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EDITORIAL

Malgrat tenlr un decret de bilingüisme i que Ia nostra llengua comença & "tenlr una
força i un us mes sovintejat, les fores« pabliques 1 àlgunea associaci'ans del nostre terme, pa-
reiJC que no se n'han donat oompte d'aquaeta realitat.

En prlmer lloc, l'Ajuntament, composttotalment degeht mallorquina i que parlen
sempre Ia nostra llengua« totà Ia doaumentacia "oficial" 1 les retolacions en castellà. Bl
un,trist paperet de tràmit burocràtic en Ia nostra llengua. Pins i tot Ia darrera mamòria, ed¿
tada íntegrament en castellà; una memòrte dlrigiaa a un poble on el 9056 és de parla mallorqui-
na. Al manco, per començar, l'Ajuntament hagués pogut fer aquesta memòria en failingUe iniciant
així una tasca de normalització que és més que necessària i de Ia qual, de moment, a nivell mu-
nicipal res de res. De pas.sada aprofitam per fer constar que a PORSULA no hem rebut encara dita
memòria de manera oficial, tot i que un de noltros, al'anterlornúmero, ja ho advertia... Que
deu passar?

També hem fet referència a associacions. Una d'elles és Ia de Paree d'Alumnee del
Col.legi Costa 1 Llobera del nostre Terme. La Junta Directiva, sorgida de les darreres eleccions
ha fet, fins, ara, tots ela escrits dirigite als pares totalment en castellà, quan l'anterior
Junta havia aconseguit que tothom acceptàs les convocatòries i els esorits fets en Ia nostra
llengua; i ara Ia nova Junta amb total déspreci per Ia noatra cultura ha tirat per terra 1»
introducció' que a'havia anat fent, arraconant d'aquesta manera una característica pròpia del
nostre ser com si només servís per usar-la d'amagat o en petit comita.

I, per fi, l'anomenááa "Agrupaoió' Socialista de Marratxí" ha edltat un bolletí infoj:
matiu -perdd, "boletín informativo"- que l'unlca coaa que té d'aquí és el nom, tot Io demés és
de fora. Curolles apart: creim que pot ser molt iteressant un'bolletí d'aquestttpue 1 enooratjam
al PSOB-KarratíCl a seguir::en4avant. Però, per favor, feis-loun poc més noetro, que aoparelxi
del vetnat.

Sra de l'Aftuntamant, de l'A.PtA. 1 d«l P.S.O.E. (entre d'altres):
Ho crels que ja basta de marginar Ia nostra llengua? No oreis que Ja éa hora que 01

poble sàpiga que els mallorquins tenim una llaogua 1 una oultura proples7 No creis,que, bea al
Bontrarl del que p*aaa, hauríeu de ser voltros el8 primers en uaar-la 1 donar-la a conefcc*r?

Reivindicam Io nostro, cultura 1 llengua que ningí ens 'ha imposat psr les armes sinó"
que és una herenc^ dels nostres avantpassats que si aixeoassln el oap 1 vessin el traote que
Ii donam renegarien de l'actüalgeneracid i ens dirien malvenuts.

PLE de OENER:SEGURETAT CIUTAAANA
Un pic mSa l'Ajuntament va celebrar ple ordi- Acte seguit ea donà lectura *1 punt8ise,que tambS

i,corrsaponent al mes de Gener,l eom sempr« ua era una proposta sobre sagurstat ciut*dana,p0ro aquesta

un ple sansa cap tlpus d*emocia,8'aprovaren pres*ntada pel PSOE. I art lloc d'anardirlgida a Govern

J ela punts mancoun,el cinqui,>qua era une pro- Autonom,que encara no tá competència damunt Ia seguretat

ita d'AP aobre Ia soguretat ciutadana,par5 anem ciutadana,anava al Governador Ciuil,i aquesta fou apro-

: història d'aquast pla. „ada per l'Ajuntament.

El punt cinque,llagit pel.aacretari, feia re- Daspría d'hawer-ae aprow*de,el Batle digu< que ha-

•ència a Ia proposta d'AP qua hem mencionat a- via fete8 unes gast,ions en rslaci<S a Ia saguretat ciu-

is,en aqueata proposta es denanava qua a"'inatis .tadana i que Ia Guardia Clvil a'havia vist augmentada

¡ovarn Autonom,perqui aol.licitas al Gouarn Ci- .an doa nümeros i qua Ja s'havia aprovat une plaça de muni-

.,mls mitjans humans i materials per tal d'ami- cipal,l que par l'astiu ae'n contractarien dos mtfs.

irar Ia »egutatat ciutadana,aquasta proposta qua Davant aquesta explicacia,el sanyor Fiarro,esaant por-
iaviaestat rebutjada par Ia comlssia d'interior, tantvau dal PS08,es donà per aatiaet de les gastions
a a aer rabutjad« pal pla. duitas ata*mal «ssènt que trobava qua això cunplia

Io demanat a Ia pro poata,i per aqu*ata motiua,retitava
Ia matsixa. Coaa que amb l'aprovaci6 dels raoidors s'a-
provi.
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st Antoni al PIa de Na Tesa

Com cada any es celebra pnr aquf baix Ia festi-

vitat de Sant Antcni,amb fo^uerons i beneïdes.

El par>sat dia 16,o Ca'n Gaspar i a Sant

Llatzet,a Ca'n Oalo,amb Ia col-laboració de

orups folklòrics.

Ximbombes,cancons,bon mcnjar i bon vi,varen

esser Ia tònica general, Malqrat el fret que feia i

Ia circumstància que l'endemà era rtia fainer,la cén-

currència del públic fou nombrosa.

Assistiren a aquets foguerons el nostre batle

Guillem Uidal,i el nostre Tinent Batle i veïnat Sr.

Montilla.

El dia 21,es varsn fer les tradicionals beneï-

des al PIa de Na Tesa,alnuns veïn dugueren els seus

animals a beneir,si bé l'assistència dal públic no

va esser molta,tal vegada degut a l'horari,les tres

í mitja de l'horabaixa. Hi va haver l'actuació d'un

grup folklòric i,com he riit,manco gent que l'any pa-

ssat,nomes una carrossa,sera que aquest capellà noy

encara no s'ha fet massa amb Ia gent?

MI^UEL SASTRE.

son Bonet, tançat
Les autoritats militars de Son Bonet,per qües-

tions de seguretat,han tancat l'aeròdrom que separa

el PIa de Na Tesa i el Pont d'Inca,per on hi passava

Tiolta gent dels dos nuclis per acursar cami,despres

d*aquest tancament,tant els nins del PIa de Na Tesa

}ue van a escola al Pont d'Inca com l'altre gent,

iauran d'anar d'un lloc a l'altre per un camf de ca-

i dos kilometres sense voravies ni llum,una voltera

ue no ofereix cap mena He seguretat per als vianants,

ot això agroujat en que no hi ha cap servici públic

ue juntl els dos nuclis,ja que l'únic que hi ha no-

més arriba a Ca'n TaIo.

HIQUEL BOSCH

BERMAT PALOU.-

U.M..ENAMORADAde
' Marratxí ?

Sembla que el partit regionalisía U.M.,esta ena-

morat de Marratxi,si Rl congrés constdtuent d'aquest

partit ja va tenir lloc al nostre terme,i més concretí

ment al restaurant "Ses Tres Germanes",ara,el darrer

cap de setmana de gener,hi tengué lloc una reunia de

batles d'aquest partit amb el president del grup de

coordinació" de grup municipals,i dels respectius co-

mités locals,aquesta reunia tractava d'unificar cri-

teris a fí d'establir una actuació comú de cara a

l'elaboració de pressuposts i debatre s'avant-projec-

te de Ia "Ley de Bases del Régimen Local".

DE F1RESQUES

TANCAMENT DEL CINE DE HORTOL.- El passat mes de

Gener el tancaren,era,el darrer lloc d'esplai que que-

dava a Marratxí. Ara sns queda esperar si qualque en-

tidat el vol llogar per realitzar-hi qualque activi-

tat cultural. Es un buit que cal omplir.

EL METGE RAFALINO.- Ens deixà el mes passat, fou

metge a Marratxí durant molts d'anys. Des de aquestes

planes i en nom de tots,vagi el nostre més sentit pé-

ssame.

REIS MOTORITZATS,- Així es,les seves Majestats el

Reis Màgics d'Orient,arribaren a Pòrtol en Uespa,es

veu que Ia civada pels cavalls deu anar més cara que

Ia venzina. De totes maneres estarsn molt bé.

FOGUERONS DE SANT ANTONI.- Poc moIment en aquestes

festes,feren un fogueró els quintos i un o dos a ca-

ses particulars,pero Ia gent no participà com els

altres anys.

3ALL DE 90T.- Des de el oassat Desembre no hem sa-

but res de Ia professora que donava les classes,oer

Ia qual cosa aquestes s'han aturat,Ball Ho bot r^llar

quí despedit a "Ia francesa". Si qualcú vol sepuir

donant les classes,endavant,hi ha molta gent que s'ha

quedat amb les ganes d'aprender-ne.

GIHNASSIA DE MANTEMrEfJT.- En Xisco,un ^l-lot Hc CLu-

tat,en Hona classes al local,^e l'escola vella. A^s

estableixements de Portol,por:eij votire ?ls horaris

anuciats als cartells,pero per més informació anau 3!

dit lncil a parlar amb en Xiscn.



es PARTiTS NFORVIEN
El passat 30 de Novembre dsl 83,AP,"arr.txfv. present« Un* pÍ.poiU.lC.MÍ^írHfbr« ae|uratat Oaut-

dana.
Aqueata proposta v« p.s*ar • Ia C*«i««i¿ d'interièr i fou Jnformada deefavorabla*tnt -altra faltari»- p*<-

raqidora d'U.M. 1 del P30E - no en faltava d'altra- Al.le9*nt qu*. no eatavan d'*eord amb il *au taxt. Evidont-
mont aquaata fou Ia seva evaaiva» amb quí no eataven d'acord {i' aixi Ja perdeflniciiS),ara arob »1 partit u<?

l'h:via prosentede.
Fins aquí d'acord; La raaJoria d« vota Í* Ia qua dacidaix. Pero Io ral* xoeant £« qua tot seguit.suposr .;.

en un rampoll de crsativitat,el portantv*u dal PSOE presente. Ia «ateixa propoeta,anb un tcxt ll*ugararaent co-

rragit 1 sugmantat parquo no aa notaa tant.
Perfi Ia sorproaa no acaba aquf; aotm<s a votaala •! plagl a'apxa'wa amt> els wota fauorablas -altra mancari*

d'Un i PSOE.
Aquesta a£n •!• feta,paralaa concluaaion potan atr noltaa 1 variadaat

—Felicitam al portantveu del PSOE-flarratxí parla aev/a fartilitat d'Ídaea 1 Ia aewa rapideaa da taflaxas polí-
tics i- an« oferí» a paaaar-li una copia de primara mì da tat»« las propaataa qu« praaantaraa d'ara andavant,

logiaamont abana da prasantar>laa a l'Ajuntamant>

—Ea co»mouedor elzel damoatrat pel portantvau del PSOE-flarratxf quart aa preocup« de tsmaadeYltal importanci
per al municipI,com wa aar al aau particular lntar<e an conaixer ela CRITERIS DE DISTRIBUCIO DE PAPERERES,

instal.ladaa per l'Ajuntamant.

—Sugerim al portantveu dal PSOE-flarratxf qua altrea propostaa *oJt intarataanti pal Municipi aariant daclarar
Rarratxf con a *ona desnuclearitzada o intercadir en favor dalaa foquaa polara.que eatan an inrainant parill d'

Bxtinclá.
—Cs curlo*a.obaarvar al criteri unanime d'Un i PSIE al aprovar Ia mataixa proposta ,psr6 presentada on aqueet

cas pel PSOE
—néa curi<Sae*a ancara al criteri unanime d'UP1 i PSOE an rabutJar praaanfiada par AP

-Record>>i Ia compoaicl6 del consistori7 Ufl-S ragidora,PSOE-3regldora,AP-2 regidora. 0 par ventura anan equi-
vocata i no is aixf7

f>

—¿Ena troba« davant un fet aillat,clara prova d'oportuniama polftie,o ta al començament d'una altra coaa nalt

mla intsreasant?
Senyors ragidora d'UR i PSOE: seria d'agr'air un poo *Ia de aerietat.narratxf bi Ia meraix.

_ iSSB&&8x2ssutoL.

G.O.B.
opo*lcia rotunda per lea raone que relacionam.

rtarratxf,7 de Gemr da 1.984

Raprodul» djSunt Portula Ia carta *nvlada a l'Aj'inl r
de Harratxi en contrade lea fumIgaciona dgle carrara i <.>ir
Ia vlla. Tot i esaent un fet conaumat,varar.! manifestar Ia r, t> .•

MARRATX/
Diatingit aanyor:

. A travi* dels membres qua.habitaa en aquest munlcipi,el CCd
preéenta Ia sava oposicia a las fumigaclonsde vorerea projecta-
dea l'Ajuntamsnt per tal co«!

1- SAn productaa toxics que maten o enverinen indIacriminadament tota vageteoia i,de rabOt,l'animal o person
qua menjI productea afectata.

2- Contaminan las aigdes,espeeielment en aquesta època de plugei,a un terme on ¿s quasi cenoral a totas les ca,,
Ia captacii per a lea citternaa. Aqueat extre* no ea recull al fullet da erecaueion».

3- A^uesta traballa de fumigació" encobreixen un abandonaaant total de l'atenciá als camÍñs i vorerea de carrors,
que podrien aer evitata dIuna vegada i par sampra amb obres adaquades.

4- IndirBctament,afacta tambl a animals pfcotagits per Ia llei. Les considerem par tant,il.leQels.
5- Tenim l'experiencia da-la mort da peraoneaper haver conaumit caragols afectata. No basten aqueates morte?

El GOB mantindrà Ia *«va poatura públie« d'opoaicií a lee esmentades fus>igacipne,eixicora una vigi-
lància dele efectea produIte,per actuar en conaeqOencia,utiHtzant,ai f6ra pr*cis,els media legal» i de comuni-
cació* a l'abaat. En qualsevol cas,coneideraw qua Ia reapona*bilitat d'aquest procedir negligent recau sobre
i"Ajuntamen^,

G.O.B. - f1arratxf



SCs &afes (Ce Ca^ifa C*N J
t_X •

A1N UAUME

Si ^jaique vogada ^enl-.j 'r-j-
ne3'd*c-;-oItar hi?tòries d'an-

t_iny,fsr''jn truc "enverongt" ämb
gent"granada",o sinplo^ent menjar
dur? !jallrtu'3 d'Inra ¿mb un narull
d'oli'./tn i u n tasòn .cJe vi scc,anau
al rafe dp Ca*n ,Taume,i m" duis
scrt,apart ^eI. que he Hit abano oo-
dreu escplt'ar una' bpna gl^sada.
Fl trobarsu á nòrtóï|'aï carrer "Jo-

sé Antpnio",ls,el cafe més antic i
trodicional He Ia vila,i cense dub-

H,
dues de

> P n r t o 1
triJ-
hem^

;.,an Jíjume,
pagar

ts,el que guarda més costums poou-
lars. Encara no fa un any que hi
ncHieu trobar un tassr:rrt d'aquGt;t.s
rie fa cinquanta anys,curt,oero rr.olt
3lt.,i rie nrHra,on els nins que hi
entraven havien d'aixecar les pun-
tes oer agafar el "xunaril.lo" qun

havien cornprat,ara per questions d'-
espai,ja que hi ha mcs gent que a-
bans,l'han canviat,el tasser ha

tornaf. barra,
Aixf i tot,el més important, d'-

allà dedins,la Qent,no ha canviat.
L*anbient que es respirn ?ls de^ia-
tins abans que comenci Ia jornada de
treball o els Diumenges a l'hora del
vermut,el trobam a pocs llocs, A 1'-
hivern,passarem més gust d'asseure
una hora amb Ia gcnt vella enrevol- .
tant el braser i escoltant el que

diuen,que de voure una bona nel.li-
cula al televisor,les històries que

cnmpten,si les poguéssim gravar to-
tes,ens faltaria molt poc per conèi-
xer Ia història de Ia vila. Però el

millor que oodeu trobar per fer una
bona xerrada es,senns dubte,l'amo r.r,
3aune,el qu3 fins fa uns anys ha estat
al cao del negoci,ara,ha tornat vell i
Ia "maquina" ja no en vnl,per Ia qual
cosa s'ha retirat deixant Ia tasca als
més joves,aixf i tot ennara vns faria
asseure una bona pstona escoltr>nt les
seves "a>iortur^s" de quan era jove,i
segur que no h'ó tenHrieu ocr temps per

-dut,
HISTtIRI

VOLTANT DEL

I Ia cultura7....3i,tambe forma
part d'aquest ambient,la que coneixem
per- cultura popular, ''o hi ha cao vespre
que no hi trobom una taula o
quers,la majoria He jovcs

après de jugar a truc riins
quantes còpes hem hagut de
tant guanyar trucs als vells c.enne acon-
seguir-ho,per cert,que hem sentit rumofi

que se'n vol posar en marxa un camnionat,
Fa una vintena d!anys,'es feisn nits de

glosados,i hi venien els millors glosa-
dors de l'illa,ara oque."ta eficció s'ha

perduda,i a no esser que coJncidesquin
els quatre o cinc glosadors que queden
a Portol,i això que estiguin de bones,ls
mal rie fer sentir -jna bona glosada,i I?
una llàstima perquè ho fan de Io mps bé,
encara no fa moit vaig tenir Ia aort dG
sentir-los enrevoltats a una botella de
conysc,i vos assegur que no tenen res quf
desitjar d'altres. TsI vegada si s'hi po-
saven un poc més en serio,la gent jove

a força de sentir-los s'a-ni.maria,i aquns<
ta tradició no rnoriria.

I què més vos puc dir,doncs quc por
Nadal,Tuines,i a Ia rnanera nes trac:'icio-
nal: En mallorquí i ar,b !lsa llopa^3",

"ses cadirctes","se-s banders3s d'Italia",
"ses csrabaces de f''uro",et^,,.,incluidps,
però d'això ja hem parlarem en uns altra
oo3sio,es una tradició amb molts '~e ra-
cons psr gratar-hi. Ah,no sigueu nalpon'
sats,aixo no és cap rsportatge oub.lici-

tari,2s ijna part més de "EIs cafès de Ia
v.ila",per ronèixer un poc les caracterfs
tiques d'uns dels nostres llocs d

Fins una altre.

n.-"-ut.-

;nl
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Qu:l ¿a el to dt !•• etpongat de mar?
Quin« ccntl6i «en •!• font dt ltt profunditatt- tntontn aquettts

rtsp^cioa marinea ?

Qn no hi arriba It llum,on It dittènciai l'aigUa a*aguen tlt oolora
on Ja v;'.da ¿s oiltnoi,*. ltt ttpongta d« mtr atgur qut animtn,amb ltt ttVtt
ni8iodieo enclastradtt ttntt podtr aortir a Ic tuptrfioit>la ptu i Ia riqutta*

L,eo fossai marintt mla fondet,ecoptn i amagutn al rtaaa dt ltt ttpongt^
> i<iar? neitat vidatmeitat tiltnei«

f!uyrie aixQ jutt quan encara aa senten ltt oordta dtlt instrumenta
iHliana dt I fiutici,a l'Audit&ríum.

La imatge marina dela coralt m'ha vengut a Ia memòria intpirade per
aq'jcst só únic i irrapttiblt dtl conjunt dt cambrat

Nof,-Qs un qualificatiu martix aqueat to,aquttt ancant$ Etponjit» Oe
veritat que si let esponges de mar antonan,fio fan amb tl mataix estil que
"I fiusici".

nI Ruaici" sembla posseir el secrat dt les fondaries,la magia dt Ia
ft>pqa,... Xa formula de laperfecci5*

Cft comontava un amic a Ia sortida dal ooncert: "I ftuaioi* poitteix
Ia inpcrPooc.lA de Io perfecta". Quanta raA amagutn aquestaa paraultaI

Amb nI nusici",el poble de Mallorca ha oferit el aeu homenatge a
ftaro Ferragut,creador>iniciador i anima dt l'Auditòrium. S1Ka dit altrtt
vegadea,cplicot a altrte ocasions: Si no ttgutVaim l'Auditorium,hauritm d f

inv9nt?r~lo. f!arc Ftrragut s'adelantà a lta nostres realitatt*No> It a«
M. *^ ima dafinici4 de profeta ?

Pere Estelrich i flasautí
Son CotonarBt,18,Gener?84

=: = =-.T-^- = r-.-j.-am = csit:i*^f=mamtrn-ximm*iammm*<BjsiKBm = :

L ' A J U N T A M E N T I . L E S R E S T 3 á A R Q U B O L"ttX&I Q ü E S

Pur part de Ia comiasi6 da cultura,a Ia seva darrera reunió s'infor-
ma cobrr; Ia intenció* que té l'Ajuntamen^ de fer-sa càrrec de Ia cova d'rn*>
tarrament de Son Caulellts,monument prahistoric,cova que aortf damunt el
.llibro "Archeologia XXVÏn on U.3. Hemp en feia un estudi compltt.

Tarrbé per part de Ia regiduria dacultura ea vo fer un plànol on as
rsf1.exi Ia situació" i aatat de les restes arqueològiques del nostre terme,
moles?, ço 103^qual Ja han esta expoliadss per gent que se'n ha aprofitat
do ia bcn9volencia que fine ara havia axiatit a tO>a ela nivella.

,-

Nc hcm d'oblldar que entre les rsstas arquaologiquta,dtl noatretsr-
mft,'i'ruit do l'expoliacio impune,s'hi troba un cranl trapanat,i queara està,
actualmsnt exhibit a un museu de Ciutat»

PIIQUEL BOSCH

(Vaçou Ia cova eamentada a les"Imatges de Ia Vila" de Ia contraportada)



Com va sortir Música Nostra?
Ens vàrem conèixer 4ots a l'e_s

cola de música i danses d'en Tomeu
Ensenyat. Primer formàrem el grup
acompanyant dsls balladors amb n ïEn
ric, en Pep Toni i en Toni. Mls
tard s'hi va afegir en Pepet.

Quan vos juntàreu com a grup?
Ara farà tres anys. Era el 81.
I Ia "independència"?
Vàrem veure que dins s'escola no podíem fer més

que acompanyar Ia gent per ballar i que no anàvem per
seguir Ia nostra evolució. Noltros volíem fer més co-
ses: aquest tipus de cançons que hem arribat a fer
ara, inclús de pròpies nostres, i vàrem decidir que
faríem el grup Música Nostra independentment de l'es
cola.

Què és Música Nostra?
Crec que som un grup que^tfolem fer musica..ono^

tra en tots els aspectes. Està més clar que s'aigua,
Peim música mallorquina de tota classe: cançó popular,
cançó tradicionali can;o. folklòrica i volan fer mú-
sica -com ja feim- que és música feta nostra i que
l'estam popularitzant perquè arribi en es poble i es
poble s'identifiqui amb ella.

Ja que ha so*tit el tema. Anem-hi per partss
cançó popular?

Hi ha dues coses: cançons populars i cançons que
es popularitzen. Per a mi,canco pupular és en principi
una cançó de Ia qual el poble n'ha oblidat l'autor i
se l'ha feta seva i crec que així una cançó arriba
a ser popular. Avui en dia crec que tenim cançons que
s'han popularitzat, com poden ser cançons d 'en Tomeu
Penya, d'èn Toni Morlà o d'en Lluís Llach. Jo crec^
que, per exemple, l'Estaca arribarà a ser una cançó
popular quan un dia ningú sàpiga qui era en Lluís
Llach o una minoria se'n recordi de qui era.

Cançó folklòrica?
Crec que també hem de

distingir entre folklòric i
folkloriemes. El folklore
crec que és Ia manifiestació
dels sentiments d'un poble
en tots els aspectes. I els
folklorismes són unes defor-
macions d'aquests sentiments.
Es a dir, crec que hi ha
geat que utilitza el folklo-
re per a fer fo.lklortsme. .
Crec que és un folklore mani
pulat.

Cançó tradicional?
Tradicional Is que t'ar

riba a tra^és de les trad'i-
cions. Es a dir Io que va
passant de generació en ge-
neració i q u e perdura dins
Ia manera de ser del poble.

On s'inclou Músioa No1S
tra?

Ja t 'hs dit que parti-
cipàvem un poc de cada cosa.
Volem fer reviure Io popular
d'abanra i popular i tzar lo
qu« és popularitzaftle dins
Ia nostra cultura. Així ma-

AMB
SfCiyu-eCa JQCacCo

(música nostra)

Amb rua Miquela Io de menys va ser el cafè. Vàrem xerrar per
espai d 'un bon ¿rapat d'hores i vàrem tractar molts de temes. De
fiet Ia vos podria presentar des de caires ben diferents: Com a
veu nascuda dins el moviment de Ia Nova cançó, com a compositara
taut de sentits poemes com de belles tonades, com a educadora o
com a recolectora de cançonística popular. Però ja que el mes paj3
sat vos parlava del nou disc de "Músioa Nostra" -Vetlades d'anta-
ny- aprofit l'avinentesa per fer-vos conèixer el grup més d'aprop
gràcies a aquesta xerrada amb Ia seva veu femenina.

teix pretenim fer mús.ica ben feta i, si pbt
ser, música mallorquina.

Què entens per música "mal feta"?
Aquella que se pretén disfressar d'una

cosa típica antiga i que, per exemple, no so
ni afinat. El fet que un vellet d'un poble ~
toqui un guitarro i canti una jota crec que
Is una co3a molt maoa i Is una cosa viva i
és una cosa que ha perdurat. Però des del
moment que vols tenir contacte amb un públic

i vols oferir una música per avui, ha de
ser una música que tengui una bona harmo-
nització, partint d'una afinació correctís
sima, una arranjaments Io més rics i Io
més dins un estil concret, diguem-li "med_i
terrani" en aquest cas. La música dolenta
no ar±iba a Ia g_ent en cap aspecte. No ba_s
ta fef una cango graciosa o divertida. Crec
que ha de ser divertida, graciosa i ben f_e
ta, ben tocada, ben cantada i ben harmoni_t
zada...

Quin tractament, quina preparació do-
nau a les cançons des que se vos ocorr fej;;
ne una fins que Ia presentau al públic o
Ia gravau?

Un tractameat de molt d'assaig. Jo no
escrio música, però en Toni i n'Enric sí.
Aleshores çlante^am çrimer una eatructtu:a
de Ia cançó: Aixo que és? TaI cosa; com
l'hem de fer?, hem de fer introducció? idò
s'escriu s'introducció. Be ara aqaí entocen
ses veus, tu que fas? primera veu, segona,
i ens repartim el cant. I una vegada estru*
turada feim, diguem, ets adornos» I molt
d'assaigJlbans d'estrenar una cançó està
ben païda.

L'espai ens condiciona, el tema r.o
s'ha acabat. Qualsevol dia haurem de tor-
nar-hi. Gràcies, Miquela. Gracies,Musi a
No3tra- Biel.-
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La Naveta de Son Caulelles
Vet aquí una tomba prehistòrica. El millor

i més antic monument del nostre terme. Aquesta
cova artificial només ens guanya de quatre mil
anys. A les imatges veim Ia boca i els escalons
que condueixen a l'entrada, un nínxol tallat al
costat i una visió del sòtil per Ia qual podem
entendre fàcilment d'on.li ve el nom: Ia forma
de V invertida és senzillament perfiecte. Què en
sabien de molt els nostres primers pares?
El que hi ha dedins no són restes arqueolègiques,
no, sinó les deixalles de Ia gent que ignora el
valor d'aquest lloc. n. ,
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Ambaquest d'avui acabam lasèrie de'dibuixos q u e a m b e l t í t ó Í g e n e r i c d e
•uia escepticatte Ciutat" ena ha of.erit en Vicenç Sastre des del'gemeï <lel
, amb Ia Col.laboraci4 explicativa de Jaume Llabrés. Tancam amb lTagraIment
ambdo*s alhora que els encorat^am a decMir-se a enllestiria guia escèptica

ì Marratxí. Fins prest.




