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OMcuris
LA. COKQUESTA DE MALLORCA

1- Quin fou el Rei Conqueridor?
A- Jaume III
B- Jaume I
C- Jaume II

2- LJ-expedició per laconquesta de
Mallorca salpà de Cambrils,Salou,j
i Tarragona el:

A-6-X-1229
B- 5-21-1335
C- 5-IX-1229

3- El rei conqueridor,embarea a Ia
galera reprssentant de Montpeller

f

al port de:
A- Tarragona
B- Salou
C- 'Cambrils

4- Aleshore3 el rei tenia:
, A- 33 anys
B- 21 "
C- 28 "

5- El desembarcament a Mallorca
començà a:

A- S'cc Ponsa
• B- Palma

C- Pollensa
6- Amb l'entrada a Palma del won-

queridor,es donàper concluida
Ia conquosta,fou el:

A- 25 - XII - 1229
B- 4 - Z - 1312
C- 31 - XII-1229

Marcau amb una creu les respostes
quecregueu correctes i enviau-les
a Portulp,,3f3oola vella,c/ Escola.
Entre els aeertants sortejarem un

lot de llibres.
PATROGBïAï

CADLA D'ESTALVIS DE LES BALEARS

"SA H03CTA" '

PORTULA
L·Lformatiu cultural

de Marratxí.

- S U M A R I

Cultureta general.Concurs,port.
Editorial, 1 (39)
G.O.B. a Marratxí, 1
Notícies, 2 (40)
Quatre de fresques, 2
AQUÍ O.C.B., 2
Reportatge gràfic: Marratxí

a l*any de Lluc, 3 (41).
ELs cafès de Ia Vila; LaU-

ni6*n (Sa Cabaneta)* 4 (42)
Filosofia naturista o l'evo-

lució* de Ia vida (I), 4
Marratxí en..• LaVi lade
Santa Maria del Cami.5 (43)

Escola de pedagogia musical
(i II), 6 (44)

Truc (V) , 6
Pestes popularœdt Quares-

ma i Pasqua),;T (45)
Ca ses Gavatxones (Sa Caban^

ta) Dibuix del natural,8(46)

Mnero 25, abril .de 198^

COL,,LaBORADORS
Joan Company iPloKlt
G,0,B. Marratxí
Isà
Margalida lÍDdal i Gomi^a
Ó tCfB# Marratxí
Roderic X . R u i z iGalmés
Vicenç Sastro i Arrom
Antoni Pascual i Nadal

Consell de_Redaooi6
MiqueliaoscS" i Êúba
Ramon Díaz. i VilÍalonga
Biel Masoot i lïuntaner
Miquel ^tt i Sureda
Bernat P&lcu i Creus

piaíy:tb'vrg^Q>

Antoni Me^t'uTcla i Amengual
Joan Pau l^adal i Gom3JL*
Maria Palou i Creus
Bernat Reyes i Sureda
Pere Serra 1 Chumillas
Gabriel Vr.doll iTous

Editat a S'Bscola Vella
Pòrtol (Marratxí), i^)r^sa
ESCRIT, Au3iaa Earch, 5, PaI6
ma. DL* P.H. 529/81
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i -< í ? 8 8 i i i Avui havíem de parlar de carrers. DeIs carrerfl de Ia
ViIa. Però no ho farem. Quasi se'ns faavia passat per alt que som al numaro
25. VINT-1-CDîC: després del vint-i-quatre i, abans del vint-i-fli0. Z »o 9S
ocasió per posar-nos en mala dispo8ioid.Vint-i-oino numeroa-de PORTUM han
eootat molt d'esforç i és una gran festa el poder-ho celebrar» Per això àvuj
no renyarem ningú ni ens posarem en contra de ras, Ans al oon'trarii agratrep
tota l 'aJuda rebuda i tot l'esforo fet per una sVrie de per.sonea quo eerapre
han cregut m PORTULA1 owfc a rad 1 co» a finalitat. Reoordar, d'ent*adft, «1
Grup d'eaplai Fooi i QlIw. «1 if dal qual va sortir Ia idea d'aqua*tft rtvi|

. i la seva primera realitvaoi4i Qràoiea, Q.E.i\0. Rgoorda* tota «¿g ool.l|
bo.-"adors que han interven$ut d'uaa nana#a o fte I'mxa/flB Ia *oalii*afi9 de
Ia revista. I deaa*vlos lea gràoiea uaa vogada wës, Beoorda* i a^rai? el ye-
cclzament de les demis publioaaiona amigues de l'asseaiaeio de Pjejroa f9ïftn£
Reoordar tots elebens moments paseate ï tambl elg de deaànim o .problemàtic*
i agrair ala bona amiQS que ens han a^Udat a superar-los i ens hañ aöimat a
stguir endavanti 8*ftQiws, amioa, I, p«ï fi. agrair-vos a ypltrog-, Ig V§8t?a.
peciència, el seguiment oonstant qu« ffia d§ Ia publioaoio i Ia çtpntisuitat
cue U feis tenir gràoies al vost^e iUpoï* moral i eoenoMp* I 0i ens44i*ai
ruaca no ho feüa'toendionadament, Ia besa voluntat^ho suplirà i proeura*ex
pe-3ar-hi almeny«'«» el número oinquantat Mentrestant, entornaa?»hi^pa?larr

- < n de Q&rrgrgg _

yCT/ A MARRATXÍ.
j. T<a RadftQGif^.^^»

Ja hsm f«t alguna* intervenciona
aillades, perè deod'ara, a*paran dur
a t'.rme una taaca n«s continuada al
noatre municipi.

rtarratxí, na.ha d'assar un term*-
dormitari^ aixà està clar. t'arranc¿
da triomfal de l'Obra Cultural, ne
daixa dubte que ha qmplaft un buit
que era ben necaaaari d'owpliFt Ar»
wanca que ttWtlf ffH» juntem ei« qui
tenim Ia cyrelle d'eatimer Ie natu^
ralesa, que eew nif dal» "que valen

—».
I es -_'nq Ia caaualitat, que arrau

de Balonra i Fermenterà, els amants
de Ia naturaleaa, qut a n»ée velen qw«
també Ia puguin trebar elt eeMt fill»
ceincidaixen ai G.O.B.

El GOB, It It aegena entitat nstU-i
ralaste d'Espanya afí nsrabre de eeci»
i Ia primera en número» relatiue. I ,
gnn c las d» raós prestigi a Eurapa.
A c t u a l m e n t som una 1.500 socis, qua •
augmenten amb un diàriament.

•--- té melt a veure, Ia taaca j
;.ngent que el grup du a terme. V«- ¡
gen per exemple un rmaum telegràfic
del que hem fet e 1983t CSTUOX

-Inici de l'Atlaa Ornitelègic.
-Inici del'inventeri d*erquitec-

tura popular«
-n-.nteniraent del Centreda Recupera^

cin d'Avíifauna de Sen Reus.
-Increment cenatant de Ia biblietec«

DIVULGACldj
-Actea de Salí al cau aocialj onze

prejecciena. 3 pel.lículea, 2 cur-
sets.
-Quatre audievisuala itinerante, ha^

passat per melt» poblas d» l'illa.

-fcxcureiene,
-Ctl.laboram en dea diaria. dues

revietea i tres pregramt« fAtíitfenica
-^reaentacie de llibre
-Qertamen fetagrafiq. otc. etc.

OEFCNSAs
-Hem Salvat Eo Trenc.
-Hem aoluat Sa Oragonera^
-Newbro8co al.legaciena a plans

parcialo c!o divorooa municipi».
-Hem pordut 5c Canalata, però per

ventura d'ací n tres anyg ae des-
taparà

Çlerratxí, no te cap motiu pav
retJPP al ^rga d'aqyaat- fffnettffQ,

Warratxí, sfectivamenl, Hi If
espaia naturals c3Rparables a yf|
''P.rc Mcianal% «i«è n. M^ ff»»9f
un candieionant, perqy» anera 9 veyrt
-RfbwtJBU Sant Marçal, perqulUSfftt
" *•-; - ^-^"*-Uu ca-voitrf
perque Ia del velnat àa mos greçaa?

Cfclarque na, a qualatVtl pi«
nar de p«ç aeí, trabarem mtfa d»
dau claoo8s d erquídita i ̂ i^t
d'auQtli». We cai anar « l'Iffi«a
per veure naturalesa: Ia natural»»«
e» a ea-nostra.

AIa prix< '. ,. anirem vegen
le« r *^rtAraoa pe«»ibiiitflt» da gau
dir Ia natüra qua tenim ací m»t»ix.~

GOB

c&KAi TooAn5Scre
} AMe uA P*njftbtea^
w^=oOsA rcbfr>Mnunftf
UESA &i +CtULL,

AsSesXaWAMÇMrieAKA '
X-S VfslTANfc

fAEseMciAA^
Hì^jAMs*ea«w)ka4

AcnvnATS citwrmoues. |
| J'EsTut>i pecs esmfefun7
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M 0 TI C I ES

q^:URS DE PINTURA.-
1Br part de Ia regiduria de

cult.ra de l'AJuntament,es fa compte:

do far un concurs de pintura, per

alumnes fina'a 8« d'E.G.B.,tant si

van a escola ale centres de Marratxí

com si estan escolaritzats a altres

! de l'illa,l'unic requisit és que

i visquin en el terme. El primer premi

i serà Ia portada del programa de las

festeas de St. Marçal.

FIRA DE CERftniCA.-

PeI proper mes de Setembre o

Octubra,tendra lloc a Marratxí Ia

primera fira de ceràmica artesanal,

On s'hi espera-l'assistència de

représentants de les altres illes.

De moment el Batle,manten contactes .

amb ela directors de les sucursals

bancàriea perquè ajudin en Ia finan

ciació d'aquest esdeveniment cul-

tural,que tendrà per escenari el

nostre municipi 1 servirà per donar

a conèixer mla l'artedania del nos

trB poble.

ftHPLIftCIO OEL CEHEMTIRI..-

Cl Oimarta dia 20,s'adjudicaren

les obres provisionalment a l'empre-

sa d'àmbit nacional,D. y C.,la

qual vafer una oferta d'un 2Q%,pei

davall del pressupost inlcial,que

puja a 33.000.000.- milions de pe-

ssetes.

! ¿r&%/ &@M
ABRIL, 10
Conferencia cicle Llengua i Cultura:

La Naturalesa balear, per Joan Mayol

(biòleg de l'ICOSA). Local, 20 h.

ABRlL, 13 (Civendrea)
El casal d'amistat Mallorca-Cuba ens

presenta un audiovisual aobre l'ac-

tual mocent de l'illa, earibenya.

Cafè Gaudiutt PIa de na Tesa,20*30 h.

AERlL, 27 (Divendres)

Proj*cuio da diapositives: Les excur

siona de l_*Obra__Cul_taral de ¿arratxí.

CafèCa na Bàrbara, Sa Cabaneta,20'30

KBRXL, 29 (Darrer diumenge del mes)

Exoursig; Penyala d'Hpnor (oomuna de

CAHPIONAT O'ESCACSDE MALLORCA

Oesprés de l'èxit aconseguit :

per l'organització'del club La-Union

ara han aconseguit poder fer Ia fase

finalde preferent,lo que ena perme-

trà veure elsmillors jugadors de

L*illa.
Aquesta san els jugadors o)e primera

preferent que s'han classificat por

jugar Ia fasse final que tambl es

farà a Marratxí:

1- Oneto 4- Serrato

2- Gamundí 5- Pon»

3- Galiana

L'A3UNTAMENT UOL LLOGAR EL CINEMA

DE PORTDL /

L'Ajuntament està fent gestions

per tal de poder llogar el cinema de

Portgl,despres del seu tancamant,el

qual serviria per local d'eabargimett

dels joves de Port*l i per poder do-

nar-hi conferènaiea i fer-hi altres

actes culturals.

POSSIBLE PUJA DE L1AlGUA.-

Al paasat ple,del 5 d'Abril,

i amb l'oposició per part de AP

i PSOE,ea va autoritzar Ia puja

de l'aiugua al nostre terme,aques-

ta serà d'un 39,6 %.

m.bosch

OBRE3 A ST. MARQAL.-

LA brigada d'obres de l 'Ajunta
ment e*ta arreglant Ia tenasaa de

Ia ourva de St, Maroal,de moment

estan fent una paret de bloquets

forrada de pedres a modo de marjada

que llavors s'cmplirà de terra per

sembrar-hi caaped,lo que quedarà

en plena consocància amb el conjunt
paiseatlIstic,

4 DE FRESQUES

.3_upo.A LA rr i.-
Las t;lasses,a càrrec d'en To-

fcl,comehcar6n el passat dia 2,Ja

ho sabeu,perapuntar-vo8 anau allo-

cal de l'escola velia.

CI.HMA3TICA DE MANTENIMENT.- .

Hem sentlt rumors que en Xiscc,

el qua dóna le.s clacses,ena fuig,el

que v/ol dir que aquestes s'acabersn

el motiu: manca de temps.

POSSIBLES CLASSE3 DE BALL OE BOT

El Director del col.legi Cesta

iLlobera,eata interessat en que

ae'n donin al ffateix centre. Eepe-

ram que Ia idea prosperi

PAGAMENTS 0'inPBSTS.-

Des de fa pocs .dlea ea. pot pa-

gar I'impost de circulació dela cot-

xes,! l'Ajuntament no dóna moltea

facilitats,ja que además que a Ia

gent no Ii agrada gaire pagar impost

,ara no hi poden anar el dia que

caigui bé a cada un,sino que s'han

d'adaptar a un horari que per una

oficina pública ¿a totalment incon-

gruent,ja que nomls hi poden anar

ela Oilluns,Oimecres i Oivandres de

9 al3.segons diu un cartell que hi

ha • Ia porta de l'oficina recapta-

dora. (Hauriem de eaber si l'Ajun9

tamentdescomptari d'aquest impost

Ia part del jornal que ee perd per
anar-lo a pagar).

INAUGURACIB DC LOCALS —

El proper dia 4 d'Abril tendrà

lloc Ia inauguració d'uns locals en

el Pont d'Inca,ala quals estan devo-

ra Ia tenència d'Alcaldia,an aquest:

locals ele dies 718 s'hi donaran

unes conferències de planificeci<5
familiar.

Bunyola) Sortides en cotxes particu-

lars. Reunió a les 10 h. a Ia plaea

de Bunyola.

MAIG, 1

Etcvursió cicloturista conjunta Obra

Cultural—G.O.B. pel P^. Participa
gent de Palma 1 pobles.

SETMANA D'fcXPRESSIO ARTISTICA DJPAK

TIL. Al Col.legi Costa i Uobera ela

alumnes realitzen uns projectes de
pintura mural, amb temes al.luslue, a
l'actualitat i Ia nostra cultura. EIe

millors projectes seran plasmats als
murs dels centres d'enseayament, car-
jrers i places del Municipi. Col.labo-

ren artistes plàstics, O.C.B. i qui

vulgui arromangar-se.
MAIG, 27

Excursió en cotxes a Sa Colònia de

3ant Jordi. A peu arribarem a Ia plat

ja de Ses Roquetes, a "Sa VaIl". Sl
aóna temps visitarem, d'horabaixa,el

poblat talaiètic Ae Ses Salines.

S.A.kSJ.Í.O.Í.

JUMY, 10

Celebracia Pi del cura de Llengua i

Cultura-O.C.B. Anam en autocar a ^

colònia de Sant Pere. Pensam fer una

bona nedada. Dinarem a Ia colònia 1
d'horabaixa viaitaren els Talaitts

de Sa Canova 1 de Sea Païases, a Ar-

tà. Placeslimitades.

Preparam activitats aubstaacioses

per ses festes de Sant Margal i per

l'estiu. L'Obra Cultural Balear,de>

legació de Karratxí, té l'esperit de
feina per Ia nostra oultura. Vol0m
que tothom doni una mà. Feim poble.



REPORTATGE l'
GRÀFIC Marratxí a J^

, tfJjtJ,>

25 de Harc,harratxi,juntament amb els municipis dG Soller,Deia i Fornal'jtx

feu l'ofrena de l'escut del terme a Ia fflare de Déu de LlUc0 La majoria del nostre

fljuntament assistí a Ia diada.

EIs Bàauets cantaren a l'exterior dol

iiionestir.-

Coii podeu ueure,l'a3sistencia dtl

p ú b l i c fou nombrosa.-

EIs grups de balll do bct "P1.. -'e í.a Tesa

carita i balla" i "Airss .¡el pl, ciu harratxí"

amenitzaren Ia festa de l'horaLoixa.-

El públic participà de Ia festa.-



SCs &afes de Ca °föCa LA UNION
Està al carrer principal a Sa

Caban=ta,és bar-restaurant,i,spart

de prendre una copa,menjar,fer un

TrLc,un "futbolin" o nedar a Ia pis-

cina,vos podeu fer socis del club

c'escacs que racentament fou inau—

gurat,i que va de Io millor,tant

que,actualmert s'hi està celebrant

el Campeonat de Mallorca.

En Mateu,propietari del local i

president del club,ens recomana que

facem extensiu al públic l'existèn-

cia d'aquest club,que està otert

a tota persona del terme o resident,

i que fou batejat amb el non de

"UNIO MARRTXI". T?mbé ens manifesta

el seu desig que aquest esport es

fomenti a les escoles c'el terme,a

les quals demana col.laboraciú.

De moment no tenen cap men& de

subvencio,tant sols les quotes que

paguen els jugadors i socis,que són

de ICC i 2GO ptes. respectivament,

••"hEm pensat demanat ajuda a l'Ajun-

tament i al C.I.M."- ens diu en Ma-

teu.

- Hi ha cap equip federat dins Ma-

rratxí que pertanyi al vostro club?

- "L'únic que hi ha federat és el

nostro"

- Creis que té possibilitats de çua-

nyar el campeonat de Mallorca?

- "Si,creim que tant podem fer 2°n,

com 3 com !",,

- Dins Ia recent història del yostra

clubf¿heu aconseguit classifica-

cions d'importància?

- "No,perque erQfany és Ia primera

temporada que jugam"

- Com va sortir Ia idea c'e fer un

club?

- "Fou a rel oel Ier Torneig d 'Escaesí

de St. Marçal"
- Quin Is el jugador més jove del

club,quans d!anys té?

- "Hi ha dos jugadors que són bas-

tants joves,en 3os5 Alvarez,d'uns

11 ò 12 anys,i n'Enrrique Cirera

també de Ia rce.tEixa edat. Però Ia

temporada pròxima hi haufcà un juga-

dor nolt més jove"

L'amo en P;ateu ens diu que sap

que a Pòrtol hi ha bons jugadors

d'escact<,pero fins ara no se n'ha

presentat cap. A veure si s'animea

i part:ripan.

Margalida Nadal

Miquel Mut .-

NATURISTA

"TaI vez Io que no es inteligi^

ble para mi,no por eso es irracio

nal. Puede ser que haya un reino

de sabiduríadel cual se haya deate

rrado a los lógicos (Sócrates)".

Aquesta podria ser Ia meva presen

taci5 a tota aquells que,amb cur-

iositat suficient i atrets per

l'evolucia,volen conèixer un poc

més allà del que els han ensenyat.

"La filosofia naturista lleva

implícita una idea de evoluci6n o

progresa,tanto en el orden físico

como en el i.ntelectual,como en el

espiritual, Toda idea o acto de re

treceso no es naturista. El sal-

vajismo,el primitivismo,que indu-

dablemente suponen ventajas de

orrfen higiénico natural,podrian sei

naturalismo peró no naturismo".

l-.-i mr>xima utilitat i rendiment

'•'•• '••' v p i | - - i rrnr; hn do vcnir de l'e-

/M.i.i: r.iiiii[,liinont rh: los lleis na-

!.'ir.-ils,i aquestos no es poren es-

o L1EVOLUCIO DE LA. VIDA

quivar més que én apariencia. .

* * - ' Qui pretén sorte-

jar aquestes lleis naturals (que

anirem veient) i satisfer el seu

desig inmediat,a Ia llarga es per-

judica. EsIa absència de tota dfe

ciplina biològica.

Si l'home ha sabut captar el

llamp evitant que s'incendi Ia seva

casa o es destrueixin llurs vides,

és perquè ha estudiat i complert Ia

llei de les descàrregues elèctri-

ques. Si s'enlaira a l'espai amb

globus i aeroplans,es perquè ha es-

tudiat les lleis dë Ia gravedat i

de Ia resistència atmosferica,etc..

si no ha disfrutat de salud perfec-

te Ia major part de Ia humanitat

civilifzada,es perquè no ha volgut

escoltar ni obeir les lleis naturaJs

que governen Ia seva vida. L'home

preferGix donar-se gust,tractant

de riefugir o evitar les seves con-

seqüències amb medicacions supresi-.

L

c^ywxu
òoaJxt

¿L

ves o narcotiques,a moderar els

seus exeesos ajustant-se a Ia dis-

ciplina biologica.de Ia seva es-

pècie.

"El naturismo es de evolucion

saave,placida,normal,ausente de Io

que humanamente cabe,de los tralíí

zo3 de dolor. El naturista boga a

favor de Ia corriente en el gran

rio de Ia vida,el artificialista^s(

estrella contra Ia corriente".

Ens anirem coneixent. Gràcieí

per seguir-me. En dic Isà i m'han

ajudat en Sacrates,el Dr. Eduardo

Alfonso i Mallorca. Salut.



M, A R R A T X Í öra

ï- Pa anye que el P. Josep Capí, L.any 1574 ens trobara aœb fcan-
santamarler d'arrel 1 bon amic de de^ats oomuna, Joeep Capí ena ho ex-'
Marratxí (l),.ea dedtoa « Ia hlatòria plicaatxíi

íruit dela Beua afanya «a el pr¿ , . ^0nI.Riutcrt 4fJS.antaJ<ft*>a 1
mtr *0""*0 fcftYU*,.Aj.ganSft MMiMfl» MUjWLg.p"ftll.ajL'>'t***< MMep
£Mj( (Î) , aou*at s.tudi lA.uta.tltuX- puatremoltpna i B^tort endemia .1unt
b!» p.j. « qui vuljüi eonkfcte* l'o*l- ,jfrjftjy,a una cyci3n.. ^ad^f_Jttu
gen, i'evolu<ke* i el batec historio t,pflJJ>e; Q^1 hpf td^ejaeir JyjJULflt.íft
tant d'aquaU p8bl8 a oavall entra cr^afy>>lJ, an-b 1 e3 onrrBB^one^t|
el pla'i Ia *unts*ya oora de Ia p*ope. lymfgnJM d^lt u n p . B « hanJe,reoo>ffar
ra vila de Santa ïugeaia, pertanyent ^aoi^tat ^ale_llaca pooatffla|^Jej
al municipi santanariar fiaa el 1831. preahan cteaervi? a 1*3 aaleree de,

I al marge 4'aixo, aqUeatvolUm Sa Mafratat. Rlutnrf 5 aava 1 fonoll
que conp*sn de» de Ia, prehistòria •> (p
fin» al aegle FfT presenta una oons
tant Mfwtaflla a Marratxí, molt uult
a HM» »«*la del Camí des dela ini-
t>lft

Sl praJner contaota que bl tro-
bam •• Ia UntA de lea duea parròqui-
es. La no<trs enoara no eatava dedi-

212)

«*ftf <Aro J < A >

cada a Sant Marçal (3), sin¿ qua es-
tava »ota l'advonaoiá da Santa Marla
deWarratxí, Marraxino o Bwrazino.
Vet aoí que dlu W). Capí) (p. l36)

Le leolnr:alona de oereals
que ae feren a partir de 1466 anaren
juntes una ierie d'anye. EL í. Capí
dína aquesta mostïui

. Santa «arla drl C<^f 4 a»rratxí
Any Blat ( q u e r t j r e n ) Ordi (quart,)

1466 4.000 4,000
1468 3.200 3.200
1470 • 2.800 • 4.800

Cp.l57>

PnM at h *Mf*iuta «. M*rntri a b Oe turta MaHa M Ouei

«I M«*«* MkUofw Antoni de OtUaoa et 7 d. »tumbr» «e
iMt^WWWQW|<>Mf<ten<*pcaMamkMipanH^ftHMrate
pfW»w «n «I m* «o: *P*M*n( n te poor*M d< k porrtçuto d«
JIfWTiM < n to im «ws« «w«» et fi*fo. rua* \ *mM4w...
^feftrma^*wtMp***feWfM*bfrtttti*mMteMtert**jNr
•MwrtV #1 rte*r<Nnwi «<» «*», et «ve «eattox« fu« «o p*fv<
r*tUft- Bii>ffB>t>int M r*>W**te<*< ei>Wrif, »Iníffu« pr M mo-
rt» tt Am H Wi *̂ B*il • WWb> | «*rctr »I nMW*rt • tífr»« •»

KI rMtor dc Ctata Uari* 4el Çaad, Mn, Awne Mua», en pr»-
•teoli £:1 ttfje i eapltat *1 patau epMMpal aewpt* p*i eD t efe
nua eucmxa ta unM I qu*da tafejtít d« M frM>ooU at tai <hM*
p4Tf6T.*l?9.

Krj c"on *ui a«Mtta tmMt a*rM QnMrMh) flM » ltt4,"
t «?r-J Vn. Jo« VUb «n* t IfW.* • ,

A;r,Kta->aUKnjtt*p<MereMMtatMateo4eMMeteCbM
di 15G5 ca qui enc*n ThrU et 0aMs revk» Mon«, te wm d*HEe>
«M* F '̂''5-:=3." 1«^ Vttni de OoHifcBi de r*J>.M, be TM qu«
ea *%tuw encü cl t*ttor ta« « mtefe nrt » ow|orU d* *en-
dw M du» ptrr6qatM unl*n mtat « *Mfta oUUnU. Cta**m-

í*ft":PA?2ÍSÏÍASV^SA222ffiïï^l ¿«eB&^d«^».»^^*»^»^!^^«.^»»»««*
unJa4u9*u*pe*4*d*,fotoW«« - ——M»«̂ »̂. SttT t̂ lt*1 tferizA Ul·lf Í flIW W^^^^^^ïí B^ **•** VW*w »*̂ *W f <t-p-T J^w- «»« • •••«••? -

*XM^*^lMMWt*4MNMrin<<Mlfr*HMte^^
^*.^*ttwtfk^M^**eM<*tt*MfWtfw^

• M*M>,..* Ü mtt*h>Ma*>t «u« > por «'» f» ritoe hiart as
etebrar M» MeW Kta»n»l • ltarrtbd* .

D'aquesta raansra Barratií i Safl
ta »íaria à*} Camí twien ooinoldsnola
4« reotor di^er*ss regadesi

Ahana di 1477'jordl tert.3,47T
U,ufj àe Caa>eder i en 1483 Joan
fratg oonata oueeín reetore d'anb-
duee parrtauiiM (pag. 175)

Ea*anvi a partlr de 1502 fa
notar que hl narectors 1 vicaris
dletints a lea duea parroquiea (p.

OraolB8 a Ia venda a'una alque-
ria d* l'any 1407 ooneixem Ia noatra
referènoia a(a antlga Ja que oonfron-

'S*

t* fe-jiv .̂a*A*.,ja101******1
»s ; . - r»n« , f^ l*74 .
w r.vj. u
« v>n tft>ari> 4 •» hMn * tmi*f tt

U VILA I)R SANTA MARIA DEL CAMl

M*npNM>

m u rannrriMM »i, «nu wi

I1 finalment, eni 99««« fe* parr*o i« j,
»ala «ituaoW .oonoBU*a J» Wf, i,epwt* a
Ia riquesa d« l'a*y 15fli|

"1" Mf Tl TilM
MtI tMi IU0TBtITa

^"^ Mrtteni
<"'> «MLJUU»«
«t» MBTl flHUiB
H aui*ialiJ4
**JMMlÜIiAÍ

iigltitf>yt**j'
JteMSak7(p,is?)

MteoMr.

»atH-n?. (4)

"Aque!Ta' Vlaie enoara
ei *«*Esnent qua Ia deoIaracií wm fe-

ta paU reotor«, no ppdrla tenU- r*r' „ , ._ _ » , _ _ . - .

UU ̂  .!. »ys ,ue elt.nl» oo«í g* ^f^SfffffSSfA

greu ai tenio pvMtnt que •! 28 de
novemïrt d»1554fl«o»«ta|dprh»»U

BJnbduea parrequle_.? Eti un eatudi a -:.
far.

V."..-ratii degué tsnJjr Ia oatego-
rj^' é* parròquia o vila -era s^òaim-
dea d'un primer nomcr t . Ba una carte
sn7ted- pel governador al 4 de naig

roquia »íh molts y pobre» que re»
d*n senbrar per no tenlr forna df-,
ver forment 7 ordl"{p.l88).

Coa veia 6» un llibr» realnent
Intersasant 1 profitfe>*r ¿ lanpfr
tra hiatoria. Iacab etrob e lJol f is a-
nunoi d'una prioí«i«i *i no nl b*
ooatraordre, l'any que ve, aban> de

d. 1349 «no poaa cap diferVnoia .ntre &^¿**^*3$S&ftSf
lea vlloa qua tradiclor.alni.nt s'han ' * '

eüDÍ aue de Ia 61utat va aBtt>Jgt
peapel^ea. aab poeaeesiona de Pere
Ajperloh. de POBTOLA (P^^toJ) 1 ^«
2SBUCf(p.l$6)(5)

Bitre ela patrljsonl8 fundats a
l'eaelfaia d« 3anta Maria del Camí,
r*OMioaavU l'any 139$ en l'anomenat

"Capbr*u d« M«nreaa*, hom h'l oonçtav«
jCtejttjfepj^y4,rtereada fni*fflKjft

que fa «n Montaerrat Sòler per una,
»ua alqu<rla «ttuada en ^t parrogu^i
d» Marratif per leoca quan rereSoler
ne ha feta p^>alaoyna depa quaa
fas» en Ia ditel.'eagJèya ÜÏ qu.(^'.
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dlt fundades per Jaume II 1 iea al-
tree" (p.77).Entre lea 32 que hom .
anomena en aquella data hi trobam Ia
de Marratxí. Veim, però, que devia

de Pelin de Ter-
ser uní1, parròquia pobra (6) t

6 noTTgnbre 1442. BIs 8fndloB da
laj>ar* fo^«~" ~ ™ r ^op^"^tede^_jt6-
vernadrr e^lBlren certa quantitat a
oada tarroouIp.. A 3"nta Maria del'Ca—
mí Ii aenyalarcn6 IKlure«). lOe(o-
mi» Kom^B hfln*^etat >enya^Kts &i
ouMrtJtat ro**^ort P>ooroa.t fu^ff&^BTtB^
CalYtà tferr9t-< (p.141/2)

Un altre e^:eaple el ttnlm a Ia
vengudad« Carlea I (1541). L«o Tl-
!«• havien d'aportar fariia "À St*
Barla Ii *eqyalarcn 10 quarterea(...)
•eli poblea que b'hngueren d'aportar
aenya de oinc foren Esporles, Marrat-
xí i Campanet." (p.l90). . • ' ' •

toa de Ia aeva tasoa. Xn friBBam.
B 1 e 1 .—

(l)Apart de aovinteja4ea relacion«
*8"115* ^_SS î*" •**'• *"•• ool.3UbOA-dors d* FOROTLA. Reoordau Portnl.««tfl«
TVII aparegut an al nùiaroTor^^^

<Z) PalBB, 1980. 261 pa >¿a il.lue-
traolona

(3) Tageu Bobre el oanvi da titu-
lar: Ramon Roaael·lí. Bete« htat&riau««
*« ^rratrí. •.ml·Jfl·'Jr·MMMa^·
20 ^t,um-aove^re,n83)

(4) LlegiuHoB AJUCÎ eX qual Junta-
»entVmb el 3X1 ««tadedlo«t • Kallor-

(5) Olta pivttMpertedtt P«r «err
de «««at, U d*ta m4m ratl0i r«Ucio-
nad» iuob el no« antlo d* F&rtol.. Lw
altrea oon*cudM Ja f6c. del «egle
JCVII i tenen canri «ràfJLci

" op.clt.(lTl U^
de Iim#

_TtpSp*r* ooltB. OferM9 ̂  fo-
toc6pla a qui ho vulgui oon*ultar.)

(6) Cf: Raœoc. Roes«ll¿, op.oit.



-oom tMbé «I nombre d« proressora
(dotz« prafaaaors,quatre m<a quë
ml cura passat)- sin6 que enguany
•«han inoloe lea enaenyancaa pri-
maries da pieno,violl i flauta

dolça.
Pero,cap a on anam? Quines se-

ren les noves mate.riea- o especia-
litats pels anye vihante? Avui

no sé que respondre. L'únio que
sabem tots els professionals intet
ressats 1 preocupets'per l'aduca-
ció musical lsque,per una part,
comença a donar-se una gran- de-
manda d'informació1 i fOrmaci6 mu-
sical a tots els niveila,par*,
per altra banda,exiateix una im-
preriosa necessitat da canviar le>
vellaa 1 desfasades estructurea
acadèmiques i metodològiques dela

Conservatoris. Crec que el noetr«
futur depèn del plantejament,dia-
cussi6 i resoluci6 d'aquestea qUea
tions,que afecten tant a l'educa-
ci6* musical com a Ia vida p acti-

vitats pròpiament musicale,'.
També ena podríem demanar,

quan aera el dia qua Ia música en-
tri d'una vegada per sempre axto-
tes les escoles?, Ara per ara,vol
dríem oon.formar-nos. que dada barr
ada o cada poble tinguis Ia seva
pròpia escola de musica,amb un gru
de professors degudament preparata
i,aobre tot,entussiasmats arabel
projecte de a*naibilitzaot6'i nor
maUtzació del fat musical a. Ia
nostra societat.

30AN COnPANY

Escola de

PEDAGOGIA MUSICAL

(Ve del número 24)
2) Per a infanta; "£u£a_p£e£a£a¿p£Í
drigit ainfanta da 6 i.7 anya,(Me-
tode Ireneu Segarra. Ooa grups.
Dues classes'setmanala). "£u£8_d¿-_
Inir.ia<:io",dirigit a infanta amb
edat mínima de 8 anys,(netode Ire-
neu Segarra. Dos grups. Ouea cla-
sses setmanals).
3} Altres activitats;

a) CoordinaciA de les ̂ CWa-Is.
infantil! d,e_nallor,ca,",agrupant un
total de 25 Corala(dotze de Ciutat
i les restants dels pobles de: Po-
rreras (2),Felanitx,Esporles,Si-
nsu,Inca (2),Capdepera,Sant 3oan,

Arta,Manacor,Port de Pollenaa,i Bu-
nyola). A més ds les activitats

pròpies de cad« Coral,hauriem da
destacar: Les dues "Trobades de Na-
dal" (una,celebrada a Sant 3oan amb
ies Corals de Ia part forana; l'al-
tra,celebrada al col.legi Sant Gaie
ts amb les Corals de Ciutat) i Ia

"Vl trobada de Corals da flallorca",
dadlcant un memorable concert-home-
natge a Frederic flompou -en ela

seus 90 anys-,on laa vaus da 1.000
nins i nines interpretaren Ia "Can-
tata de l'Ocell Daurat"-del mateix

autor,conjuntament amb al grup ins-
trumental-"Muaica Viva" i el grup

escènic Pere Noguera«

b)"Col.laborecia i direccia Tic-
nica d*liViI_Cjura, ¿«.«¿»¿ca. £o£ai

i Pedaaos,ia muaiçal a les Balaara»,
celebrat a finals da 3uliol 1 prin-
cipis d'AGOST al Col.legi La Por-
ciúncula de Ia Platja da Palma,du-
rant al qual s'impartirtfn lea es-
pecialitats de: Tècnica vocal (3
niuells),Oireccio Coral (3 nivells)
1 Pedagogia Ruaical (3nivella). A-
quest any a'ha aconseguit Ia cota

mas alta de participació de totes
les edicions fins ara celebrades,
108elumnes (Ia majoria mallorquins
,com també Is inclusió de d'ues im-
portants novetats: Ia matèria d'

Expressió Corporal i Ia possibili-
tat d'un Cor Pilot per ala alumne

de Direcció Coral.
El resultat o balanç final

d'aquest>'primer any d'experiència
pedagògica ha estat altament satis.
factori tant a nivell qualitatiu
(Objetiua didàctics perseguits i
coneixements exigits) com a nivell
quantitatiu (es cubriren les pre-
visions de matrfcula,contant amb
un nombre total de 100 alumnes dii
tribuits en grups reduïts).

3.- EIa anys que venen.
Les perspectives pel

present curs 1.983-84 són afortu-
nadament esperançadorea. Per això

aeguint ela mateixos criteri* i
potenciant bàsicament les mateixes
activitats que originàriament mo-
tivaren Ia creació de l'escola d

Pedagogia Musical,no solament ha
augmentat el nombre de matrícula

I Ja hen arrl6at a lea FLORS,
per ventura ¿a Io que ens intriga
més quan veim far untruc,ja que
és Io més mal de v*ure ai no sabem
jugar; 5uan sentim que un jugador
canta FLOR,li miram mil vegadea lei
C3rtes,per& nohi veim cap "flor",
per cap lloc,ni aabem perquè ho
diuen. La ooaa no és tan complicada
co'oi pareix i ara mateix ho vorem.

Una FLOR So Io següent: tr*a
cartsa que lliguen. Ara be,ens po-
dem trobar amb trea tipus de FLOR!
,tres cartas del mateix trumfo,duet
cartes del mateix trunfo i una pe-
ça,! dues peces i une carta dfc

qualsevol trumfo,(dues pacea,una
smb l'altra lliguen,i almateix
temps lliguen amb qualsevol trumfo]
aquesta és Ia FLOR RESERVADA -Com-
posta de més d'una peca¿ .

Quan duim ana FLOR que no és
r°aervada (cantadora),l'hem de can
tar obligatòriament abans de Jugar

-ham 'de dir FLOR* quan ¿s reservadc
només és obligat cantar-la quan n'-
hi ha una altra que ¿s oantedora.

TRUC

Amb Ia FLOR RESERUAOA podem jugar
també els -envits,ja que si no Ia
cantam,as possible que el contrari
ens digui ENVIT,i jugarem com ai no
hi hagués FLOR,fine al final,que >
ens apuntarem els punts que haguem
guanyat amb els envits i els de Ia
FLOR (jugant a dues pecea,quan duim
FUOR RESERVAOA,duim el màxim d'en-
vits). Ara be,si no volguéssim ju-
gar ela envits,bastara que quan un

digui EWUIT,noltros Ii cantem Ia
FLOB,encara que Ja haguéssim tira$
una carta,d'aquesta manera els EN-
vite c,upcsren br>rrats.

Les Ft.CRS tamfcé tencn els seue
envita,l cada una val tres punts,
en que no tengui cap envit.
Ara anem a v*ure com es compten els
envita a les flors,es igual que al
lligat,nomis que aqui,es compten ell

envita de las tres oartea,aempra
afegint-n'hi vint de lligat, per
exemple: Tenim el set,el oinc i el
quatre d'oros; això ssran,setenvit
més cinc més quatre= setza,mas vlnt
de lligat,36,osigui,quB tendren.
una FLOR de 36 envita,un altra e-
xemple; Tenim el cinc i al aia
d'espases i Sl deu d'oros,(una pe-
ga),aixo seran: 5 msa 6,ll,mes ?
del deu d'oros,18,i méa vint de 111
gat,38. Una altra FLOR podria /
esser: El deu d'oros i l'onze de
bastos,(les dues peces),i una cart
qualsBvol,per exemple el dotze de
copes,i comptariem,zero puntsdel
dotze (negra) més aet del dsu d'o-
ro3,mas vuit de l'onze de bastos,

són lC,i vint de lligat,3S envita.
Si només hi ha una FLOR antre

els quatre jugadora,o n'hi ha duea
però són dela doa que van junts,
aquests s'apunten tree puntaper
cada una,la cosa es complicaquan
les dues colles en tanen,a'han da
fer una sèrie de trèmifaa per v6ur*
qui les s'apunta. D'això en parla-
rem elproper mes.

n.nut.-
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F E S T E S P O P U L Â K
Abans de tot m'agradarla dedi-

oar aqueeta nova seccia de PORTULA
&.ir- Fjnics Pere Reynés, Jaume Sooies,
Ten! Pujol, Carme Ruiz, Tià Ribot 1
Jfer*aiida Barceló" que feren possible
eue aquest article aortís i vegés la
lìuin del carrer.

Aquest treball, de col.legi,nafi
qué una tarda d'hivern a una reunia
al voltant d'una taula de fusta. Ens
proposàrerc fer un oaler.darl de les
if3tes, que aniríem ampliant a poc
a pcc oada any i anb paclencte. Perb
si bé comançàr«Di, en el seu temps v¿
rerc Ie. necessitatdesortir al oar-
ic. ' , que el nostre treball fos el re-
ti sBrtvtant del pobl« com a protagonlg
1?. r,al de Ia seva oultura tradioio-
tt.-:,.. Aleshores el-treball quedà guar,
co.-., iins ara, víctima de lapole.

Bn Biel i jo «Re plantejàrem Ia
poa0i.iilitat de fer sortir aquellme-
terial en forma d'artiole mes a nes,
i e poc a poc. taquí son...

Agrarlríe» Ia col.laboraoiide
tc.t-3 aquells que Vulguin aportar me-
terial al noetre calendari, el vostre
calendari.

Frederic.~

Jfy Diumenge de Quaresma:
Pesta del "PaI pe^"(Sant Joan)

Sotmana Santa: prooessons, espaciaJ
ment:

Di.1oufl Sant (sobretot Ia de
Ciutat)

Divendres Sant» Processó
de 1' Enterro (Ciutat)

Processó" de Sineu
"Davallament" (Pollença)
Pasqua; "L'Encuentro"

tosa colncidan-
SiLt

Enguany, les festes -variablea-
Je Ia Quaresma i Setmana Santa cauen
an aquest mes. Si no hagués estat
a:bc.; eacara no hi hauria secció per-
)u^ l'abril normal £0 "bord" a nivell
de Tastes.

La Setmana Santa es,sense cap
aubte, Ia màxima repreeentacló de
le.z festoe populars i de Ia cultura
tradicional tant dins l'ambit penin-
Kalar com dins l'illenc. Bn aquestes
:• -_ ~> barreja Ia reïigiïTamb el
fet pagà amb un reeultat semblant a
un gran "coctttl" de eimbologia.

Ia Quaresma ésun periode oom-
pren entre el oarnaval o darrere dl-
,6s (goig, flesses, balls...) i Pae-
qu (temps seriós en el qual Ia co-
munitat cristiana viu, una altra ve-
fiaía. Ia pasfSio* i mort de Crlst).

Kl temps de quaresma , on tradi-
cionalment l'església preparava di-
Junis i abstinències -que desaparei-
xien si es pagava una butlla- en me-
mòria dels quaranta dies que Jeeu-
cristpaseà en el desert¿ es carac-
teritza pel temps de reflaslA.

Ln Quarcoae està representada
per una dona que té set peus 1 que
en perd un cada s4tmana -jaia oore-
aa- . Al seu costat, l 'home-jai Ca^
nal- i algunee tradicionsj el. di-
jous de mitjan quareama els trosae~
javen, acció" anomenada Jaia Serrada
(1).

Si bé les proceauone uel Corpus
so"n lea mls iœportanta en l'àmbit po-
pular, les de Setmana Santa -prota-
gonistes de les festes d'aquests dl
es- no es queden curtes.

. Les prooessons guarden unes par.
ticularltats diferents a cada llac
on eH fan, pero,eaeara així, hl jko-
deu destacar dins un caire generali
Ia presencia de vestes o d'ho&ee en-
capulUts; els*centurions; les lns^
nies de Ia passió"; els passoe (o re-
presentacions escultòriques.

El poble, que en els vespres de
prooesso".perd Ia identldat per inte^
pretar fidelment, i segons Ia tradi-
ció que ens ha arribat, els fets que
d'alguna manera canviaren el destí
d'una comunitat.

Referència especial mereix el
"Davallament", representació" dels
momenta finals de Ia pasBlrf. EL cos
de Crist és davallat de Ia Creu.

Tamb! ée interessant Ia "proces-
só" de l'enoontre" -generalment cas-
tellanitzat com "encuentro"- que con-
sisteix en Ia trobada de doa grups
diferents que desfilen en sentit opo-
8at (un amb Ia Kare de Déu i l'altre
amb Crist ressuscitat) (2)

"PAHCAHlBlT" "'
egona feflta de Pasqua (Selva)
ercera feeta de Pasauat

Castaig XSa Pobla)
Srmita del Sant Crist del re-

mei i Ia salut (Llubí)
Sant Miquel (Campanst)
Ermlta de Bonany (Petra, Sant

Joan, Vilafranca)
Quarta festa de Fasquas

laFau-3astellitx (A^aida)
El Cocó" (Lloseta)
Qràcia (Lluomajor)
Fuig de Pollença

Primer diumenge després de Pasqua:
Santa Magdalena (L·ica)
Castell d'Alaró
Konti-3ion (Porreres)
Bellver (Cftutat)
Puig-Ermita de Son S«guí (San-

ta Maria, Santa Bugto3La, Pbrtol)

El pa té una especial simbologia
dins Ia coEunltaí cristiana. Particu-
larment a l'illa de Mallorca estam a-
costumats a veure les perseones be-
sar-lo quan cau a terra o posar-lo
dins un calaix perque creuen que ai-
xí tot l'any els guardarà de to t mal
.1 portarà felicitat a Ia casa. Aix&
és degut, en part, a Ia simbologia
que el pa agafa al mistesi de l'eu-
caristia. Su aauestes dates, i ja
passat pasqua, norrcalment el diu*e&-
ge sesüent o "Diumenge de l'Angel"
hom dedica al pa les tfeates de Ia

"Pancaritat" ("pa cn caritat" guanyat
pels pobres) que tredlcionalmenit con-
sistia en el repartiment del frult
als pobren, bé e. l*esgllsla (el pa
era beneit a l'ec^le^iota delTample
-Ciutat- per Ia cot.u^itat parroquial
de Santa Tfclàri") b4 E lae cases ri-
ques (3). Actuelmc'j^ cl .;r>oaritat
consisteix en fer les accitalles de
les panades , robiols'i crespalls
-o un boa diaaret a l'aire lliure si
ve bé- tot aprofitant per anar en
excursió' al puig o ermita més prop,er
0 ttéa significetiu de cada vila
(a Ciutat, Bellver; a Portol, Santa
Maria i Santa Eugeala, l'ermita de
Son Segui; a L·ica, Santa Kagdalena«.)
(4).

B* •* ——

Prei.3ric_ X. -Ruiz.--
1) Vegtu r_prassataoiocs de Sa Jaia
Coreau a iirtula, 14 (f9brer,1983)
1 a G. Lloa-part, ^a Jaia Corema. Sa
JaIa Serrada en "Kaligiosidad Popu-
lar, Folklore de l'alloroa. Folklore
de Bu-opa"Palma, 1981 pp.85-197,que
contl^ aíc-mé¿, un interessant estudi
sobre el tera.
2) Sobre aquseta prooessó" i les to-
nades que es cantaven aquell dia,ai-
xí com biblirgrafia genoral de les
festes que trr.ctam, vegcu BielfMaa-
sot i ïfuntanerí, Oloees dePasqua.Re
fer3Dt a Ia cancó d'aquc3t mes a
"P&rtula",16 (abril,1983).
3.) Sobre altrea mor.snts del reparti-
ment é^l pa, veseu G.TO^^j>art , Par¿
•obra Ia t-'r^".,'' ..-• rota.de fol>:lrre
rellPio 10 mni n c\..y;in. in op.clt.2^F-
271.
4) A molts poblc3 çncara s'usa qu
els quintos vagi^ a replegar panades
de casa en casa per celebrar aquesta,
festa. I tener> una tonada -cançó" de
ses parad33 o de ses eales-.Vegeu-
ne Íes masiq^ea i el comentari a
Micuela Lladc, C^p_ tp r penades a
"Pòrtula", 15 (marc,1983)
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