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-..e Pòrtula?,.. Encara?

-Sí. Per que no?

Seguim en marxa malgrat les apariències i les errònies

informacions de certs mitjans de comunicació dient que Port_u

Ia havia mort«

Encara queda molta tasca que' fer i una mica d'empenta

per a dur-ho endavant.

El fet és que darrerament hi havia cansament i poca de-

dicació. Per desgràcia tots tenim massa coses que fer. Però,

al cap i a Ia fi, aquesta revista és una d'elles i les ganes

de continuar ens empenyen,

De qualque manera aquest nou número marca Ia fita ini-

cial d'una nova etapa. Ho coneixereu ben aviat, i possible-

ment el mes que ve vos podrem oferir nous plantejaments al

respecte.

Com sempre demanam el màxim per Ia vostra part; CoI0Ia-

boració, apoiament i paciència.

Per molts de motius, gràcies,

La Redacció.—



MUNICIPALS

PLE

El passat dia tres,l'Ajuntament celebrà ple ordinari,el qual cons-
tava de 18 punts,que s'aprovaren sense cap,mena de discussio,per part
de l'oposicio,el punt tres que tractava dels jocs esportius s'aprovà
que es'farien dihs el primer semestre del any 1984,el pressupost sera
de 350.000.- pts,,de les quals l'Ajuntament n'ap§rtarà el 30^,siguent
les restants aportades per Ia Conselleria de Cultura i Sport del Con-
sell Insular de Mallorca,previa sol-licitut de Ia subvenció corresponent

Al punt 10,s'aprova el plec de condicions que hah de regir l'sdju-
dicació de les obres del cementiri municipal,per concurs-subasta,l'im-
port de Ia contrata puja a 30.521.314,- pts,el termini d'ejecució que-
da establit en dotze mesos,la fiança que hauran de depositar els con-
cursants serà del 2% Ia provisional i del 4/2 Ia definitiva,aquets tant
per ceht s''enteneh sobre l'import total de Ia contrata,es a dir,sobre
els 30.521.314.̂ s.

ESCOLA AL PDNT D 1INCA NOU

El consell de Ministres va aprovar una inversió de 49',5 mil»lions
de peseetes per fer un centre de E.G»B. al Pont D'Inca Nou,

POLIESPDRTIU AL FIGUERAL

Ens han contat,i ho publicam com avanç d'una notícia que amplia~
rem al seu moment,que Ia Comisió de 6ultura i Esports,ha aprovat un
avantprojecte'per a Io constructió d'un poliesportiu'al Figueral dins
un solar de 7.000 mts. quadrats.De moment,enhorabona.

CURS DE CATALA RADIOFÒNIC

El centrewD'estudis ECCA,inicia,a partir de dia.lO de Novembre,
mitjançant Radio Popular uns cursos de,.catall a diferents nivells;ele-
mental,mitja i superior. Les classes es donaran els Oilluns,Dijous :,
Divendres per frecuencia modulada' de 20'30 a 21'00 h« i cada 15 dies
hi haura una classe amb profe.ssor.Es important pels que hi estigueu
intefessats,que vds poseu en Radio Popular cridant al Tf,, 22-37-99 de
de 8'00al4'00 h. i de 19'00 a 21'00,ja que segons el número d'alumne;
de cada poble,sera possible que'les classes amb el professor es puguin
fer a l'escola del mateix poblo*

El pr:eu tenim entes,que anirà damunt unes 2300 i 2500 pts0,mat-
erial incluit.

CAMPIONAT DE CAÇA LOCAL
El passèt dia 5 deNovembre

va tenir lloc a Narratxi,el tercer
gfgg|jnat de caça local.Qedaren :'.

ficats en primer lloc, 3oan
Bestard (Pita),amb 27 guatlleres,.
seguit d'en Pep Comes,amb 17 guat*
lleres i 6 tords i en tercer lloc
en Francesc Comes amb 9 guatlleres
i un tord.

PROGAMACIO DEL CINE.DORADO
(.Novembre)

.'.Dia 12/13.
Títanes de Ia guerra

. Uiejo maestro
" 19/20

Los Rompepelotas
Organización Amsterdam

" 26/27
Playa perdida
Uuelo hacia las estrellas

(Desmbre)
!{ 3/4

Dode te escodes hermano
En busca del huevo perdidc

" 10/11
Patrulla chiflgda
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Despras de 23 anys de docència

a l'Escola Vella de Pòrtol, a

D. Jaurne Martí LLad6 Ii arriba

l'hora del descans. Com a re—

coneixarnent de Ia seva tasca

es realitzaren un parell d'actess

un partit de"futbito" entre els

ex—alumens i els actuals;cancons

i ^loses5 i l'escen.ificació de Ia

rondalla NJtEspardanyeta i el rei.

I per acabar Ii entre^arsra rô als,,

paraules d'a^raïment^abraçades i

dinar de conpanyonia.

* * f- * * * « * * A ^> A * /k * * * * ̂  A .̂ *
•B> « * ..> S.' 0 .-' HP i^ M1 S> '..' •„' >J ' - <H' <i> >5> .• -,. ••' ,l1

R3NOV4CIO DE LA JUIíTA DIRECTIVA

DE L'ASSOCIACIO DE PARES D'ALUM-

NSSv:

Dia 24 d'octufare es celebraren les

cSLeccións per renovar Ia Junta

Diredtiva dei I1APA. Es va presentar

una sola candidatura.

PRSSIDENTs 3-regori 3ibilor-i

VICE-PRSSIDENTs Antoni Canyelles

SSCRETARIs Hilario del Olmo

VICS-SECRETARIsJoan Canyelles ' '.

TRESORER: Jacquelina Volait

VICSŒTRSSORSRsSEbastiàFiol

$$&&cc<ft&$$A&$3&a$$&--Mt *-«

REPRESENTANT DE PORTOL:Jaume Ramis

" SA. CA3ANETA:Miquel Canyellas

" ES FI^USRALs Maígarida Bennasar

VOCALg Pere Nigorra

" s Pau Canyelles

" í ¥ir^inia PoIo

" s José Fernández

" s Joar_ 3estard

" s Nicasio Marin

^&&&&^S^&3i&&&&&&&&&&&& b&&&&&&&

VI3ITA A SON HORAGrUSH

EIs alurnnes del 6icle Superior

visitaren, el 28 d'octubre,la

finca del ICONA anomenada Son

Moragues^al terme de Valldernossa.

Varem poder sstudiar kes forrnes

de vida de Ia nuntanya, moltes de

les quals ja srhan perdut.Sit^es,

casetes de carboners reconitruides :

forns de calç; casetes dels nevator.3

cases de neu| etc.

I a ;nes a rnés de tot aix<5,yarein

contemplar el .aaravell6s paisat.jc

de Na Foradadai Ia, costa Mord re-

corrent el cauíque va fer construir

1 ̂ Arx:Lduc Lluís Salvador per daraunt

Ia carena de Ia Serra,

$ ? $ ? $ ?f. ? $ ? $ ? "• ? ft ? A.-



Un any més elCC.S. Msrratxi,juga dins 11 regional,fins el moment
dD redactar qquestes linies,duu jugats cinc partits,i no n'ha perdut
cap,el sise partit que va esser contra el Santa Maria,no acaba,debut
que un jugador del St, Maria que:havia esta-t'expulsat.peR l'arbitre
quan els jugadors entraven dins Ia caseta a Ia primera part agredí al
àrbitre queq.uedà commocionat,no'poguent segui.t el partit >el resulta''
a aquell moments era de Marratxí 0 St, Maria lp

: --:El comitede';competicio ha sancionat per dos anys de suspensió,
al jugador del St. Maria,i Ia continuació* del partit,del que s'haurà
de jugar tota la:S:.ego.na.part el.pToper Di-jous dia 8,-de Desembre.

PeI mes de Novembre els partits a haver de jugar són els següents
AMATEURS-Dia 6-11-83— A:TC.Victòria - Marratxí - •

30VENILS*. »

INFANTILS «
!!

K

f!

13-11-83

20-11-83
27-11-83
6-11-83

" 13-11-83
" 20-11-83
" 27-11-83

5-11-83
12-11-83
1^9-11-83
26-11-83

Marratxí-Santa Ponsa a les 15'30
Pla_dexOe Tesa-Marratxí.
Marratxí-Sant Bernat a les 15'30
Esporles-Marratxí
Marratxí-Molinar a les U1OO
Marratxí-Patron-a-t B.-a lea U1OO
La' Salle C- Marratxí
Rt. Mallorca-MarratVí
Marratxí-ATC. Balears a les 151OO
La Salle At.-.Marratxí '
PIa de na Tesa- Marratxí.

MIQUEL BOSCH

UN P O C D t S E N Y I VERGONYA

Quina llastima,quina llàstima que fa,veure que a molta gent Ii ,
falta tant de seny i tanta vergonyaj perque7,anem a fer unavolta-per ' '
3on Caulelles i peguem una ullada a Ia cova d'enterrament prehistòrica, ;

§s una oova',artificial de Ia cultur.apretalaiòticaa Mallorca que \
data del'2.000 A. de C. Es una de les nou més importants que queden a
Mallorca.Es feta a ma,excavada en el subsòl amb unes eines rudimentà-
ries que 4.000 anys abans els nostres avantpassats varen fer.

En Ia actualitat està plena de fems i porqueria,obra d'una"gent;i í
sense seny ni vergonya que enbruten el nom de tot el poble.3a està bé? |
ningu s'en va al cementiri a tirar fefíis' a les tombes dels seus familia
ido,¿perque hem de.consentir que s'enbrutin les obres dels nostres vel
padrins7.No,no consentirem que' s'enbrutin testimonis de fa 4,000 any,s,
obra dels nostres avantpassats,- .-.

Ajuntament de Marratxí,¿pensaufer qualque coça-per Ia cultura i
Ia historia7,si es--alxi-,ja-teniu una tasca que acomplir,posar fi a
aquest desagradable problema amb una solució rapida,i no esperar,com
fa dos anys,que un grup de joves decidits netejassin Ia cova pel seu
conte. ! PER FAUOR,UN POC MES DE SENY !.

(seguirem informant ) Critòfor Xavier Garau.
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L übrn Cultural Balsar, Ja ben coneguda do fa molts anys a Ma-

llorca, vol intensificar Ia seva tasca a Dsrratxí, si pot comptar

pnr això amb un grup de socis i col.laboradors que tirin endavant

aquesta iniciativa popular, cultural i educativa alhora.

Com a primera passa, et volem demanar que et facis soci i vul-

guis participar en les activitats que, entre tots, anirem fent.

A'CTE OE PRESEN
TACId DE l'OC8
A NARRATXf:

Inauguració,
dia 18 de no-
vembre a les
B'00 del cap-
vespre al locaJ
social, C/flon-
ges Agustines,
s.n.

CURSETS DE
LLENGUA I CUL-
TURA DE HALLOIR
CA.

Llocs d'inscri
cio*: •

^ortol i Sa C£
baneta; Escola
Costa i Llober
PIa de Na Tesa

OORA
CULTURAL
BALEAR

Autosarvici
"Ca'n Cantó"
Pont d'Inca:
Restaurant
S'Altell.

- EX£UF£AOMSM£

- <£pO?SAfcriG«LS

- pecvws
-j>;oes5>tofJS
-*C.<>ve*j Í Tt*6fcAi*>&

- FOLKvíJAS-

- *AT<*C*SeNAW&i"-

-M5TOPJAI u3SU)MS
NOSTWSS

^<&^06AAWXW9
u&s> jues

*
A S"*** 4^-

-<3oesrv*3s^0"*1*
ifodTiQU6S t«
^AOORrA

~ JNTROPUCdP" & ¿A

A>QSTAA ^SFUAAt*5V-

-T>&aeRS ^>'ARts
HAA)UALS

— Í̂6acrrc:¿A

— f ,M¿S CC5S.S...

A MAWTX£
S'anirà in-

formant pels
bars i comer-
ços públics
del terme so-
bre els de ta l l
del curset ,ma-
trícula, pro-
fessors , etc.
En principi ,
basta que. dei-
xeu els vostre
noms, t e l è fons
i adreces als llocs indicats anteriorment.

EXCURSIO A SON MORAGUES - PUIG DES TEIX

Dia 2 0 d e novembre , portide amb au tocar d 'un lloc del qual in fo r -
marem amb anticipació. Passejada per Ia f inca de Son floragues,' pro-
p ie ta t d ' I C G N A i dest inada a ús públic. Visita als vestigis rústics
¿e Mal lorca : Sitges, forn de calç, casas de neu, etc. Possibi l i tat
d 'ascensió al Pu Ïg del T e i x .

P€* COMWCAK SOH AU C*VW>t <*C U& WOW^S Q^K*t̂ 6i

c/K.04ywHu*o,aA. pL**eMATCSA.



UOLS APRtNDRE LA TLVA LLENGUA?...

- Prop d* ca teva

- Completament gratuït

- Horària convenir entre tots si; interessats

B-g
8-fr

3-E

P-Z

T'AGRADARIA SABER nÉS CGSES DE...

- La noatra literatura

.- La Història dels Mallorca

- EIs tamas relacionats amb Ia n*ituralesa, medi ambient, etc

- La Geografia i configuració del paisatge mallorquines

- Arqueologia, costums, art del nostre pobla...

ARA, UEGEn QUE SAPS

Posa una creu vora Ia resposta quo consideris correcta:.

1" La llengua que tu parles és el:
a)Marratxinenc
b) Cabaneter
C)P1allorqui

d)Catala
e)Son Caulsllar

2- El Català de Mallorca és:
a)Un dialecte
b)Una barreja de

castellà i frsncàs

d)quedira
e)cadi r«

3- La paraula castellana "sill;
a)aille
b)quedire
c)cadira

4- En Ramon Llull era:
a)Un Pistoler famós
b)Un Rei de Rondalla
mallo rquine

c)Un pallasso molt bo

c)ivQ '@s res. perquè no existeix
d)Una llf3ngua pròpia i reconegud».
e)Un invont dels catalanistes

% l'sscriuim, en Ia nostra llengui

d)El President de Ia Comunitat
Autònoma

e)Un filòsof i escriptor mallo:

5- El Voltor negra es troba en Ia següant situació:
a)La seva situació es precària i es troba en perill cf'ex-

tinció
b)N'hi ha de más; si no anem vius, se'ns menjaran p*ls

peus
c)No ho sí, ni m'interessa en absolut
d)Em fa rialles que vengui un estranger p«r saber si un

voltor és mascle c fam@lla
e)No n'estic snterat, ds Ie mo.da dals grups musicals mod* ~i

Si els hss ancartades totes, enhorabon*;
Si no, CORRE, VINE i APUNTA*T'ALS CURSOS
DE LLENGüA I CULTURA DE P)ALLORCA, orga-
nitzats psr l'OBRA CULTURAL BALEAR de

n/tefPn-y<* T ( e<^eßf tMlp-X :8e^oejjo3 ee^èodsay
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El passat dia 17 d'octubre, començaren, a Portol unes classes de
balls mallorquins i de jagz, i per començament de Novembre, n'estan
orevistes unes de judo i defensa personal, totes al local del &rup
O'esplai Focs 'i Olles.com a part integrant de lesseves activitas. Ds
moment hi ha,una quinzena d'alumnes apuntats a cada cosa, els profes-
sors son na Catalina i na LoIa, de ;Ciutat, balls mallorquins e-ba§ye~
3r9R,i jazz, respectivament, i en Tòfol pel judo i defensa personal,
cinturó negre, de Pòrtol. Les classes que ja. han començat duen bona
marxa, encara que les de balls mallorquins s'hagueren de suspendre
perquè sa "prbfe", na Catalina, se va fer;;imal a un peu, esperam que
recuperi aviat i pugui seguir tan bé com va començar. Esperam que es
judo i Ia- defensa personal comencin tan be com Io altre.

nés envant intentarem fer una mica d'entrevista amb cada un dels
professors perquè els conegueu un poc mes, de moment podem- dir què els
que s'hivulguin apuntar,ho poren fer cada dia al local de Focs iOlles
a partir de les 6'30 de l'horabaixa, i també els Qisaabtes dématí, eis
oreús son 600 ptas cada mes per cada especialitat i els horaris son
3ls que posam a continuació.
3udo^ Dilluns i Dimecres de - 5'30 a 6'30
3azz: DiJLluns i Dimecres
Petits de -6 '30 a 7'30
Majors de -7 '3.O a 8'30
Disaabtesdematí de 10 a 11
3alls Mallofqauins: Dimarts, Dijous , Divendres.
Petits de-5'3B.a6'30-
Grans de -S'30 a 9'30 -
GimnasiadR manteniment: Dimarts i Dijous de 7'30a 6'30

r-i.nut

9 COhFTE. REAL
Hi havia, un lloc que no t.enia nom, on n.'h,i vivienr urr.s, que no

eren ningú, i- tenien unrjefe que era vqualcú> Mn¡ dia, vagant per l'espai
uns varen t.ro,bax un planeta, que se dela "Terra", on\. hi habitàvem uiims
sers que se delen hames, que anaven, de b.ande a; benda perquè no tenien
gcns de co.neixement, uos, anaren, de seguida a. contar-ho a qualcül, i
>j 1 s d i g ué

- Jo ja ho sabia a n 'aixor, i tambe sé que van de banda 3 banda
perquè son, b.uits, i necessiten qualcú que hi entri dedins per emprar-
los així com tocà.

Un;, en nom de tots ets altres, se va oferir de seguida per anar
3 ocupar aquells cossos que se deien; homes, i: qualcú hi va consentir

-Ho podem, fer així, ¿digué- però teniu en. compte que j;o vigilaré
Io que feis, heu de saber que a,quests cossos no duren eternament, i
que es dia que acabin, si no els heu manejat bé, no en: tendreu< d'altre
Io que per voltros voldra dir anar a l'infern*

Ho feren; aix£, i primer n'hi. va. enviar un., aquest, quan, va esser

SEGUELX
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DINS es seu co.s, va veure que era capàç de fer tantes coses, que Ii
va amollar ulls clucs, començà a pegar bots, a fer mal a t.othcmri i a è
tot Io que veia, fins que un dla Ii va passar pes cap de baixar per
un, btarranc molt fondo, i s'hi tairà de cap; quan fou a terra, se va
trobar que tenia es cos desfet de per tot, un braç per aqui, es cap
per allà, no hi havia tros que Ii servís per res i. apurat, se'n. va
anar a: v/euxe a qualcúi

-I que me'ni podrieu donar un, altre cos, que es meu, s'Hra espanyat?
-Ii. dlgué-

-Do.nsr-t,e'n. un. altre,; dius? content estic de que l'haguis hagut
de deixar a.baras d'hora, aix£ nm> n.'hauràs pogut fer més de desastres,
ves-te'n. a aquell recó, i d'alla ja no te mouràs mai més, i. ses perso-
nes que hras deixat a sa terra, diran, que has anat a l'infern: i no sa-
bran res mai mes de tu.

Passat,un temps, n'hi va enviar un altre per veure si aquesta
vegada aniria millor, aquest, quani tengué es seu cos, pensa que el
podria emprar per en^senyar als aJtres, pero justament. Ii va tocar um
coa tan. lleig i tan mal fet,, que apart de que feia por a tothom, no Ii
servia per res, i aquell un, se va haver de conformar en. viure tarti
sols per ell mateix, sensepoder fer mal ni b.f,. 1 així , estigué fins
que aquell cos Ii tornas vell i l'hagué de deixar. Quan, fou davant
q ua 1 quL, 1 i d i g u é :

- ja se qu.e rro h¡e fet Io que tocava, i que no m'hauria d'aver
desanimat tan aviat, però tamtce es ver que ara n'estic empenedit, i
per això, te perdonaré, però també és ver, que aquest món on tu has
viscut, com tot Io que té dedin's, un dia se acabara,i noltros
n.'haurem de cercar unaltre, jo no te retiraré com va.ig fer--s'altre,
pero tampoc mos convé que hi tornis a aqueix mateix món, esperaràs
amb noltros fi.ns que tro-bem un altre món que estigui en; millors condi
cions, ara, de mornent, farem entendre a se gent que ets en Puxgatori.

ffles tard, qualcú volgué provar sort altra vagada, i fifi'hi va
enviar unaltre,aquest durant.esternps que hi estigué, se dedicà a
ajudar a tothom, que ho necessitava, se junta* amb; altres cossos i en
crià de nous, va dedicar tot es temps que va tenir a preparar es terre
ng/ pes qui vendrien més tard, i. men,talitzar a sa gent que havien:
d'esser conscients que hi havia un qualcú. que els vigilava, que quan,
haguessin, de deixar aquell món, s'haurien de presentar davant ELL, i ^
ELL,. les justaria segons Io que hag.üessin fet.

I a qquell, com a tots tamb.é Ii arribà s'h ora de deixar es seu cos
cos i se v.a presentar davant.qualcú;

- TUi has eetat es q u e h m has fet així com sa havia de fer, a part
tir d'ara, enviaré a tothom a ocupar tots es cossos que hri foa damunt
sa terra, i. en. es que surtin, com tu, els encomanaré quecontin a„ sa
gertrit,, que hi ha un qualcú a qui coneixeran com a Deu, que quan arribi
s'hora, segons loque haguin, fet els condemmarà, o els premiarà. I ara
cojn he dit., te donaré es premi que te correspon; així com ho entendran
a sa terra, aniràs al cel, passa darrere aquella porta que allà
darrere coneixeràs el cel.

Tot intrigat., hi va anar i. hi va trobar un altre cosnou. de
trinca per tornar-lo emprar damunt de sa terra.

M.. M.UT
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A 5 E U , PERE S U R E D A

3ÛN ÌIA, ^R
(Partint d<3 Ia trista crònica que el dia 14 d'agost va deixar

d existir, -sols a les carns, mai al pensament-, Don'Pedro Sureda,
l'artista que sabia ajupar amtb tendra estima l'ànima de Hallorça, •
amb un pinzell, una tela i una humana COnCePCiO de Ia vida)

Estic tremolant, tenc fred. Qh Deu,
si sapéssis quih fred i qua,nta por
té el fill de l'home. Estic tremolant
com tremolen els vius: a Ia vora del foc

de 1 'arbre de Ia mort. Soc tenyit
de púrpura fins als peus. Repiquen els meus -d*its,
i les meves dents restanyen. I les meves ungles,
una a una, d'anyil es van tenyint...

Es van tenyint. Tenc fred.
I por,
no sé... D 'UN-HA COUSA
UUE VIVE E. UUE NON SE UE*

(Blas de Otero. Traducció de "Ancía" del poema
H03A NUEUA),

Els que se dediquen a l'Art tenen por d'haver-te perdut,Pere per-
c.ué ara, se mes fan més doloroses les teves pinzelladesVLa"meva famí-
l i a e t va conèixer pels anys quaranta, quan arribaves a;/.Sa C"abaneta i
t'afincades al famós molí, que per a mi sempre ha estat.un museu de
respectes y tardes in.teressantissimes,sempre ornat per àfe Ia inspiració
de Do.nya Pilar ffl.ontaner,. per Ia teva, per un passat sembrat de tradi-
cionsintelectua,ls i artístiques. . •

ffi/ha.n demanat qu-e parli del teu estil pictòric, i h e d e regonèixer
oue no podria més que d i r q u e les teves obres em sonaven a abraçada,
ampla, carihyosa, cap a tot el que significa Mallorca, aquesta roca,_
l'illa que et captivava i tu transmitiésd'una d'aquelles maneres que
emociona.

Quan érem nies Ia teva filla Catalina i jo, mumare ja em demanava
si encara no havia vist a uns dels estimats de Ia teva vida, en Carav"a-
co, aquell aset que fu,gia de ca-teva i se'n anava a menjar "polos" as
cafe.U*a ésser quan et vaig conèixer, i a sa teva dona, tambe Catalina,
què sempre ens convidava a gelat de llimona. Tot aixòs es gelat de lli-
mona, s'amor de na Catalina, ses sales de pintures, es molí , encara
str pertanyen perquè imaginacio,afecte dir "Adéu, Pere", abans que
Bon Dia, Art!

Una abraçada molt, 'molt forta.
Rafel.



J^LRÍJ&A de La Vttj
A Marratxf,tenim una sèrie de gent dedicada axs'art,pintors',escul-

tors,otz.que per un motiu o l'altre no son coneguts o hp són poc,Por-
tula,en aquest notnbre,inicia üna sèrie da xerrades per donar-los a co-
nèixer un poc més.

Començram amb en Tòfol Tries,pintor de Pòrtol:

Pprtula-Tofol,quin temps F a q u e te dediques a Ia pintura ?

T..Tries-Fa uns quatre anys i mig

P,-Conta'ns com te va pegar Ia "brusca"

T,-Ua esser cosa d'en 3aume "Pinero",quan jo començava a dibuixar feia
retratos a gent dins els cafes,un dia dins Ca's Tord hem va voure i
h,em animar a estudiar

P.-Fins quin punt creus que es vera allò que diuen de que les coses
l.es han de començar de joves?

T.-Crec que de joves es Io seu,lo que passa es que Ia joventut d'ara
eß cansa aviat de les coses

P,-Dediques molt de temps a Ia pintura?

T..-Tot el quepuc,tenc altres obligacions

P,-Quins temes prefereixes?

T^-Lo que to'agrada més és Ia figura,pEEO encara hem falta molt

P«-Quan te surt millor un quadrq,,,quan surt de tu mateix o quan el fas
P'jsr encàrrec?

T,-Quan el faig per encarrec,hi estic més al tanto

P,.-Exposes a qualque lloc?

T.-Actualment no,he fet col-lectives amb dos o tres quadres,a Palma,
per exposar ericara no hem trob preparat

P..-Com te definiries com a pintor?

T.-Li podríem dirimpressionista encara que no tenc un estil definit

P..-Qui han estat els teua mestres?

T.-Uaig començar'amb don Pere Sureda,pero el pobre ja no es trobava

en condicions,llavors vaig anar amb en Tomàs Horrach i amb els germans

Egardo i Auseu Riveiro,(urugaions)

P,-Penses que es pot arribar a fer res sense haver estudiat?

T.-is molt necessari,primer aprender dibuix,i llavors dos o tres anys'~-
a. escola,i millor si tens un parell de mestres

P,-Cotitzes els teus quadres molt cars?

T,-Depln de Ia grandària del quadre,hi ha una taula de preus regida
damunt Ia categoria del pintor,lqualitat del tema,el tema mateix,i si

es tractade figures puja un poc mes,en el meu cas cobr a 2000Pts el punt
(mesura que empren els fabricants de llenços)

P.-Què creus que mira més Ia gent a l-!ho»a de comprar,la qualitat o
el tema?

T.-E1 qui se n'enten,la qualitat,llavoTS tambe" n'hi ha que cottipren pel
toma
P*-Creus amb allò de pintar per "amor al arte"?

T.0-Sí,es quan pots triar els temes que més t'agraden

P..-Que trobes dels altres pintors de Ia vila?

T.-Que tothom fa el que sap,poden arribar esser uns grans pintors
n i_ j.. .T _ ' '



SdLVErt- Est*stscl*
Entre Sa Ràpita i'SaColoniadeSt.3ordi,al litoral deCampos,s'es-

tcn una amplaplatjadividida en dues parts pel resalt de Ses Covetes.
Sa zona anomenada d'es Trenc presenta característiques singulairs.Re-

ra el dunar,poblat"de pins i savines,es troba u n a d e les poques zones
humides que queden a Mallorca;Es Salobrar.de Campos,on l'extraccio tra-que
c'.icional de Ia sal no ha impedit que l'es zones humides pròximes siguin
un tresor de lanaturalesa mallorquina.En totes les èpoques de l'any,
pc-r'ò especialment en les etapes dsmigraeioauicola,alimenta idona pro-
b3cci6'-malgrat lacaca-agran quantitat ivarietat d'animals,ocells
bretot.De poc
freqüentada,i
H 'alt.res

enca,
mes el cap de

llocs com laBadía

laplatja d'es Trencha ccmencat a essr coneguda N
setmana,durant l'estiu.Es gent que fuig eM^
de Palma,o que prové del centre de l'illa

plegades.La gent no te'prou
fems,com per anar al lloc de

r,nrcant un lloc--agradable per a reposar unes hores i gaudir d'aquells
paratjes.. . '• • : • :

La fauna i massificació del Trenc van
civismecomper a recollir el seus propis
Ia platja triat deixant el
cotxe a'la carretera,per' a
no destruir Ia vegetació".
EIs "xiringuitos" oberts a
Ia platja son l'or.igen de
grän quatitat
que s ' abandona
i al dunar,ses
poren contar a

/L'any 1979
sollicitut de Ia 6omissio
Provincial d'Urbanisme i del
propi Ajuntament de Campos,
slabd-rà un estudi sobre els
arsnals d'aqueè.è municipi,
sobre Es Salob.rar i Es Trenc.

L*estudi valorava científicament els
lggics de Ia zO.na Es Trenc- Es Salobrar--i
Ho preservar-la d-e tot impacte -.urbanís-tic

de brutor
a Ia platja
llosques es'
mils i mils,
l'ICONA, a

_ 4
Factius^Taisatjísties i^eco-

expresava l ' imporfênciatambé

L1ICONA senyalava
:ri e.l.a.. nyclis Ja

of ind-ustr- ial ,_
que l ' G X p a n s i q urbanis t icahavra de potenciar-se"-

exis tents de Sa R.apita,Sss Covfetes , i Colònia de St.' ^
.pü rd i*p ro t eg i r r t ' a i x£ , ín t eg ra lmen t l a ' m à x i m a f o n t d ' i n t e r é s turíst ic de
i a c o f n a r c a , o r i e n t a d a . a un ús sociaL i i . púb Í i c .

te
Tot un conjunt d'arguments ticnicsi legals s-'opbsen al greu impac-

qu9 suposaria una urbanitzacíió dins una àrea tan rica i tan fràgil',
emoe^rò mos hauria de bastar Ia idea de con,servar §s Trenc tal com es .
:'o es un gran esfarç si el sap assura.iTcla'.comunitat balear.

No serem capaços de' respectar o fer respectar Io més hermés del pcc
qus queda per destruir?.

En aquest punt era imporhant 'qú'e el govern autònom hagués prés cons-
-ciència de l'urgència de.protogirels espais naturals i s'-ha fet es 8
•sord,accedint a lespretensaons delse3peculadors.ci,entif.ics,entitats
pr-oteccionistes,ag'rupacions polítiques i ciutadans del pa.is i de l!f-s-
-tranger han expresat al president Ccanyelles Ia seva sorpresa i i-ndig-

irregularitats i l'error de t.al pdrmi.ssió.
Faxina a sa placa Major de.
i silenciosa,en protesta i

-nacio per les
Dia 30 de Desscmbre,de Sa Faxina a sa placa Major de. Ciutat,se va

f'sr una manifestació unitària i silenciosa,en protesta i dòl per Ia
destrucció dels espais naturals.

Creim que tothom està responsabilitzat a donar a conèixer el ¡eu
desig desalvar aquesta
-megat itotes Ii lestruit. sense¡, cales ? .ie arenals , i

par.t de M a l l o r c a q u e encar^ no s,'ha v e n u t , mal-
cap b e n e f i c i . A i x i , f e i s . m e m o r i a , h e m érdu t casi

l ' i m a t g e q u e d ó n a Flallorca de cada dia es
ì e s x e r e c a,

QuI ESTINA LA SEUA TERRA' NO LA DESTRUEIX !
QUI ESTIRA nALLORCA UEU QUE L'ESTAN nATAFiïT!

G,O.B. Marratxí.



jua ReauTAT deL JuDO
El 3apo es unpais de l'Drient,on Ia gent tá unS costums i una

fü diferents a les nostres,quant a lleis i creencies.Allà es viu més
espiritualment,molt més que aqui,i el rcspecte es el principi de Ia
vida i de Ia societat desde l'inici de Ia seva història.Pero tambè ha
estat un pais moXt lluitador,en ìes seves guerres han'aconseguit tana
pa,rt molt grossa,tal vegada massa,de''la creacio mateixa de Ia sevp.vi-
da i de les seves gents.Per això es va crear un sistema de lluita"per
Ia preparacio* dels guerrers,una lluita a mans nues i de defensa*Pero
fcambè recordem les seves costums,eren molt més espirituals de Io que
caldria esperar,el seu principi era: "'.,.Caràcter religiós i místic
per aconseguir un maetratge espiritual..."Aquesta era Ia formació del
3IU-3ITSU,un art que es va asseurà definitivament l'any 1.504" en tots
els seus estils durant les guerres imperials.La creació dels diferents
estils Ii va donar una rapidíssima evolucio,per Io qual llavors venen
apareixent uns nous-camins o arts com el 3UD02KARATE,AlKlDO,IAIDO,etx.

De mans d'un home..smom^enat 3igoro Kano,va nèixer el 3UDO l'any
lB77,creant un art i u n a di^s'ciplina per al cos'i per a l'ànima.Hi ha-
via tres punts principals que conpixor:

l-Màxima eficàcia amb un tn'ínim d'esforç (ENERGIA)
2-Cuidat imillora personal i gran. educació (PERSONALITAT)

3 -"Cedir flexiblemertt" per a poder "conquerir més ràpidament" (AUTO^
CONTROL) •••• \t . i ..

EJ 3L)DO és una vinculació a lan<atura,tot és ngtural i tot ha sor-
tit d'ellajun exemple és el..prineipi-de Ia flexibilitat,el mestre es
fitxava quan passejava pelbosr,que l.'£s branque"s primes i flexibles
podien aguantarel p_es de Ia neu,mcnt'res que'les grosses i fortes s'es-
queixaven ba,ix la.neu qué: les quedavg damuntoPoc apoc,sens sortir mai
del camí que-s'havia imposat',el 3UDO va esser realitat i és va crear
Ia primera es^ola l'any 1882.Des dols primers alumnes,.el 3UDO ha seguit
Ia tradició de Ia cortesia i el respecte mutu,i Ia ajuda sempre al com-
pany que est-igui en inferioritat de condicions.3a qud el .3UDO es un
camí. cap a. la' formació del esperit mitjançant l'esf'orç físic, i L'edu-
cació del cos.Aquesta és Ia veritabl.9 realitat "arribar a un estat de
graciaàntelectual;i.El 3UDO no'és un esport.qualsevol,ni una defensa^
personal ni una lluita;es un càmí que dona moral a la^vida social*,en-
senya a tenir paciencia,abnagacio,valentia i respcte,i una gran aten-
ció mental,es un estímul del desenaolupament intelectual.Per aix5 és
tanTecomanat al infants ja que els ajuda en Ia seva formació intelec-
tual i espiritual,sens oblidar que és una*preparacio física vital pel
creixement i formació del cos.El nin que comença a fer 3UDO rep una
ajuda que serà essencial per Ia seva vida ja que és una educació mental
inmillorable' i una formació corporal molt difícil d'igualar per qual-
sevol esport.La-preparació física és el seu entrená'ment d'una sessió
de 3UDO,li dóna una constitució àgil i molt forta una resistència i
una energia que Ii ajudarà en l'estudi,en les malalties,en el comporta-
ment,etz.Els judoques tenen un sistema circulatori molt equilibrat,amb
unes puls§sions molt baixes,una tensió sanguínea con'trolada i un siste-
ma respiratori molt ample psc ajudar a Ia recuperacio,un sistema mus-
cular desenvolupat al maxim,un sistema articular perfectament coordi-
nat i reforçat i desenvolupat amb gran agilitat i finalment un sistema
n:'.rvios controlat i molt viu en reflexes i que d5na una gran seguretai.
i un gran equilibri mental-corporal.

Crec que això és un esquema que ajudarà a comprendre Ia realitat
doI 3UDO,poc conegut a nivell popular,i que donarà unavisíóde Io quc
és una persona que fa 3UDO; una persona de qualsevol edat.i sexe que
piactica ün esÇorç físic que Ii manten èl cos ple d'energia i que -Ii
pcrmet tenir una mentalitat oberta i una personalitat pacifista,educada
amb respecte i noblesa vers Ia societat.

Cristòfor Xavier.-
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5ovint, dins'el cafè ens asseim a una taula a mirar una partida

de cartesj truc... retruc'... flor|Els jugadors fan un truc, els senti.íi
dir una sèrie^de paraulas, que si no sabem jugar, ja n'hi porem fer de
voltes, no saorem d'on surten ni què volen dir.

ETl truc és un joc tan guapo corr¡ complicat, així com el més popu-
lar de Ia npstsa vila. Dins el jovent, que el sabin jugar, n'hi ha
rnqlts pocs_i trob que ja es hora que u n j o c tan tradicional com es a^ueaí
aquest, es dpni a conèixer un poc més. per això, a partir d'aquest",
n u m s r p , i n t e n t a r é e x p 1 i c a r u n p o c d e q u è y a 1 u c c s a c

Normalment juguen dues parelles ( dos ccntra dos ). s'empren 36
cartes ( sense dosos, ni vuits ni nous ) i es reparteixen tres cartas
per jugador. Es sol jugar a tres qaie. cantans,. cada canto- son 24 punts
dividits en,12 "dolentes" i 12 "banes",

El primer que té tres cantons guanyats, ha guanyat el trutc. Com
a marcador dels punts, s'empren 2 cartes, urr B i jn. 9 cada colla
( parien esser de qualsevol tramfc* ), per exernpla de co,pas^

Per saber quants de punts té cada colla,., es coloca mna carta, amb
les figuires per arnunt,. i es tapa amb, l'altra, que les tendrà per avall
així per cada pun,t que facem anirem destapant ijna copa de Ia de davall
fins arritüar a 9, es=peseB=les = dttea = eaEiies=.aaa per marcar el 10
( sabeu, que el màxim de figures que tenen les cartes són 9 ), es pos3n
les duit3s cartes una vora l'altre amb Ia cara per avall, per l'onze,
es posen una damunt l'altre creuades i pel dctze, una damunt l'altre
en. el mateix sentit, també mirant per avall. Quan s'fr,an. marcat les
primeres dotze, es diu que tenen dotze dolentes i es comença a marcai
les dotze bones, quan, les tenguern apuntades, hau.ren acabat el primer
cantó, i les dues colles ( ma.lgeat l'altre no hagues apuntat res )}
començarem de teell nou a marcar pel segon canta, i així fins que a'h,i
haja. un qu.e en tengui tres.

Es pot jugar a 2,4,6,8 o 10 pec;es, però cornonçarem a aprender-n,a
amb 2, aquestes son l'onze de bastos i el IG d'uros,( l'amo i el se-
gon );,. darrera les peçes hi ha 4 cartes que tensn preferència damun.t
totes les altres, son- aquestes i van, en aqucst, ordo: s'as de espases
i s'as de bastos, (llengo de espases i llengo de bastos) i el set
d'espases i el set d'oros (marilla d'espases i mari31a d'oros). Les
altres ja van per orde numèric però perquè qucdi més clar apuntarem
l'orde d'aquesta manera:

11 de bastos, 10 d'oros ¿¿es dues peçes.
1 d'espasa, 1 de bastos ses llengos.
7 d'espasa, 7 d'oros • ses narilles.
3, 1,12,11,10,7,6,5, i 4.

Això vol dir qu-e cada u;na mata totes les qu;s Ii van: darrera..

Be,' crec que per ara ja hi haurà prou feina, amb memoritzar tot
això, el mes que vé parlarem d'envits, Fin,s llavors.

iriï wuT
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, No. No tenim esperit d'esbutzar resJ

Al oontrari í Convé recomanar que mai obris un eparell par a saber què hi

trobes.

Però voldríempassar revista als components d'un ordenaéor, de Io que

normaJbnent deim un ordenadsir, precisar una nomenclatura, desxullar (si em

permetsl'expressió) alguns elementa, explicar què fan... i d'alguna mane-

ra arribar a saber avaluar un equip pel qus té chdeixa de tenir.

Avui tan sols tendrem tetnps d'e»pinzellar un índex.

Únicament fer una diatinció elemental.

Un ordenador, que veim al mostrador d'una botiga, és un nKontatge des-

tinat a complir una tasca... i naturaLaant té tot Io que necasaita per à

fer-la... però Ia denominació d'OKDENADOR ás tan general en aquest cas que

no ens diu quasi res.

Seria necessari precisar els elements de què disposa'i que envsneran

per un posterior estudi.

1.- El Microprocessador o CPU

2,- Les memòries.

Les RQM i Ia RAM

3.- Perifèrics d'entrada

4.- Perifèrics de sortida

5.- Possibilitats d'ampliació

El pròxim dia durem a te teula el "GHIP11 del segle: el iaicroprc-

oessador.
Toni.—
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Abans de tot, vull donar l'enhorabona a l'"Autoservici Ca'n Crosta" tant
per Ia seva rocent obertufca com per l'encertd'haver escrit el cartell llumi-
nós en mallorquí.

No solament això,sinó que una vegada dedins vaig llegir un cartell que
deia "Botelles buides", encara que justdavall posàs: "Envases vacios". Crec
que el bon seny demostrat pels propietaris de Ca'n Crosta en Ia retolació on
català d'aquest supermercat es farà extensiu a tots els altres cartellets

que hagin de posar dedins tant per,fj-
nunciar les excel·lències d'un pollas-
tre rostit com per indiear que les
"mongetes" van a 160.pts.

No ás comrent a PÒrtol -podria
dir fflarratxí- veure pels carrers noms
d'establiments públics escrits en Ia
no"stra'llengua. Fins i tot, üna publi-
cació de Ia prem'sa for.ana se'n feu
ressò del cartell de Ca'n Crosta dient
quc era l'u"nic. No és del tot cort.
N'hi ha d'altres: el Cafè Ca'n Jaume...

El fet d'haver de falicitar a
Ca'n Crosta però, és greu. UoI dir que
no tothom, o més ben di't molt poca
gent, tria Ia seva llengua,que és Ia
del poble on viu,per fer un cartell
Anunciador.

En una comunitat lingüística nor-
malitzada nir%guescriuria uncartell

en una llengua que no sia Ia que, gairebé, l'absoluta majoria de Ia gent par-
la en el seu territori.

Quan un mallorquí fa servir el castellà com a llengua de comunicació
3quival a dir que renuncia i desprecia Is seva cultura tíe segles enrera tot
en benefici d'una cultura colonitzadora i imperialista vingudade foea.

Algú va dirí "qui perd els orígens perd Ia identitat". Res m'és'cert.
El meu desig és que '!prengueu llum de na Pintora" i que darrera els

rètols que ja estan en català en surtin d'altres. Fora bo quo. si algú ha de
fer un cartell nou o vol canviar el vell tengui en compte Ia llengua que
es fa servir a PÒrtol per conversar i entendre's Ia gent.

C"r'ec, però, també, qus si qualcú es decideix a fer-ho, ho consulti a
una persona capacitada per a l'sscriptura en català per tal de no fer cap fal-
ta d'ortografia. Seria greu que Ie bona voluntat de recuperar Ia nostra llen-
gua es vegés enfonsada per unes paraules escrites amb faltes.

Per comengar, crec que vos pot ésser d'utilitat unes mínimes normes
ar'togràfiques'pQr escriure correctament els noms de lloc... _

D'entrada és bo que quan es decideix el nom d'un lloc es pensi en el
nom popular pel qua^l coneix Ia gent. fs desastrós, per exemple, inventar
un nom com "Poligone de La Victoria" quan el lloc on cs va instl.lares diu,
des de sempre, Son Castelló. Tant de bo' que ara, una vegada canviat,el seu
norn oficial és Polígon de Son Castelló.

Uri's exemples de normalització lin-
güística a Pòrtol.
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Apart d'aquest suggeriment preui Is bo recordar les grafiies correctes de:

1 ' "i»"' " * •**
CA'|NJ O (l)^>davant nom masculí començat amb consonant.

ÇAfsl Per exemple: "Ca'n RaOIl o Can RaUiIl'.1

. - . - , | _ ..- _ _ • . l·lIU

CA NA —to davant nom femsní començat amb consonant.

Per exemple: "Ca na Pinet11, "Ca na Pinsa", "Ca na

Cantona", "Ca na Santa".

^~^\ fv -. -_,N rlavani-. nom tant masculí com femení començat amb vocal.

Per exemple: "Ca n'Antònia Xica", "Ca n'Andreu".

CA ĵ O (l)~£davant nom masgulí començat amb consonant.
.. n « i —

CAS Per exemple: "Ca's Coronel o Cas Coronel".
! I
i i
I i

Per exemples "Ca sa Brodadora". í I

-̂A. oA '—^davant nom femení començat amb consonant.

CA C ' ~*~j^>dauant nom tant masculí com femení començat amb vocal.

Per exempl.e: "Ca s''Estallo",

£TA Sf^ *"—£ davant noms, txRtxKKSEMÍiwxxKa» femenins,EH»KH?afess en

plural.

Per exemple: "Ca ses Pfioradui:<es".

^-A E**T"5 ~" ^ davant noms masculins.en plural.

Per exemple: "Ca ets Al.lots"

(1) .-Les formes CAN i C&ã sense apòstrof $f (') són igualment correetes.

¿0 r*V/ 1*> davant nom masculí començat amb consonant.

Per exemple: "Son Ros", "Son Verí".

SQ A/^ ^? davant nom femení cornençat amb consonant.

Per exmple: "So na Pi1oixa".
, .., , . , , , , . _ _ i ni i ii^r""

OU V̂ ~^í> davant nom, tant masculí com femení, començat amb vocal.

Per exemple: "So n'Ametler".

Ramon D. Uilla^longs.



&S"LuFebGt, c5w-s..
íT\

.̂<*A '.tòifife
Encara no fa un any que el conec ijcrec que ens duim molt bé.
No esestrany;ens uneix una passi'ó" en comú; la:música.Tenim ac-

tualment en marxa tota unasèrie de treballs plegats i ja que hem
parlat d'ell diverSes vegades a la"Ejuia Musical11 no crec demés que
el conegueu un poc,

Jba.n ParetsiSGrra,neix ol. 1940 as'Hostal de Ca'n Mig (Santa
Maria).Alsl4'anys.va-al,seminarioGerma de6,el major dels quals tam-
be es capelià.Fa quinze anysqueesordenat.8anys a'Btmyola, 18
mesos aSt3osep Obrerr5 anys^alPerú i poc més d'un anyaInca,

-Com tevva començar Ia brúscà?
-Fruitbd'un treball proposat al seminari l'estiu del 64.E1 tema

era "Idice catalogo de las obras musicales de autores mallorquines^
existentes en los archivos de Ia Biecesis,anteriores al §.XXsl.Fer ún
catalegde les obres ens pareixia incomplet '(feia el treballamb un
company) isorgí d'estudiar també els autprs,I així el primitiu es-
tudi es convertí en ün "Oiccionari bio-bibliogràfig d'autors mallor-'
quins anteriors al S.XX".Despres vaig continuar a Bunyola,ja capellà»
Ua ser quan va començar a agafar força la' coral parroquial que esde-
vingué ".Polif.onica".Estava din-s í'bbra cultural local i vaigfeí Una
serie de conferencies sobremtfsica.D'aquestamaner'a tant Ia ideaini-:
cial com els fitxers varen començar a prendre còs. \

-Què és el més important del 'teu fons documental?
-L'apartat dedicat al catàleg de compositors mallorquins.En segon ;

lloc d'importancia estaria ocupat per Ia bibliografia musical.

-Quans d'autors tenscatalogats?
-Crec que més de 500,encara que hi ha de tot.3o sempre.dicque hi

ha autors de "to'major" i de'"tomenor",pero per .a mitots tenen i-
gual importancia.De tiir quins són millorsò pitjors,ja se'n cuidaran
els crftics musicals. :

> ' • .- • , • ' ' k

-Qüins estudis musicals tens?
-EIs propis1 d'el seminariisolfeio,gregoria,un poc de piano*No hem '

consider music... > •

-Aixf i tot,com te definiriespmiasicalment?
-Principalment com recopilador de tota aquella nota o dataTefe-

rida a Ia musica mallorquina.I això perqué he- vist qute no^ hi ha res
fet,trob que és necessari i és una feina que m'agrada.

-Apart d'autors i bbres,quins altres aspectes toques? ì
-De fet'tots i cap,No hagues fot Ia meitat de coses si no m'hague-!

ssin .empes.Sempre hetreballat sobre els substrats d''alguna altre per-
sona,principalmeht d'Enric Arß^s o de 3oan M§ Thomaa.3o totsol no' m'hc
cngroscat en res,sempre m'han hagut d'empényer amb aquest aspecte.

-Hi ha qualque font més important d'on haguis tret el teu flons do- '*
cumentaI?
^-Principalment de Rafel Forteza.,queva fer unes fitxes musicals que

actualment son a Ca'n Harch,tarabe de les profitoses xerrades amb n'
Enric Arbos i de escrits de 3oan MB Thomàs.

-Quptens:pyblicat? . . !
-Loprimer fou un articlet.aLluc,el78,la "Breu història musical !
lesBalears"(sobre.notes de Thomas),la sevatraducció castellana I

en el "Panorama Balear'V'La épera en Maltoorca",tambe'al P.B.i divere I
sortiï"FÍGíS !Oltf.a re^tes idiaris com "Dijous".Aque^s dies ha * ;
sortit Ll nacionalfljsme mallorquí" damunt "Estudis Baleàrics» i Ia í
Cronologia musical de Mallorca 1930-39» a Ia Revista Randa.També "- !



damunt programes de festes(Bunyolai.la musica;Inca ila sev/a
meses música... )

—Quins projectes tens,de moment?
-Fer feina amb voltros amb Io de "Història musical a Madrigal",

.i Io demés1 que pugui sortirj seguir treballant amb en 3aume Bover
en el *'Diccionari bio-bibliogràfic de músics co<mpositors mallorquins"
r!cl cualja tenimavançat el primer volum; De Ramon Llull al segle
XUIII; però que s'ha de completar amb altres" dosïel segle XlX i el
segle XX

-Com veus el mén musical a laMallorca d!ayui?
-Crec que el nostre país vaagafant consciència d'aquest món mu-<

sicaI,No tot és tenir un Auditorium,val més Ia feina de les corals
i l'anar desenterrant aquelles compoèicion pròpies d'aquí i mig obli-
dades.Ueig tot un renaixement musical.Crec que se comenyaa'Ter mú-
sioa,.i el poble ho assumeix que és l'important^-despres de 30"o 40
anys àturats.El perill és el^dormir-se al.a gloria. Hauria d'anar
a m,5s.

-Parla'ns del programa radiofònic
-Fa una sèrie de mesos que OCB n':organitza u n q u e Gs diu "Mallor-

ca al vent" per Radio Popular, cada Divendres a les 5. El del darrer
Divendres de cada mes ostà dedicat a Ia músí.ca.En ell intent donar a
conèixer els nostros compositora-no és que vulgui deixar de banda les
"vaques sagradee"de Ia musica"r però crec que Ia música sirt del po-
ble i hauria de tornar a oll,malauradament coneixem poc dels nostres
autors i això és el que pretenc? que Ia gent sapi qui sén i que os-
coltin alguna.de les seves camposicionsj això darrer no sempre és bo
de fer,pero ho intent en Ia mesura que puc,Aquest programa també hem
serveix per fer crides d'atencioa les persones que hem puguin, aju-
dar-'à completar les dades de qualque autore

-A.quines altres coses te dediques?
-Només fa un any que estic a Inca« Venc del Perú on he estat cinc

anysi m'he hagut de dodicar a descubrir aquesta, nova realitat,tant
deMaliorca comd'Inca'; en algun aspecte he hagut de renovar concep-
tes.De tota manera col.labor a Ia radio d'Inca,faig, algunes classes»
I sobretot me dedic a Ia tasca d'accié social arnb Ia qcal me sent mol.
realitzat.Tqt això apart rie Io normal de Ia feina com capella:missos
sagraments,catequesi,culte...

-Quins canvis has trobat a Mallorca després d'aq,uets 5 "anys?
-Ho he trobat molt canviat,no en el sentit de 'la' gebt?si'néen Ia

partd'esglesia.Uenc d'un món molt diferent amb una realitat molt di-
ferent a Ia d'aquí. Pensa que me'n vaig anar quan en Franco mor i
arrib després d'un canvi total.

-Quin mètode empres per això de Ia música.?
-Res d'especial però no estic bo si cada dia n o h e mirat tota Ia

premsa a nivell d'Illa. Dedic una especial atenci6 a Ia premsa forana
perquè sempre hi pots trobar temes d'interés.La meva tasca és un poc
això: recercar i completar.

-I les consultesoa particulars? -
-Costa devegades trobar Ia persona que cerqueS,pfero quanaB trac-

ta d'arxius particulars no he trobat'gaire obstacles/'EnpTincipi
tal vegada si,pero* de cada cop menys,

- Que trobes de Pòrtula? > • ; -
-Aquestes coses s'haurien d'haver fetes fa molts d'anys, Ta'nt de

bo que seguesqui i duri molt de temps, Es una tasca que hauria d'es-
tar apoiada de per tot, .:

Biel.-
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PASTURAR GAUINES
Croc" t|ue era un mati de Setembre...Si ja

de Setembre.Ben prest,just quan el sol acabava
ho reccrd*era un mati
d 3 s a 1 u d a r 1 e s o n e s ,

Una boira clara entelava l'horitzo i un suau raiq de vent endevinava
bon dia.

Mestre Tomeu,amb l'acostumbrada cslrna,preparava els ormejos,rnen-_
tres na Sirena,aquella cussa vella,petita i clapada pujava i baixava d&=
d- Ia barca,remenant Ia coa,alegre com semore desortir a pescar0Ella
en sabia de Ia mar quasi tant com l'homo(no en feia pocs d'anys que
dia rera s'altre l'acompanyava dins aquells trenta pams de fusta cla-
fatada,que els portava tots dos a Ia mar granl)oEmbat era el nom del
llauiJ,i si hagués pogut parlar n'hauria contades de coses!

Mestre Tomeu era home de poques frissors,poc a poc sortia dsi
port de cap a Ia pesquerassi era dia de nraonssl a Ia clapa blanca tot
dret,si era dia de xarxa,mes endins..«

Les gavines ja el coneixienjnomes sentir el "tup-"tup" del"motor
s'arreplegaven al seu entorn i no el deixavsn fins a Ia tornada, Be
sabien elles que prest o tard un rossegó de pà o un peix elschi arri~
baria.Era com un premi a Ia constància,

Patía del cor,Mestre Tomeu.Cobravs l'assegurar.pa de retirat i
els metges Ii aconsellavan/
repos."Que punyetes!,si Ia mar 1 un "celta" tíonen més vida q ue totes
les pastilles del món0Saps
si fesen els comptes a ca- _̂̂ ¿».
sseva,aquets metges que tot *&&£»****&'""••"*"•?<&•
ho saben!",remugava^cada ̂ iS^Si^|^S^^^
vegada que Radò Antònia li' . ̂.&*&<**•'

^a ~~ •^^
de ixar Ia

només sur t
pes ca.
a pas-

vnda;£ t^&

f

^t 'VA*=- îu.--^^^^^::^^m^m^
gav ines" | «

par lava de
; ï A més, jo
t u r a r les

La rnar era ca s e v a «
Segons ell ,el seu cor b o m b e -
java mi l lo r e n m i g de mar
l l uny de te r ra .

A q u e l l ma t í de Setem- - ¿^.-^
b r e ( e r a un matí. de Set .embre ^- ~ "̂ t̂?-;P
no?) només so r t i r , nes t r e Tomeu t irà les "fluixss"oi3uesyLma,ifefr*tada ní
Les gav ines h a v i e n a p a r e g u t i adessiara un .ca .pter ,com un . , : . gemeCj , rompia

B5̂ r̂ =̂ ̂ "^^^^l^0Wf^mfmm^
- z:-w'-:

"" ~tS -~ A,
na.fefV'

Ia prqa de

í

el silenci de l'aire,com
ones.

De cop,el mariner sent
píndoles blaves,coment^saps
1 e s t i r a r é i n o e n v o 1 d r é s a b e r
nyda,i una altra,i una altra,'..

ì r a u n
Ia barca rompia l'ordre de les «i

una punyda al pito"Sonles punyeteres.
que et dic Sire;na,que quan-_arri-bi-,a- terra

res me; de medic5.nes",l'una

Quan el cos de Mestre Tomou tomba'-damunt ^J. td3D9,la barca comen--
j;a a voltar,poc apoc,formant un cercle<,PKr una banda de Ia barca,fre-".
gant l'aigua,una mà estrenyia el fil d'una'."fluixa" =

La cussa,nirviosa no deixava da trescar am'unt' i àVall,' de proa'
a popa,deixant sentir una lladrada de tant on tantcLes gavines,com
si un encantament els hi hagués anuntiat ia desgraci^j,g8tT)egaven senso
parar>plorant així Ia nort de-l'amig^

Hores més tard,un mariner portà ol còs a tnrra,Pocs dies despres
Sirena tancà els ulls per semprtecLa tristor i el no sortir més a pas-
turar les gavines,l'havia morta.ï as que tamb6' es pot morir de nos-
tàlgia.

Pore Estelrich î Masautí
Son CotoneratçOctubre 82
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I R F O N S I P A
N T T B 0 A K M S
E G F O S E E D T
P A R M R C O V R
L R O A A S L T S
O P I N P S D P E
Y U " O Q N A P T GT
D N B U A O I T F
Q K R S L F E S O
U E W A A T L M T
E L O E M O D A S

UN

Una vegada era un
-Qunts dé Deashi
-Uh
-I que podrí err e
-..,«,No senyor
-I per que BTC 11

S 'al. lot no sabia
mateixa pregunta, 1

-Perquè s'aferra

EF aquesta sopa de lletres M ha els cantants de
les cançons que vos dorr a continuação:

Mrs,RoMnson
The Wall
WaJt e up little Susie
Caritrean disco show
Some folks
Ejre in the sky
Moonlight- shadow
Last- train to London
Ea fiesta nacional
Enrola gay.

ACUDIT

senyor Vicari que examinava de doctrina a un al·lot;
ha?

s s er dos?

oc d'un no n'hi ha d'haver dos?
contestar Ì sa tercera vegada que es Vicari Ii feu sa
i amolla mal humo rat;
rien!

A

MOTS ENCREUATS

F C D- E P' ff ET
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\
/

1/
\

VZS

^y/\
^NS2/i\

i

\/
A

Nl/
A

H

-L-

2-

•

f*-t

5-
£

\Ti
v ••

B-
•

a;
s
P^
(T-
W-

FFo ri tz o ntal s :
l-Que no ho sap
2-Anlmal renxnrer.Personatge cinematogràfic
3~A1 „lotet. Al rev%s, sJumfttoaa que tens qunrc has

caigut
4-Animal.Sïgdes de Eocos Beunits
5^-Al revesjlocalitzat-
6-Al rev%s,patri'a d'Ulisses
•Verticals;
A-Nom d'home
B-Que tê grassa
C-Nina petita
iS>- Al reve s, animal
E-Notamus.ical.Int-er"fecci6 de despreocupació.
P-Ha*r jove am^ gorafia antl'ga.
G-Veu per fer partir els ases~.
E-Vblurr d'una, colecció de lliliresr

EES SOLUüTONS EW EL PROXM NOTTEHO"

Damlà Perelló i Terrassa,

-
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HIMNE MALLORQUI
•• f<

A MALLORCA
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SoBRE UN HíHNE nAlLGRQUÍ
El nom d'un carrer posât a Portol sempre em recorda amb amo.r

iin company de temps enrera, Es el nom entranyable de N'Albeart Cas-
tell-amb qui, abans de Ia ̂ uerra, compartíem il.lusions, quan en-
cara els infants de les nostres escoles cantaven himnes exultants
de Ia patria petita i cançons re#iohals en Ia nostra. llen̂ ua.

,1 ho record més ara, quan per Porreres s'ha descobert (!) a-
q.uest anònim "Himne Mallorquí" del que Ia p.remsa de 6iutat n'ha
fet comentaris. Per nosaltres -per EnCastèll i per mi-, encarre-
gats.deles Colònies Escolars de Ia Diputació, entre els anys
1929 i 1935, aquest himne no ens era ^ens estrany, perquè els
nostres alumnes el cantaven ca.da dia.

La !'carta al director" quësuaravamfî; escriure en el "Diario.
de Mallorca" comentant l'anonimat d'aquest himne, ha tin^ut més
repercussions del que vaî ' proposar-me i si ara aquí Ia retrec és
per Ia circumstancia de que l'amic Castell fou un mestre que, per
;laseva dedicació i capacitat professional, deixàun bon record
a l'escola de $ortol.
Ko he de reproduir àquí Ia meva carta. Diré'.tan sols que en..ella
racrimina,va el diletantisme; que hi asseçurava que l'hine no té
res d'anònim; que els seus pares són prou coneçuts; que els orfeoa
ons el cantaran durant 15 anys, a.l manco, abans de Ia guer-ra; que
era Ia peça basica del cant1 de les colònies i que ol cantaven els
nins de les escoles. Per fi, Ia carta diu bèn clar que els autors
són N'Antoni PoI i En BartomeuForteza.
I ara vull afe^èr-hi Ia coiifessiófl'un oblit meu imperdonable i
és que dins ca meva l'any 1919 s'imprimí una Història per infants
on hifi#ur^> Ia música, Ia lletra i els autors de l'himne. Ho re-
corda amb encert l'autor d'una, altra carta.

La lletra, diu així; Ma,llorquins aimem Ia terra
com cap cosa d'aquest món;
ni en Ia plana ni en Ia feerra
nostre e;eni no es confon.

Siem fills d'aquella çent
que de na.us Ia mar omplia,
quan per art 0'encantament
nostra Llonja apareixia.

Ra.rn.on des del cel vigila
nostre viure impenitent;
que nos doni ta pupila
Ia llum de ton pensament.

En un escrit posterior en el !lDiario de Mallorca" el periodia>-
ta intenta qued^r bé i això és d'açrair. A més, ens informa de
l'existencia d'altres tres himnes. Un d'ells, prou cone,^ut, és
de Maria A. 3alva amb música de Mn0 3ernat Salas. Nosaltres també
el cantavem..L'aJLtre titolat "Pàtria", és per mi desconeírut, enca>-
ra que no vull nê a,r Ia seva existència. Finalment el D.M. publi-



ca Ia lletra i Ia música d'un altre en castellà i d'aquest sí que
demanam al lector amable que me permeti un petit somriure. ¿Ja s$ha
donat compte el periodista que és l'himne oficial de Ia Comunitat
Valenci-n- i r;uc In. llc.bra >os^/La"^TrTIallorca n'ós sols una pa-
ràfrasi? Vegem, tan sols els primers versos per no co'piar~tcrfcal~
ment les dues ve^si0nss

Himne Valencià;'* "Del^mcho/ma!r en;un lecho de olas
nuestra región rlormidá está.Ji / etz.;

Lletra per Mallorca; .._ n"DeI ancho mar en un lecho de ola,
arrullador, dormida está nuestra Isla Borada
•.. etz.

Hi ha.per llogar^hi cadiretes, com diu l'adagi.
M marge de Ia qüestió* de l'Himne Mallorquí de PoI i Fortez,a,

tal vegada sia bo considerar quin hauria de ser l'himne oficial oç̂ e
n,dopti Ia nostra Comunitat Autònoma;

S'ha parlat de 2La 3alanguera" i cal convenir que té una llettra
.dj2licada i una música excel·lent, encara que no massa vibrant per
un himne patriòtic. Però Ia lletra ¿té un significat:p.rou clar per
a Ia gent corrent? ¿No hi ha en aquesta cançó massa deixalles d'un
passat recent contestatari que afecta més a Catalunya que a les P
lles? íïecordem que allà quan es prohibiren '1SIs Segadors1', el na»
pionalisme ofegat substituí successivament l'himne c^talà per
f'La Santa Espina", l'Himne de l'Orfeó, el "Cant dels Aucells" i,
•per fi, "La 3alanguera", a laque el- filistcisme no hi trobà sig-
'hificat.
:¿Peaqfqwe, doncs, no considerar aquest Himne Mallorquí de PoI i Po3?-
'tee,a? Alguns hem pensat que Ia l.letra podria retocaj:'ese, per talV
;que representas totesles'Illes. AIa primera estrofa sols caldrn
: substituir Ia paraula "mallorquins11, cosa no gens difícil. Si es
volia laicitzar totalment l'Himne, no hi hauria entrebanc en
transformar- el primer vers -Ie Ia darrereestrofa, àdhuc conservant
al nom de Ramon Llull. Un dels nostres poetes podria encarregar-
se de Ia correcció.

I no es digui que aquest himne sia de mel-i-sucre. Antany l'or-
feó "L'Harpa d'Inca", dirigida pel mestre Albertí, el cantà solem-
ne i triomfal durant els anys mil nou-cents vint, assolint el
clímax en la,frase "quan per art d'encantament", que aixecava l'en-
tusiasme dels qui el cantàvem i dels qui l'escoltàvem. Estic segur
de no equivocar-me en el record que en tenc.

Crec que val Ia pena prendre en consideració aquest suggerimant.

Llorenç M§ Duran.



«>
Això era una donsolla que omplia el »eu cantir d'argila. Ut«

nega i Ia gerra «a romp. BIe 0ep» bocin» •• converteixen en rtqpt0

que una alba de roses corona i eedevenen un jardí. El plor d* Ia

donsella fa salar lea aigdee -fina alhora dolces« per lesroques

qu'e jamai recuperarà.

Han naceut les nostres ïlles...

D'aquesta manera Jacint Verdaguer a L'Atlantida ens forneix

l'lniol legendari de lea Baleara.

Ja dine Ia historAa oonegudi» els foners f»ren servir «1 fang

per fer diferenta oreojoo tont oultuals oom domeatica. Jtoya dea-

pre0y els hraba ena varen aportar novee tèoniquea oeriuaiquea.

Arab aquesta tradioiO, dovers Santa Eugènia, es començaren « fer

olles 1 grelxBneres. Al capd'un temps -i d'això Ja fa »4s de trec-

oents anys- vengueren^Pòrtol oercant Ia pre*,ada terra vermella.

A cavall entre Ia llegenda, Ia histèria i Ia tradicio*smrgeir

el que serà Ia indústria n6s vital i significativa del nostre Ier-

me.
Darrerament -i ja era hora- sembla que l'Ajuntament estaiate»

ressat en Ia potenciooió* i promocio d'aquesta activitat« Per Ia nos-

tra part, aportarem el nostre granet d'arena ambaquestaguia. l'es-

tudi de Ia qual fa estona que tenim iniciat* Amb ella preteni» donar

a conèixer totes les cocec relacionadea.amb el quefer dels ollers

de forma tan exhaustiva com poguem.
'*»•

Yet aqui el contingut general previst:

• Helaci6 de les olleçJLea tant
existents com desaparegudes.
Plknol amb Ia seva localit,zaci6
Einesde treball«
Peces i materials«
Peines. Tècniques.
Vocabulari específic.
Estudi particular decadaoUe>
ria.

. Estudi historio del prools «lltr
a Ia ViIa.

. Altres obradors deeeràmioa«
• Fonts documentals i bibliogrà-
fiques»

V

Biel.-
Ra**n*-



e¿í> reO %dLL3
Per començar a conèixer els nostres balls mallorquins,repassem

Lin poc Ia .seva'<'historia. r.
Desde finals del segle passat es pot dir,que el poble mallorqui»

oV'-'tfFi 'poble baílad'or.Es bfillava a les fes.t-es majors,carnaval,matan-
ces i per Ia recollida de figues,oliV8S,ametlles,raIm**,no hi havia
cap classe de reunió que no s'acabas ballant anes mateixos,copeos o
jotes.

A part dels nostres balls' populars,tamOG es conserven un tipus
dovtfentros com son5els.-e.qssiersf,..,,t els cavellets,aguiles i dimoni de
Sant Antoni,'que son cerimònies més bé religioses,"

A Ia part muntanyosa i ponent de l'illa,es balla en lamojoria
amb urvritme lent,al so de Ia xreremia i el tambor*

Ala'-"'part plan'8 i' llevant obseruom un ball doble,marcant com di-
riem,en^pble "salero".

El bolero és e'l' ball més corrent que es balla en parella;aq'ui Ia
dona mawsa els punts i moviment i l'home els ha de seguir.

L a b o 1 e r a ( q u e v a s o r t i r d e 1 b o 1 e r o ) e 1 s o 1 i e n b a 11 a r d u e s d o n e s
rs^f un home,duent u n r i t m e i g u a l quc l'anterior,la melodia d'aquests do:

balls va esser recollida de Castella a finals del segle passat.
Amb ig-ua^'i'eíatacterística es ballen en parella uns bolerosf

:1.vells;

-en tot el gust illenc-que va esser cn aquest que els va voure ¿n San-
tia§o Rossinyol-ballat a Ualldemosa- Ii va dir "parado",i d'aqui;/ve
el nom que ara els hi donam,pels seus moviments de cortesia tan ben
rrrarcatSjés ba'llat per dues clones i un home.
rA, Així tcnim els boleros "vells'' recollits a Ualldempsa,tambe les
trobam dins Marratxí-bolero loht— un poc més mogut''a Binissalem i en-
cara més Selva i llubí-com s'hort d'en Boira-.

La matcixa,efeta molt trobada dins Mallorca,es balla en parelles
on l'home ha^rie seguir a Ia dona,aquesta passa per'-l'esquerra i per
In dreta riançant s'atraco a sll com si l'hagues d'abraçar i Ii fuig
tota xal'esta',d'aqui va Ia denominació de molts-d,ei:pobles quecli diuen
' travos!t.

Per avui acabarem aqui,mes envant tornarem "àfrfb els copeoa,jotes
i a 11 r e s b a 11 s f i n s a r a .

E s p fe r a n t 1 ' a c o 11 i d a, d a m u n t a i x ó q u e é s n o s t r e. . . n o s t r e p o b 1 e
malloquí.

Catalina,-



^Comencaré-aquestes breus notes
històriaues referents al terme de
Marratxí parlant de l'església i

! els seus rectors.
La primera església, construï-

da tot d'una desprès de Ia Conques-
ta de Mallorca de l'any 1229, devia
ésser semblant a les altres d 'aque^
temps: d'una sola nau_^ petita, d'arcs
d(3 r.iig punt, amb el sotil embigat i
cobert de teules. En Ia bul.la del
papa Innocenci Iv de l'any 1248 apa
rei:: citada tenint per titular San-
ta Maria. Totes aquestes esglésies
havien de tenir un rector i un vi-
cari coadjutor .

EIs anys 1278 i 1279, amb motiu
de les desavinences que havien sor-
git entre els frares predicadors de
Sant Domingo i els preveres sobre^
drets funeraris, filmaren Ia concòr
dia tots els rectors de l'illa. Per
l'església de Santa Maria de HarraJ;
xí va signar el rcctor^Arnau Tries"
(1). Alguns anys després, el 1299,
els rectors també firmaren Ia con-
còrdia amb els frares Trinitaris
del Sant Esperit. (2)

El mes de febrer de 1297 Joan
Albertí, rec*dsr de Marratxí, reco-
neixia que Salva.dor Merola, clergiae,
Ii havia pagat 55 lliures reials de
Valencià, preu d'unes eases situa-
des dins l'Almudaina de Ciutat, da-
v ant 1 a S eu ( 3 ).

Aquell temps era molt freqüent
que Ia majoria de gent, a l 'hora de
dictar testament, destinàs al^una
caritat i almoines a les esglésies,
santuaris i hospitals de l'illa. El
mes d'agost de 1280 Berenguer sa Bas_
sa, en testament, assignava 10 sous~
a l 'obra de l'església de Santa Ma-
ria de Marratxí, a rnés de moà-tes al-
tres deixes piadoesss a cada hospi"
tal de Ciutat, Sant Esperit i casa
dels captius 2 sous; als frares me-
nors 10 sous i altres 10 a l 'obra
de l'esgllsia; als £rares predica-
dors, monges de Santa Margalida, mon
ges de Santa Clara, frares de Ia R.e"
al 10 sous a cada convent, etc. (4)
.̂„ .

1) Arxiu Històr&c nacional,Clero
carpeta 82 n^ 12, 13 i 14
2) AHIT,Clero carpeta 128 n^ 8
3) Arxiu Capituiar de Mallorca,sala
I. armari 20, taula XII r^ 28
4) Arxiu Regne de Mca,prot.348,f.355

5.X!II-XV
"universitat"

"parròquia" sovint
Quan a principis

Les paraules "vila",
(Ajuntament) , i
eren sinònimes.
d'estiu de l'any 1343 el rei Pere
III de Catalunya es va apoderar
de Mallorca, desposseïnt del Reg-
ne Jaume III, tot seguit va manar
a cada una de les universitats o
a^nitaments de les viles Ii envi-
assin, a Ciutat, els seus síndics
o representaÈts perque Ii retessin
jurament de fidelitat. Entre les
altres és anomenada "Ia parròquia
de Santa Maria de Marratxí". En
canvi un document de pocs anys d.e_s
prés, el 1348, any de Ia famosa i
terrible pesta negra, tracta de
Ferrer Escot, rector de l'església
.parroquial de Sant Marçal de Mar-
ratxí, el qual en testament havia
deixats els seus béns i un rafal
situat en el terme, a dos parents
seus, un dels quals era el rector
de Sant Miquel de Giutat, Jaume
Arna$i, oriUrid del castell de Tuïr,
ael comtat del Rosselló ( 5 ) « Aques
ta és Ia primera vegada que veim
citada l'església de Marratxí amb
el nom d 'un nou titulars Sant Mar-
çal, canvi que degué ésser motivat
o bé perque Ia parroquial mudà de
lloc, bé perquè es va començar a
bastir un nou temple, bé perquè
s'escollí Sant Marçal com a advo-
cat contra ïes pestes i epidèmies,
&an freqüents aquell temps, o bé*
per altres motius que ignoram.

El cert ésqae al llarg del s_e
gle XIV trobam diversos documents"
que ens demostcen com s'anava in-
troduint a Mallorca Ia devoció r,l
sant: dia 7 de juny de 1351, el
rei Pere escrivia al governador
de Mallorca dient que el procura-
dor de l'hospitai de Sant Marçal
de Llemotges volia passar a l'illa
per recol,lectar almomnes, però tj3
nia certs temors perquè patia en
les cames Ia malaltia anomenada de
Sant Marçal i^a Mallorca hi havia
una prohibició que manava que nin-
gun afollat, baldat, etE. podia
entrar en qualsevol lloc del Regne?
així i tot el rei donà Ia llicèn-

5) ARLi Extraordinari
nació AH 445 f. 25v.
1.406 f. 24

Cúria Gover-
ACA reg.



cía (6) .
Consta també que el mes d'agost

do 1365, Andreu de Sant Donat, procu
rador del monestir i ho$pitai de " .
Sant Lixrçal de Llemot&ee, de Vor.d''e
de Sant Benet, havia vingut a MalIor
ca per predicar els miracles' del
sant i recollir almoines (7) . Per
les mateixes raons, l'anyl371, el
rei concedí semblant llicencia per
Ia recaptació d'almoines per dit
hospital (8).

De totes maneres, quant are.n-
des , l'església de Marratxí devia
ésser molt pobra, de manera que dia
7 de setembre de 1369 el bisbe de
iuallorca decretà que fos unida a Ia
de Santa Mariadel Camí ( 9 ) .

Dia 7 d'agost de 1399 des,de
1& Cúria eclesiàstica de Mallorca es
comunicava a tots els rectors i cu~
r..ts de les esglesies-de;les esglé-
sies de l'illa, que Pere Romeu, rec_
tor de Ia parroquial de Sant Harçal
de' Marratxí proposava de fer una
cisterna per conservar les aigües
pluvials per ús de Ia rectoria i de
Ia gent que acudia al lloc per ses
devocions; els fidels haiien d'ésser
anirnats a contribuir amb qualque al-
moina; el bisbe conoedia 40 dies de •
perdó* (10). El mes de novernbre de
1424, Pere Alemany, donat de Ia caa
pel·la de Sant Marçal, obtenia lli-
cència per a captar almoines.

EIs reis solien intervenir en
els nomenaments dels rectors. BIs
bisbes, cardenals i prelats també
presentaven els seus candidats. Això
feia que sovint hi hagués baralles
i disputes entre els pretendents a
ocupar Iq, rectoria vacant, i guanya
va el qui tenia més bo.

Cancelleria'6) Arxiu Corona d'Asgó,
rog. 1.415 f. 89v.
7 ) " A C A reg. 1.423 f. 135. ARM LR 24
f?. 161
8) ARM Lletres reials LR 27 f.l6l
9) Reprodueix el document íntegre
Joan Vich al "Bolletí de Ia Societat
Arqueològica Lul.liana'1', XXVII pa^.
303-309. Precedeix Ia transcripció
un breu comentari titulat Unió, d_e^_la
P.arrò qui_a^j^Sarita_jvjaria j^M^^aJ^
a~ Ta* ~de~ S_an,t_a [%^ji^a_deJL_jDami^

10) Arxiu Diocesà de Mallorca, CoIa-
cions 1399-1400 f. 23 i Colacions
1424-25 f. 107

H e m d e ' t'ènif ..present que -eli^ar-
rèc de rector,' aleshoreo> -era^ niés
"temporal" que no espiritual,- 'ja'"
que els\:v4j.G&ri;s,.o; "curats" eren
els qui realmenft 'r-egi'e,a i tenienqui realment 'r-egie,a
Ia cura de les àniméô

Dia 20 d 'oc tubre de 1477 el
rei Joan., II, manava al governador
i lloctinent general.de Mallorca
ffes segrestar els béns de Ia Rec-
toria de Marratxí i Santa Maria de
Camí, vacant per defauació del dar-
rer rector. Un escrivà o :notàr i de
Ia Governació, juntament amb al-
tres ofGLcials anaren a Sant Marçal
per aixecar inventari de l'esgle-
sia, inventari que fferen precedit
del cerimonial de costum, com era;
obrir les portes, tocar les campa-
nes, etc.

"P_r_inp__ffcnc_h _atjrpJ3aJ& ,en_J-_a .
aaiiS3a 2Œ^^£^^2SU^^3£^^££§~
j3_hi ^ejQ J^^_arjt^^anch_ dejLjna„caxa
v o^^%^^sjgs^s_egU.̂ ^j. jTrim^jkmn
¿siC® .̂ Ae_Aïo.eAt -aA ̂ A £Aïêi^^ ?
ki¿£Cít«* Tt"em u"na' "casuïa ~d"e "s*etT"de
íi?ÃÍL®§. _-c.SJk2.s. A9_-s^JLJt?XA.yïLe.n.t _PJ3.̂ :
KU .jáí€sAv ̂ .6J71- _^5^ J^i3ACjL6LJ? &P^Jì.
aF^s^J^,r^gtol7] .jj[em', 'p^jJoacj[ Â©
^raj^j^eF^^ry_ir_ j^ .o_fjfe_r_ir,_._It^em Em
aj_aji^el_i_s_t_er^_e_ hun_le_g^uid_er,

rItem _en .JLj^^JLtar. .maj,or_.Jb;Un_ga
.Lt_i^ A0JSî  Yjy5*»" ?^^£ ¿Ji.Ëâ.-tFoYâ"
Ti_es] ~e_ "una Aho^^ro^_ar_^^m"jfO^o
¿ÍAT%lAC¿ A0A 'JAA3Jk0^- ̂  Äe- .Xa-^-fi •

jEtejn^ j3n_JLo_ juLtar_ _d_e_ j3elit_ JPer_e
.â ^JiSuLJEi9î ii _huA JLaii-,-d.G.JP.6A^
bJL_au ̂ ^o^aTT*Tlim"^^a3^XayS
Un- jganaJLob.y.e».

_It_em _en_JLo^ ajLjtar d.®^§.eI3Í jîâur,
ïï^ju ¿önjF ^Mj¿rj£a_í,_ _^ej^JwT^hoTaju.... Jj-
t_ e_iiL A1^1I JJgjÇi.. Âe.. _G-g^a_ ^*Çrdj' JAhgJ=L.
S3¿XaSi§Z

jL^ em _en....l_a_ .r_ec^tori_a_de,^la^.jii^
isL_sgT^s_i_a_ .Ae^fe¿ecKT^^rimo_h_un
-P-^k Ae.,CHS_^..,sa^A. Ae jjilinze^.^pma-
de_s" o aqu ens eñtorn.rtenT un ,cl̂ el
d.e .JTu_sJb ..ve_lij_^¿em _una _b_o^ta_^bLivxi_a
a ,̂jL^̂ Z2 îî Ssa35î 3ijse?^
^e_fona_d_aT._

.£LSÏÏL^§fî̂ ^A jPAPl^yA-.-^A ,.la'Ai,ta
recJLQ£íâ3^L :̂? Î̂ ^â5SE ¿oJjJîsT"
_nejnd"ajiant_ Ío_ _d_it^ _huii "arc"ibanch
^u2^C^a^C ÎS l̂SZ3î 3iMfiLrfa"
íisJL°A .dj? ̂ ^Oĵ í̂ ĵ k^JA-tê"».

Aquest inventari fou camanaè
i entregat al prevere Antoni Mas,



vicari de l'eaglésia, juntament.,.
amb les claus de.les portes (Ì1).

ALtSLS3.AQJtícies diverses
EIs homes d'armes. Eren anome-

nats homes d'armes^aquelles persones
hàbils per a uWifêfêèc les armes en
cas de necessitat. A mitjan segle
J.JN, devers l'any 1359, es va fer
unarelació de tots els homes d'ar-
mes de Mallorca, amb motiu de Ia gue
rra del rei Pere d'Aragó contra el
rei Pere de Castella. EIs del terme
de Marratxí eren els següents/ Anto-
ni Gisbert, Bernat Roig, Bernat Ma-
xella, NicolauTaverner, Pere Cardo-
na, Guillemo' Garriga, Nicolau Roca,
Guillemó Gisbert, Guillem Cerdà i
Joan Grec (12).

El 1387, Pere Eimeric haviar
d'assistir al consell del Sindicat
c ne Ciutat, com conseller represen-
tant èl terme de Marratxí (13). El
1392, segons Ia nova pragmàtica so-
bre el regim de l'illa, Marratxí te
nia un conseller en el Consell de
Oiutat que er'a el sobredit Pere Ei-
neric, nom que també* apareix a una
altra nòrnina de 1395 (14). El mes
de setembre de 1493 el rei Ferran
concedia l 'ofici de portaoor de car
tes d'Andratx. Calvia i Marratxí a~
Pelip Salt(15).

AlAuejrJLe_S-JL j:a_fja_ls^
Sl mes de setembre

llem PIa, fill· de Pere,
neus hereus, procedia a
ri de béns en presencia
GiI, Ramon de Pedoinyà,
drinyà, Jaume de Marina.

de 1259 Gui
en nom dels
fer inventa-
de Domingo
Pere de Pe-

Són citats
entre els béns, l'alqueria ^raxi,
amb terres i,arbres; altres posses-
sions en el terme de Bunyola, l'al-
queria Biniatzar, l'alqueria Benimu-
cam, i altres (16).

El 1284, els amics i parents de
Pere Bernat de Marrachino, demanaren
a Arnau Burgués, batTfc" ma|or del Reg
ne de Mallorca, nomenàs un adminis-
trador de béns, ja que dit Pere era

. Un any després, Ia donaSibília,
viuda de Pere Ros, va vendre"a Pere
Cabot i sa muller Guillemona, l'es-
plet de l'oli del seu rafal situat
prop del Pont d'Inca, en el terme
de ter_ratx_i, per preu de 18 quar-
tans que havia d'entregar abans de
quinze dies després que kagués fet
tot l'oli del fafal.

Arnau Sunyer, com a tutor d'An
dreu de Vilaseca, fili i hereu de
Pere, l'any 1342, va llogar a Nico-
lau Ponç i Francesc Sabater, per
temps de cinc anys o cinc esplets a
partir de Ia festa de Sant Miquel,
una al^ueria amb cases, terres, fi-
gueral, pastures, vinya i altres
pertinences, situada aMarratxí, per
preu de 3511iures cada any. No po-
drà tallar ullastres ni voreres, ni
mosqueres, niarferes fructifícants;
nomes podrà tallar llenya per portar
i vendre a Ciutat amí) una sola, bís-
tia. El senyor presta un cup, dues
bótes grosses i dues bótes de mena,
4 portadores, que tornarà al final
del lloguer. Entre els testimonis
d'aquesta acta notarial firma Fran-
cesc Escot, rector 'de Marratxí (18).

Com que el terme d*e Marratxí
era de Ia porció del Bisbe de Bar-
celona, (juntament amb Andratx, Cal-
vià, Puigpunyent i Ia parròquia dé
Santa Creu de Ciutat), en els lli-
bres an'omenats Actes del Pariatge
hi trobam tambéestabliments, com-
pra-vendes, etc. de terres de Marraj;
xí, El setembre de 1286, per pagar
uns deutes de Guillem Bassa, difunt,
fou subhastada una-al<fcueria situada
en el terme de Marratxí, Ia qual
fou adquirida per Ía tfiuda Ia dona
Guerava p&jc preu de 84 lliures. En-
tre els confrontants se cita el ca-
mí públic que va a Inca, terrass de
Gastó vescomte de Bearn, i altres.

L'any 1320, Guillem Pineda va
vendre a Bernat Rotger Ia meitat de
l'al^ueria Benissacumi amb cases i
pertinences, per preu de 37 lliures
i Mitja; confrontant amb l'honor de
Maimó Peris, possessió de Ramon Gismancat de seny i tot ho destruïa. 7 x_ __

Fou assignat Guillem Moragues, germà ber-t, Ia de'Berhat Babiloni, Ia de
de dit Pere Bernat (17). Pere de Vilaseca i el camí que va

a Canarrossa. El mateix any, Arnau
Adorrell i ses germanes Francesca i
Elisenda varen vendre a Pere de Vi-
laseca, per 46 lliures i 10 sous,
una al4ueria situada en el terme èe

11) ARM LR 74 f. 165-166
12) ADH MSL/307 f. 4Ov
13) ACA reg. 1.991 f. 55v
14) ARM LR 41 f. 23v i 37
15) ARM LR 79 f. 30
16) ARM prot, 345 f. 88-89
17) ARM prot. 349 f. 243. Prot. 351

f. 32y

18) AHN Clero, carpeta 105 n^ 15



Marratxí, confrontant amb l 'ho_
nor de Guillem Bassa, rafa.l de Pe?
re Conamines, honor de l'alqueria
d 'Arnau d.e Torrella que fou de Na
C o l o r n a , h o n o r de Guillem Estruç
tenguda en norn d 'Andreu Godor i
honor de l'alqueria de Berenguer
Bassa.

Corresponents a l'any 1324
són aquestes altres notícies: Ni-
colau de Sales, prevere, procura-
dor del bisbe de Barcelona, ata-
| nent que Bernat Gisbort t6 una

alqueria. a Marratxí, garriga o
muntanya que presta delme á tas-
ca, Ii fa Ia gràcia de reducció,
és a .d i r , cn lloc del delme i
tasco,, cada any pagarà 20 sous de
censals el dia de Nadal.

' s-'^]^ f
/ •T' ^
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La dona Caterina, viuda d ' A n
dreu Godor, tenia l'alqueria Albi
at, confrontant amb el camí d 'In-
ca, alqueria de Pere Rosselló que
fou de Guillem Cases i de Beren-
guer Bassa, jurista, alqueria d'^En
Bruguera que fou d.e Pere Pelegrí,
alqueria de Bernat d 'Odena , Ia de
Honet Mestre, i el c a m í q u e va a
C_pstrjLg<, Un altre document que par
Ia d'aqu-esta alqueria cita Pere
de Vilaseca, batle de Marratxí,
que s'encarregà de fer-la subhas-
tar, i fou adquirida per Guill.em
Ponç, ciutadà, que havia oferit

lliures.

Pere Rosselló" 1 muller Gui-
llemona varen vendre, per^altra
banda, al sobredit ciutadà, una
altra alqueria per preu de 30
lliures.

L'any 1325, Pere Babeloni
va vendre a Berenguer ses Olive-
res, ciutadà, Ia meitat d.e l'al-
queria que tenia en el terme de
Marratxí, pnrrcio del bisbe de
Barcelona, per 225 lliures. Fa
diversos censos. El mateix any,
Maimd Peris va establir en emfi-
teusi a Andreu Bernat Ia meitat
d'una alqueria que tenia el seu
pare Joan Bernat, confrontant
amb Ia cavalleria de Bernat de
Torrella, honor de Ramon Perdi-
guer i rafal de Ramon Gisbert.
A cens d e l 6 quarteres de-blat .

Pere de Labià, donzell, i
muller Magdalena, l'any 1362,
varen vendre a Joan Cervià una
alqueria en el terme d.e Marrat-
xí per preu de cinc sous? con-
fronta amb el camí d'Inca, pos-
sessió d'Arnau Sunyer i altres.

El mateix any, Pere Soler,
mercader de Mallorca, reconeixia
tenir en comanda d'Arnau de Sant
Martí, batle general de l'illa
en nom del bisbe de Barcelona,
80 sous que era el preu del del-
me del vi i oli d 'aquell any
pertanyent a l'esmentat bisbe,
en el terme o parròquia de Kar-
ratxí (19).

Ramon ROSSELLO.--

19) ARM Actes Pariatge P-I
f. 76. P-2 f. 4, 15v,
129v, 134v, 139v, 142,
186, 211. P-4 f. 15,
7Ov

nagar 263
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