca d ' un pas-
satger fou el motiu d una
hora de retard. A les deu,
Madrid ens esperava engala-
nat de festa, no per nosal-
tres, sinó per la celebració
de la cimera dels Països del
Mercat Comú Europeu, i fou
des d aquest indret on comen-
çà el viatge.

El primer dia de viatge fou
de pur tràmit ja que tan sols
travesàrern la Meseta ca stella-
na per tal d 'arribar a San-
tiago de Compostela , la capi-
tal de la Comunitat Autònoma
Gallega.

A Santiago, el dia següent
de la nostra arribada, visità-
rem en primer lloc els vol-
tants de la ciutat com: el
"Monte do Gozo" on fa uns
dies el Papa Joan Pau 11 ha
tingut una trobada amb la
joventut de tot el món, el
polígon de les Fontinyes , zona
universitària per continuar
després cap al centre de la
ciutat on es troben els edifi-
cis i els punts més interes-
sants a visitar.

El centre neuràlgic cultural
de Santiago és la Plaça de
1 'Obradoiro, una gran plaça
de forma quadrangular que a
cada costat té un edifici dels
més importants de la ciutat.

El primer edifici i de més
importància és la catedral de
Santiago. El seu pòrtic de la
Glòria és la meravella mun-
dial de 1 ' art romànic encara
que a la catedral s 'hi junten
diferents arts ja que la seva
façana és barroca i el seu
altar major és també barroc
del segle XVII 1 amb fusta po-
licromada. Precisament 1 ' altar
major està dedicat a 1 apbstol

Jaurne però reunint tres as-
pectes de la seva vida: com a
cavaller (encalçador de mo-
ros ) ; com a pelegrí ( penedit
del seu passat ) ; i com a
sant. A sota de 1 altar major
hi ha la cripta on es venera
la relíquia de 1 apbstol A
1 altar major i per damunt
seu, es pot contemplar el sis-
tema de politges que posa en
funcionament el famós bota fu-
meiro (expulsador de fum o
encens d 'un metre seixanta
d alçada i cinquanta cinc
quilos de pes ) .

El segon edifici de la plaça
de I 'Obradoiro és el Palau de
Rajoy, , d 'estil neoclàssic. Ac-
tualment és la seu de 1 Ajun-
tament i de la "Xunta Galle-
ga".

El tercer edifici d aquesta
meravellosa plaça és 1 'Hostal
dels Reis Catòlics, d 'estil pla
teresc , que en temps passats
fou un hospital i actualment
és un Parador Nacional.

Finalment el quart edifici
és el convent de Sant Jeroni
que actualment és el Rectorat
de la Universitat però que
anteriorment fou escola de
Magisteri i més tard residèn-
cia per a joves estudiants
pobres.

Deixant la plaça de 1 'Obra-
doiro i just al voltant de la
catedral trobam una sèrie de
places i carrers als quals
donen façanes distintes de la
catedral dignes d ' èsser visi-
tades: La Quintana, La Par-
ra, La Plateria i L Atzabetge-
ria .

Per acabar de fer la visita
a la ciutat res millor que una
volta pel carrer de la Font-
seca on es troben els bars on
es pot menjar el típic marisc
gallec i beure 1 ' immillorable
ribeiro.

Des de Santiago es pot fer
una interessant excursió a la
Ciutat de La Corunya on es
troba la Torre d 'llèrcules , un
far que data del segle 11, de
1 'època de 1 'emperador romà
Trajà. Realment interessant és
la visita a la Plaça de Maria
Pita on es troba el magnífic
Ajuntament de La Corunya a
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1 'interior del qual podem con-
templa r una impressionant
col.lecció de rellotges. Als
voltants de la Plaça de Maria
Pita hi ha les esglésies de
Sant Jordi i Sant Nicolau. Per
acabar la visita a la ciutat
es pot visitar la famosa avin-
guda dels miradors que dóna
a l Atlàntic, a aquesta avin-
guda hi trobam parcs que són
els autèntics pulmons de la
ciutat, a un d 'ells poguerem
admirar un rellotge-calendari
esculpit sobre la gespa.

De Santiago els valldemos-
sins partírem cap a les Ries
Baixes seguint la ruta de les
Costes de la Mort. Visitàrem

la ria de Noia i Muros per
continuar cap a Concurbion i
arribar finalment al punt més
occidental de la Península
Ibèrica , a Finisterre, per als
romans aquest indret era el
final de la terra. D ' aquesta
excursió a les Ries Baixes, a
més del meravellós paisatge,
cal dir que fou aquí on real-
ment vérem la vida de la pa-
gesia gallega, a més els tí-
pics graners gallecs eren una
característica més d aquest
paisatge.

Deixant les Ries Baixes i ja
en direcció Sud cap a Portu-
gal trobàrem la localitat de
Padron, famosa pels seus

pebres, a més és el lloc de
naixement de I 'escriptor Cami-
lo José Cela i hi ha viscut la
gran escriptora Gallega Rosa-
lia de Castro.

Ja dins aquesta altra zona
gallega, es varen visitar
llocs d 'interès com les illes

Aroséi i La Toja (Arousa i
Atoxa ) en aquesta darrera
s hi troba la primera sala de
joc legalitzada a Espanya, el
balneari de fonts termals, la
fàbrica de cosmètics i la ca-
pella de les Compinyes.

Vigo és una ciutat que mal-
gra t no ésser capital de pro-
vincia , pel fet d 'estar oberta
a la mar, es converteix en un
important centre comercial El
centre comercial més típic de
Vigo és el mercat de la Pedra
on es pot trobar des de tabac
a rellotges, electrodomèstics,
passant per tota la gamma de
records per als turistes. Cap
al tard, a aquesta zona de
Vigo es venen ostres que la
gent es menja al mig del car-
rer. Vigo està situada a la
ria que duu el seu nom i per
unir ambdues voreres es tra-
vessa un impressionant pont.
Al bell mig de la ria hi ha
nombrosos criaders d 'ostres
musclos, també s hi troben
les illes Cies. Des del parc
Castro, que es troba a una
muntanya propera a Vigo hom
pot contemplar una bella pa-
noràmica de la ciutat.

Tots els valldemossins arri-
bats a aquest punt del viatge
desitjaven anar de compres a
Portugal i per tal motius ens
dirigírem cap a Valença do
Minho on la gent gastà els
seus diners de manera abun-
dosa.

Molt a prop a la frontera
portuguesa es troba Santa Te-
cla, muntanya importantíssima
ja que s hi ha trobat un po-
blat celta que data de dos
mil anys abans de Crist , ac-
tualment reconstrurt parcial-
ment ja que pel mig hi passa
la carretera . Santa Tecla és
un autèntic balcó cap a 1 At-
làntic ja que des d allà la
panoràmica és realment mera-
vellosa.

15



CONCURS
L'O.C.B. a Valldemossa us

proposa per a aquestes festes
de Nadal un concurs de bet-
lems; animau-vos i partici-
pau-hi!

LA VILA

Pontevedra és la darrera
ciutat gallega que visitàrem
els valldemossins, aquí pogué-
rem contemplar: la Plaça de
la Peregrina amb 1 'església
dels Peregrins, la Plaça i el
parc de Sant Francesc, la Ca-
tedral, 1 Ajuntament i la Pla-
ça d Espanya .

Abandonàrem Galícia i ens
detinguérem a Salamanca on
cal visitar la Plaça Major, la
més bella del món per a molta
gent, les dues catedrals ( la
vella i la nova ) . Després de
visitar les dues catedrals
continuàrem fins a la plaça
episcopal on actualment hi ha
el palau episcopal i la casa
on vivia Franco en temps de
la guerra civil. Visitàrem a
continuació la Universitat amb
la seva meravellosa façana ;
la Universitat fou fundada per
Alfons Xlè 1 'any 1218 i és la
més antiga d Espanya , per
aquesta universitat han pas-
sat importants figures del món
cultural. A Salamanca es tro-
ba el principal edifici civil
de 1 'època dels Reis Catòlics,
es tracta de la casa de les
Copinyes actualment en res-
tauració. Molt agradable el
vespre és anar a prendre un
refresc a la Plaça Major quan
totes les façanes dels edificis
estan iI .luminades; 1 'encís es
romp quan a les dotze en
punt automàticament s 'apa-
guen .

Les darreres visites d a-
quest viatge foren a les ciu-
tats d Avila i Madrid.

Avila visitàrem les
famoses muralles del segle Xl
que empresonen la ciutat vella
i que arriben a tenir 2.500
metres de perímetre, la Cate-
dral, Palau Valderràbanos,
Palau episcopal per arribar a
la casa de Santa Teresa, la
santa d 'Avila. El viatger no
pot dir adeu a Avila sense
tastar els típics rovells d 'ou
de Santa Teresa.

Pels camps de Salamanca
vérem nombroses ramaderies
que s 'ocupen de criar els
braus per a les corrides .

El darrer horabaixa del
viatge el passàrem a Madrid

on férern una visita turística
molt ràpida a la ciutat. Vé-
rem: les fonts de Cibeles
Neptú, Porta d Alcalà, Passeig
de la Castellana, Plaça de
Colom, Museu de Ciències Na-
turals,	 Biblioteca	 Nacional,
Estadi	 Bernabeu...	 tot	 de
pressa l corrent.

Al matí següent emprengué-
rem viatge de tornada a Vall-
demossa, nombrosos valldemos-
sins	 es	 desplaçaren
rebre 'ns. Fou un viatge mera-
vellós amb mínims problemes,
un viatge immillorable

Ajuntament
MATR1MONIS

Des del dia 1 de juny al
dia 31 d ' agost s ' han celebrat
13 matrimonis civils.
NAIXEMENTS

Els nascuts
mesos són:
Francisca Isabel Cilimingras
Rigo
( 21-V1-89), filla de José i Ma-
ria.
Nadal Calafat Torres
( 8-V I 1-89) ,	 fill	 de Mateo
Antonia .
Jaume Mas Ripoll
( 12-VI 1-89) ,	 fill	 de Juan i
Francisca .
Antonio Vila Fiol
(9-V111-89) , fill de Miguel i
Juana Maria
DEFUNCIONS
Maria Colom Salvà ( 9-VI 1-89)
Vicente Colorn Torres ( 19-VI I-
89 )

Margarita Calafat Torres ( 1-
V111-89 )
Antonio Colom Salvà ( 30-V11-
89 )

Església
Matrimonis religiosos cele-

brats a Valldemossa des del
dia 1 de juny al 31 d 'agost
de 1989:
Jaurne	 Vila	 Mulet-Concepció
Pons Ripoll ( 1-V11-89)
Jaume	 Sastre	 Mestres-Juana
Maria Galarzo Garau ( 24-V1-
89 )
Miguel Marimon Vidal-Francis-
ca Esteva Mas ( 8-V11-89)
Juan Enrique Ramos Picrnell-
Isabel Romero Lozano ( 15-V11-
89 )
Guillermo Mas Mas-Maria del
Mar Fernández Lucefio ( 5-VI I I-
89 )

durant aquests	 De dia 1 de juny a dia
31 d agost s han batiat a
la pica-baptismal de la nostra
parrbquia :
Bernat Vicens Torres
Llorenç Bauçà Esteva
M 4 Magdalena Isern Capellà
Mireia Palmira Margalida Lla-
rio-Frau
Francisca Isabel Cilimingras
Rigo
Juan Calafat Torres
Mit del Carmen Calafat Torres
Angel Rafel Fernández Vallés

Combregaren	 per	 primera
vegada :
Alvaro García Gutiérrez
Cristina Negrón Vives
Toni Astibia Vives
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Festes

LA VILA

El dia 24 de juny s'uniren en •atrimo-
ni, a la Basílica de Sant Francesc de
Ciutat, Sebastià Carbonell Martorell i
Maria Dolores Cantero Nartinez.

Els nostres amics i col.laboradors

Jaume i Concepció el dia de les seves

noces

Jo us estim
Jo us estim sobre la mar,

des de sempre a 1 infinit
del pensament quan em porta
molt lluny, ben lluny, a la fi
de 1 ' horitzó perquè em deixa
dels sentiments en el cim.

Jo us desig, desigs de
1 'aire,

ones que el peix deixa dir,
escrites, cantades, dites
amb la veu del gessmí ,
paraules de mel obrada
que surten d ' un cor ferit.

Jo us vull treure de dins
1 ' ànima

com si fóssiu d 'or un fil,
us vull donar sentiments
que de 1 albada són fills.

Vull donar-vos, amics meus,
si mai no m haguéssiu vist,
ma carn i també els meus

05509

de cop i volta cruixits.

Pere . Bru Serrano Darder
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Per una trista casualitat,
amb 10 dies de diferència han
mort la dona i 1 home més
vells del poble.

Maria Colom Salvà era la
més velleta. Persona molt es-
timada per tots els qui la
coneixíen . Descansi en pau.

Les feste!, de la Beata
s han desenvolupat segons el
programa previst, creim que
heu gaudit d uns dies de ger-
manor d alegria Molts
d ' anys.

Enguany el poble ha estre-
nat una carrossa nova per al
Carro Triumfal i vestits per
als conductors i acompanya-
ment.

L 'Obra Cultural Balear a
Valldemossa va ajudar a les
festes de la Beata, organit-
zant la gincama el dia del
jovent. En el transcurs de la
festa infantil carreres de
joies i un concurs de dibuix
infantil a 1 aire lliure, en el
qual els petits artistes
les seves dots pictòriques. El
concurs va gaudir de gran
participació. Tots els infants
que hi prengueren part foren
obsequiats pel nostre Ajunta-
ment.

A Sa Marina varen tenir les
festes d ' agost molt concorre-
gudes, les sopes de peix eren
excel .lents i la Revetlla molt
animada.

El dia de Sant Bartomeu els
preveres Pere Vallés i Bru
Morey varen concelebrar 1 'ofi-.
ci en honor del nostre patró,
que tradicionalment costeja la
família Bauzà de Mirabó.

Al vespre, el Club Deportivo
Valldemossa At . va organitzar
una festa per als joves al
Magatzem Municipal. Tothom es
va animar i hi hagué ball i
gresca fins ben tard.

El dia 28 de juliol, festa de la Bea-

ta, els pares del nostre amic i col.la-
borador Jaume Capllonch i Ferrà, En
Tomàs Capllonch i Darder i Na Margalida
Fer-à i Boutroux, feren la petició de ma
de l'encantadora joveneta Maria José Nés

i Estaràs als seus pares Pedro Mas i Ca-
lafat i Catita Estaràs i Mas. ENHORABONA
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- El dia 19 de maig, a la Sa-
la d Exposicions de la Banca
March de Ciutat, el nostre
amic i paisà Bernat Reüll va
inaugurar una exposició
d ' aquarel.les que va restar
oberta fins el 3 de juny.
Enhorabona pels teus èxits
Bernat !

- El passat 10 de juny fou
presentat el llibre "Valldemos-
sa com a centre d 'excursions"
del nostre bon amic i col.la-
borador senyor Benigne Palos .

L acte fou patrocinat pel
Magnífic Ajuntament de Vall-
demossa i s 'encarregà de pre-
sentar 1 'obra el senyor Josep
Antoni Aguiló Ribas, president
de la Federació Balear de
Muntanyisme.

Rebi des d aquí la nostra
més cordial enhorabona i al
mateix temps volem animar-lo
a continuar la seva recerca
d ' itineraris que ens permeten
conèixer millor la nostra te-
ra .

- El passat 19 de juny es
proclamaren a Vic els Oso-
nencs de 1 'any 1988.

Els guardons són instituïts
pel setmanari Ausona.

En aquesta ocasió un dels
Osonencs de 1 any fou el nos-
tre amic i col .laborador Se-
nyor Josep Coll i Bardolet per
la seva gran unió amb la
comarca d'Osona.

La nostra més ferma enho-

rabona.

- El passat 27 de juny tingué
lloc al saló d Actes de la
Banca March de Palma de Ma-
llorca, 1 ' acte de presentació
del llibre del Senyor Antoni
Galmés i Riera "Cultura Popu-
lar Mallorquina",	 Aplec de
Pautes 11. La portada i la
contraportada d ' aquest llibre
són obra del nostre gran amic
i gran col.laborador senyor
Josep Coll i Bardolet.

L acte	 fou	 presentat pel
Pare Gabriel Llompart Mora-
gues.

Malauradament el conegut
folklorista i escriptor Senyor
Antoni Galmés i Riera, nascut
a Manacor fa 82 anys, ha
mort a Ciutat el passat dia 19
d ' agost.

- El passa t dia 4 de juliol,
la Plaça Pública de la nostra
vila, fou el marc de la pre-
sentació de la revista Miramar

Un poc després de les 8 es
va iniciar 1 ' acte amb 1 ' actua-
ció d ELS VALLDEMOSSA, que
de manera amable i de . sinte-
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ressada ens delectaren amb la
seva grata música.

Tot seguit n 'Antbnia Serrano
va llegir unes gloses i va
donar pas al Doctor Sebastià
Trias, el qual va presentar
la novella publicació de forma
molt entranyable i emociona-
da. Dita presentació la publi-
carn a I Editorial del present
número.

A continuació na Margalida
Calafat, directora de la re-
vista, va pronunciar pa raules
de salutació, agraïment i va
demanar als presents la seva
col .laboració.

Després n•Antoni Mir, Direc-
tor Gerent de 1 'OBRA CULTU-
RAL BALEAR, va adreçar-se
als assistents i entre altres
coses va felicitar al poble
valldemossí per la seva revis-
ta i va animar a seguir
endavant en la tasca empresa
a la delegació de 1 0.C. B. de
Valldemossa.

Finalment el Batle de Vall-
dernossa , Senyor Joan Munta-
ner, va fer una petita histò-
ria de la revista que tengué-
rem al poble fa 19 anys i que
es deia Valldemossa, per
enllaçar-la amb 1 actual
Miramar, amb la qual cosa va
retre un petit homenatge a 1s
qui la feren possible, alguns
dels quals ja han deixat
aquest món, i dels altres que
s 'han juntat a la tasca de
fer la revista Miramar.

Acabats els parlaments el
nombrós públic assistent fou
obsequiat pel Magnífic Ajunta-
ment de Valldemossa a un
exquisit refrigeri.

Tot el temps de la festa,
un grup de col .laboradors , va
omplir les subscripcions dels
presents que ho sol .licitàren ,
que foren molts.

Vagi el nostre agraTment
per la bona acollida que ha
tengut el número 0 de la re-
vista de Valldemossa Miramar,
per 1 ajuda , pel suport, per
la col.laboració i per la pre-
sència del nostre Ajuntament,
institucions culturals, finan-
ceres i comercials, Els Vall-
demossa, socis i col .labora-
dors , i de manera especial

als propietaris de la possessió
Miramar, que tant han fet i
fan en favor de la cultura.

- Al passat mes de juliol,
tengueren lloc a Valldemossa
i a Campdevànol els actes
d agermanament de les dues
viles.

Els dies 8 i 9 una comissió
de 1 'Ajuntament de Valldemos-
sa, Els Valldemossa i El Pa-
rado de Valldemossa, es tras-
lladaren a Campdevànol, on
es verificaren els actes
d 'agermanament. El programa
fou aquest el dia 8 visitaren

VALLDEMOSSA
FESTES DE SANTA EATALINA THOMAS

AGERNAIIAMEN
y

A LE3	 DE LA ET

Sa Msça le CarleisE

ACTI
• D'AGÉRAIANAMENT

Aoal l'••lee•ela

Gfvp Dansoires de Cornpdavànol

$ Jove OrquesIrce de Mallorca

el poble, 1 'Ajuntament , la
Casa de Cultura, la Clínica,
el local de la 3 1 edat... Al
vespre feren una revetlla amb
1 'actuació d Els Valldemossa i
un conjunt local. El diumenge
matí es realitzà 1 acte d 'a-
germanament a 1 'Ajuntament i
posteriorment es va tornar
realitzar en públic , amb una
altra actuació d Els Vallde-
mossa i d El Parado de Vall-
demossa.

El dia 29 vespre, la plaça
de Cartoixa va ésser 1 'escena-
ri valldemossí de 1 'agermana-
ment dels dos pobles. Anima-
ren la vetllada la Jove
Orquestra de Mallorca, Els
Valldemossa i el Grup de Dan-
saires de Campdevànol.

- A1 mes d 'agost han tengut
lloc els 4 concerts del festival
Chopin 1989. A la propera
edició en dona rem més infor-
mació.

- Entre els dies 3 i 20 d a-
gost ha tengut lloc al local
de 1 'Ajuntament Vell 1 exposi-
ció d 'olis , dibuixos i aqua-
rel.les del jove pintor local
Joan Coll i Colom.

L 'exposició ha estat un
gran èxit per al nostre jove
amic que mereix tot el nostre
respecte i admiració car són
pocs els qui a 1s catorze anys
tenen les seves iniciatives i
els seus grans desitjos de mi-
llorar.

Anim Joan, segueix així,
sempre endavant !

- El passat 4 d 'agost s 'inau-
gurà al Centre d 'Art de Sineu
una exposició del pintor resi-
dent a Valldemossa, senyor
Nils Burwitz. Rebi la nostra
enhorabona per aquesta mostra
d art pictòric.

k

- La presidenta de 1 Associa-
ció de Festivals Chopin de
Valldemossa senyora Margalida
Ferrà	 convidà	 1 '0.0 . B.	 al

vernissatge amb motiu de la
mostra pictòrica de Ràfols-Ca-
samada el dia 5 d agost .

La nostra cordial enhorabo-
na a la senyora Ferrà i a
tots els membres de 1 ' Associa-
ció de Festivals Chopin per la
seva aportació cultural a
Valldemossa.

ISSA111,	 IE .111101.
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Homenatge a Don Bru

El diumenge dia 4 de juny
de 1989 es varen complir les
noces d'or com a capellà del
valldemossí Senyor Bru Morey, ,
per tal motiu es va fer una
celebració eucarística de caire
especial.

La setmana anterior. més
concretament. el dissabte 27
de maig. el senyor Bru Morey
oficià la missa vespertina i
convidà al poble el dia 4 de
juny a la missa d ' acció de
gràcies pels cinquanta anys
de dedicació a 1 Església

El dia assenyalat es des-
pertà amb un sol radiant que
acompanyà aquesta jornada
especial. A les deu i mitja
les campanes repicaren a fes-
ta i a les onze les coses es-
taven a punt per començar la
celebració. En primer lloc
aparegué a 1 altar major el
Senyor Bru Morey que força-
ment emocionat, donà el bon
dia a tots els presents a
1 acte, començà pels seus ger-
mans dedicats com ell al ser-
vei de 1 Església , rector del
poble Senyor Pere Vallès i al
valldemossí Senyor Llorenç
LLadó, continuà després per
1 ' Ajuntament, familiars
amics en general que 1 'acom-
panyen en tan senyalat mo-
ment. La missa fou celebrada
pels capellans anteriorment
esmentats.

En aquesta celebració euca-
rística foren especialment emo-
cionats tres moments que ana-
litzaré a continuació:
- El primer moment que cal
destacar, per mi fou el sermó
en el que va fer una memòria
de la seva vida religiosa des
de 1 'any 1928 que ingressà al
seminari, després de dotze
anys d 'estudis teològics va
oferir a Déu la seva primera
missa al mateix escenari que
1 'oferia aquest diumenge 4 de
juny de 1989, a 1 'església
parroquial de Valldemossa.
Després continuà els seus es-
tudis a Roma. Fou canonge de
la Seu de Palma de Mallorca i
fundà 1 'església de Palma No-
va. Dins aquest ampli "curri-
culum vitae" podem veure una
llarga sèrie d accions desti-

nades al servei dels altres,
sense oblidar que sempre fou
acompanyat per una immensa
fe en la religió, tant i tot,
que com a amics molt íntims
ens va contar la curació sor-
prenet d 'una lessió a la pell,
després d 'encomenar la seva
sort a les mans de la benvol-
guda Mare Alberta Jiménez.
- El segon moment especial-
ment emotiu d aquesta cerimò-
nia han estat les ofrenes, ca-
da una d 'ella guardava una
gran significació i tenia una
gran dosi de sentimentalisme
com per exemple: 1 ' entrega a
la parròquia de Valldemossa
del calze que li va regalar
el Senyor de Son Brondo amb
motiu de la seva ordenació
com a sacerdot ; la casulla
que li fou regalada pel poble
de Valldemossa a les seves
noces de plata com a capellà;
un llibre ; un ram de flors de
Ca 1 'Abat tot una simbolo-
gia de 1 'entorn més intim i
humà d aquest sacerdot.
- Finalment, 1 agrarment que
el Senyor Bru Morey ha fet a
tots els assistents, sense

oblidar-se de ningú, és digne
de tots els elogis. Un agraí-
ment molt especial pels ger-
mans sacerdots concelebrants
sense oblidarse de"Don Guillem
Fiol" , que acompanyava els
cants amb 1 'orgue (com a pe-
tita anècdota cal dir que el
Senyor Bru per fer-lo enfadar
li deia a "Don Guillem" que
no era valldemossí ja que ha-
via nascut als tiostalets , cosa
que era considerada com una
gran ofensa ). L 'agratment ha
continuat dedicat a la gent
que li ha alegrat la celebra-
ció cantant i ballant; 1 'Ajun-
tament ; familiars i poble en
general.

Finalment 1 Ajuntament
ha lliurat una placa per re-
cordar aquesta data tan im-
portant. A continuació s 'ha
servit un refresc al bell marc
dels jardins de Cartoixa.

Vagi des d aquí la més cor-
dial enhorabona per aquesta
llarga vida dedicada a 1 Es-
glésia .

Margalida Calafat Torres
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