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La nostrQ'peUtci.gran història
Acabades les festes de Pbrto>l,el grup d'Esplai Focà i

QlIe1S và dicidir descansar yns quants dies,per repostar forces,ja

que les dites festes varen lsser molt pesades.I per1 celebrar Ia

gran em>presa,ja acabada,ferem un dinar,juntament amb les persones

que mos ajudaren a dur a terme le.a festes.

Vàrem ésser molts,perb més que, a l'hora de Ia feina.P'er

aixó hi havia gent que peasava que aquestes persones que n.o feren

gaire cosa no venguessin a Ia bauxa,i Io picjo.r q.ue eron dol grup, '

perb al fin.al tothom hi va esser.Aixó va desen,caden.ar un clima de

ten.sió.

L'any 1981,fou important per al Crup,'ja que el 6 de Sete_m

bre. comen,parem a fer actes,per re.copilar tot quan deiem a. les

re.unions,anomeaant un secxjetari,Damia Perelló i un substitut,To<ni

Mesquida,el qual actualment és el secretari i el substitut som jOs

unes lleis intern.es per regirrnos,aprovant-se per majoria absoluta;

acursar Ia llista dels components del grups i ademés se parla per

Ia possible integració dins Escoltes de Mallorca,Per Io tan.t els

m<embres que q,uedaren al grup foren els seguents;Rafel Creus i Frqn_

tere,jBiel Massot i Wuntaner,Caterina i Ester Rany,s i 3aume,Damia

Perelló i Tß£rassa,Bernat Palou i Creus,Toni Mesquida i A.mengual,

Pere Romaguera i Canye,lles i jo rnateix,Ainant-se'n Caterina,Toni i

Miquel Vadell i B.alaguer,Maria Ramis.

Dia 13 de Sotembre,se torn.a parlar de Ia integració dins Es_

colt;;s de í-lallorca i se comença a sentir olor d'una possible revista,

q.ue seria l'actual REUISTA.PORTULA^donant-li en principi el nom de

BOLLETl INTERN DE FQCS 1 OLLES,

Dia 20 del mateix mes,s'acorda el sisteraa de votació qu^empre_

ariciii per fer les coses democraticament,el sisterna fou i és el de

Ia majoria absoluta.Aquest dia acordaram els següents puntsï.AC.QR.DAM.«

P1ToS regirem per majoria absoluta(- Ia meitat més l).En els casos que

hi hagui més de dues opcions se procedirà per eliminacio(anar desca_r

tant sss opcions mancoi votades)|ACQRDAM,,- Se co^nsidera A.ssemblea arnb

capacitat de decisió Ia reunió dels divendrus sempre que hi hagui Ia

meitat o¡ més dels rn.em.bres actius.I ademés acordarem fer una revista,

pero encara mancava en que consistiria i en quan sartitia;quinzenal,

mensual o trimestral.

Dimecres dia 25 de novembre mos integrare.m a Escoltes de

Mallo>rca.Per Io tant el nom complet del grup és "GRUP D'ESPLA,I FQCS

I OLLES,,QXESCOLTES DE MALLORCA.»'.

Fins el mes que ve*

Documentat sobre les actes del Grup.

Miq.uel Romaguera i Canyelles.
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P 0 R T U L A ßnqüewta als partits

Tema: Infraestructuri

polítics de Marratxí

municipal dels Parti^s

MOH DEL PARTIT

ö v AL .o 0 v J, AAj

DIHBCTIVA

NO D'AFILIATS
No DE MILITANTS

REUNIONS PERIÒDIQUES

QUOTES

No D'ESCONS A L1AC
TUAL CONSISTORI ~~

Aiianza Popular

Han decidit

no fer deelara_

cions, per

ara«

Partido Socialista
Obro.ro Español

f '•-•* .̂<~ ̂  ,. .AKi ,

Pont d*Inca

Secretari general:
Mario Fierro

Secr, d'organltzttci6:|

Jo^e Vallejo
Secr. d*admini.s*traci6
Domingo Nieva

S» Política municipal
Baltaaar Reyriés

28
28

setmanals

i.% sou mensual

\
Partit Comunista de
lee Illes Balears
(Agrupació Comunis-
ta de Marratxí)

¿»o nihi ha de tixe

Secretari general:
Agricola Mar£

Responsable d'orga«
nitzaci6:
Guillem Juan
Resp. de finances:
Josep Giménea

Resp* polític:
LiIa Tomis

Resp• propaganda í
Rosa Pinya

30
30

quinzenals

Perce*tatga sobre sot.

TJni6 Mallorquina

No poden decij&

rar res enfcfe*c-

tiu fins haver

celebrat L'assem

blea conatituent«



VISIO ACTUAL DE MAR-
RATXI

LINIES DIRECTRIUS DE
PARTIT:
Polítiques

Economiqu<&s

Socials

Culturals

JA ESTA DECIDIDA LA
LLISTA ELECTOIUL ?

JA TSNIU PROGRA*lA UU
NICIPAI D'-.; G.OYT.RK

A.P, P.S.O.E.

Es un municipi d'un
gran potencial a tots
els nivells que només
es veu frenat pel 'prô
blema de Ia dispersió
dels nuclis de població

Actuació honesta i
transparent, descentra-
litzant Ia gestió.

Encaminar Ia pèlíti-
ca econòmica a cubrir
les necessitats primà-
ries de beiiastar social
dels veïnats del Muni-
cipi*

Apoiament a totes
les iniciatives de par_
ticipació ciutadana
(centres culturals, e_s
portius, festes popu-
lars)

Si

~i J*

P.C.I.B.

La problemàtica és
d'extensió que fa qui
se multipliquin els
problemes» Se pot m±_
llorar Ia situaci6
general«

Eurocomuiiisme (so-
cialisme en lliber-
tat i en col·labora-
ció amb altres par-
tits d'esquerra).

Economia Socialis
ta (principals medis
de producèió en mans
de l'Estat).

Defensar Ia part
més desprotegida i
pobra de Ia societat

Promocionar Ia
cultura en tot i per
tot.

Si

No

U.M.



" POSEM LES COSES~CLÃRES
El quo vos vaig a contar són rurnors,,xerratarums que se

diuon per Ia vila de Portoi.No se com tenc oj^e.comenc,ar,es, mal d-'e_x_
plicar damunt un simple paper i se.r Io más oèjetitu.pcrssible.HoiíiiEn
taré.

La cosa"comenea per una simpie paret típica mallorquina,que
desgraciadament avui és un pagat,ni és una e.osa_ ni és 1 a.ltre.(lef_e_
re;ncia a Portula nSll).Bd,se m'ha acusat a dins un cafè de Portal,
de responsable directa d'havar danunciat a l'Ajuntament, de Marratx* i
el fet produït per un parell de picapadrers de â vila.Jo no és que. ;
vulgui llevar pes ,de damunt,per^) si que vull que quedi ben clar que,
jo a dins el grup no sóm és president i ademés no n'hi ha cap,mo'S
regim per unes lleis internes,jo) tan sols som un tal com ols altres, •
encara que no ho cregueu i vos posaré un exemple clar i^bo> d'entendre:|
quan s'ha de. feruna cosa qualsevol,verbi gracia,"la denuncia'',seposa!
en comu,es dir entre tots se discuteix i se dialoqa so.bre. aquell ]
tema,i si Ia majoria de components csta d'aco^rd s aprova ise fa i ;
fTialdament jo digüi que no,se. f.a.ftra bé q.ue ajüdi a estirar el carro ;

sí que és vera,pero no-l'estir tot sol,ni ha mes.Q:ue quedi ben clar. ;
Una altre calumnia,i per aquesta si que no hi pas.Es •

quc sa diu,i se comen.ta,difes per una persona de: Portol,que jo som
elresponsable de.que l'asco>rxador se tanqui (l·latadero Municipal),
perfer-hi un lloc cultural,perjudicant a algú i a casa nostra,Per
quèjo qui som per mandar tal empresa7-,jo noi som ministre de San_i,
tat,gracies a Deu..El tancament 'jal local ve imposat per una llei d'c
Sanitat atots elsmunicipis d'Espanya.

A.h., també se m'atribueix. q:ue som l'amo de Ia revista
Partula.No ho somtan so>ls som un dels dem.és radactors.

5i ha quedat ben ciar,estire satisfet.I es qui vulgui
que entengui!! ! -

Miquel R ornaguera i Canyel·las,

tAIQRRA.D,A, DE SANT ANTONI A, SANT flAflCA.L.

Ai fi d'evitar mals entesos,i si ja n'hi ha
h,aguts,poider subsanar'ls,cal corregir Ia notícia del mes de
febrer darnunt Ia torrada de.- Sant Antani a Sa Cabaneta.Co.m a
resultat d'una mala informacia,s'informa que l'AJuntaraent
"poeava Ia menjua i el beure.;ido,no és aixi|cases particulars
i comercials foren els que,una mica pcrhom,aportaren el mate_
rial citat.

En quant a Ia campanya de AP',pareix que era que
un dels quals aporta coses a Ia torrada,talment com un altre
del poble,sense tenir cap relació amb Ia campanya electoral.
Deman -ox-cuse-s i- perdó a q,ui hagui po^gut ferir o. perjudicar.
"Errare humanumest",i desd^aqui,amb aquost.a dorreccip,e,spe,r
haver subsanfet l'error.

Marçal Palou i Rigo.



ESPORTÏ-
A Ia crònica del passat mes vàrem dir que el Marratxí havia entrat dinsuna

baixa perillosa i que Ia directiva i els jugadors tenien Ia paraula per sortir-ne.
Per part de Ia directiva Ia solució que es donà va .ser rompre el contracte antb Ros-
selló', fins ara entrenador del CLub i fitxar smb Jaume Quetglas que durant dos anys
havia estat entrenador del Club.

Sota les sevesordws el Marratxí ha jugat quatre partits. El primer contra l'A-
capulco amb resultat final de Marratxí, 1; Acapulco, 3. Jugaren pel Marratxí; Pep,
-Victor (Barea), Escarrer ( Paquito), Dardor, Estrany, Bibi, Bustaraante, Sebastî à,
Lluís, Torrens i Salas. El qol marratxiner l'aconseguí Bibi, de penalti.

El segon partit contra el Cas Concos ja hi va haver una mica de millord>a per part
dèl Marratxí i ira aconseguir guanyar per dos gols a un. En aquest partit varen jugar
Pep, Darder, Bustamante, Bordoy, Barca, Javi, Marti, Sebastià, Lluís, Paquito i
Torrens. EIs gois del Marratxí varen ser logtats un per Sebastià i l'altre per PaqAi-
to. Va ser un partit en el qual es jugà molt fort amb entrades molt virils per part
dels dos equips.

'Eltercer partit se jug9à dins Son Càulelles contra l'Atlètic Felanitx. El re-
sultat final va ser de Marratxí, 9; AtI. Felanitx,O. Amb el resultat es pot fer Ic
crònica del partit s Superiorita*j del Marratxí davant un AtI Felanitx que vengué no-
més amb nou jugadors. Malgrat tot va ser un bon partit ja quecada jugada del Mar-
ratxí només volia fer el seu gol, i el que hagués pogut ser un partit quasi d'en-
trenament es va convertit en un partit d'individualitats per part del Marratxí. ,
Varen jugar pel Marratxí: Eep, Darder, Barea, B̂ ostamante, Bordoy (Arahuete), Lluís,
Salas, Escarrer (Caélos), Sebastià, Paquito i Torrens. EIs goès foren aconseguits
per Torrens (4), Sebastià (2), Paquito (2) i Salas.

El darrer partit d'aquest mes de febrer se va jugar contra el Ferriolense d
dins cl seu camp. El resultat £inal va sers Ferriolense, 2; Marratxí, 4. El pprota-
gonista d'aquest partit va ser el vent, que no va déixar de bufar durant tot el
partit, La primera part acabà omb un O-2 a favor del Marratxí. A Ia segona part i
jugant amb el vent en contra, el Marratxí va aconseguir dos gols més i el Ferrio-
lense els seus dos. Damunt el camp se demostrà Ia superioritat del Marratxí davant
un Ferriolense que ocupa els darrers llocs de Ia classificació. Jugaren pel Marratxí;
Pep, Darder, Barea, Salas, Estrany, Lluís, Bordoy, Escarrer (Javi), Sebastià, Paqui-
to (Arahuete) i Torrens. EIs gols foren fets per Torrens, §sçarrer, Tià i Bordoy.

Només queda esperar que el Marratxí pugui demostrar Ia seva superioritat davant
equips com ell, com puguin ésser el Juva, el Oénova, el Son Cbtoneret, i no ncm2es
davant els equips BfMH amb els quals ha jugat aquest mes passat, que van classificats
pels baixos de Ia taula classificatòria. , >.

Miquel Bosch.—

XARCUTERIA
C A 1 N BERNADI

C/-3aume I

RGp^UafeeS
ö

An ¿iüKxn ^Qi
C/-General Goded,I03

Sa Cabaneta tf.60-2I-46 P lARRATXI

LA C A B A N E T A . . . . . . . . . . . ,
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;APP%R DE CDRR:iLASSE UV JAIDI.- La paret 'q vein: al contat dret corses
pon en. pa"t al jard..,. ç Oa'n Calafeil. iquss narcine-t a s u n dels racon&
:•ss idíÍoiic« -IeI PuV^:de.Sant .Pe.fe i es"tro a Ia zcma posterior d e Ia
oasa, que té Ia faga'.';k. p"--'>inc:;.ral al carrer d 3ant .Llc.renc,

'Ca'. ; i Calafell "é par-et Lr :tjanera amb un 3asa;'entre ambdues e s ú r o - ^ .
bà. a^as^" .el f&m5s^Sant Cris4: de Santa Creu. a alguns.rietells s*endev inh
que Ca'n Calafoll os unhabite,t ant i .c , .po4;se" le l 'Bda^ llitjana. àctus
raent Ia oaea t i un aire-ronAEti<5"i decadent. La mobles, en un d e s o . / . . :
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L1HOfOE G LA BGGERIA.

Sovint se diu que l'home s^ha tornat boig,que Ia follia de l'ho-
me serà Ia seva pèrdua.Per a poder cornprendre millor aquestes afir-
macions peguem una ullada a aquestes dades:

I~Per a mantenir l'actual nivell de despenses militars,cada per-
sona sacrifica,al llarg de Ia seva vida,els ingressos de 3 6
4 anys.

2-Les nacions desenvolupades gasten vint vegades mls en armes i
tropes que en assistència a les nacions del Tercer Nón«

3-En dos dies,el món gasta en armaments una quantitat de doblers
igual a Ia anualment costa l'ONU i els seus organismes.

4-Més de IOO.QQO.OOO de ciutadans són pagats directa o indirec-
tament pels Ministeris de Befensa.

5-El preu del submari "Trident" equival a mantenir escolaritzats
per un any a setze milions de nins de les nacions pobres.

6-Amb el cost d'un tanc modern es podrian construir mil aules amb
capacitat per a 30.000 al.lots.

7-Amb el cost d'un avió de combat se podrien instal,lar 40.000
apotequeries rurals

»
I tot aixb.o....PER QUE,...?.
EIs romans deiens "Si vols Ia pau,prepara Ia guerra".
Avui: "Hem de dissuadir als nostres enemics amb armes potentes".
Demà: "Vàrem haver d'utilitzar les nostres armes perquè ells vo-
lien governar els homes".

PERO...,.es que cal que jo apunti al meu germà amb un fusell per
a garantitzar--me 1 a p au., ., ? o cal que jo agafi el meu fusell i el
seu i els destruïguem per a sempre...?.

I què podem fer davant aquest desgavell ?
-Aprendre a confiar en els demés mal que a pics aiKÒ no sia

senzill però "qui no confia no és confiat..."
-Esser homes de pau dins el nostre cof.
-LLuitar per a Ia justícia.
-Pregar Déu perquè ens obri els ulls....

r

*̂* J-

Perquè sinó l'home estarà sempre dins l'angu"ia i Ia por
dins Ia infelicitat
dins Ia negror
dins Ia desesperança
i Ia terra resterà partida
ens dos bocins que ploren.

Gabriel Seguí i Trobat,Seminarista Menor,

C 0 N C H I N
papereria regals

C/ E S C 0 L A P 0 R T 0 L..



CONT
EL BQSC DE'M CÏÏRBATA, BLAf>)CA..

(22 premi,categoria B del t c o n c u r s d e contes
a Harratxí).

AjLxo era un.a farnxIia q,ue,cansada de viure a Ia ciutat,

decidí instalar-se en inic d'un bosc quc es deia el bosc de'n Corba_

ta Blanca,

Aquesta família estava formada pels pares (an Pau i na

Ro:sa)5els fills (en Tomi d'uns catorze anys,en Rafel,d'uns dotze,

en riiquolet denou,i l'única-nina n'Aurora d'un,s cinc anys).

Un dissabte,mentrese;l pare arreglava Ia teulada de Ia

casa,e.n Toni decidí fer una pefe.ita excursió dins el bosc on genera_l_

ment vivien,ja que,ell i els altres germans estaven molt awurrits.

Prepararen, unes quantes coses per men.jar i jarn,es contents que una

gencta partiren cap al bosc.Psraai!,A> Ia mitat del camí comença a

ploure ben fort i els quatre germans desesperats començaren a córror

corn un llamp. Besprps d'un poc de temps en Ton.i,es fixa amb un forat>

q.ucD pareixia una cova.En Toni cridà a n'els-seus germansí

- E h , m i r a u , a q u i .

- Una couaï-excïarnaran al rnateix temps,en R a f e l , e n . Hiquelct

i n 'Aur .o ra .

- En t re 'm- d igue en Ton,i.

La cowa pareixia bastant ljLaxga,alla només reinava l'obscuritat.

Tots estaven molt assustats,excepte en Toni,que demostrqva se.r el

més valent,

En Miquelet tremolant digué:

- Si al mcnys tenguéssim una espelma..»

A'cabat de dir aixo en Rafel veié com un llume.t que només s'ence_

nia i s'apagava.

- Heu vist Io que he vist jo7-pregunta en Rafel tot assustat.

- Si- afirmaren els altres gerrnans.

E'rí Toni tenia Ia curiositat, de saber d'on provenia aquell curíós

llumet,I així q,ue,tot espavilat acompanyat, dels seus germans ana a

investigar-ho..



Caminant i caminant ,2us q,uetr&'.-germans_e&-vtrabaren amb
'" "^V .'•.' = '. :

aquell llumet devo-ra de Ia pedra grassaque tapava una*de les

p>arets de Ia co.va.Aquosta pedra portava unes inicials C.B.,en

Toni prova d'obrir Ia petita porteta i a Ia fi s'obrí.Sols no

tenguèren temps d'entrar dins aquell passadis,ja que sortí un

vell amb una llarga barba, que cri.dava,dicnt:

— No em mateu,no em mateuí-

Els quatre germans se miraren i sense aomprendre res demanaren

al vellet a què- venia Io que havia acabat de dir abans.

- No emi matareu?— preguntà,- l'home,

Generalment Io que Ii passava a n.'aquell home; era que;creia

q.ue Ia guerra encara no. ftavia acabada.Els quatre germans Ii expl_i^

caren q.ue,fe:ia mojlts. d'anys que ja havia acabada.

~ Recoranta gallines,rno¡neies peludes,i fesols bultits vol

dir que, ha acaba.da?- digué el vellet.

Després an Rafel pregunti a n'aq.uell h-oma q.utî siQ,ttif.inav*R,u

aq,uelles; inicials (C.B,).q,ue abans trobaren a Ia padr.a,
'.i

— Les inicials C.B.,siQta.ifiquen Bl meu nam,es a dir,Corbata

Blanca.,que és el rrvateix. nom d'aq,uest h^ac-cantestiï el vellet,

P'assat modt de te;mps^els quatre germans es despp..di-rFv.r> d'en Cuĵ

bata B̂ an,ca i part.iren cap a caseva amb un pam da boca oberta,En

arribar a casa,els paros Gst.avG.ru molt prp.ocupats i e.n To>ni els

. consola dient el quo reali;ient h.avia passat.

Cada dissabte o qualq.ue dia quan els germans estavan avorrits,

ja sabien e;l que havien de: fer,ni més. ni menys que anar a Ia coua

per sentir les impresionar>ts histn.r.ip..s cun,tades pen Co>rbata Blanca.

Un. dissabte,quan els u>ins tornaren anor a Ia covac,sncnR:.f uu?i cosa

molt trista pels nins,ja q,ue,el-.uellet sa'n ana de Ia co>va deixant

una no'teta q,ue deia. així:

Estimats amics:per:donau-me per loi que he fet,pero un dia d'aquets

ha.via d'anar-m'en,ja que,feia molt de temps que no havia sortit

d'a,questa co<va,i sincerament només vos deman que e>n perdonau,,,

EIs q:uatre germans se:'n anaren a caseva mO'lt ape.nats contant

l'ocurrit a n'els se.us pares,A'h.j se m/oblidai*a,la faraília de.cidí p_g_

sar-se una corbata blanca per recordar a n'aq.uell vellet.
Franciscà CoIl i Busquets,13 anys,C/.f'lallo.rca,ll Pórtol



LA LLENGUÂ de cada dia.
Conèixer un. l l ibre.

3oan Veny: EIs parlars catalans.

Palma de mallorca, Editorial ffloll, (Raixa, 128), 1982. 248 pp.

Amb el títol de EIs parlars catalans, l'Editorial MoIl ens ofereix una nova

edició del llibre do divulgació lingffiítico-dialectal del campaner Joan Ueny prou

interessant. Aquest llibro editat en primera i segona edició per l'Editotial Dope-

sa amb el títol EIs parlars, presenta un conjunt d'inovacions enriquidores per a

l'ostudi i divulgació rie Ia dialectologia catalana.

En primer lloc s'ha acurat l'edició amb Ia correcció de les múltiples errades

d'impremta de les edicions de Dopesa. El llibre en general s'enriqueix amb Ia no-

vs informació i suggeriments fets a l'autor per diferents estudiosos del català.

En aquesta edició Joan Ueny inclou un apèndix documental del llibre amb un

rocull de textos dialectals "conscient del bon servei que podrà prestar com a il.

lustració pràctica de les característiques pròpies do diversas varietats" del ca-

talà. Un mateix text adaptat a cada parlar ens permet establir unes comparacions

Gintre els diversos dialectes.

Un altre canvi que introdueix l'autor es una bibliografia prou extensa i ben

estructurada en tres apartats; un d'obres generals, un de dialectes orientals

i el darrer de dialectes occidentals del català.

El darrert>enriquiment d'aquesta edició oue fa en Ueny és incloure mes il.lus-

tracions cartogràfiques amb el fi de clarificar Ia distribució geogràfica d'alguns

fenòmens dialectals.

Desnrls d^unes breus pàgines sobre Ia formació del català, Ueny planteja Ia

divisió català oriental/occidental amb els seus dialectes i subdialectes. El gjuk

gruix del volum Is per a l'estudi de cada dialecte des del caire històric, demo-

gràfic, geogràfic, i les característiques lingüístiques: vocalisme tònic i àton,

consonantisme, mprfosintaxi lèxic i semàntic.

En resum, el conjunt de l'obra ens dóna una visió prou clarificadora dels di-

ferents parlars catalans- i a l'abast d'un ample grup de lectors.

En lloc de Hem de dir

. Cenisero Cendrer.

. fflatadero Escorxador.

. Abort.. Avortament.

. Consejal Regidor.

. Uado permanente Gual permanent.

. Oeport , Esport.

. Tenir que Havc¿r de.

. Quiniela ....s5. Travessa.

Ramon D. Uillalonga.



i"l?? st*.dvills tì& pf&ss díuj~n?s (2 j

fôJLlsn»s i Agudles t f î}

L^9..ylJ,l...AiJASi,SA:i,* Sl-Bg GiSS^Is* un isuföeil que v* *ss&ff ces^y sl.a-

p::;:afeS'S5 psntyesegets!- S;3ririSs,ees> tíestastra Ia iopaníraïaïcssí a qualsevol

llííS ft.rabsfft ^'pô.nyai d* a**guila* a **'ess niu da -s*aguila">Esta rneìt b*n

«d'aj3tfcod«ì s senjär peíx.^a i c«si n» »enja altre cosa^EIn raalitat,Isr molt

difsrëmi d® lg» vGrt.atìsrst» \guÌles»£s una sspecia única al s«u gansr«,

I -ernca?* ® \a s.ß^». fars|liafparicf£^.ald»*fperò is da distribuci6 cosmopo^

iit**Les patffSyllargua-s^amb sscates al tarse>atnb dits máa auia.t curts,

pet« Fact* Í bs-?t arffi4ta.pOpa*ables tios 4 das confótltusIasn una &s.-ma.

^f'ícaeÍsslm^ psr s 1« pfesca*

L";st i":c -.i*? ' .*^gutlf t^aeaipra Is impre.asionant.«T£pIcaroentsl*au sobrsvjjiiíR

!'''«.tgu® a una ?iìtìnè\.:ì d* ItT a SO' 3ttsc>¿rt&tt?£CMftpeRt i*xploxracii6 pes M.fì

'•- aî3r a u-n. àLicelI tíar.X ëêu t.»m*fiy¿Qusn af ina Is arm
- -f ' <•».;.;•

pa€;ä d is tAf ìc i ì i d*? Is supot.fÍGÍB»!«» sîsS &B fcenqusrr i c<?u

v?r:i-t.ic»lí>ent.«fJn--!ríst.attt. ^ b - n & d'arríbar s lff.aiç|uastQtns » miç»-csbrIr ìsss

ïl i?- ;*, ,x av-sn$:g Is*a potss.aslì^iirjuss i podôïoSôSijamb les ãípas D b a r t s 5 i * f ' > . *

ni;,js r.c"> ermrríea p l a t a f o m & s ti6 brènQ.uas* •:.

l.^a3HaASi,«EJ!Pj?¿j¿S£i 1^6 ^^ ß ^^ ew*» tíè-"un aucsli amb doa t ipufs ss colq^

Sf.aci&jS mês de Ia dc*is jttVoS,Lss forma taáa abundant, ês Ia clara^d». pio^

rnatgs mcrìfe bls«& .p»» d*w-».ll,*sn«» Ia caa,uPi xic resa ciara,,.bs'Illsin tíu.©a>

taques biar-quea s» .1^s espat-ìes.L« p»den ve.ur« a gaÈ-riguas o turons d»

'r*vggts'eiJ sacla3fi-3s^ida-,cszGartt qualsevol tipus de pr8£a $de& o*un ratolí,

» '..miss. iI^brafca<,r.in-s i tot de ueusdes ha capturat tuostais«

ii^aS^LÜä^ÄSääaSSa^ä.51^* ^s a "^*' K^***snys contrastada i aao una i£n»a

!vassufs ;í l*sssts-em rfs? Ia e#e,fs ra r faa ímaïe r i q.uetía una col ia^pe^ vtmtu

ta dwsS;:S Ráíltísrç.s í G.üäique vsyeds Is veuen a ftanoïcfc»

i *|-;j;.;i..ls. pt-ixiM:.:-jS-iis, L'aquila esparverí

ilt:-::f|||-iSii '»-._ ,.: . .-..

1^1
ft. CJ

GitfU#** â.*i"â

-joan rsiralles '1 .Picoi-ri*:-



cjuia musical de ma>lonca
III- M U S I C S (I) GLM—4

Aquest apartat és molt divers. Dins oll hi posam compositors,

intèrprets instrumentals, cantants, cantautors i recopiladors. PeI

fet ae ser una cosa actual només hi incloem els vius. DeIs desapare-

guts ja se'n cuida Ia història. Actuani en base a Ia relació apofrtada

per Joan Parets, al qual agraïm profundament Ia seva col·laboració,

desitjant que no sigui Ia darrera ni Ia única. Tots els lectors ens

podeu ajudar a completar dades.

A) COMPOSITORS

Gosme Adrover Vidal
(Santanyí, 1935?)

Romà Alís (Ciutat, 1931)
Jaume Alemany Paacual (Sa Vileta)
Josep Amengual Mayrata
(Biniali, 1908)

Bartomeu Artigues Febrer
(Felanitx, 1915)

Ferran Alzamora Albéniz
(Ciutat, 1928)

Miquel Aguild Capllonch (lnca)
Miquel Adrover Mascaró
Joan Bauoà Company (Sant Joan)
Bartomeu Ballester Montserrat

(Campos)
Ramon Ballester Vives
Francesc Batle Pons (Lloseta,1933)
G. Bauçà Baucà (Vilafranca, 1939)
Andreu Bennascar (Santanyí)
Joari ̂ ibiloni
Baltasar Bibilo;ii Llabrés (Binis-

salem, 1936)
Pere Bonet Lir (Ciutat, 1917)
llorenç Borràs de Riquer

(Ciutat, 1925)
Fra.ncesc Bonnín Aguiló (Sa Pobla,

1933)
Antoni Caimari (Sa Pobla, 1943)
Esteban Cloquell Vallespir (Sa
Pobla, 1936)

Ramon Codina Bonet (Manacor, 1937)
Joan CoIl Com;any (Ciutat, 19l6)
kiquel Colom Rullan (Sóller)
Matilde Colom (Ciutat)
Pere Cortès Fuster (Inca,
Francesc Cres^í Canyelles

(Ciutat, 1955)
Francesc Capllonch
Pere Deyà Palerm (Ciutat,
Jaume Domènech CoIl (Inca,
Bartomeu Estaràs Estaràs

(Valldeniosüa, 1941)
Rafel Estaràs

sa, 1933)
Guillem Fiol
1918)

Nicolau Fortes
1918)

1905)

1912)
1926)

Dstaràs (Valldemos-

Colom (Valldemossa,

Fortesa (Felanitx

Mantserrat Forteza-Rey
Margot Puster (Manacor)
Gaspar Fuster Veny (Manacor)
Antoni Galrnes Riera (Manacor,

1907)
Guillem Gelabert PoI (Consell)
Antoni Gomila Aguiló (Inca)
Llorenç Gamundí Alemany
Jaume GenoTart (Ariany, 1932) .
Jaume Gamundí (Muro)
Miquel Janer Mora (Llucmajor)
Miquel Julià ±°rohens(S'Horta,1927)
Pere Julià Ribot (Ariany, 1926)
Bernat Julià Rosselló (Felanitx,

1922)
Rafel Juan Mestre (Porreres, 1908)
Vicenç Juan Rubí (Ciutat, 1945)
Gabriel Juan Salom (Santa Maria,

1928)
Enric Juncosa (Ciutat, 196l)
Pere Eru Lladó Daviu (Valldemossa,

1904)
Ivïiquelina Lladó Vidal
Margalioa Hiró (Manacoj0, 1907)
Miquel Manresa Gomila, 'Terloia'"

(Felanitx, 1899)
Antoni Martorell Miralles (Montuï-

ri5 1910)
Jaume Mas Porcel (Ciutat, 1909)
Pere Josep Matas Bover (Santa
feria, 1934)

Joan Mateu Brunet (Bunyola, 1925)
Antoni Matheu Mulet (Ciutat, 1934)
Bernat Mestres Creus (Bunyola)
Joan Melià Mestres (Porreres, 1921)
Pere Munar Carbonell (Sancelles,

1925)
Gabriel Mulet (Algaida, 1901) I
Josep ïíicolau Ramis (Biniali,1902),
Damia ïlicolau Roig (Vilafranca, i

1907) j
Serafí ïîobot Oliver (Manacor)
Francesc Obrador Burgtajera (Ciu ta t ) ;
Mateu Oliver Maimó (Felanitx,1904)j
Tomeu Oliver Martín (Felanitx,1894)

Biel.-
Toni Pascual.— !
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RACO 0*INFORKATICAy

'~Q*r.;föt ' l* lnformat ica ja s'ha fet un raco' a. Ia n,astra vida»

Ja na hl ha bar sense un "coraecocos*' (amb un prc -ama par fe.rnos passar

el t.enaps i desafiar las nostres habilitats),ni c *cina que no projecti,

si encara no ho te,mecanitzar els seus fitxers,i - faeturacic>els llis_

tat;s.<t.fin.s i tot. Ia més jove de les revist*s,la nostra PORIULAi,ha mt_

oanXt.zafc els llistats de subscriptorsrle3 adreces de carraus»0 .Esfc 'am

3ficats^cada un de noltros,a dins un munt d» waquinastals bancsf a Ii-

tslefortica,a EMAYYi;,a G£SA ( ia Uniuersitat,a Ia casa asseguradora dc-

cotxe...

I encara ,cc5 qui diu,no hem fefc tnes que comonpar r p8rquQ «st^ molt

ape<rp el dia en j.u . aquest, petit, dimoni^es co- terteixi «n una eina irr

prescindible per a qualseuol es tudiant , (pa? resoldre els seus nrabismeíj

. per tenir a raS tota l'informació i

docu.mentaciS que ara ha ds consultar

an> tx)ms engQrrosos),insubstituibla

e qualsevol despatx d'un ptofessional

(metge s t iniss érs, arq.uite ctes 3.economi s_

tf»Sf. . •} •

H1»» e"s nacessari justificar s*a^

aquest raco*No us sembla intereasac.t

començar a tenir quaiqus idea d r . / . - t

els ordanadors?- Qus ès un ardsnador? Q qu« Is ur*bit i un by ta%o ur<.

floppy?«

Ja han arribat al nostre merest micra-ardenadora a unr, pr&uo

assequibles (menys de 50.QQQ ptes),Qwa e*s aixà q.ua corapr&s? Quina nw__

mcria necessites per comenpar a fe r cosetes? ftuà es aixc d'o tpat-ematica

binària o funcions booIeanea7,Q,ue a3 això- da programar? I als llengu^tgari

I quines coses en poden fer amb un aparell d'aquests?—

Tot aixo i moltcs coses mes,que es relacionen arob el tnón de l*in_

fcrm^tica,les vc ld r íem recollir en nq;u&st raco,comenpant9n3turalB!ents>

per Io més senxiilj,o per lcr que sembli íses interessant ais nostras le¿

tors,Estarem atents a ies vostres suggerencias...(feu-les Hrribar ssi

interessa e.l tema! ) * I si ja n'ets un iniciat,vols col,laborar amb^f"^

si. que es sstar af.ícat a l*all de Ia ^voluci6 tecnUca qua i--e*ns tira
-T f Tonl P»
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ED!P,Al PR|NCPAL
freballar amb Guillem Cabrer Is sempre una bona tasca.En

referesc a treballar en coses de teatre.En Gkïillem és un home extre
madament rigoros,sumament detallista,perfeccionista a totes...com *"
pertoca a un home de sensibilitat superlativa.

I és que el teatre d'en Guillem no permet improvisacions:
milimetrat,estudiat,compost,ben assajat.,.de cap a peus.Emperò a Ia
vegada permet una identificació de l'actor amb el personatge,

-"El meu teatre,Pere,es sempre pol,lemic.A cada nova estre
na Ia crítica es divideix,i les opinions són divergents.En Io que *"
sí es sol coincidir és en el que hi ha una feina feta".

Feina que pot agradar o no,perb aixb es una altra cosa,
Vaig treballar amb en Guillem pel març del 79,quan "Aina Sacoma"

Tota una bona experiència que no oblidarem els qui hi participàrem»

-"Era facil,despres "d'Aina Sacoma" fer un teatre especta
cular,amb masses de gent,Per aixb vaig rompre el magnetisme que eT
teatre d'aquest tipus porta,i vaig fer el "Monblegs","Capitel.lo",
obres totalment oposades a l'espectacularitat,

La Mosica en el teatre d'en Gyillem noés banal,te tot un se_fl
tit,"No,no som Uagnerià.El meu concepte d'Art total no em convenç,""
Apart de que l'bpera alemanya no m'agrada gaire,Com Uisconti,Uerdi
és el meu music,L' bpera de Verdi s'acosta més a Ia meva concepció
del teatre çom espectacle",

EDIP és el darrer muntatge d'en Guillem Cabrer,No vull dir
el més ambicios,emperb sí un dels més complets:hi ha una tasca
d'investigació histbrica,com és ara els vestuaris i Ia Mtfsica(un
quartet instrumental interpreta ritmes i melodies de l'època classica
grega),Aquest EDIP és dinamic,lo que no vol dir rapid,E"s mogut en
el sentit que tant el cor com els personatges estan dotats d'un
moviment lent,perb constant,

— "£s difícil dosenmarcar un espectacle grec del seu
propi lloc,Si bn ha vist una tragèdia grega a l'aire lliure,per
exemple a Epidauro,poc Ii dirà el meu muntatge,

Perb les limitacions no poden aturar un treball i
una inquietutí".

El drama/ somni d' Edip ens espera al Principal.

Pere Estelrich,

nfFtfff^AClgTPARR OQÜTftL

Ll Ram,
A lesIO,aO:Benediccio dels Rams,
Ofici amb lectura de Ia Passió,

Dijous Sant.

A les 9 Missa solemna amb lava
tori dels peus.
A les 11,00 hora Santa.

Divendres Sant;
Solemne funció llitu"rgica amb

adoració de Ia Creu.Itinerari
Processo:Alcazar de Toledo,AlbBr
to Castell,Nostra Senyora del
Carme,Queipo de Llano,Trinitat i
3ose* Antonio.
Dissabte Sant«

A les 9 Vigilia de Pascua,foc
Nou,lectura,lletenies,Benediccio
del Ciri Pascal,

Diada Pascal misses 10,30 i
7,30.



:-:OLÜCIÖ TOES PASSATMPS :'DEL M-E3 PASSAT

T'Sdel'' Mar Pons i Damià Perel3 6
. -_- - . r . -,

îv.-itzontnlpîA-^^ V3,
;-. G-Los, So, 8.ff-Lluna, Ell.» I-3i,0,P.

Verticals!l-J'ove,Ullsr.2-KLa, A,Oli. VR,C,Rasu. 4-Ona, Cf, TCo. 5-N,P,Ess.. 6-Is,R,
0 „ 7- Si w -, Sb. B-Suarr, L, I .'Q-E; An#el.

PASSATEMPS D'AOTTEST' ; F,^S

uori'*iKontald:A~Fé 30 dies/Part de Ia c*ra.-B-Al revfes>ajrfriele feneni,Es
r-i->na a les en^,<^des«~C~Anijnal,Renou,-^CÍonsonànfr,Al reves,anxmall <nie- Bo-
t?i i nlca.-S-Al rev^s,acrucleix'-a''tuT lloc,Al r«^B,mov±ment de Ia mar-.Conso-
r:un.nt.-F-Tte3Tiinaci6 ver.iial,O.uarr eomença a sortir el sol.-Gr-AniTnal,Article
fe;rn'eni r>lural.-H-Terres r>er seTnbrar,Consonant.

'7^''tlc^ls:l-NoTn de donr.,Consomrrt.-2-Nom de lletra,AniTnal.-3-Consonarrt,
'rvrr&v?? aeri,Con,1imt de flors.*4'-Ma*a. animals-,Connonant.-5"-Xot-,Article
r r tdef in i t femeni,Consonant.-6-Al r<evfcs,*ne rro ês dolent.Ocell rue snrt d'ixn
cTt,,-7"A.l r."v^8,sprveiy neï- nos^r-hi cosen,En tenen eln n.ncellsr,-8-Tocftl,

B , I 0 I 0 T, Ti T' A
A B A G I ^) S 0 TT
0 S' ^ P T T 0 Tj. T
R T R T' P T ü M 0
R I 0 Tr I n V A. 0
A 0 S r U T 0 TT A

p ^ TT B n o T? R

Eu acmesta
sopa de lletr^F
M; ftn. set
mit'jans d'p
desplaçarse

Cercau-los!'
2PD.I*C

l^auroïNo te dssanirais' segueix s8mprs,no t'atuTis,uenceras.8nes relacions*
TaïïdTàs un itíal.li roolt h o rw 6 s « £» corpí;La s classes te tíuen perdut.Sones
relacions amb ia tewa parella.Guenyeras molta de doblBrs.Paixo3;Meoten ies
t«V83 relaciona arab ais amies^pot ésser que quan als nacessitis te girin
i@s sspatlles i això és raolt qreu«Uirqo:£LS problemes tamiliars te oaixaran
Ia tnorai,psr5 Ia recuperaràs prest.Fafeina,si no te canses alcançaràs«
^¿íu_ro_¿Navegues amb un vaixell perilios*Bones finances tandràs aquest aiss»
L'amor te ve a favor>Aquari;Fas molta de feina mantén aquest ritmc,es fa-
vorable.Uuida Ia teva salut>Aries:Enhorabone vas progressant en tots sls
cispsctti3,segueix.No siguis tan pasiu amb les cosas actuals.Cancer; üiva Es~
panya*Uagueria moita*No an fots ni brot,Lstudia iesoposicions.L'amor te
ve a camí.Saqitari;Fe més esport i no fumis tant.Problemas amistosos.bu-
ilit nnantal .Lie6; Ll'. teua colera Is perjudicial per Ia saiut,te trastorna
al cap*Estas enamorat,pero el cas és incompatible.Geminis:Estas molt ena-
fïiorada.Düclaret pero alerta a aterrar de mala manera>Capricorni;Cuida els
tnus lrepuisos personals,podan provocar moltes lluites entre Ia fami,la par-
sona est.imatía i els araics. «iAÍf-lí

XíTfío ^oe>vs

.. -/at - HMfafaUWMKM&

PoHaiewois
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^T7"osires virtuts y alegrîa
y .direm ab vostron favofy

Joseph Espos de Maria
Criadordel Creador.

Vo<tre Real descendencia
es de raolt gra,p digoidat
major t lù 'de sapiencia
teniu que home creat ;
Mes go)6$ yehent en Maria
cncarnar Jo Redentor, .
\oseph espos de Maria
*"•iadordel Creador.

^"-enteniment que tenia
•o» D«u io p0jt e$plicat
tanta$ virtuu jpoSehia ,
que los céls "ûetpaotafi
Que aIegra ea Ia e»t4^(av •
gozareu del Salvador ;
Joseph Espos de Maria
Ctiador del Creador.

*<>
«0-
«•

*«•

^-
«•
«*•
+

*«»

*+
&
«•

*<«•

$
0-
«•
«•
*

Ab conselI vîngut del ceI
AnomenareuJES.Uâ,
'el Divioo fitnanuel
y restaîpinfém.cwfus;
Goig centireu cnnnt Maria
pari Jeiui Salvador ;
Joseph Espos de Marîa
Crtador delC««dor.

A^ grao cîencia gardareu
¡os treba)ls de iquest roon,
alegrareu y entriirueu
en ]o dir de Simeon :
Cuant digué qae rooriria
Jesus per nostroa amor,
Joseph E*pos de Maria
Criador del Creador.

Ab gr&n ciencia guardareu
Io bon Jesus, de parili
fusteretjant sustentareu
d $ D e u h > P a r e loPUl:

<̂^
Pues gozau tu co.i.r ;ïíi
pregau per tqt per ior:

•J Jose°sph Èspos de R:.v' ì &e

*<fr

*<^

^-
^•<fr -—„ - -
^ Toseph Espos de f ^ s r 3^> « » _ . r . .r. ^ •
<*•
«•
«

^
«̂•
4-
«•
•«»
<>•
<«•

TengU<reu tal f'
c u a ! h a v i a u mene*:» ,
de veurerió inc?eat
Hoffiode un pobre ; , t e r ;
Perodespaes esxaa tíegria
veurel *atre <toctc,r* . 'octor.

V * •

Criador del Cread?r.
Ab «mor y feve;- xcia

vostre Esposa y Fi'i :»rvireu
humil pobre ab pc'"
cast <om UQ angeï i
Y coal verge ab .«??;
gozareu del Salvad<
Joseph Espos de Ma?;a
Criador del Cread

En Ia Imprento fa rtHohnga.

teia
nreu;
•ri«

Gonfrares yconfraresas del gloriós Pare y Paí tarca
Señor Sant Jo$ephEsposdcMariaSantisima jPare
putatiu de Jesus delGremi delshonorables F:sters

ariyi
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Hi havia un teups, i no f,°. ,;airc, que el calendari inarcavu
tr.o.akiions ce tot ti;,us, feines cie cnnn i domestiques, celebra-
cio"c áe fccter relir:ioces i 'iii.r:anos, així cor. l'els.boraci5 d*or-
narnents i productes nen^ívols directanent relacionats arab Ia pro-
ducci6 ar.rícola i el mercat. La incorporació de noves tècniques
c'e cultiu, així com Ia comercialització dels productes originà-
riament d'eleboració aoine;tica han anat aniquilant costur.is i
tradicions que durant ;:iolt d '^nys venien j.arcades ^ e r Ia crono-
lcgia dels cultius o del santoral, i que constituïen, encaru que
fos d'una ranera inconscient, un?- fornia d' identificació ar.b uns
elements propis de Ia cultura popular.

Una de les tradicions lligades al ten;ps de Paequa i que
encara sobreviu, sobretot als pobles, és 1& de les panades, ro
biols i crespells. Abans es feien a totes les casee, llevat d*-a
quelles que duien dol o eren pobríesimes.



gloses FETES PER TONI SALVA (ALIAS CALET).

A Ia vila tenim glosadors il.
ni Calet.Va néixer l'any I9IO,dia
quia de Sant Marçal.

PREGUNTA.-
Homo viu com Ia centella
això sap endevinar
qual és sa planta que hi ha
que fa fruit bo de menjar
i neix mascle i mor femella.
RESPOSTA.-
Sabem que l'esparaquera
és un esparec com neix
i si no el cuien com creix
neix mascle i mor femella.

PREGUNTA.-
He reparat molts de pics
tal vegada tu també
me vol dir un sabater
per què se llep-a els dits.
RESPOSTA.-
En això ho sap qualsevol
sa peegutfta que vos he feta
el sabater els dits se llepa
perquè no s'aferr el sarol.

PREGUNTA.-
LJn abre que és bastant bo
i sa gent quasi no el cuida
damunt les fulles fa fruita
i damunt Ia fruita fa flor.
RESPQSTA.-
Tant si és cotorra com lloro
això sap endevinar
s ' a b r e q u e a c a b d ' e x p 1 i c a r
se diu figuera 'je moro.

Quart
CYeixent ^

Cù'T^Tc/de Kttb*

Cci'n C(trri()
c/.0^ s^ r^^neK

lustres,un dels quals és Hestre AntO'
16 de maig,i fou batiat a Ia parrò-

PREGUNTA.-
No sé si h'hi haurà
quin animal és aquest
qQe neix fenella i mor mascíe.
RE5POSTA.-
Ell"es de tant mala casta
que menja i no paeix
de tant que s'enrredonaix
neix femella i mor mascle.
Quin animal pot ésser
es que he anomanat ara
s'infla com una tafarra
i acaba que mor un re
és sa paparra.

Recopilat per niquel Romaguera
i Canyelles.

FACEH LES FESTES NOSTRES
;

:,Portelans en vistes que a Ia passa-

l i da reunio*de dia 25 de febrer l'assis-

it-tència no va ésser gaire nombrosa,do*

naml'ultimatum,es a dir se ferà una

reunió dia 25 de Marc,on se decidirà

si se fa festes del" Carme o no,

La paraula Ia teniu voltros.

Vos esperam a tots.

G.E.F.O

L | /I fe*r ç *.¿ .o,

ESPRAFOCS%
! ~r
|C/o&P* L/0'mptxvi lNc.A

! Pa/perer^
rERW

t/r\*ït >4nToY^ij> PovM
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De fe t , panades en feien tot l'any encara que ÊO'tengueesiri la
trascendencia que suposaven al temps de Pasqua. Durant Ia Quaresma
es feifin panades llises (sense sucre) plenes de verdura; bledes, pe-
:iols, colflori, i també de peix, com mussola.

Les panades de Pasqua es feien de Ia millor farina. Al PIa, el
pasto era de pasta llisa i als pobles de muntanya agradaven do2kces,
encara que això no es pot generalitzar; anava a gust de Ia casa.
S'omplien de carn de me, pollastre o indiot, amb trojjets de xuia i s_o
brassada seca. EIs robiols eren de brossat, confitura o cabell d'àn-
gel. El pasto era dolç i de les talladure£ en feien els crespells.
Es solien fer el dissabte de Glòria, però no es fienjaven fins l'ende-
mà, ,1a que era d i j u n i . A j r a é s , primer havien d'Ssser beneides. Aquest

_dissabte passada
^panaaes.

eI^axZ&8s, que anava beneint les cases i alhora les
Un escolanet anava repicaht una campaneta i així avisava les

que s'anaven preparant per a rebre el SaXJ^s. EIs qui acompanyacases,
ven anaven cantant gloses com aquestas

Picau Ia sal
de Ia canal
de Ia canella
Dau-mos pa
i escudella.

Deixem Io dol
cantem tots amb alegria
anem a donar
los bons Pascos a Maria.

Totes les cases feien un donatiu, en doblers o en espècies.
Els..fadrins s'aplegaven per anar a.captar panad.es de casa en caéa,

aonant guiterres, guiterrons, ossos i canyes i cantant gloses. Després
feien una festa amb ball a Ia qual convidaven totes les fadrines d'a-
quelles cases 'quehavien donat panades 1 robiols. ^avA4<>fl tv^

Aquest costum el trobarn encara viu a molts de pobless Sineu, Ari
any, Bugeg> Montuïri i d'altres. A molts d'ells són els quinto& els
qui les drganitsen. També s'anomena "Ses Sales" (diaen si aquest nom
ve d.e Ia cançó que acompanyava el Sc^Bas), "Ses Caramelles" i "Es
Goiers;í (Goigs de ses panades) són altres noms.

S'estol de joves arrabava a una casa i cantaven?

líoltros som quatre salers
que no havíem captat mai;
si voleu venir an es ball
dau-mos panada i no rnésc

JS l 'amo d'aquesta casa
Déu n'hi do Ia sanitat
ses sales p&enes de xeixa
i els orons tots plens de blat,

Ses panades m'heu de dar
g&osses i ben atapides
i si no són beneïdes
noltros menam s ' e s c o l à .

En aquesta casa honrada
ja hi comença a sortir fum»
Maàona enceneu es llum * *•
.i mos dareu sa panada.

Si l 'amo o sa madona no feien cas, llavors cantavenc

A l'amo d'aquesta casa
Déu no n'hi do sanitatDea no n*hi do sanitat
ses. sales plenes de rates
i els ,orons d ' escarabats

LTo mos donau sa panada?
no Ia vos agraïrem
i a sa fia Ii direm
ratada més que ratada.

EIs '''Captado7BTs", "Salers" o "Goiers", cantant aquestes gloses
f'oien un bon replec de panades, robiols i crespells per a Ia bulla.
Així celebrav-en Ia gran festa do Pasqua, temps d'alegria, deixant
d.e costat una Quaresma plena de privacions i dijunis.

(\) rMn^.
Miquela Lladó
MUSICA NOSTRA,—



A U nooUatEa...
Boordina: Ramon D. Uillalonga.

Jb^tt^%dl·JJUL fLOfL>uiarc.
Les parets; delimiten l'espai interior. No existeixen columnes i sobre les

parets decansa tot el pes, per Ia qual cosa són d'una conseiderable amplària,

uns 60 centímetres. Totes les parets són de pedra o marès.

Quan Ia casa consta de dos aiguavesos Ia paret divisòria as, també, de con-

siderable amplària i fa de paret mestrs.

Les parets que limiten les estances interiors, - anomenades mitjanades-, són

més primes. Solen tsnir uns 15 centímetres.

Poden distingir-se diferents tipus de murs o parets;

-Paret de tàpia; feta amb teraa amassada i premuda dins un motlle; es deixa

aixugar a l'aire.. Rosselló Verger dcifineix aquest sistema de construcció

fet en fang i argamassa que uneix les peces formant una caixa que es farceix

formant una paret amb materials de poca resistència.

-Paret secat Es aquella que una vegada tallades les pedres regularment es

pot prescindir de l'argamassa. Es van recolzant en filades succesives.

En algunes cases es superposen aquest tiuus de paret amb Ia tapia.

Sobre l'origen d'aquests sistemes de paret existeixen diferentes teories.

D. Rubió Bellver opina que aquest tipus de oaret obeeix a una tradició asi-

àtica.

Per contra Torres Balba considera el sistema de paret seca essencialment

mediterrània. Finalment ffliquel Forteza ho atribueix a l'aprofitament de Ia

gran quantitat ds pedra existent.

-Paret de caridatqe; construïda amb peces de mares en filades.

Les parets que limitesn l'interior construïdes en pedra solen tenir en els
angles un a cantonada formada per maresess superposats que formen angle.

Coberta; Ia més corrent és Ia de teules que descansen sobre una estructura

de fusta. Per al seu suport es serveixen d'elements com Ia jassera, les bi-

gues etc. •
La carcassa amb jàsseres és el sistema en el qual es sajbstitueix Ia paret

mestre per una biga principal quo transmeteix Ia càrrega de les demés bigues

als murs laterals.
.La carcassa de canyís és el sistema més corrent. Cons de una carcassa quc

descansa spbre Ia paret mestra (que és més alta) i les laterals. Sobre les

perllongues s'entrunyellen les canyes impsrmeabilitzant-les amb fang, guix

etc.Sobre aquesta carcassa es coldquen les teules, modernament s'han subs-

tituït les canyes per rodones .
A les vivendes, sempre s'uitlitza el sostre inclinat ja que lacoberta pla-

na just apareix a les dppendències adjuntes i serveix per secar producte az

agrícoles.
La principal funció de les teules és Ia recollida de l'aigua de pluja mit-

jançant Ia composició de los teules en filades de forma concau i coleades

una damunt s'altra. Aquestes trameteixen l'aigua a una altra filada de teu-

les encaixades a Ia paret o sostingudss per mènsules que les manté lleuge-

rament inclinades. Un altre sistema és que les teules descansin sobre un



unes peces de màrès anomenades mitjans teladers.
Les teulesque acompleixeo, aquesta funciona rsben.el nom de "Careneres",

de "capçalera", "llonera" i "serrera"; A tot el conjunt s'anomena "canonada".
Les teules que es col.loquen a Ia coberta en possició còncau reben el nom
de leula "encastada, "encallada" i "obrada" mentres que les que es col.looen
en posic ió convexa s'nomenen teula "cobertora','-de "coberta1,1 de "cobrir1,1 de
"tapadora" etc.

L'aresta dels dos plans inclinats està cobnrta per una altra filada de
teules juntades amb pastat que s'anomena "anguila".

EIs sòtils de l'interior normalmenb son plans formats per bigues. El ais-
tema més antic és el de bòveda que se'ns presenta en tres variants:

a) de canó o mig punt. De superfície cilíndrica qua cobreix l'espai
comprès ontre les parets.

b) d 'aresta. Pot esser nervada o no. Es fa sense cintra serviht-se de
cadiratge amb fustes que es fiten cap a Ia direcció de les .

cordes dels arcs.
c) de volta de quatre temps. Tenen el seu punt de partida en un mateix

nivell.
EIs arcs. Es fan servir per separar els dos aiguvessos i sol,al ser de mig
punt una mica rebaixats "ansa de paner" llisos o amb unes senzilles mot-
llures on parteix Ia corba de l'arc.
Les seves dimensions són reduïdes ja que no solen ser més grans dc 2 metres.
Les escales. Quan Ia casa es de més d'una planta, aquesta es comuniquen mit-
j^ncant escales interiors que segons el seu punt de partida ss poden establir
elstipus següents:

a) Quan el punt de partidc esta totalment cobert per una paret o
tempanellamb un finestró pera Ia seva il.luminació.

b) Sense temnanell quedant tot eltros descobert.
c) Amb un tros amb tempanell i els primers esc lons descoberts.
d) escala de caragol amb escalons en espiral a un eix vertical

i encastatia tot el seu recorregut.

L'ORNAmTMTAClg.
La sobrietat és Ia característica mls fonamental. L'ornamentació de Ia

fagana es reduix a algun gravat sobre el portal amb Ia imatge d'un sant o
el nom de Jesús, cercant més un »motiu màgic-religiós que no dßcotatiu.

Un altre ma£iu religiós es Ia gravacim els portals o finastres o fines-
tres d'una creu o una placa de pedra amb el nom de Jesús. Altres vegades a-
pareix l'escut de Ia família com a motiu de dictinció social.

També un altre motiu de caràcter rsligiós consisteix en Ia col.locació
d'una creu en gl'extrem de l'anguila de Ia teulada.

A Ia zona del sur i surest és molt freqüent que s'intenti embollir Ia
façana mitjançant l'estucat i pintar una br,nda de color ocre com a fita de
Ia divisió de les diferentes plantes. Aquesta mateixa banda ocre enmarca les
finestres i "ortals guan aquest són allindats. Aquest sistema es- fa servir
a partir del segle XIX. Abans s'enniarcava els portsls i les finestres amb
una banda blanca de calç. Les cases rústiques i les més antigues presenten
sempre aquest sistema. La moda més recrnt va consistir en donar color amb
cel o ocre tota Ia façana o al manco un rodapeu d'un metre d'altaria.
A l'interior també predomina Ia sobriatat. EIs motius decoratius, molt so-
vint es redueixen a Ia col.locació de rajoles amb figures de fruites o
flors en Ia paret frontal de l'escurador o al rebost.

ma Pi1argalida Barceló Rosselló.
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POSTVRA A QVE SE PODRAVEN-
DRE EL PEIX EN LAS PESCATERIAS DE ESTA

. Qutat, conforme reíolució del M. Iluílre Acuitamene de Ia matexâ,
'celebradeaís ai.Fabrer i763.aia quai, no fe po^excedir per ningun .

pretexto> Ia que fe ha acordada à íuplica del Gremi dePefcadors.
Amparador, y PaIomidas... ^. fous. * Xuclas,yGerretMitgenfer.. ̂ í^-
Än^uiias'deliiar, yourviuiay.TposH"TKiuioia,, L,iunaaa,yoalKoBc. 2. L5.
Pampob,Pagafa,yAmios.. ^ fous. J Efcars, Cafons, y Gats....;. a.f.6.
Llop de Mar, y Sefclet../ $. fous. | Àlatxe mitjancera, yMoxó 2. £ 6.
Dew!s,yvetrefadeTomnas.ipus. fA!adroch,ySaupas > 2.ibus.
Efpets,y QMdes...y-. 5- ̂  Bifos, y Morraiîas ,.,. a.-fou&
Rci'x, y LHfas de Mu...,..5; fous. | Rap> y McUufas>;: 2> fous,
jVloiL% Lîufos, y Padafos... 4- £ ö- [ Retjada, y Ciavell. 2. fous.
PageUs, GaIl, y Bafuch 4* £ 6- £'Pop, Geliares, y A!atxeta.. 2. fous.

c*,v4 rrifi ¿Tuytugue ......a.fous.Toñina, Mabrcs, y 5ard... 4« rouî.
Bonito!s, y Morrudas 4. fous. j/Agoftench, y Oranok.v«.. i. f 6.
Uagoftas,yCap Roix 4« ^03- LQ^M- Y Grancas......,,w*. i. £ 6.
Aranes,yCa!amas., 4-fous. j*.Mila, y Ferrafa....,...^..v;i.f. 6.
Obiacies,Guilas, y Efcorpares 4, fous, ĵ**jf* ^* ̂  <ç* ^<&>*^ ŝ .3<^^* ̂ » vöv
MorenasiCÏngres.yRafeis 3A|p,^BVFERA.;,;,
Uampugas, y Verats 3- fous. Vuoila Gauu ,, .;6. fous.
Tot genero de Roquer.... 3- fous. ,¡Anguilas....... .. ., ...;s. fous.
Sorcíls Boeas, y Aìacxe... 3- fous- ^lJpps,yOradss '.,*'). fous.
Sardina yC;ei-retPamfi!....3.fous.-|'Liifas,yMu)o!s 4- fous.

Cantaras y M-"'b^^^J°us"Cabots ' : 4'^V^»***« ' 5 ^ ^^«^»^»«^fr^^r^SC^..^-^:'^^^^*"!™»»^^»»''"«^^^^



O1IXXI D€ P€NSIONS Antoni Haura,63

60 09 36

PONT D1 INCA

i

€>uíllem
TDídal

MATERIAL S I
CERAMIQUE S

C/ Prínceps d'Espanya,5-T:60 21 32

ES FIGUERAL M A R R A T X I

'*ESTAURANT

C\)À ''&fcotMvob'Wtf*K
C/ 3aume I s/n

Tf:60 24 76

SA CABaNETA

(Per carretera

de Sineu,Km 8)

##**

LLEGIU

pòrtula

r#fr ::>

7*THX Pv: í

• ; . f - i i
w-̂ CWnHraiA
SANCSTW<

CAJA DE BALEARES
"SA NOSTRA"

TAMBÉ A PORTOL 1 SA CABANETA..




