
00 C
Û

--
Q

3



CULTURETA.
GENERAL Jj

Dins l'antigUetat els homes
donaven molt poca importància al

cervell,els hebreus,xinos,hindus i

els messopotamics,asseguraven que
el coneixement i les> emocions sor-

tien del cor. EIs egipcis,quan em-

balsamaven als seus morts , les de±

xaven el cor dins el cos , i el cer-

vell el treien del cap sense cap

mena de cerimoni,i el deixaven fer

dins pots juntament amb els altre^

òrgans.

Din:as el p . )b le greo, les opiaie

ons sobre el cevell variaven,Pi-

tàgores i Plató apoiaven el cer-

vell,! al mateix $emps Arjstòtels,

deia que aquest no podia esser mai

el magatzem dels fcentits,ja que

en tocar-lo no donava senyes de

sensibilitat.

St, Agusti,(354-430 dC. ) va

N.
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assegurar que el cervell era Ia

seu de l'ànima.

L'any 1588,l'anatomista Andrea
Cesa.lpino va dir: "El corasón no

es solo el origen de todas las ve-

nas sino tambien de todos los ne,r

vios". Durant el reneixament,es

començà a comprendre que el cerveïï

era el lloc on s'identificaven to-

tes les sensaeions,pero ja fou a

Ia meitat del segle XH quan es va

identificar ciefíficament aquesta

maravellosa massa gris,que encara

avui en dia es causa d'admiració

pel seu complicat mecanisme.

A simple vista el
cervell és de color marronenc,amb

gran nombre de enfonyades i sorti-

des,semblant a Ia clovella d'una

anou,d 'el l parteixen dotze parslls

de nirvis i està compost per ca-

torze mil milions de cel-lules,

pesa,aproximadament 1 Kg. i 36Gr,
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A LA DIRECCIO DE PÒRTULA

Som un lector de sa vostra re-
vista Pòrtula. La vaig conèixer l'a
ny 82 i, tot sigui dit, gràcies a
en Biel Massot. Aquell nombre que
vaig llegir no em va agradar gens,
era una revista difícil de llegir,
avorrida i sense cap interès. Però
l'any passat i una vegada més grà-
cies a en Biel, vaig tenir un nou
exemplar de sa vostra revista. Vaig
notar un gran canvi. Era una revis-
ta entretenguda, bona de llegir, amb
fotografies i oberta a tothom.

Seguesc, a sa PORTULA des mes
de narç vaig llegir s'editorial.
Allà vaig veure que anau curts de
doblers i que per això heu hagut de
reduir el nombre de planes. Quan va-
ig llegir allò vaig veure qu<D aa co-
sa no anava bl i que per ventura hau
ria de desaparèixer, no em va agra-
dar gens. Comprenc sa vostra situa-
ció i que no vos queda més remei que
fer-ho. També és veritat que molta
gent promet i no cumpleix, però tran
quils, no només vos passa a voltros.
Tot això vos passarà mentre sigueu
independents, sense que això vulgui
dir que deixeu de voler patrocinis i
recomanacions.

Vos vull mostrar Ia meva admi-
ració pel vostre ànim i alegria amb
els quals feis sa revista. Això em
queda demostrat quan deis: "Hem dit
qualque vegada que creim que val més
que surti, encara que sigui poc, que
no que no hi hagi res". Més avall
d'aquest escrit veig que agraïu a
Ia C.A. una ajuda. Però si aquesta

"ajuda només vos serveix per pagar
uns deutes, on anireu? Si voleu una

^juggerència jo vos ho diré: ompliu
PòRTULA de color (no de colors con

.vermell, groc; s'altre color). Om-
pliu-la de coses que interessin a

sa gent a sa qual va destinada i pro
mocionau-la. Feis-la sortir al carrer,
donaü-la a conèixer a les escoles
dels pobles de Mallorca, a Ciutat...
i, sobre tot, demanau a sa gent que
és el que vol que hi hagi a sa revi,s
ta. Feis que a dins hi hagi coses per
a grans, petits i avis...

Per acabar vos vull felicitar
per aquesta millora que heu fet en
un parell d'anys i animar-vos a se-
guir.

Biel Vich.--

EDITORIAL

El mes passat havíem de parlar de car-
rers. I'avui també. Però encara no Lo farem.
Tenim un parell de coses que ens distreuen •
Ia tasca.

Primera: La Caixa d'estalvis de les Ba-
lœars "Sa Nostra" ens ha concedit una subven
ció per a poderrfer frcmt al dèficit que du-
im des del passat g^ener. Des d'aqúí els tor-
nam agrair Ia magnifica ajuda que, suposa.

Segona: Sabem que el partit socialis-
ta-centralista de Marratxí ha tret un altre
exemplar del seu bolletí per segona vegada
íntegrament en castellà. Apart del detall
lingüístic també ens queixam de que no el
nos han enviat. 0 no ha arribat.

Tercera: L'Ajuntament segueix sens fer
nos arribar Ia memòria del 82. I és Ia ter-
cera vegada que ho feim saber. Haurem de
fer instància per a Erol.licitar-lo?

Quarta: Veureu que avui comença Ia col.
laboració de Xisco Barceló. Se'n cuidarà
principalment de pujar-nos les notícies més
fresques,importants i interessants del PIa
de na Tesa, alguna cosa del Pont d'L·ica i
coses de Son Ferriol. Si algú eatà interes-
sat en cubrir les zones que encara manquen
es troba amb les portes -i les pàgines- tan
obertes com el nateix Xesc. Benvingut!

Cinquena: El mes que ve, si no hi ha
res de nou, donarem cabuda i^principi a Ia
sèrie de reportatges que està preparant un
de noltrps sobre pobles de Mallorca. L'es-
clat serà amb el veïnat de Santa Maria i
comptarem amb Ia valuosa aportació de col.
laboradors locals. Un d'ells -Andreu Bes-
tard- ens ofereix un interessantíssim tre-
ball, inèdit, de Mn. Joan Vich sobre Ia his
tòria de Marratxí. Potser massa. ~"

Sisena i darrere: El proper mes xerra-
rem de carrers. Que ja és ben hora.

El Consell de Redacció.—
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aniversarj del grup 3(49)

a i r c 6 b'e 6 pla
de M a r r a t x f

EL passat mes d'abril i amb motiu del V aniversari del
Grup Aires d 'es PIa de Marratxí, va tenir lloc Ia I? BALLADAfc
POPULAR— PLA DE KA TESA 84, amb els grups següents: Eoos del
Barranc d'Algendar (Menorca), Revetla d'Algebelí ( M u r o ) , Re-
vetla d 'Inca, Grup de Santa Maria, Revetla de Sant Antoni (Son
Perriol), Escola de ball d'Esporles, Esclafits i castanyetes
(Artà) , Aires de pagesia (Sant Joan), PIa de na Tesa canta i
balla, Estol del Cocó (Lloseta) i el grup organitzador Aires
tfes PIa de Marratxí.

Es d'admirar Ia il.lusió que hi posaren els organitza-
dors. La decoració, organització... tot Io que vos contem 4s
poc. PORTULA va voler saber el parèixer del grup i férem una
petita assentada amb el seu director, encara que a ell no Ii
agradi dir-ho, Bernat Cabot.
Bernat.- tíé una definició podria ser que Aires d'es PIa de
I/arratxí feim aquesta festa per celebrar els cinc anys de Ia
seva fundació. En aquest temps hem procurat que es poble hc

passi bl i crec que ho hem aconseguit. Al mateix temps hem a-
nat a llocs com, per exemple, Portugal, Canàrias, Palència,
Còrdova. Ara bé, sens l 'a juda del poble no haguéssim pogut fei
res. També he de dir que gent des poble no ha col.laborat,pe-
rò vaja, per tot hi ha de tot.
Xisco.- Amb que ha col.laborat el nostre Ajuntament?
B,- Amb els regals que feim als grups que vénen i es cadafal.
També et dirl que qüan anam a Ia penínéula les despeses cor-
ren al nostro càrrec, tenint en compte que passejam el nom de
Marratxí i el de Mallorca molt dignament.

La nota Ia donaren els nostres regidors, sobretot^el de
cultura que estava convidat personalment i Ia veritat és que
ningú 'els vegé. I això crec que no està bé, almanco comparè-
ixer. Per tot Io demés ja està dit que va ser un exit total
de gent, d'actuaaions... EIs desitjam a tots ells molts d'anys

En un altre ordre de coses direm que aviat podrem parlar
de Ia pròxima MOSTRA DE TEaTRE, de Ia qual tendrem más infor-
mació aviat ja que el nostre Consistori o, millor dit, el re-
gidor de cultura nos va explir;ar que havíem d'estudiar com po
dríem atracar més el teatre cap al poble. Les dates previstes
sembla que són els mesos de juliol i agost, sens concretar.

ESPORTS
La Unió Deportiva PIa de Na Sesa, ara que ens acaba Ia lliga Ii ha agafat el fil a Ia II? Regional, a Ia qual

darrerament només coneix Ia victòria i de Ia qual ocupa el sete lloc. Llàstima que sigui tan tard i no fos més
prest. Així l'any que ve tendríem un equip dins Js regional, cosa que Marratxí es mereix com a mínim. En fi, es-
perem que sigui l'any que ve.

La notícia segurament Ia sabreu. Bn el PIa de na Tesa l'any que ve hi haurà un equip de bàsquet, segurament
sèniors i és probable que també un jovenils. De tot això el proper més hi haurà més notícies.

XISCO BARCELO.—

DE SON PERRIOL.— Imatges que valen per mil paraules sóñ les corresponents a les quc hi h;i n les
fotografies. La fira dels dissabtes a un lloo, i a l'altra una de les botigues amb el rètol en Ia uoatra J .wpu:i.



4(50)

DE

FESTES DE ST. MARÇAL.- Ja fa co-
sa de un mes i mig que es reu-

neix Ia comissió de festes de
St. ffisrcal,enguany formada per
joves de te rme, i encapçalada pel
regidor de cultura Bernadí Horrar

Es presenten unes bones fes tes
amb toras i tot,segons el progra-

ma que es presentà al paseat ple
,que fou aprovat amb urj pressu-
post de 2.145.0CC p ts . ,de les

qual l 'Ajuntament en posa un mi-
lió i el C.I .M. 20C.OOO.

ESCOLA D'ESCACb .- Han començat
unes classes d 'aquest esport al

col-legi Costa i llobera. De mo-
roent s!imparteixen entre els ma-
teixos jugadors que han pres

part en el campeonat de Mallor-
ca,que coff. sabeu,es jugà al bar

La Unioft de Sa Cabaneta. Tot
això en vistes a possibles cla-
ssas a nous alumnes. Per infor-
macio,anau al bar La Union o

al mateix centre.

Miquel CoIl i Canyelles. Tau-
jà. Trenta-tres anys. Casat i re-
sident a Pòrtol. Director del CoI
legi "Costa i Llobera".

B- Què tal el curs, enguany ?
M- A nivell gensral molt bé. Mal-
grat haver^començat amb un proble-
ma de matrícula, tot s'ha resolt i
comparat amb l'any passat hi ha ha-
gut tranquil.litat.
B- Heu duit una sèrie d'activitats,
quines en concret?
M- S'han fet una sèrie de visites
de tipo cultural com l'exposició
Darwin o l'excursió a Son Moragues.
Han vengut els Valldemossa a can-
tar, às del G.Q.B. han fet Ia pro-
jecció de "Deu anys de fotografia
de muntanya". Hem projectat "Esti-
mem el nostre planeta" en versió
catalana, sobre els problemes de
Ig bomba atòmica. Hi ha hagut vi-
sita als transports públics. I una
mala fi més de coses: impuls als
escacs^ jocs escolars, futbi to
(d'aixo hem fet campions de Ia co-
i:,arca d'Inca i anam a Ia final in-
sular) .

B- He sentit coses referents a una
aplicació informàtica. Què hi ha?
M- Si, volem crear un club per a
difondre aquesta matèria tant d'a
vui. Hi ha bastants d'al.lots que
disposen de "ZX spectrum" i aques-
ta serà Ia base per a començar.
Ens interessa muntar una "biblio-
teca" de programes,^jocs, i biblio
grafia sohre Ia matèria per tal
que els participants se puguin in-
tercanviar material i experiències.
També fomentarem els cursets d'ini
ciació i els de perfeccionament.
Aprofit per aomvidar totes les pj>2
scnes interessades encara que no ~
estiguin aarn edat escolar.

1RESQUES

I TROBADA DE GLOSADOHS DE

MLLORCA .- Fa tres setmanes
que es reuneix Ia comissió per
l'organització de les festes del
Carme,el programa ja és quasi
cuit i amb una important inno-
vacio,la "I ïrobada de Glosa-
dors de Malloràa". Esperam que

sigui un exit,aixi com Ia col-la-
boració i ajuda de tot el poble.

CUSET DE NATACIO.- Com cada any
es fara a Ses Tres germanes dins
el mes de Juliol. Per nins i nines
de 4 a 14 anys manco aquells que
ja tenguin el cinturó b l au ,que és
Ia màxima categoria. Hi haurà _>x
transport des de cada nucli,s 'apre'
và al passat ple amb un pressupos1

de 700.000 fb ,de les quals 490.000
les posa Ia C.A. i 210.000 L'Ajun-

tamentj
REFORMA CIRCULATÒR^AL~PONT D'IMCA

També al passat ple fou aprovat
el projecte de reforma circulatòria
presentat pel regidor D, Antoni
Compsny,que es posarà en marxa el
proper mes.

poc i bo
B- Què més teniu en marxa?
M- Seguim amb els escacs. Està
muntat un campament a Biniparratx
(Menorca) per final de curs, i a-
bans que acabi hem d'oferir una
obra de teatre, una exposició de
treballs i una espècie de show a
una festa gue farem de despedida,
que acabarà amb menjar i ball Si
tot funciona com toca.

B- Per^acabar. Com veus Ia cultu-
ra a Pòrtol?
M- Malament, encara que pot n.illo-
rar. Veig que hi ha una sèrie de
ceses que encara que Ia majoria
de gent ho apoia es necessari que
s'hi agrupi darrera. Es el cas de
Ia vostra revista o del jaza...

Lo que fa falta és un local
i que Ia gent vagi recolzant les
petites iniciatives que surten.

Gràcies, Miquel.
B.-

Feia estona que duia Ia curo-
Ua de treure-la aquí dam.unt. Però
no hi vaig arribar a anar fins l'al.
tre dia. Mare de Déu, quina doneta!
Més clara qu€; mai i amb una memòria
més fresca que molts de noltros.

26 anys al convent de Pòrtol,
58 de professió religiosa i 90 de
vida. Aquest és el resum cronolò-
gic de Sor Maria Angela CoIl i Pons

Me conta els probleme& que ten
gué per entrar al convent. D'això
ja fa molts d 'anys. Ja tenia dues

VlCENS I P]LAR SASTRE. A LA

GALERLA MOYA „- El nostre cott-
pany i col-laborador Vicens

Sastre exposa,juntament amb na
Pilar Sastre una mostra de les
seves feines en ceram3ca dibuix
i color a Ia Galeria Moyà de
Ciutat, si ho voleu veure eatà
al oarrer Concepció ne 5.

RECTIFICACIO.- Al passat número
donàrem les classificacions a
preferent del campeonat d'es-

cacs de Mallorca,i les posàrem
errades,aquestea són les bones:
1- Riera 6- Suau
2- Brull 7- Mas
3- Oneto 8- Pomer
4- Galiana 9- Serra
5- Gamundtt 10- Sabater

germanes monges i Ii ccstava deixar
son pare.

jtóans de quedar definitivament
a Pòrtol va viatjar molt: Ciutat,
Corral de Almaques -Madrid- on fou
fundadora, Quero -Toledo- on tam-
bé anà a fundar, Villamayor de San
tiago. D'allà, l'any 33, Ja ve a
Mallorca: Sa Pobla, Petra; Menorca,
Son Espanyol, Santanyí, Campos i,
per fi, aquí.

Or. vos ha agradat més? D 'on t_e
niu més bon record?

De pertot. Tot m'ha agradat i
pertot m'he trobat b!. La "madre"
encara me volia tornar canviar, per
dur-me al "retiro", però jo Ii vaig
demanar per quedar i supòs que ara
aquí acabaré sa processó, què no és
ver?

A què vos heu dedicat dins el
convent?

Primer faig fer d'enfermera,
devers 30 o 34 anys. Aquí també hi
vaig fer al començament, llavors
vaig fer de cuinera fins als 80
anys. Sempre m'han agradat molt els
malalts, encara que m'agradeB tots
els oficis. Ara estic en el corral
i també m'agrada.

Quins canvis més grosaos heu
vist a Ia ViIa, d'ençà que hi sou?

S'ha engrandit bastant. La
gent s'ha sabut enginyar a treba-
llar i al mateix temps a viure mi-
llor, Trob que es jovent no és corig
tant a sa reïigió. Hi ha massa Ui-
bertat.

Que no Ia trobau bona, sa lli-
bertat?

Si, però les planc que haguin
de canre constantment.

Nascuda el 29 de gener de 1895
a Lloseta. Que vos trobau més Uo-
setina o més portelana?

Me sent més portelana, i de
molt! A dir vera conec poca gent
del meu çoble perquè tot ha canvi-
at i només qued.en els vells.

Seguim xerrant una bona esto
na de moltes coses, records i coses
d'ara. Hem d'acabar per avui, que
voleu dir res més?

Si, que me recorden totes ses
coses (això apunta-ho, me remerca)
i pots posar que estic contenta
d 'estar a Pòrtol. Estic ben satis-
feta.

Idò fins en tornar-hi. Que es
tigueu boneta !



&(s Safès áè Ca 0FiCa
«V

Eu sqi icoUi ooasió pe¡\""i a Fòr-

tol,nl bur más jove rte Ia vila,el

seu jioiv Ca's Toid,i encara no fa

molts d'anys que Ia gent el conei-

xia com e-l "Cafè Nou",el duen en

Guillem i na Catalina i hi trobam.

uii ample prograiiE d 'act ivi ta ts es-

portives,ls Ia seu de C.D. Marratxí

Ie d.-l Club Ciclista Marratxí i Ia

de Ia societat Colorbòfila del ter-

Ke,per cert que amb motiu de Ia

celebració del XXVII carapionat

provincial de ccloms esportius,ce-

lebrada el mes passat,aquesta so-

cietat organitzà un concurs infan-

til de dibuix,del qual a l'hora de

redactar aquesta plana no coneixem

el noms dels guanyedors,es feren

dues categories i es repartiren tre¡

premis a cada una,de 30CC,200C i

1000 pts.
Enhorabona Ca's Tord i seguiu

endavant.

// I

TRUC Vl

Elmes patsat quedàrem amb'

les Flors; id6 anem a jugar i a ne
gociar un poc amb elles,la cosa

és parescuda a Ia dels envits, Io

que empram altres paraules. Quan hi

ha Plor a cada colla poden passar

tres ooses:

1- Quo tots els que en tenen

acordin que Ia més grossa guanyarà;

per això deim "La meva juga" o "La

meva 6s potita",i el contrari con-

testarà: "I Ia meva també". Ea ju-

garà el truc (d 'això ja en parla-

rem més envant),i al finul en ci.n-

taran eln envi.tn d* oa<la Flèr, i

guanyarà Iu oolla que tenpui l;i inór;
groB.Ta (de més envitr>),llavorr,,:V-

apuntarà tres puntn por c:uiln Flor

que ten^u:i Ia colla guwnyarluru ,

això os,quc; .;:i. pcr exemple té una

Flr,r cu,'la jugailor,la ooll·i qun

f*uanyl,nom<5n r-. 'apunt.ara lo^. quo
ellu 1.oriia,i 1-- .'Ic ] ' a lUa ni,

bor rMr . ' : r i (nr, -;,- c r , n t i , r - m ) . •

2- Que el contrari ens faci "El

resto"; això vol dir que si volem,

ens jugam tot el cantó a Ia Flor

més grossa,girarem les cartes tot

d'una,i Ia colla que dugui Ia més

grossa,haura guanyat el cantó. Si

no volem "El resto",la nostra.Flor

quedarà borrada, i el contrari s'a-

puntarà Ia seva quan haguem jugat

el t ruc.

3- Quw el contrari ens digui 11La

meva envida"; VoI dir que si aocejD

t.am,ln colla que tengui Ia Flor

més grassa (es mirarà desyi'ís .;'-
haver jugat) ,s 'apuntara tres /u.".-.-

per cada FlJr que hi hagui u.::u:.-

Ia taula,tant 1er, d'una coll:; ,u-"

les de ' l 'a l t ra . Si no aoco;-'u.::..".---

nostres quedaran borra ; les i. ol ^on

trari s 'apuntarà lec ¡sevos.

Una cosa que no ho rri ' . ,eV. que

al truc hi juga tant Ia f'al:;oriu
com les cartes,sovint n ' o n v i d u

sense dur-ne cap,es t ruca ::oru;e

dur joc,f in i tot per fc i r rr,-!,:irar
el cont rar i , s ' a r r : iha a for 'xl "Jr,
envit" o bé el retruc,i ai/j . ':;;

completament"lcr;!il",]o quo r u , '"•'•

pot fer mai ,eu oantar1 K l è r r;ori::o

dur-ne. Si er, -ir,nan oï <•:::: quo

du guéssim una Flr,r <;ant,aai,ra, :i.

per descuit no 'j.a ' ' -u i : ,a . ; r . ;u i , abaa- .
d'haver t irat Ia p r i^o ra 'r ' .rM.:,.

aquesta es b o t r - > r a .

Be,per aquoH' . if io. : ,ja t > - , : : i . a ,

ol que v^ p a r 3 ' i r e m u.-l t , > " U i : r " ' t uc
etc... i .-).ol:: rjUn',o -:U-; ;•,! : •» : '•' T

d'aquer: ta m n r i n r ' i , i - . f " i f t i r '>0
llavorn .1a pr.-.:r^.':: '-i.;r:oncar • < .;u,'ar
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Peia estona que aquesta secció
no havia sortit. Concretament des
del número 21, del passat desembre.
Com tendreu ocasió de comprovar hi
haurà un caramull d'addendes a tots
els anteriors apartats. Però abans

• vull deixar constància d'un apartat
que enoara no havíem incl6s: el cor-
responent al fascinant món dels xe-
remiers i fobiolers, fent sonadors
com constructors. La base de les da
des està treta del llibre Xeremie»s
Manual de xerenJ.es. fobiol i tamborí
den Toni Artigues, publicat el 1982
per l'editorial Cort, i completada
amb inl'ormacions orals.

Colles
Muro: L 'amo^en Guiem Tix (?) i L'a-

mo en Toni Fideu
L'amo en Pere Antoni Moreiet
i Toni Tcmàs

Sancelles: L'aao en Miquel Llargo
i son fill

L'amo en Toni Moreta (Santanyí) i
L'ano en Joan Pubil (Ses Salines)
Mestre Arnau Canyelles (pastor de
Bendinat) 1. mestre Pere Homar
Xeremier de Pina i Baltsar Miralles
Colla de Sóller
Colla de Sant Joan
Salvador Bolló (Son Carrió) i L'amo
en Llorenç Fonell (Soii Servera)
L'amo n'Andreu .Bavid (Santa Maria)
i L'amo en Toni Palou (Sta Eugènia)
Colla de Llevant: L'amo en Toni Ar-
tigues i madò Aina Sansó
Pep Rotger de Sa Calatrava i Pep
Toni Rubio
Miquel Tugores (Slneu) i Tomàs
Tonina i Caterina GarI (Ses Salines)

Sonadors i constructors
Josep Camps (253528) xeremisr de

Bon Roca
L'amo en Sebastià Oarau (Soncellet

Pa xeremies, fobiols i tamborii
L'amo en Toni Palou, de sa Torre

(Sta Eugenia) Pa fobiols
L'amo en Guillem Jaques, de Poca

Farina. Toca fobiol i xeremies.
Sap fer sarrons.

Tòfol des Rafäßt (Artà) Toca el
fofeiftl

L'amo en Toni Fita. Fofciol
L'amo en Sebastià Grimalt, Tereu,

(Sant Llorenç) Xeremier
El Tio Gori (Sineu) Fobioler
L'amo n'Andreu David (Sta Maria)

Fa pella per a sarrons
Es Llargos (Sencelles) Fan tota

casta d'instr. i també sarrons
L'amo en Toni Blanc (Campanet)xe-

remier. Fa oanyetes, ximbombes
i sarrons

Xeremier de Santa Eugènia (Ia re-
tirat) fa fobiols

Joan Morey (Sant Joan) Pa xeremies
i fobiòls

Tomeu Frau (Sóller) (630168) *a
xeremies i fobiol3

Toni Rei (sonador dels cossiers')
(Kontuïri) (646039)

Biel Alomar(225466)
Pere de ses Biciòletes (MontuIri)

(640104)
Miquel Tuspres (Sineu) (413225-

52000e) Fa tamborins
Delfí Mulet (toca amb els cossi-

ers) (Algaida) (272576)
Xeso Crespí. Fa fobiols
Sebastià Pere Mass^gt (299133)

Xeremies i fobiols
Joan Maimó (273767) Xeremier
Angel Janer (253537) Id.
Andreu Salom (455370) Id.
Miquel Busquets (276763) Id.

FILOSOFIA

NATURISTA

o L'EVOLUCIO' DE LA VIDA

La nostra forca,resistencia i
eficència de Ia vida,depenen de
que encertem a situar-nos en el
lloc que ens correspon en relació
amb tot el que ens rodetja. Un pro'
verbi àrab diu: "Todo honbre debe

tener un hijo,plantar un árbol y
escribir un libEo"; o el que Is el
mateix: donar al món Io que el món
Ii ha donat a ell: organisme,alim
ment i cultura. Això és viure amb

harmoni8 i d'acord amb Ia llei na-
tural.

I el manteniment i progrés
d'aquesta harmonia o equilibri,re-
quereixen el cultiu d'activitats

constructives. Per tant,el matar
per menjar,martiritzar ela animaló
talar boscs,destruir plantes,aco-
llir sentimenté d'odi,ser violent
i egoista,etc.... per esser fets
destructius,trenquen Ia relació
harmonièa de les forces vitals i
donen pas a raalalties i confusions
de tota mena,disminuint l'eficièn-
cia individual i col.lectiva. Con
dueixen al fracàs de Ia vida ma-
teixa.

"El verdadera naturista ha dc

ser un colaborador de la Naturale-
za y de su ley suprema: La Evolu-
ción- .Es bueno,constructivo,armo-
nico y biológico todo Io que fa-
vorezca o ayude a Ia ley evolu-
tiva,pues,como dijimos en el prl
mer articulo,toda idea de retro-
ceso es antinaturista. El que

como sin destruir vive en el cam-
po,sencillamente y trabajando en

algo dtil,es respetuoso y servie-
cial,cuida las plantas i los ani-
males i es tolera.ite y bondadoao,

estrecha los lazos que Ie unen a
los demás seres,a los que benefi-

cia con su apoyo y en los que,a
su vez,encuer.tra una garentia de
fortaleza y seguridad contra todo
mal".

Fins Ia prbxima. Nc oblideu d
de r.enjar moltes taronjea i llimone;

Que no en quedi cap a l 'arbre.
Salut. Isa.



QUATKE COSES DEL SEGLE XVIl
A MARRATXI

EIs Batlee. Eren anomenats anu

alment segons el règim del Pariatge,

D'aquesta manera el rei i el Bi^be

de Barcelona s'alternaven en 1'elec

ció dels nostres batles. A les not,i

cies ¿a aportades en aquest sentit

(1) podem afegir que

a 24 de ,1uny 1634 fonc ellegit

balle de Ia present vila Gabriel Se-

rra Buch que aquest any toca al Rey

Ia ellectio (2)

Així com també el l6-VII-1636

trotam el jurament de baile per part

de Joan Serra hereu

Ab Ia forma acustumada. elegit

per Io Dor ffs. llompart .1ut.1a del

pariatàe (3) .
Es una llàstima que no tenguem

Ia relació completa dels batles, p¿

rò ens manquen molts de llibres de

clavariat i no en trobam cap d'ac-

tes fins al s. XVIII.

El batle no governava totsol.

En aquella època els regidors eren

nomenats ccnsellers. Coneixen els

noms d'tuaa serie d'ells(4Jja rela-

ció més completa és Ia de 1696:

Pere Ramis menor, Melcion Frau ne-

bot, Gabriel Serra buch i Pere Cane-

llac f.c. It- Cabaneta (5). .-

Aizímateix el batle tenia aju-

dants més directes.Eren els actu-

als tinents de ba t leo Lloctinents

en llenguatge de l'època. Sabem que

Joan Serra ho era l'any 1616 (6) í

que Rafel Gelebert ho va ser el

1628 (7 ) . El 1691 h'e era Miquel

Frau (8).

BALLES REIALS DE JCARRATXI

segí&XVII

1605 Io senyer en, Joan Gelabert
l60c Io senyer en Mathia Pons

1607 Io senyec' en Francesc Frau

l6oe Gabriel Serra Tauler, de Buch

1609 Io natei* Biel de Buch

1610 Io honorable Pere Creapí
1611 ?

1612 Io nenyer en Jaume Serra

1613 Io honor Gabriel Serra

1614 Ic honor Pere Crespí

1615 Io honor Joan Pizà

1616 Joan Serra Taulor

1617 Io honor Raphel Gelebert

1618 Michel Maiol

1Í19 honor Miohel S.lcm

1620 honor Gabriel Serra

1621 honor Raphel Gelebert

1622 honor Joan Serra hereu

1623 ?

1624 Andreu I.ïallol

1625 ?
1626 Andreu Kallol

El lloc dß reunió

Batle i consellers, juntament

amb altres càrrecs.-clavari, mostaj!

, a a f , escrivent...- s'havien de reu

nir a part o banda. Les primeres ac.

tos fan referència a les reunions

"en Io lloch acostumat" (9) , però

això no er.s resol el problema. Te-

nint en compte que en aquells èpo-

ca era usual tenir les juntes a

Ia rectoria de les diferent parrò-

quies -i això sí que ho trobam do-

cumentat (10)- és probable que a-

quell "lloc acostumat" també faci

referència a Ia rectoria. De tota
manera teniu present que no era Ia

mateixa d'ara i, possiblement, es-

tigués situada en un altre lloc,

encara no determinat. A finals de

segle, el l693, trobam que es par-

la de "Ia casa de Ia perroquia de

Marratxí" (11) ¿Es deu referir al

lloc establert per als consells

i determinacions del Consistori?

No seria d'estianyar però fa mal

dir-ho sens més detalls. En tot cas

també faria falta localitzar-la.

Les actes

Encara que no en tenguem lli-

bre concret, en el de comptes ini-

ciat el l605 en surten una sèrie

per repartiment de talles, distii-

bucions de blat o altres motius.

Gràcies a elles ens podem assaben-

tar de molts de detalls sobre Ia

vida i els costums dels nostres a-

vantpassats. La redacció era en Ia

nostra llengua, cosa que seria usu-

al fins dos segles després.

EIs escrivents

Era cosa comú -i per desgrà-

cia ho va seguir essent fins ben

entrat el nostjse segle- no saber

llegir ni escriure. Per això hom

tenia una persona encarregada d'a-

1627 (4-VIII) Io honor Jaume Serra

1627 (18-VII) Mathia Pons

1628 Raphel Gelebert

1629 Jaumé Serra

1630 Michel Mallol

1631 Barthomeu Oliver

1633 Raphel Gelebert

1634 (II) Jaume Serra

1634 (18-VI) Matia Kegre, de Son
Pons

1634 (44-VI) Gabriel Serra buch

1636 Joan Serra hereu

1638 Barthomeu Mulet

1639 Melsion Frau

1640 (4-II) Gabriel Company

1640 (14-DO Io honorable Antoni
ßalabert, als nenoy

1641 Andreu Mallol

1642 Andreu Mallol

1643 Joan Serra hereu

1693 Guillem Frau

: (53)
notar totef! les coses relacionades

amb els afers municipals: era l'es-

crivent. Aquí i en aquell segle

veim que solia ser el rector, però

de vegades també ho foren seglars.

El juliol de 1614 trobam el
primer tall firmat (12). D'aquesta

data fins al l6l8 actuarà d'escri-

vent el dr. Joan Bauçà, prevere i

rector. A partir del 17-VI-l6l8 el
trobam alternat amb Bartomeu Ferrer

i Joan Feliu (13). La funció d'a-

quest darrer és molt explícita a

l'indicar al final dels comptes del

24 d 'octubre de 1622 "per los sobre

dits no saber escriure" (14).

A partir del febrer de 1634

trobam únicament el "licenciât Jo-

an Oliver, prevere i rector de Ia

parròquia de Marratxí". El 1641

s'interromp Ia seqUència del lli-

bre i hem d'esperar el llibre de

clavariat de l657-8 per saber que

s'han pagat dos sous "de fer escri

ure una resposte a Miquel Serre

Llabres" (15). Això de cobrar "per

Ia servitud de scriura" ho trobam

referenciat, a altres bandes. L'any

1694 compten despeses "per Io sa-

lari dé scriura"(l6). Altres escri

fcents foren: Joan Serra Mayol (1691

1694,1699) i Jaume Oliver (1662).

B i e 1 .—

N o t e s
1) Vegeu les Hotes per a una his-

tòria de Marratxí a "Pòrtula", 18

(junJ, 1983) sp.

2) Ll.C. 1693 p.97. Totes les re-

ferències dels Llibres de comptes

o de clavariat d'aquestes notes

són de l'Arxiu Municipal de Marrat-

xí. Ho dic per no haver-ho de re-

petir.

3) Ibid, p.98

4) Segurament a Ia "oida dè comp-

tes" de 1610 (Ll.C. 1605, p.62) els

noms que surten ja corresponen als

consellers, però no consta explíci-

tament.

5) Ll.C. blat 1693, cnhtrap.

6) Ll.C. 1605, 81 v.

7) Ibid., 91

8) Ll.C. 1691, s.p.

9) Així ho trobam l'any l6l5 (Ll.

C. 1605, 76 v.) i el l6lO ( Id .G .? )

10) "Ajuntats en Ia rectoria" eiic

indiquen el 20-I-l620 (Ll.C.lbO r . ,

84) i el 27-VII-l628 (Id., 01)

11) Ll.C. Clavari i Ll.C. Blat , l i -°3

12) Ll.C. 1605, 74 '''*1''

13) Id. passim

14) Ibid, 86

15) Ll.C. l657-8, s.p.

16) Ll.C. 1694, s.p.



I M A T G E S

DE

LA

V I L A

CONTRADA ARQUEOLÓGICA.

Sa Vileta de Son Cóe és una de les
zones arqueològiques del Terme. Tot res-
seguint Ia murada natural que dóna inici
a una de les torrenteres d^'aquella con-
trada ens trobam amb una^serie de presu- '
mibles hàbitats pretalaiòtics. Coves na-
turals retocades per mà d'horr.e que ens d_o
nen compte d'un suggerent çassat.

L'al jub no 'h i és de més. Apart de
Ia seva visible antigor està edificat
tot aprofitant l'interior d'una d'aque-
lles COVeS 0

Biel.—

^




