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lanostrûpetitagran història
Tornàrem a parlar de Ia revista,bolleti o diari i dels

objectius que mos interessava dur a. terme,.^os agradaria molt donar

a conèixer què és Focs i Olles i que hem fet,quee feim i què pensam

fer.I uns dels principals objectius era que eldiari servís de con__

tacte entre nosaltres i el poble i entre Ia mateixa gent del poble

de Marratxí.Aportar cultuia,-mitja d'informació projpi i ademls s'a£

ceptarien idees,col.laboracions,crítiques,demandes,etc.

En aquosta reunió també s'aprovà que sortitia Ia revist>a

cada mes i en el contengut de Ia revista hi hauria els segoents

articles:Informacio Interna (notícies d'afitivitats),informacio lo__

cal a nivell de narratxi,prmgramacio cinema,a£tivitats escola,fut_

bonl ,columbicultura,ciclisme,cacadors,esglesia,Ajuntament i altres

articles de creacio,col.laboracions,propaqanda,difusio d'articles,

narraEfiLons,poeraeE,enqUestes,concursos,i altres idees que qualcú*

folgués aportar.

Però mos faltava el nom de Ia revista,i per això férem un

concurs,una de les preguntes del qual era que mos cercassin un nom

apropiat,Pero ningú en va aportar cap,per això nosaltre's haguérem

de fer-lo o cercar-lo.Férem una llista a Ia pissarra molt llarga,

amb els següents nomssFqcs i Olles,Portol,Ca'n Bum,Es prebes,Es saig

metles i garroves,Foc i Fum,Es cossiol,s'olleria,La Trinitat,Por_

tula,i altres noms que ho puc nomenar,(oensura).Tal veQada mos

agradà aquest darrer, perquè tenia una història darrere.

També aquest any,feremuns calendaris,que per cert,mos d_u

gueren molta de feina,i el qui va posar més de Ia seva part,va

ésser en Bernat Palou.
-: ^

Férem un parell de 'lleis internes com per exemple:la. con_

servació del local,ja que no era nostro,sino de l'Ajüntament i dul

Ministeri de l'E'ducacio;unaltre fou Ia regulació de l'entrada de

nous membres del grup,i també Ia sortida.

Per a Nadal preparàrem les Ha.tines,amb e-ls al,lots de

Catequesi.

Dia 18 de Desembre canviàrem els secretaris i així quedà

constituït:secretari oficial,Toni Hesquida,i secretari substitut,

jo mateix.

• -.•••". Pef aquells dies se rumorejava Ia sortida de: dos membres

del grup,per5 això ja en parlarem el mes que ve.

Documentat sobre les actes del Grup d'Esplai

Focs i Olles

Miquel Romaguera i Canyelles



El C.D. Marratxi,eontinua dinsun.a baixa perillosa que.
hcm anat denunciant,durant aquest mes passat de Marc,ha jugat quatre
partits,contra el Genova,Loret,^Son Gotleu i el Puigpunyent,des vuit
punts;possibles na guanyatnomés quatre,un empatament das$ant el Geno__
-va molt perillo*s,ja que Is un equip que aspira com^el Marratxí a pu^_
jar i en cas d'empatament final a punts seria el Génova que quedaria
per davant ja que .té el "golaveratge" directe a favo.r,un empatament
dins escamp del Lloret,guanya al colista Son Gotleu per 4-1 dins
San Caulelles,i día 27 va perdre dins es camp del Puigpunyent per
4-3.

Com hem dit en un principi es molt poc bagatge 4 punts de vuit
possibles per un equip que manté aspiracions de millorar sa categoria

El Marratxí desprès ;d'haver fet una gran primera oolta,que
ningú Ii pot negar en aquesta segona volta,va perdentmolts de punta,
Ia qual cosa ha permès al Génova i 3uve,que acabaren sa primer§ volta
amb dos otres punts de desaventatge damuftnt el Marratxi,que l'haguin
agafat i encapçalin sa taulaclassificatoria amb un punt d'avantatge
damunt el Marratxi,i aixo- no és Io pitjor s-inó que el Son Cofconeret
easta a un punt d'ells i el Son Sardina a tres i el cal.endari que
queda no és molt agradable,ja que ha d'anar dins Juve,actual líder
Son Sardina,Santa Maria,.Pla de Na Tesa,i Cafetin,com a sortides més
fortes,ja que maldament el Santa Maria i el PIa de Na Tesa,noestiguin
pels alts de sa classificació' quan jugant contra, el Marratxí se sol
creixer.I dins Son Caulelles ha de rebre el Son Cotoneret,"amb sa
circunstancia que ha intentat superar el "golevaretge",i són 7 gols
es que ha de fer.

Uns des punts mes fluixos del Marratxí és sa defensa,ja que
fins ara 45 gols amb vinticinc partits Io que dóna un promig de 1,8
gols per p',artit,lo que Ii representa ser s'equip octau mes golejat
de sa sego'na regional,lo que se contradiu amb sa davantera ja que
en aquest aspecte és sa millor de sacategoria ja que té un promig
de 2,84 gols per partit,lo que va a demostrar es desfase entre sa da___
vantera i defensa del Marratxí.

I fent un petit comentari des partits que s'han jugat dins '
Son Caulelles,direm que contra el Genova,s'empata a zero,resultat
que a dir de molta gent va ser injust ja que. el Marratxí hauria fot
medis suficients per guanyar es partit.

S'altre partit que ha jugat a Marratxí va ser contFa'el :
Son Gotleu,al qual Ii guanyà per 4-l,va se'r un partit molt dolent !
i si el Son Gotleu,hagues estat una miqueta més bo de Io que va |
serhaguéspogut donar un disgust. j

Esperem i desitjem que a sa crbnica des proper mea
poguem alabar es joc del Marratxí i que no deixi perdra tants de
p u n t s.

MIQUEL BOSCH.



ELECCÍONS A
LA VILA

Oferim les cinc candidatures dels Pa£tits polítics que es pre-
senten per Marratxí a les properes eleccions d'Ajuntsment.

Les abreviatures que segueixen els noms indiqq^ns
CA= Sa Cabana
IND= Inflependent
FI= Es Figueral
MX= Marratxinet

PD= Pont d'Inca
PO= Pòrtol
PT= PIa de na Tesa
SC= Sa Cabaneta

AL^NZA POPULAR

1) Felèp Juan Fiol (SC)

2) Miquel Canellas Serra (Po)

3) Gaspar Thomàs Moyà (PD)

4) Rafael Matas Jaume (PT)

5) Francesca Mora Mezquida (PD)

6) Guillem Canellas Salas (10)

7) Antoni Riera Morey (PD)

8) Jordi Sureda Tugores (SC)

(A.P.)

9) José Peixeira Rodríguez (FI)

10) Sebastià Juan Pizà (PD)

11) José Calero Amengual (CA)

12) Melcion Munar Matas (PT)

13) Miquel Sured.a Canellas (Tu)

14) Antònia Munar Jaume (PT)

15) Manuel Rotger Salas (PIa de
Son Nebot)

PARTIT COMTJNISTA DE LES ILLES BALEARS (P.C.I.B.)

1) Guillem Juan Mas (SC) 8) Agrícola Marí Escandell (PD)

2) Margalida Thomàs Andreu (PD) 9) Vicenç Orell Marí (PD)

3) Rosana Giner Ruiz (SC) (Ind.) 10) José Gomez Dote (PD) (Ind.) •

4) Juan ValeijeGarcía (FI) (Ind.) 11) Encarnacio'n Griso'n Marí (PD)

5) Joana Ferrer Garcia (PD) (Ind.) 12) Francisco Martínez Navarro (PD1
(Ind.)

6) Teresa Caimari Aleixo (po)(Ind.) 13) Victoria Abellan Navarro (PD)

7) Josep Jiménez Vidal (PT)



PARTlT SOCMLISTA DE MALLORCA (P.S.L.)

1) Guillem Ramis Moneny (PT)

2) Miquel A. Lladó Ribas (PD)(Ind.)

3) Antoni Costa López (PD) (Iiid.)

4) ffiesús Ramírez Vadell (CA.)

5) Antònia Bauçà Bosch (PD) (Ind.)

6) Bernat Sureda Garcia (PT)

7) Caterina Canyelles Amengual (PO)
(Ind.)

8) Miquel Sastre Bestard (PT)
(Ind.)

9) Margalida Company Gelabert
(CA)(Ind.)

10) KS Lluïsa Vilar Pérez (PT)

11) Pere Ba'uçàBpsch (PD) (Ind.)

12) Miquel Palou Sampol (PT)

13) Antònia Llobera Balle (PT)
(Ind.)

14) Maria Lladó Ribas (PD) (Ind.)

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÍÍOL (P.S.O.E.j

1) Baltasar Reynés (PD)

2) Manuel Pardo (PO) (Indi)

3) Mario Fierro (SC)

4) Antoni Vila (PD) (Ind.)

5.) José Vallejo (FI)

6) Diego Díaz (PD)

7) Martí Serra (PT) (Ind.)

8) Domingo Onieva (PD)

9) Jaume Serr& (PD)

10) Jaume Ramis (MX)

11) Francàsco Gómez (PD)

12) Rafael Llobet (PD)

13) Miquel A» Ferrer (SC)

14) Fermín Iglesias

UNIO MALLORQUIM (U.M.)

1) Guillem Vidal (PO)

2) Antoni Montilla (PD)

3) Joan Juan (SC)

4) Antoni Company (PD)

5) Joan Cardona (PT)

6) Caterina Canellas (SC)

7) Bernadí Homar (CA)

8) Miquel Romaguera (PO)

9) Francisco Garzón (SC)

10) Joan Bestard (SC)

11) Josep Pocoví (PT)

12) Antoni Salvà (PO)

13) Magdalena Colom (SC)

14) Bartomeu Barceló (CA)

15) José Lozano (CA)



LANA ©ÍERTA
Amics,m^agradaria contestar l'anticle aparegut a Ia

secció FENT CARI... del mes de febrer del 83.B.e més que contestar

e:n vïull donar una altra visió.Tampoc no em puo* estar de dir que

sl tuf capellanistic que pren Ia vostra revista m'embafa una mica.

Entrem en materia,El Sr. 3oan Tries es demana q.uè hem de. pen_

sar els cristians;jo contestaria que els cristians poden pensar el

q.ue vulguen,q,ue una llei d'avortament no val diD cje tothom estigui

obligat a avortar i a. més a més. Ia decisió d'avor/ ar és lliure i ind_i_

vidual i exercint aquest dret lliurement no es ti pitja,condiciona,ni

retalla Ia l&ibe.rtat del vei,del germ.a o de qui sigui.

Comença Ia vida en el mome.nt de Ia concepció?- Segons D. Vice_n_,

te Navarro,cafce.dratic de S.alud Pública i Redicina social i del treball

a Ia John H'opkins University,aquesta qüestió és més aviat un problema

filosbfic i no cientific;cientificamont esta demostrat,segons l'asso_^

ciació de g,enetiate<s més important d'U'.S..Ai.,que fins el tercer mes,

Ja massa cel.lular no poit viure independente;ment de Ia mare.

Si elsrics poden anar a avortar a l'estranger i els pobres

ho- h,an de fe.r aq,u>i i en males condicions em, sp"bla que és una inj,us_

txcia social.Si taram.ateix l'avort és un fet, real al qual no Ii po.dem

girap l'esquena,no és estar a fauoir de Ia vida el possibilitar que Ia

gent vulgui avortar ho pugui fer cara alta i amb bo>nes condicions rae_

d'iques?- A\ls U.S.A,. d' enpa q,ue s'ha legalitzat l'avort ha disminuït

en urv 40?2 Ia mortalitat materna i en un 2Q% Ia mortalitat infantil.

No) és aixo estar a favor de Ia vida?—

Què són relacions se.xuals facils? VoI dir,el Sr. 3oan Tries,que

les relacio^ns saexuals han d'ésser foiçosament difícils i penoses?-

Aix.o,al meu parer,no és altra cosa que filosofia de re,primits,o mes

aviat una conseqüència del subdesenvolupament sexual d'un poble.El

dia que: sapiguem usaoi el se-xe amb Ia mateixa naturalitat que els

ulls quan mirara unp.aisatge preoios,o el nas quan flairam una bona

menjuao o un bon perfum,aquest dia les nostres relacions seran plena

ment mo>rals^facil,gojosas i ens mancarà .un element menys per comple_

tar Ia nostra esca^a de valozs.Ergo: votem per un sea.e l·liure.Ens ho

diu el poetaj,"donaras.goig al cos,que per això esta fet,i pagaias

a Ia carn el tribut d'alegria que Ii pertoca i que ja fa massa segles,

q.ue Ii deflem" l) .

La reivindicació de les foques,balenes,voltors o altres animals

en perill d'axtinció no em sembla opartúcomparar—ho amb el tema de

l'a.V'ortament.Sóin problemes pra>u dlstints.Els animals tenen un sistema, ^

de conservació de l'especie que regula !'eguillihri ecolbgic.Si l'equ_i

libri ecològic és trencat per Ia ma de l'home d'una m>anera incontrol_a

da,l'especieno pot adaptar-sé alnou proces i desaparGÍx.Si es re_i



vindiq,uen le.s foques és parq.uè estan en perill d'aXtinciaj,de desap_a

X'êixer de Ia macro—cadena. ecalagica on l'home es desGnvoUjpaeEn canvi

l"'home,si desapareix,no sara perque un govern 'aprovi una llei restric

tiva de l'avort.fflés aviat, seran- als rnisils i altres herbes nuclears

qui ens foragitaran del món.

Per acabar m'agradaria saber: perquè els h.o>mes d'Església nomas

mouen aldarull davant determinats pro'blemas,Fa tenps davant el divor_

ci pareixia que al. cel i Ia terra s'havien 'dc bes-ar,i ara que,de tant

o.n tant surten, esta.d'í&tiques als dlaris ì ens adc iani. que aquell tra_a

bals d!e: divdrcis q,ue 'anunciaven s'ha convertit e un pe.tit percen_

tatge xnfim.Per que. no hi diuen i'a seva mai devant probleme.s co>m els

de- RUM.ASA,,contra el pecai; capital del''avasio de capitals,contra les

5.ndustries. que> n.o r.e.un.eixen. e.ls mínims de. seguretat o use.n productes

tC)XXCS «,.»

Rcfü.l Crespí, Ma^c 83

1) UIDAL ALCUVER.,j'aume : "El llum. de Ia teri-a" Due_s_

rondalles farci.des i altres narra.cions^

Coil. Tia de Sa Raa]..n& 3.Manacor 198Q

C 0 N X 'N pa Pe re r IQ

papereria
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FAHILIA AUUI ? " ~ ^ "

Me demanen que parli de Ia família i,per sinceritat,sols ho puc fer

dos de les meves conviccions cristianes.

Croc en el valor fonamental de Ia família com a cèl.lula insubsti-

tuïble per a establir una societat que sigui humani,com a primer àmbit

d'amor i de convivencia,com a comunitat bàsica per a l'educació* dels
infants.

La família és-la conseqüència de l'amor entre l'homo i Ia dona,Im-

plica que aquest amor sigui sincer i estable,que no ae confongui amb

una mútua atració" passatgera i superficial.Sola sortint de Ia visió uma-

chista"(encare molt arrel.lada entre nosaltres)podrem tenir de Ia famí-

lia una concepció dinàmica i enriquidora.

L'estabilitat de l'amor dependra,en gran part,del diàleg normalitzat

entre l'homo i Ia dona,de Ia participació mútua de preocupacions,proble-

mes i somnis,del respecte envers Ia personalitat de l'altre,del compar-

tir plenament les tasquesi Ia responsabilitat del seu nou estat de yi-

da,i,si són creientsydèla vivència eh comú del seu creixement en Ia fo.

Sßlameritdamuntd'aquestas primícies podrl parlar-sa de parella.I,

de tal parella,tal família.La vida,es evident,no es pot improvisar,la

família tampoc.L'amor ha d'esser r0spectat,s'ha"de jugar net"per no cau-

re després en Ia monotonia de tantes parelles que passen al costat de l.a

felicitat per qué no han sabut prendre l'amor com a cosa molt important«

No és l'homo Ia "màquina de .d.ur els doblers",ni Ia dona el'*r-'obot i
< ' Ì

qui cuida de tots els datalls de casa".Totes les responsabilitats han ;

d'esser plenament compartides i,per què no,les petites feines tambe*

Així podrem parlar de família.Els infants aprendran enels seus pa-

res l'actitudde respecte,de dialeg,de participació i de joiaque serà |

bàsica per a Ia seoa educació.Els consells dels dels pares de poc servci^

xen si Ia seva vida íntima no és plenament consequent amb elque diuen

o manen.
En temps passats,l'estabilitat de Ia família tenia com a base l'au-

toritat del pare.Les coses han canviat i és en bé.Avui l'autaritat dels

pares de poc serveix si elJs fills no troben un vertader clima d'harmo—

niai de convivència. ' - , ' • ' " .

Dir','t'estim"es molt fàcil.Aquest amor demostrarà si és vertader si,

Is capàç d'anar creant una família on tots s'hi trobin bé i eadascú s'hi

senti en EeI seu lloc.

Holts diuen que Ia familia,en Ia nostra societat,s'esta dissolguentc

Això depèp de l'actitud que prenguin els joves que pensen en unif les se-

ves vides.El qui està ben clar és que Ia cri.si actual només es podrà su-

perar sitenim unavisió.clara de Ia PLERSONA.

Per a un cristià to.t,aixo està clar si no redueix Ia. seva fe en uns

actes deculte seguits més per costum queper necessitat,Sols Ia vivèn™

; cia profunda de les seves conviccions evangèliques l'hi faràn convertir

sn realitats de cada dia lapràctica del'man'am6rrt principal:ESTIf1AR DLU

' ï ALS GERFIANS. 3oan Tries.Rector del Seminari,,
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D1EK BROSSA...

Carrer d'BnBrossa o més popularmentCosta d 'en Brossa.
Brossa és el llinatge d'una família que habitava en aquest carrer
•del segle XCTaI segleXVT, enscomunica en Zaforteza i Musso-
les- que, c o m e n molts de casos, ha toponimitzatCiutat.

Actualment el carrer ésmolt conegut per les seves cases de
mobles economics 1 éV una viaque ha sabut conservartot l'encant
del carrer comercial sense gaire sofisticacions.

Dibuix: Vicenç Sastre; Text: Jaume Llabrés.



C O N T E S
EL BRftU DELLS SET aOLQR&
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Anam de mans 00'l'Calendari''ohtiata an e& temps;vGurem,asssguts

vora Ia foganya i passant lavetllada un padrl,l'ama En tòfol i al

seu ndt,En Periquet.

L'amo En T%fol era prim i magre,,alt com un pal de ginGstra,La

cara,B'ixuta,plena do. rues,una por any,mitja amagada baix un cap'oll dea

palmes.Las mans sastanien lsscartcs i Ia pipa plena de fulles de fi.

guorq esmicaladas.

En Periquet tenia els ulls com das ascarobats vivaretxos qua ;

m.irauen les cartes que dc Ia baralla aoTtisn.Tot ell era. de carn bla_n

ca anrarada de llum i da rosada.

;. —tJ d'oros i cobro!m

— Carai,p'adri!.Sll no u/os c,abr.an ala raials a Io butxaca!-

— CabarrGt!.El que passaes q,ue perds mass=a!-
~ Qualsevol!,,Heu. nascut. antre cartea..o(corasJLr5s)..,PadEÌ.,..»v'a>?-

qua sabeu t,an;t,o,no en sabti^U: nap d'historia qpe parlas ds les

i^arteSoc.?- j

^ Certament,,,Per:b has de saber que has fet rodolar el fflBtì per^

sajnent a,apoques llur,yadt3S a.la nostra.,,

Bi3-a,,o,racoTdc un.a gran.flue.rra cntre las cartas d& distints co

lors perquè una carta blan&a volia essa^r Ia raina da les cartcs» :

flMeshiores,lGS ca.rtes se dividiren en bans i Ia guecr-a entre slles

come:npac

LLarga fou Ia guerra i. mplt&s la.s cartes quc hi- morJLcGn,pGro

Ia Grar, Carta Blo>nca paguá a Ia fi puJar cl. tron de las cartas,

Cbnvera d'un país e.xtrany,agafìa les cortes que no l'havien^ vo_l

guda reconè.iJêer sobirana i les forma amb ca>dan&s de farro a un, pal

JL ordena als saus soldats que .las pintassen de blanc,

Aixl,a cop de pinzoll,las cartas pardaran llur llGnguatge,S'ajc_

dena tarrtbé que les cartatcs filles de las cartas rebals fossen t-im̂

bé de blŒic pintodes,Aixi condemnaren tot un poble a anar par sem_^

pre: de blanc,,,

— I dura molt aquestdesgavall?—

— Si que dura,Periq,uet,,, Però al més dissortat és que quan

lcs cartes come.npauen a perflwî el coior blanc pel pas del temps,cn

vingu6 un altre q;ue uolia osso,rr "l'amo ds ses omot-filas",Alashores

digue:"Jo sam jo i uosoltres Jo i com jo soa| blau ho serou tamba

v-osaltros",I mana buscar t-otes les cartes del regna i.yV'a far-les

formar a toc de creu a un pal més gros qua el de Ia Gran Carta Bla_r^

ca i amb un pin^ellofr pinta de blau les; dissortades caités dientt
11Si tornau mostrar el trostre co.lor,vos empresonar6",N'hi va hauar

G^jQ s'atroviren a m.ostrar~lo i cgjan ell se'n adona,les va fet e_nv

presonar amb grilloins,,,

^ Oh p>adr i ,» ,qu in país tan dissortat,..!

~ Cert,Pero mira que1 ElI mari un dia i les cortes deL regne



varen veure afluixar—so los cadenes... Vingué un. ferrer i amb un

martell G;smicola els panys...I de:.sabte,sentiren el bramull d'un brau,

Tots giraren el cap i veren un brau negre i lluent que venia

pel camí.Mentre ana>va atnecant-se,de tota Ia terra brollaven insectos

i animalons.-Ed brau passa dqv.ant una banda dexigales que el saluda_.

ven amb llur música. ; . :

EIs ametllers s'inclinaven al seu pas i les campanetes tocaven

amb joia.,.,

EIs pins obrien llurs pinyes i do.naven pinyons als infantsjles

rases i e.ls clavells pfe.riren parfums a l'aire.;ies taronges i les nuï

granes,amb lluBpell obe-rta,af'crire.n grel·ls a tots els que passaven.

ffimb aixo,el SoI envia un raig al cor del brau i féu brollar de

sa pal·l l'Arc de Sant Flartí. amb als codors de totes les cartes del

Regne. ,

El Brau< arribà al peu de Ia muntanya i digué amb beu tremolenca:

"A,.la fi, puc tu>rnarad,me;u regne del que tant de temps he estat absent

Vinc amb -paraules dó'pau per a-tats vosaltres i vull que cadascú son

color pO'rti.Tots sou un com cls germans pQio amb distinta cara,,,",

Tots. servtire.n volar cd cor i agafaren al que tenien al costat

i començaren a ballar jadasos. .H:av-ia acabat Ia nit,,.

• ~ oh padri,que formós aq;ue'St pais!,Di.gues-me el seU nom!-

— Sepharad...!.1

— Sepharad...! Ro:coTd les;paraulas d'un p,oeta:

"Tss que sigaen segurs els ponts deldialeg

Í mira de comprendre i estimar

les raons i les diverses parles dels teus fills.

Que la''plug,a caigui poc a, poic en els sembfrats.,,

(En Poriqu^t badallà isedorm;segueix a.1

padrí)

i l'aire passi cpm una estesa ma . - . ;

suau i mclt benigna dam.unt els amples camps,

Q:Ue Sepharad visqui ate,rnament

en l'ordre i tn Ia pau,en el treball,

en Ia difícil i.merescuda llibertat,"

— Si,P'eriq.uat,darmpuro estigues aletta.Na tats gaudeixen

davant un quadrc de molts de co>lors.RGCorda que el negre és Ia

unió de tot,s els calors i que el nugre es,doncs,el senyal delq unit

tat dels germans.,, pero mai cruguis qua.ho és el blanc-,el biau,el

vermell,el gro'C o el verd.Sods el negre és unitat.

I l'amo En Tofod deixii Ia piQa Spbre Ia foganya,agafa Ia

p>ala i cobr^i amb cendra el fo¡c perquè covas fins l'endema.

Llavors prengué Ia llentia i se'n dugué el seu néfc cap a Ia

cambra.

Fora Ia caban.a,la nit acabava i a trerkC.d'alba po:drenv veure

ad brau i tot el poble danpant cap el Gran SoI.'

Gabriel Seguí i Trobat Ciutat 18 anys.



L'degriQ mai es pot comprar.
Mo cerquis La Fslicitat alla on saps que no Ia trobaras,Mo vujL

guis tenir tnés diners qjje els necessaris.No creguis qjje l 'Amor es re_

due ixa l s imp lep . l ae r sensible..Si--eVnecessarJLsBp.arar-ss de Ia socie_

tat pe.r ser lliure,fes-no.Sap,cpje: el que- penses de tu 'mateix éscnolt

més ifnpo>rtant cflje el que pugu ina r r i ba r a pensar els altres;pensa qu/e

ens podem comprendre e l suns als altresjparò quo intecpretar nomes

ho pat fer cadascú amb ell mateix.Vull parlar a favor de Ia Pau,de

l 'Amor i de Ia llibertatjsl,de Ia llibertat,perq,ue amb cl deure,la m_g_

ral i els manaments no feim feliços als altres,p-rque amb a ixona ens

fcim feliços ni a nodtros mateixos.

Avui cn dia ens pareix,no ja possiblG,>siit6 normal i correcte

quo un hiOme intel.ligant i sensat acdiqui totes les soues forces a

guanyar diners o que lcs posi al scTuei d 'un partit politic,El que a

ningú Ii passaria per Ia mant ós que dedicas aquest&s forces a l 'Amor,

i a l 'a juda.Dcrs d e l a burgessIssima America f ins al rotgíssim socialis^

me Sovietic,en cap concepció filosòfica realment moderna tc l'%or. ;

el paper de simple factor secundari del placr,per a Ia regulació de.J,

qual són s,uficients uncs quantes noimes higieniques.Qui sap si cada

homc té enucja de Ia persona que ve.u pcr damiünt d'ell o pcr dauall« :

Qui sap si cada. vida té; envc:ja do l'qltrc i cadascú jut ja eL seu dcstjÇ

mes difícil quc els dcls altres, .[- ':

La Felicitat cs cl prcmi d'aqucSita vida,pcio és un prcmL que no

es pot compiar.Una persona podra tcnir sempre tot allo que es p'ot con^,

prar a¡mb dinera^pcro ostara c o m d e m n a t a veure com precisament el millor

cl nes hcrmós no cs p>ot comprar amb dincrs.El millor,Bl mos hormós n_o_

m6a cs pot pa§ar amb Ia propia anima.;' '

La Felicitat 's A>mor ,no cx, altro. coae*El %^o sap. cstimar-Ss falic^.

Dcs de quc camcnçam a estimar comcnçam a scr lliurcs,i Ia Felicitat •

no és més ijjo cl restultat. dc llibertat i Amor.Pcrb és impossible asstJ^

mar als a l t rcsscns cstimar—sc un mataix,L'odi cap a un matcix és

exactament igual al més for t agoïsma i produeix cl matcix aïllament

espantós i Ia mataixa desusperació.

El mcs hcrmas s'cn>s prc;santa sernprc. de mancra quc al-ccstat dc

l'Alcgria té també trisÍLesa o tcmor.Pcr viuro Ia Felicitat ps necessari

davant tot daslligar-sc- del tomps,i amb aixo tant del tomo-r com de l'cj

perança,pü.ro Ia majoria dsls homes pcrden aquesta capacitat amb els

anys.
La Fantasia i Ia Intuicié no s'on més que formes de 1 Amor.Amo:r as

c.apacitat par a comprendrG,,pcr- somriure davant- el dolor.fs capap d'a_

conseg;Uir all̂ j matei* que tota. educacio,tot l'inteloctei tota crí-ticc

no aconsegucixan.RaJuaciQ-na las coses més allunyades i supera el temps

al relacicmar les coscs més antigues amb las més modcrnes.NomGS ell

dóna. seguretat,nomes ell té rao,perq,ue no pratèn. tanir-la.

Jaume Socies LÜJll.



LA LLENGUA de

EX TU9W ali bit)
Quan una persona castellano-parlant diu

t ' •• - < . I
de les lletres "uve", "a", "ese" i "o" està

i

I "

cada, dia.
-t&tfUA

que Ia paraula "vaso" es compon

donant a cada lletra el seu nom.

Per contra, massa sovint, quan un catalano-parlant ha de fer el mateix,

sol deletrejar una paraula donant el nom de

l
!i
t
!
I

i '
les lletres en castellà. j. ',

Tota llengua anomena les lletres de manera distinta, segons Ia seva fobè-j j
! i

tica. Així Ia lletra "h" en castellà s'anomena "hache", en francès "Hacbe", i >

en anglès "aicht" i en català "hac. -

s Les lletres, com les coses, les bem de dir pel seu nom. Vet aquí com s'a-

noraenen les lletres en català:

O ° i í

b be I ' .
I Jota

{ ce 1 ela

Ci ^e fT"i ema

U e p| e n a

f e f a Q o

Q ge Q pe

h hac q

( ce trencada

Kje_ccrcduE/n^ uA>Le- . „• .
f

S'ha de dir En lloc de

. KKXXHX Despesos Gastos.

. Una anàlisi de sang Un analisi

. Davanter (de futbol) . Dclanter.

. Lliure Libres

-.

f erra

CT essa

t te

U u

i

\

t

V . " ' I i
I t

j !
\A / ve doble j |

i>
i

X ics o xeix ' i
i !

•
\ / i grega

"7 zeta

•

.

I

de sang.

Ramon D. Uillalonga.
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GUIA MÜSÍCAL OE MALLORCA
III^-M U. S I' C'.á'" (II)

A) COMPOSITORS (Continuació)

Miquel Aguiló Forteza (Campos,1891)
Antoni Llompart Reixa*h (L·ica,1897)
Jaume Palou Sabater (Ciutat, 1922)
Antoni Parera Pons (Manacor,,1945)
Perico Pomar (Santanyí) i
Bartsraeu Pomar Miró (Muro)
Miquel Pons Melià (Montuïri)
Bartomeu Poquet i Boyeras (Muro)
Onoíre Prohens Capó (Felanitx,1923)
Francesc Ramis i Grimalt (Manacor,,
1921) .

ArnauReyrié's lFlorit (Campanet,
1954)

?ore Reynés i Florit (C.,1952)
Joan Llorenç ReynésSimó (SaPobla)
Antoni Riera EstareHes (Bunyola,

1911)
Petra Riera i Martí (Manacor)
Simó Ripoll Solivelles (Selsa,1950)
Josep Ros i Sancho (ManacSr)
Josep Rosselló Ordines (Sant Joan)
Sebastià Rubi' Darder (Petra,1911)
Joan Sans Llinàs (1907)
Rafel Siquier Torrens (Búger)
Cristòfol Tauler (Felanitx)
Nadal Tries Orell (Sta feria, 1941)
Jaume Vadell Salas (Manacor, 1904)
Açtoni Vaquer i Ramis (Felanit3tL9l6)
3a>tomeu Veny i Vidal (Ciutat,1940)
Kiquel Vicens i Capó (Felanitx)
Miquel Vidal Mesquida^(Campos)
Joan Vidal Perelló (Santanyí)

B1) INTERPRETS INSTRUkENTALS

Agustí Aguiló (violí)
Bgrtomeu Artigues (guitarra)(Fela-
nitx)

Andreu Bennàssar (piano)
Francesc Capllonch (piano)
Gabriel Estarelles (guitarra)
Ignasi Furió (piano)
Joan MoIl Marquès (piano) (Ciutat,
1936)
Margalida Palou (piano)
Josefina Pinya Socies
Josep >Pro-hens (piano)
Antoni Sarriegui
Mique1 S egura (p iano)
Esther Vives (piano)

GMM--5

B2) IHTERPRETS VOCALS

(̂ Dno)
(Ciutat)

(violi)(Ciutat)

Agraïm Ia col.laboració de
'Joan Parets, el qua.l ha aportat Ia
Eiajoria de les dades que proporci£
:nam en aquests apartats.

Insistim en Ia demanda de col.
laboració per part de les persones que ens
j.a Guia Musical. Gràcies

Gabriel Aguilera (baríton)
Francesca Alomar (Sineu)
Antoni Alvarez
Conxa Artieda Aznar (Ciutat)
Carme Bennàssar (tiple)
Francesc Bosch Bauça (baríton) (E1S
porles)
Francesc Cimpins Morro(Inca,1927)
Francesc C*no Caitallops (tenor)

(Artà, lf-.l)
Bartomeu Català (tenor)(Vilafranca
Francesca Cuart (soprano)
Joan Baptista Daviu (tenor)(Ciutat
Joan Grau (Inca)
Joan Juan i Bauçà ( t e n o r ) ( S t Joan
Josep de Juan I5ondenar i Rovira
Bernat Martí (tenor)
Francesca Martorell de Tous
Maria J. Martorell (spno)
Caterina Negre Pefotti (soprano)
Francesc Obrador Burguera (baríton

(Ciutat)
Paula Rosselló (soprano) (Manacor,
1958)

Miquel Rosselló Giménez
Antoni Vidal MoIl (Santanyí)

C) CANTAUKORS

Antoni Alomar Perelló (Llubi,1946)
Joan Bibiloni Febrer (Manacor,1954
Pere Btnet Mir (Ciutat, 1917)
Joan Ramon Bonet VSrdaguer
M« del Mar Bonet Verdaguer
Marusa Cano
Rafel Ferrer Sancho
Lluís Forteza (Petra)
Miquela Lladó Vidal (Ciutat,1948)
Antoni Morlà (Ciutat, 1945)
Antoni Obrador (Búger)
Bartomeu Penya (Vilafr.&nca)
Llorenç Rosselló Horrach (Sta Marl
Antoni Vidal Bibiloni (Binissalem)

D) RECOPILADORS

Gaspar Aguiló Forteza (SaPotola,
1926)

Bartomeu Efijaenyat Estrany (Sóller)
Bartomeu Estaràs Lladó (Valldemos-
sa, 1896)

Mestre Antoni "Fai" (St Llorenç)
Antoni Galmés Riera (í¿anacor,1907)
Miquel Julià Prohens (S'Horta,1927
Pere Joan Porcel Moner (Andratx,

1923)

!..

puguin ajudar a completat
Biel.—
Toni Pascual.—
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c o m i sió d 'e n sey o nt s
decQtolò :objectius

Fa una mesTda es.ua formar In comissió permanent de Ia C,E.N.C.,des-
crés d'uns anys d'inactiuitat,3'han fet nous socis i també s'han elabo-
rat una estatuts pels quals es regirà l'esmentada comissió.

Entre els ensenyants de català hi ha una gran preocupació pel fet
que,encara auui,hi ha moltes d'esco4es de Mallorca on fan ni les tres
h o r e s d e c a t a 1 à q u e r e g u 1 a e 1 d e c r e t. E s r e a 1 m e n t t : i s t q u e e 1 s n o s t r e s
professors con'tinuïn parlant en castellà als seus -.lumnes sien o no ma-
llorquins.Des dels primers anys,quan'els infants u n a les guarderies,
al parvulari i primer cicle d'E.G.B. Ia nostra Ue igua hauria d'ésser
Ia llengua basica,la principal i l'única a parlartMolts dels problemes
d'aprenentatge dels nostres al.lots mallorquins uénen a causa de rebre
una ensenyança amb una llengua que no és Ia seua i també per fer-los es-
tudiar i conèixer temes realment aduersos i llunyans a Ia seva realitat,
al seu entorn.

Tots els habitants de Ia nostra terra,sien o no nascuts aqui,tenen
cl deure de conèixer i dominar tot el que fa referència al bagatge cul-
tural de Ia comunita't a Ia qual pertanyen.

Quan una família peninsular,pels motius que sien,ue a establir-se
sntre nosaltres i uol integrar-se i ésser considerada com un membre més
del poble mallorqui,s'ha d'esforçar per anar aprenint Ia nostra parla
així com els nostres costums i les nostres tradicions.De Io contrari so-
lament tendrem colonitzadors,gent que intentarà imposar—nos una cultura*
l.i seua cultura,i n o e n s deixarà continuar amb Rl que és ben nostre.

EIs ensenyants interessats per a restablir l'aspecte lingüístic del
del català a Mallorca' han reconstru'i.t i posat en funcionament Ia seua !
camissió.Hi ha ganes de fer molta de feina i també d'ésser coneguda i ¡
tanguda en compte com a grup que lluita per aconseguir que Ia nostra
llengua sia el mbbil comunicatiu de cada un dels mernbres del poble ba-
leàric.

Esperam també qus ara,i després d'hauer aprouat l'Estatud D'Autono-
mia,es uagin millorant tots i cada un dels aspectes que han estat tre-
pitjats per persones contràries a.ls nostres interessos i a Ia nostra so-
cietiat.

CaI fer força entre tots i no deixar-nos manipular.El nostre poble
no ha de morir,sino tot Io contrari ha de demostrar que realment uiu,que
ha uiscut sempre i q'ue té una història que ho confirma i ho ju_sti.f.icav-'

ESTIMEM I LLUITEM PER LES NOSTRES CQSES,TENIM TOTS ELS- DRETS.

Aquests són els- Esta.t.uts- de-la""C.E.M.C.

l.--A Ia CENC hi poden pertànyer totes aquelles persones que 5indepo_n

dcntment de Ia seua titulació i de Ia seua condició al centre on troba-
llen, siguin enseyants de o en català a qualseuol centre docent de les
illes Balears i PitiUses; així com totes aquelles persones interessades
2n Ia normalització de Ia nostra llangua. .. ,

;2.-Din.s. lta_ C.E,N.C- -hi haUrà" una Comissió Permane-nt, ünsEquips de Tf_e
ball,'l'As'sembrea General i les altres Assemblees que se cregui opoitú
conuodar« La Comissió Permanent estara formada per un o dos membres de
içada nioell educatiu (Guarderia, Preescolar,EGB,BUP i COU, FPjEnsenyan-
ça üni'.uersitària, Ensenyament d'adults) i per un mebre de Ia Junta Direc
tiua de l'Obra Cultural Balear. Les reunions de Ia Comissió Permanent
estaran obertes a tots els membres de l'Entitat i tindr^an. u.na periodic_i
tat mínima mensual. Les seues tasques seran les segUents:

a) Conuocar reunions i Assemblees Generals.



ti)Fer !canalitzaria" informació interna(comunicats,dossiers)
i actuar com a portaveu de I entitat.

cìCoordinar els Equips de Treball.
d)Mantenir les relacions que Ia CENC hagi d*establir amb al-

tres entitats.
Tgualmeht,tots els Equips de Treball estaran oberts a tothom que hi vu.1
gui treballar.
EIs Equips de Treball seran inicialment els segUents:

'Elaboració de Dossiers.
Assessorament dels ensenyants.
Seguiment^de l'aplicació del Dossier Je BilihgUisme.
Elaboració de propostes i alternative-.
Elaboració de material dittSctic.

3-Seran objectiu? de Ia CENC:
a)Coordinacio dels ensenyants de o en i atalà dels diforents

nivells educatius.
b)Fomentar l'intercanvi d'informacions i d'experie*ncies (el_a

boració de dossiers)
c)Organitzar trobades d'ensenyants i cursets sobre Ia didàcti-

ca de Ia llengua i Ia literatura catalanes.
d)lmpulsar l'ensenyament en català i l'elaboració i aplicaci'ó

d'uns progames adients a Ia nostra realitat.
e)Assessorament als ensenyants.
f)Elaborari presentar propostes per a Ia normalitzacióplenia

de l'ensenyement de o en català.
g)Se.guiment de l'aplicació de les normes legals vigents sobre

l'ensenyement de o en català.
h)Aconseguir Ia plena normalització de l'ús del catala,oralment

i per escrit,a tots els centres d'onsenyança.
i)Denunciar tots elsceeoB'd'agressió al nostro patrimoni lin-

gUístic i cultural. • ;
l)Promoure l'elaboració de material didàctic.
ll)Coordinacio amb altres entitats o'ensenyanta^de Catalunya

i del País Valencia,i tamba d'altres nacionalitats de l'Es-
tat.

m)Col.laboracio amb totes les entitats i organismes que tenguin
responsabilitats politiques,culturals o educatives a les UIe
s Balears i PitiUses. • ; ' "

n)Aprofitament de tots els canals de comunicació existents pe;r
difondre Ia problematica,les reivindàcacions i l'ús de Ia
llengua catalana,

o)Treballar per a Ia normalitzacio,e.n tots els camps i nivells,
de Ia llengua catalana i de Ia nostra cultura.

M§ del Mar Pons i Francesc Casasnovas.' ' ' '
Ensenyants de català i membres de Ia C.E.N.C.

CAFE N 0 U

SA CABABETA
C/Oleza,

LLIBRERIA

ESPIRAFOCS,

C/Bisbe DLlonapart Inca..,.

LLIBRERIA
QUART CREIXENT

CAN CARRIO.,....

SA CABANETA

C/Carrer de Rubi..........Ciutat.
C/Oleza.



Històries cl Historia
(UNA PRESENTACIÓ DE NOVES SECCIOWS)

Coneixer Ia història és interessant. I en el nostre cas -A5arratxi
enconcret- apart d'interessant és necessari p e l f e t ^ q u e n o hi ha res
publicat en aquest aspecte i per tant Ia nostra història és descone-
guda. Llevat d'una sbrie de pregons de les festes de Sant Marçal que
apunten algunes notícies, i de l'opuscle de l'ex rector del PIa de
na Tesa, Baitasar Moreyy'sobre l'església de Sant Llatzes, Io demés
que hi ha son referències mo3tt senzilles espargides a diversos lli-
bres que tracten d'història de Mallorca o de visites als seus dife--
rents pobles, Bn resums res.

Ja fa una sèrie de mesos que meOedic á recercar dins 1&, papera_s
sa de Ia Casa de Ia ViIa1 l'arxiu de Ia qual pot ser una bona.font
de documentació sobre Ia història local. El document més aaitic que
s'hi conserva és una còpia d'una visita pastoral del segle XVI Cda-
da l'any 1589), però el corpus documental pròpiament dit comença
amb un llibre del segle ZVII (iniciat exactament l'any l6o6) que, si
bé no arriba a acabar amb el segle se pot completar amb una sèrie de
quadernets.de despeses o "sor4ides de caixa" del nostre Ajuntsement
o "Parròquia", com en deienen aquell temps.

El problema os meu; no som historiador i per tant em falten
tenniques per a poder fer ús adequat del material que es conserva (no
tenc, per exemple, ni idea d'economia històris&a, detall fonamental
per a poder fer un estudi en profunditat de les cnnd io ions de vida
dels nostres avanbpaooab«) j aqu.ont fet ^omlj.r,jona un tant t'l i'ocul-
tat que, evidentment, podria ser millor amb una bona preparació.
Tampoc he estudiat paleografia (= lectura dels documents antics), Ia
qual cosa fa que trobi escrits difícils de aesxifrar (Si véssiu Ia
lletra de qualcun! hi ha per aborronar-se). Però vaja, no pretenc
fer cap tractat ni cap estudi profund; senzillament m'interessa do-
nar a conèixer una âerie de fets que poden ser interessants pels ^ui
viuen o estimen Marratxí. Una vegada acabada aquesta tasca (i no^es
cosa de dos dies: s'ha de revisar punt per punt, interpretar si^és
possible, tornar arrere ei és necessari, relacionar amb Ia història
general o amb els fets anteriors... ós un procés lent, vaja) Io seu
seria completar-ho amb les notícies que es poguessin treure de l'ar-
xiu diocesà (actualment està allà tot el material que era de Sant
Iiarçal) i de l'arxiu històric del Regne de Mallorca. Però aixo% en
tot cas, vendrà després. Per ara n'hi ha abastament amb el material
de l 'Ajuntament, i tenint en compte que està bastant mesclat i pot-
ser trobi coses anteriors a carpetes posteriors, n'hi ha per una bo-
na temporada de destriar-ho. De tota manera, és possible que a par-
tir del mes que ve comencem una secció dedicada a oferir aquesta in-
formació històriaa del nostrc Terme, molt sovint a nivell de simple
notícia referencial o anecdòtica i en algun cas amb qualque comentari
explicatiu o interpretatiu.

D'altra banda, ja en aquest número, començam a publicar un ex-
tracte fet pel rector de Por to t , ,6 r i s to fo lTr ies , d 'un llibre d'ano-
tacions històriques quo es conserva a l'arxiu parroquial. Pou comen-
çat l'any 1924 pel llavors vicari Mn. Bartomeu Guasp i conté una re-
lació dels esdeveniments més relevants de l'església de Pòrtol i de
Ia seva Parròquia des que encara no ho era.

Tant amb una cosa com amb l'altra pretenem omplir un buit que
fa massa temps que hi és i del qual ja comença a ser hora de saber-
ne coses. Esper que Ia idea vos agradegi.

Biel.—



NOTES H)STORiQUES OE
i:ESGlESJA OEPORTOL

5xtret de l 'obra manuscrita quo es conserva a l'arxiu parroquial

intãtulada '$Notes varies £>recullìdes dels llibres i papers d 'aquest
arxiu vicariai) que podran servir per una Monografia històrica de
l'Església de Nostra Senyora del Carme de Pòrtol" i començada per
Mn Bartomeu Guasp Gelabort l 'any 1924.

Transcripció, resum i notes a cura de Cristòfol Tries.—

P_o__RJLjD^

Pòrtol pertany al terme municipal de Marratxí. Es de fundació
i

moderna. El Seri Joan-Canyelles i Canyelles (de Ca 'n Pi) que era molt í

ve l le t ,de ia que durant el seu temps augmentà Ia població en dues |
í

terceres, parts. -Recorda que quan ell era jove, el carrer d 'Oleza,

l 'actual fyJosé Antonio", just tenia unes vuit cases, entre elles l 'a

nomenada "Ca'n Flor1 '? per ' - tant se pot dir que fa doseents anys Pòrtol

no existia.

El nom de Pòrtol , segons deia l 'esmentat Joari Canyelles de Ca 'n

Pi, qui ho sabia de son pare,el qual ho trobà escrit en un paper

vell entre documents de âamília, ve de que el primer que establí a-

quest lloc Ii deien "es Portolà'1"' i d ' a q u í , més tard s el nom de Pòr-

tol.

Record haver llegit a papers de D. Joan Vich, de Santa Maria, del

Camí, que fou rector de Pòrtol raolts d 'anys que "Pòrtol''1 ve de "port

de muntanya" ja que des de Ciutat hom va pujant , pujant fins davant

el Convent de les monges franciscanes, Es pura llegenda. Pgrtol ve

del llatí; Portella—Portola—Pòrtol.

Quant al nombre d 'habitants , entre els .quatrebarris de Marratxí

(Sa Cabaneta, PIa de na Tesa, Pont d ' inca i Pòrtol) el nostro, des

de l'any 192T se'n duia l 'avantatge, prop de mil doscents. Actual-

ment Ii avantatja el Pont d ' Inca ,amb 2.802 habi taAts ,~d 'un total de

tot Marratxí de 7.758 habitants l 'any 1980,, Pòrtol, aquell any, en

té 1.635.

En l 'obra "Islas Baleares" de Pau Piferrer i Josep.íïa Quadrado

(edició de 1888) no se preocupen gens de Pòrtol. Parla de Sant Mar-

çal i anomena Pòrtol de passada, diu: "Solamente los domingos y fies

tas acuden de Marratxí, d.e PÈrtol y de los restantes grupos los

feligreses y una v e z a l año sube a mezclarse con Ia payesía d.e les

contornos el pufcblo palmesano para festejar al Santo con alegre ro-

mería" (p, 1070)
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^
REFEREWT A LA CAlT$j*&UQUEST LEQ***f

Continuant anib el cicle pasqual, del qual vàrem incloure el mes
passat Ia "capta de panades", oferim avui una ve#sio dels "Goigs de
Pasqua;: extreta de l'inèdit cançoner popular de Mallorca replegat per
Josep Massot i Planes (1).

Aquests goigs es cant&ven el dia de Pasqua;final de Ia llarga q u a j
resrna i punt culminant de Ia creència catòlica: Ia ressurreccid de ;

Crist, que es celebrava amb una processó a Ia qual es topaven el Bon ;
Jesús i Ia Mare de De*u, Ia qual solia tenir el cap articulat i feia |
una sòrie de capades mitjançant l'accio d'una cordellina«, Al mateix
temps Ia gent que disposava d'armes d,e foc les feia tronarc

Aquesta processó, coneguda amb el nom castellanitzat de "l'Encuen
tro" encara es celebra a diverses localitats mallorquines.

EIs goigs de Pasqua5 t a l m e n t c o m els de captar panades, també ser
vien per aconseguir queviures i poder armar qualque gresca. El procés
era el següent; Un estol de joves o nins anava a les cases conegudes
cantant "Per prendre bon fonament*, ," Acabada aquesta introducció cri-
davens "Que podem cantar?" i seguien les diferents coble,s fins que ar-
ribaven a Ia requisitòria final: "Què no n'heu fetes panades.. .?" alu-
siva a l 'obsequi que esperaven. N'hi havia una sèrie de versions. La
que cantaven a Lluc és més explícitas

"Venguen, venguen les panades,
los crespells i los flaons
que a < u n altre lloc mos esperen
por cantar-los ses cançons."

Si hi havia oportunitat se solien acompanyar amb guitarres, gui-
tarrons, bandúrries, violins...

Per a poder copsar el cicle pasqual a nivell de vivència popular
vos recoman Ia lectura de les "Contarelles" de Mn. Antoni M^ Alcover,
obra publicada l'any 1885, i en segona versió "augmentada i corregida'1

el 1915, i recentment reeditada -en dos volums- per l'editorial MoIl,
En aquestes contarelles Mh Alcover, entre altres coses, fa una e_s

pècie de "surnma" de les tradicions i costums populars de Ia Mallorca
de fa cent anys respecte a dos moments significatius del cicle anyal;
Nadal i Pasqua ( 2 T , subdividits en els següents apartatss "Corema, Set
mana Santa i Pasqua" i "Ses Matances i ses festes de Nadal", Es una v^e
ritable font, de coneixements populars escrita en el típic llenguatge
alcoverí de rondalla.

Per a abastar Ia part religiosa del tema, Ia seva eaolució i les
relacions amb els costums de fora Mallorca és interessant veure l'es-
tudi fet pel P. Gabriel Llompart (3).

I -com no- també són molt il.lustratives les gleses que el Pare
Gino,rd inclou c^. ';<1 ¿eú "Canconer"<, sobretot'."en èls voiums III i rV".

I res més. Bones Pasqües a tots i qu .e les panades no vos facin
mal.

Biel.—

(1) Una part del qual està actualment en premsa.
(2) També publicats per separat a "Les Illes d'Or" vls. 66 i 68
(3) "La llàmada procesión del Encuentro en Ia isla de Mallorca y Ia

filiación medieval del folklore postridentino" dins "Religiosidad
popular. Folklore de Mallorca, Folklore de Europa'' Palma, 1982

€



POSTVRA DE PEX DEL DIA ^ PER XOS
SENORS REGIDORS DE MES DE ESTA CAPITAL DE PALMA.

Palomidas,Enfos,Pagaras,SefcIet,PcIayes,yAmparador. do l.lunada> Mufola,y SaI-Roix
Orades, DentoIs, Afpecs, y Rcix > . » » » . » , . . do
Sirvio!e, Turiïne, y Pàmpols : . . . . , > . .. » do
Ventrefque de Tumne* * %«i <* V\ %s %^ ** K ri v, -, <do
Liifas de mar, Angui!as de mar, Llops de mar .» » > do
Sarts, Bonito!s> y Morrudes ». . < » » . . . do
Caproix,Afcorparas,Morenas,Gogres,yPeixdeS.Kaphel; ' do

Aíatxe» Sardina, y Aledroch. . . . . .
Alatxete. . . > > • »
Turtuga. . > > • » . •
Culles> y CbIades . . .". . .
Sorells> y Bogas. . >. . . . V. . .̂  . . . . • do

'Xuclas. v k \ . . / . > . ••-. . - * • • . « •

c/o
do
do
do
do

> > > * > > >

JLlagofbs, rofhdas> y vivas t , . . v v*T.». » do :Pop. » > > . , > > > > . > > > » > > , > > > > * » > -
Gerrèt Pamfíl . • • •. • » • • * » » »• • • do Ceiíeras. > » , , , » , > > , > • » > > » » > » • >
( jcrrét , y Gerrèt Agoílench - v • « » " do Cancaras, Bifos, y Moliares., . > , , , , , ..
Cerrét mitgcnfer- • • » • ». • • > » • > » . » do Saupes, y Maliufes. ,, » ,
PageI!s, CaI!, y Bafucli , . , . . , . t . . do Afcorbais. » , > ,
Padaços, Mabres, y tot genero de Roquer, , ,,.V do Molís. » , , > »
Arañes- • • -c '. .. . . . » • . . do Llifas,Muyols>LIops,yOrades,aeIaBufera,
Calamar,Verats, Moxó, y L l u f o s . - . . . . » i d p Anguilas,de Ia Bufera. , , , , , .»
SigaIes, y OrenoU. . . . ... , . » ... > » - , / "db PolIa-Carau,de laBufera. , > , >
Efcar, Cafons,yCats. » » » > • > > . . <• * .. do Cabots,delaBufera.
Kergade, CIave l I ,Romaguera ,yMi la . » > » . do|

> ? 3

> t t • »

CtO

CÌO

•Jo
do
do
do
do
do
do
do
do
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