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CARTA TANCADA A UN ENTRECUlX OBERT.

Enyorada ploma:
¿Creuràs que t'he trobat a faltar en

el darrer número de "Pòrtula" i això m'ha impulsat a
expressar-te part del que m'has fet sentir?¿No deu ser
que t'has venut a "Selecciones" o se t'ha esbrancat Ia
vena inspiradora que te caracteritzava? O és que en
Xiu-Xiu ja t'ha complagut?.

M'agradaria saber-ho i que em tragues-
sis d'aquest mortal dubte...

M'explicaré: som el místic que digereix
les teves inspiracions literàries, a vegades coentes com
un sommi de pastrana de Santa Teresa del Nano Jesüs,
a vegades tendres com el teu juvenil(?) entrecuix(no sa-
bem si bosc o garriga) quan Ia busca d'en Xisco esta
a punt de migdia.

¿Què t'inspira aquest rovelló, que a Io
millor voldries agombolar davall una mata del teu pinar
aguerrit? (entenent per pinar Ia teva intel·lectualitat
vegetal i mediterrània). Perquè, ploma meva. així com
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Al Palau Joan March a Ciutat té 1loc una gran
exposició de Jocs i Juguetes de fa molts d'anys.

Per uns pot esser un tornar o un record a una
infància ja passada. Per altres, una interessant for-
ma de conèixer Ia infantesa de Ia gent que ara són
els nostres pares o, qui sap, pentura padrins.

FELANITX

Un projecte interessant
Puntual com un rellotge nou, el

meu Amic Biel Massot em fa arribar
un exemplar de Ia revista «Pòrtula»,
que éll promou i coordina. Es eI
número corresponent al present mes
de desembre. I va dedicat, en gran
part al poble de Santa Eugènia.

«Coneixeu Santa Eugènia?» és el
títol genèric del treball monogràfic i-
correspon a Ia segona experiència de
Ia revista, dedicada a donar a co-
nèixer els pobles de Mallorca (Ia
primera fou: «Coneixeu Santa Ma-
ria?»).

El monogràfic és interessant. Re
colleix un bon grapat d'escrits que
abarquen des de Ia història a Ia Cul-
tura del poble dels taujans. Fins i
tot vol entrar en Ia recerca de l'eti-
mologia del propi nom «taujà», no
molt clara ni definida.

«Coneixeu...?» és una idea prou in-

teressant. Rica, original. Si segueix
eI recorregut que els editors de «Pòr-
tula» s'han marcat, ben prest (quasi
sense adonar-nos) tendrem una guia
dels pobles de Mallorca, feta amb
ganes i amb el cor.

I qualcú pot demanar-se: «Per què
parlar ara i aquí d'aquesta Pòrtula
i d'aquest projecte?». Doncs bé. Es-
tà ben clar: L'esmentada revista
mensual pertany des de fa uns anys
al col·lectiu anomenat de Ia Premsa
Forana (al qual també i pertany
aquest Felanitx), i vull servir-me
d'una altra publicació «forana» per
alabar el projecte ambiciós del grup
dc Pòrtol, un grup que com a meta
important hi té Ia de lluitar per Ia
Cultura i Ia personalitat que ens ca-
racteritza.

Pere Este!rich i Massutí

tu qüestiones que en tele-xisco és el siurellet més expo£
table de Marratxí, qualcú te podria dir que tu ets més
cavil.ladora i filadora de trames retorçudes que Ia Parca
de n'Alcover.

Balanguera meva, no fi l is tam prim que
te fugiran els punts i faràs carrera sens haver passat
per Ia universitat;nyipes massa.

T'enyor com Ia pluja a Etiopia, com
al rosari de l'Aurora i com Ia processó de Ia moixeta.
En una paraula Carmina d'Espanya, el país és teu i jo
també.

Se que els escriptors teniu Ia deforma-
ció professional de no contestar mai expressions com
aquesta i, ademés, no m'interessa polemitzar, per Ia
qual cosa et suggeresc que et seguesquis ocupant de
temes que no et comprometin massa.

Sempre teu, reina.
Carles Orff.

P.S..- Per al teu Xiu-Xiu: tranquil,Xisquet, una boca
pròxima et defensa; és na Carmota Buranya.

En el Ia es veuen les diverses formes de jugar
que podia tenir Ia gent d'abans. Quatre cavalls de
cartó, cotxes mitjos descolorits i un 'Vnecano" metàl.
lic en forma de sínia. Un tren de cartó, un tricicle
de ferro i fins i tot un "car" et poren dur a Ia con-
clusió que les joguines d'avui no són més que una evo
lució de les que en aquells temps van néixer.

Es una oportunitat de poder comparar avui amb
ahir.D'un cavall de cartó amb rodes a un sofisticat
ordenador. La imaginació que els nins d'ahir posaven
allà on anaven es perd amb Ia necessitat de les mà-
quines que té Ia societat d'avui. Seria una llàstima
que el mon dels nins i del joc es canviàs per una te-
cla; faríem un m5n de màquines, però tenc esperança
que un dia l'hcme digui prou a les màquines dels in-
fants i es torni a les juguetes hi ha Ia imaginació
dels nins que sempre fa que tot acabi bé.

El jugar és una necessitat instintiva que neix
a qualsevol ser que existesqui, humà oanimal.Deixem
que els nins juguin commés els'hi agradi, divertint
i alegrant damunt tot.

CAERlEL ANCEL VICH i MaRTCRELL.

Un abraç abraca,no pessiga. 1

ESCRIURE

,w Xi

és una forma
de visita.

d'Aixa

EL 15 CADA MES ES TANCA EL TERMINI DE RECEPClO D'ORI-
GINALS. ELS ARTICLES PUBLICATS A PORTULA, EXPRESSEN
UNICAMENT,L'OPINIO DE LLURS AUTORS.



EDITORIAL

A MARRATXI NO HI HA OPOSICIO.

El Maig del 83, tengueren lloc les eleccions muni-
cipals. Al nostre Ajuntament va tenir la majoria absolu-
ta el partit d'U.M., tenint com a OPOSlCIO(?), tres del
PSOE i dos d'A.P., pero Ia mentada oposició (?), no fun-
ciona, ni sap estar al seu lloc.

Dues proves del que aquí escrivim, s6n les següents

En els plens municipals, ni tan sols deixen sentir
Ia seu veu, malgrat sigui com testimoni que a Marrat-
xI, hi ha una oposició; sinó que es conformen en assen-
tir tot quant se proposa. No mos faren creure, perquè
si és aixI mos poren abstendre d'anar a votar, que estan
d'acord en tot, i a l'unic lloc on el poble pot saber l'o-
pinió de l'oposició es als plens, però no es aixt, sinó
que tot se cou, i ben cuit, a les permanents, per tant
l'oposició en els plens només fa de figura decorativa.

La segona, que no sap estar al seu lloc, ha estat
reflexada a Ia recent inauguració del col.legi "Blanquerna

El batle, durant un ple, convidà a tots el regidors
perquè anassin a Ia inauguració d'un nou centre d'E.G.B.
per al poble de Marratxí, pero vet aquT, que tan sols
foren presents els membres d'U.M., ni els d'A.P. ni PSO
feren acte de presència. Baix el nosfr punt de vista això
va esser una falta de respecte envers el poble, o és
que no hi havia partidaris dels sues partits que els vota-
ren?., o només van als acters on hi presents membres
del seu partit?, Perquè a les festes de Sant Marçal, en
Ia visita del President Canyelles, sI que hi foren els
representants d'A.P..

Senyos de l'oposició, heu de saber estar a les ver-
des i a les madures, perquè si no teniu majoria, al man-
co en els actes on hi ha una inaguració que és un gran
servei per al poble heu d'estar presents, pensau que als
qui vos votaren els hi agrada veure que els representants
del seu partit saben estar al seu lloc i acudeixen a ac-
tes publics i donen Ia cara malgrat no tenir Ia majoria.
I que en els plens donin Ia seva opinió i no és quedin
com a bubotes.

La Redacció
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EI concert va ser brillant, però el programa... ja
el veis. De quin organisme deu dependre Ia impressió?

BEN FET!
IlPauetetía "Se &a6aneta

Des del divendres, 1." de febrer,
estarà al vostre servei,

I vos ofereix:

* Premsa nacional I extrangera.

Llibres.
Material escolar.
Revistes i fascicles.
Material per a festes.
Juguetes didàctiques.
Ob|ectes de regal.
Servei d'impremt»
[>ecordotorii. invrtooons, targ.t«. . )

* Revelat de fotografies.
* Sellos de Goma.

Servirà tamb6 els diumenges demat(.

La lrobar.u al OtUTW O.n.ral Oode>d, SS

T*l*lon aO 31 t3 - SA CABANETA

Enhorabona a aquesta nova papereria que inicia
el seu camI en Ia nostra llengua. Es dels pocs comerços
marratxiners que tenen el rètol normalitzat. Vegem si
fructifica l'exemple.
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FESTES AL TERME.

Al passat ple del mes de Gener s'acordaren les fes^
tes oficials del terme; degut a que St. Marçal enguany
ens cau en Diumenge, es triaren el día de St. Pere (29
de Juny) i el Dijous Sant (4 d'Abril).

Quant a altres actes festius de caire popular podem
dir que ja s'esta començant a cuinar Ia festa dels dar-
rers dies que, com l'any passat es fara a ses "tres ger-
manes", per aquest aconteixement, Ia comissió organitza-
dora, formada per joves de tot el terme, conta amb
un pressupost de 150.000,—Pts, el dTa de Ia festa sera
el 16 de Febrer.

"DOBLE" INAGURACIO NOU COL.LEGI E.G.B.

Amb un poc d'incògnita sobre el seu nom, el pas-
sat día 16 s'inagurà el nou centre escolar del Pont d'In-
ca Nou, que es posà en marxa baix Ia direcció de D.
Biel PoI Sastre, qui ens aclarà que el nom defini t iu de
Ia institució, sera "Blanquerna" i no "Ramon Llull", tal
com informaren el mes passat.

L'acte inagural conta amb l'assistencia, puntualissi-
ma del Delegat del "Gobierno Central" D. Carlos Martín
Plasència, el delegat d'educació, D. Andreu Crespí i part
de Ia corporació municipal.

El nou centre compta amb 32O places (de les quals
ja n'hi ha 214 d'ocupades), formades per 8 unitats amb
dos laboratoris, un de Biiologia i un de pretecnologia,
així com dues de pre-escolar, una al Pont d'Inca i l 'al-
tre al PIa de Na Tesa.

Quant al t i tu lar d'aquesta notícia, ens referim a
una al t ra inaguració, aquesta per part dels lladres, ja
que el passat día 29, el nou centre fou objecte d 'un
robatori, els protagonistes s'endugueren un radio-cassete
i 5.000,-Pts.

EL DlMONI DE SA CABANA.

També a Marratxí tenin un dimoni, aquest és a
Sa Cabana, i fou presentat el passat 19 de Gener entre
foguerons i botifarrons, tot un èxit.

POLlClA MUNICIPAL.

Hem tengut notícia que Ia policia del nostre terme
esta un tant descontents per dues innovacions de què
han estat objecte, Ia primera per haver de fer part dels
seus serveis en moto en aquesta temporada de fred, i
Ia segona per haver de romandre els vespres a l 'Ajun-
tament. Considerant que seria més efectiu que eo lloc
de quedar un guardià de portes, n 'hi hagués dos que est£
ssin de volta pel terme fins altes hores de Ia nit .

D'altra banda, el cap de Ia policia, Jaume Miralles
fou objecte d 'un agraïmant per part de Ia corporació,
pel seu interès en incrementar els seus coneixements
amb un curs de policia judicial que f ina l i t za el passat
mes de Novembre.Enhorabona.

CARTA DEL CONGRES DE DlPUTATS.
EIs alummnes de Costa i Llobera reberen constes-

tació del president del Congrés de Diputas D. Gregorio
Peces Barba, del sue puny i lletra, a una altra que Ii
enviaren en motiu del día de Ia Constitució.

BARBARA DE VERT; TORRENT O CARRER?.

EIs veinats d'aquest carrer manifesten Ia seva in-
dignació per Ia manca d'asfalt a l'esmentat carrer, que
s'accentua els dies de pluja en què pes pràcticament
intransitable, Ia fotografia parla per si mateixa, esperam
que el problema s'arregli prest.
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NOTIClES DEL C.l.M.

El passat 13 de Gener i organitzat pel C.l.M., ten-
gué lloc a Sa Pobla Ia II trobada de Dimonis, amb Ia
participació de 2O pobles de Mallorca.

REIS.

Com cada any, es celebrà a tots els nuclis del ter-
Ia colcada dels reis màgics, en lInees generals i tal vegjï
da degut al fres, aquesta festa no tengué massa relleu
a cap dels pobles, si bé els més espectaculars varen
esser els del PIa de Na Tesa, que sortiren amb cavalls.

SANT ANTONI.

I dels reis a St. Antoni, foc, vi i botifarrons per
tot el terme, en general molt bé per tot.

La flama de Ia LLEN3_A CATALA, enguany farà es-
tatge a Marratxí, el dia 28 de Febrer serà duita al
col.legi "Blanquerna", el vespre al PIa de Na Tesa,
on hi haura un concert de Ia coral Musica Viva i
l'actuaci6 del grup "Aires del PIa de Marratxí". Dia
primer deMarç es portarà al col.Iegi "Costa i Llobe-
ra" per desprès esser rebuda pel consistori a l'Ajun-
tament on romandrà fins el dia dos.

SLBVENCIO AL LICEU BALE>>R.

El patronat per a Ia promoci6 de Ia formacío
Professional ha concedit una subvenció de 3.578.85O,Pts
al Liceu Balear del Pont d'Inca.

*
$ M &fej*

fcBftV fmtJP
***

PARTIT DE RIVALITAT LOCAL.

El passat diumenge dia 2O de Gener es va jugar
el partit de rivalitat local entre Ia U.D. PIa de
Na Tesa i el C.D. Marratxí, el resultat final fou
d'empat a dos, va esser un partit dur, el PIa de Na
Tesa s'avança amb un 2-0 per a pocs minuts del final,
empatà el partit.
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Son un senci11 pensador
i molt m'agrada es pensar
sobre tot amb el glosar
hi duc màxima aficció
i v ul1 donar relació
a Io que a mi me va passar.

Així com anau estudiant
veurer de Io que es tracta
va esser una cosa molt guapa
veure sa fira des fang
me va convidar un bergant
i vaig estar observant
que en va jugar a esser ignorant
igual que un moix amb sa rata.

Per a mi va esser molt herm6s
Io que jo vaig descobrir
veure el senyor Bernardi
s'alcalde de Marratxí
l'amo, el senyor Albertí
pero mai se dirigi
a noltros els glosadors.

Com he dit aquest bergant
dins c'as Tord me convida
i me digué llampant i clar
veniu que allà hi haurà
un bon vi i sopar bastant
i ja tenim s'ignorant
perquè a l l à es presentà
sabeu què és que vaig pensar
que Io que m'havien de dar
encara ho estan cercant.

Va esser el senyor Bernadí
que a mi em convida
vine que sempre hi haurà
per beure un poc de vi
emperò no va esser així
0 jo no el vaig testar
així que me'n vaig anar
a jeure sense sopar
menos mal que em vaig dormir
1 al sen demà dematí
de fam no em podia aixecar.

Se presenta un servidor
a tots vos v u l l saludar
tot això que aqui hi ha
és digne d'admiracio.
Son senzill observador
i ho v u l 1 cal i ficar
també vu l 1 felicitar
de Io que acab d'observar
el que sigui professor
felicit al treballador
que es fang sap treballar
perquè tots hem de pensar
que amb so fang se començã
Ia nostra encarnacio.

PAU FERRER

CARNAVAL 1 AMETLERS.

"P'es darrers dies fan bulla
i jo no em'via temut;
madona jo som vengut

per sa tallada de xuia".
Cançó Popular.

Ara que els ametlers floreixen ja tothom pres-
sent Ia irrminència del Carnaval; no estarem molt a
tornar veure Supermans, D'Artagnans, fades i enferme-
res pel carrer.

Diuen que el mot "carnaval" pot venir de l'ex-
pressió "carnis avalis" (carns privades), o bé de
"carrulls navalis" (carro amb el què a Grècia passe-
javen els desfressats i altres bubotes)."Carnestol-
tes" pot tenir el seu origen a "carnis toIlere" (preji
dre les carns), i deriva, popularment en el nom del
ninot "Cames Tortes".

Hi ha un fons de fetitxisme en aquest fet que
es perd en el pou del temps. Les cultures pre-romanes
devien honorar els seus déus amb fresses; desprès
els romans ho usaren per retre culte a Baccus mitjan-
çant les bacanals, que, modificades pels cristians,
esdevingueren Carnaval, festa civil col.locada davant
Ia Quaresma. Perquè el Carnaval és Ia disbauxa que
es contraposa a -Ia penitència que el segueix: "Dijous
larder/digui Mjller,/lo temps s'acosta/ de pendre
posta/ en penitència" ("Spill",J. Roig).

La significació primera s'ha anat perdent degut
aIs substrats culturals acumulats. Les tradicions
que envolten aquesta festa són (o eren) nombroses.
Entre elIes les lluites simbòliques que mantenien
a les places peixeters i carnissers el dijous larder,
de les quals els primers en sortien victoriosos; Ia
feta es repetia el Dissabte de Glòria, amb resultat
contrari. La mort anual d'en Carnestoltes a Algaida
és una altra dada. El Cançoner recull alguns
d'aquests costums; el de Ia ximbomba, per exemple;
"Vaig passar per un canyar/i vaig collir una canyeta/
per fer-me una ximbombeta/p'es darrers dies sonar";
o el més estès de tots; el del desfres;"Vui és dijous
jarder/i n'és dia de fer bullar/jo que tenc una capu-
lla,/me'n vaig i la'm posaré".

Es llastim6s que tot això es perdi...pero el
temps és el temps i Ia gent és Ia gent, i no és a-
quests el fet que v u l l remarcar aquí

El que v u l l fer veure és Ia pèrdua del s i g n i f i -
cat primer mentre el costum continua; el fet que ro-
mangui l'elemen.t reial i desaparegui l'imaginari.
Una cosa setnblant-deixant-nos de pre-romans, romans,
sentits religiosos, carnavals i altres berbes- és
el que passa en certa concepció de cultura popular;
el folklorisme de vitrina, el no voler adaptar-se
als temps, no sentir el que és fa, no avançar.

Talment com sí, de sobte, els ametlers deixassin
de fruitar; les flors seguirien essent belles...pero
no per massa temps.

CDLAJ DOLS.



E N T R E V I S T A A
BERNADI HOMAR, REGIDCR DE

C U L T U R A

Malgrat ens ha fet esperar moltes hores per parlar
amb ell, a Ia fi el pillarem. Aquest personatge és en
BernadI Homar, Regidor de Cultura de Marratxí, conegut
per tots, bé o malament, però per tots.

El primer que Ie demanan és referen als resultats
de Ia "Ia Fira de Fang a Marratxí".

-M.- Bernadí, ha estat un éxit fàcil?.
B.- No rotudament.
M.- T'ha pujat al cap?.
B.- En absolut, si me fas aquesta pregunta és per-

què me coneixes molt poc.
- Què has trobat a Ia resposta de Ia gent, crèien

al principi que l'assistència sera tan massiva?.
- No, Esperàvem gent, pero sincerament no tanta.

L'assintència ha desbordat totes les previsions.
- La Fira va suposar a l'Ajuntament unes despeses

econòmiques molt grosses? Quin pressupost tenien? El
vàreu espargir tot?.

- Les aportacions de l'Ajuntament no foren molt
grossef, perquè trobarem ajuda exterior.
El pressupost total era de 2.700.000,--PB.Creim que no
l'espargirem tot, però actualment encara ens queden
algunes coses per pagar.

-Creus que aquest èxit que hen obtingut amb Ia
fira vos pot llevar un poc Ia mala fama que teniu de
fer poques coses per a Marratxí a nivell de manifesta-
cions culturals?.

- No estic d'acord amb aquesta pregunta. Aquesta
"mala fama" cabria analitzar qui l'ens ha posada, abans
de contestar.

- Tendrà continüitat aquest fet cultural?.
-Sl, pensam seguir amb el mateix esquema, però

millorant-lo.
- Pots fer un balanç de les coses positives i negatj^

ves de Ia Fira?.
- Coses negatives n'ha tengudes poques. Una és

que ens ha mancat lloc per exposar col.leccions de parti^
culars. Una altra és que les peces estaven un poc amun-
tegades, segurament.

A, i que els cossiols de damunt l'escenari eren
de plàstic en lloc de fang.

Coses positives, Ia primera i més important és sa
participaci6 massiva i total de tots els ollers del Terme,
ampliat en els de fora terme. Sa bona acollida que ha
tingut a nivell de poble, demostrant-ho amb Ia quantitat
de visitants.

- S'ha parlat molt de que aquest any no hi ha ha-
gut Mostra de Teatre, què ha passat exactament?.

La Mostra de Teatre, s'havia de fer l'any 84, i
esperàvem unes ajudes econòmiques exteriors que ens
varen denegar. Ja que el pressuposts municipal era baix,
(unes 50.000,-Pn, crec), no es va poder dur a terme. Jo
particularment, me vaig brindar davant el grup o col.lec-
tiu de Teatre d'anar a visitar el president de Ia Comuni-
tat Autònoma. Després de Ia visita me va dir, en molt
bones paraules, que el pressupost el tenien esgotat, però
que ens tendrien en compte per l'any 85.

Es veritat que no vares pitjar més perquè no tenies
interès en seguir una cosa que no havies començat tú?.

- Rotundament,no. Es més, el Regidor anterior que
era eI qui ho va començar, està perfectament al corrent
de l'interès que s'ha duit perquè aquesta mostra es fes.
Ara bé, d'aquesta pregunta i altres que me n'han fetes
damunt aquest tema, trec una conclusió; que hi ha una
informació completament tendenciosa, i que intenten
manipular a aquest grup, o col.lectiu, que volen fer Ia
mostra.
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No importa ésser un endivinador per conèixer sa
font d'aquesta informació.

- D'on te pareix que ve?.
- Això m'ho reserv.
- I el carro de Ia Beata, perquè no el passajàren

perl Terme?.
- Aquesta pregunta Ia te faig a tú, que crec que

saps també com jo Ia resposta. I si tu no Ia me vols
contestar fer-la al regidor responsable. Enguany no vaig
tenir res que veureamb el carro de Ia Beata.

- Què trobes del cas de Ia retirada de l'O.C.B.
a Marratxí? Estàs d'acord amb ells en què Ia gent no
participa en les activitats proposades?.

- Estic totalment d'acord, perquè per participar,
al public, Ii has de fer una cosa mengivola, mai volen
fer coses a Ia força, o que hi manqui motivació de cara
al public.

- La Regiduria de Cultura i Ia de Joventut van
lligades, o cada una prèn pel seu costat?.

- En segons què van lligades, i en segons què, no.
En casi tota Ia planificació dels actes que es puguin
fer, van lligades. En Ia realització dels mateixos actes,
lògicament, l'una va deslligada de l'altra.

-Com veus Ia situació cultural actual a Marratxí?,
(nul.la, estancada, en progrés, etc.).

- Amb un minim de progrés. Intentarem a nivell

municipal que aquest progrès aumenti en progressió geo-
mètrica. Ara mateix agafam un local de Cultura a Pòr-
tol, i inmmediatament en cercarem més pels altres nu-
clis de població.

- Què penses deljoves del Terme?.
- En principi, vull opinar de Ia joventut sense con-

cretar en cap grup o tipus, en general.
Primer de tot fer constar s'enveja que me fan de

no poder ésser com ells (degut als meus cabells blancs,
lògicament). Trob que viuen amb un idealisme desprogra-
mat, imposat en part per Ia societat de consum, que
des de se tendra infantesa, ja els està manipulant.

Quan s'arriba a una certa edat, principi d'una ma-
duresa que no és tanta com ells se creuen, no poden
sortir d'aquests carrils, i els provoca una certa frustració
que per sortir-ne d'ella se tiren a ses drogues.

Consider que falta, a sa major part de joves, prag-
matisme, i fe en el futur, i sobra falta de realitat i
idealisme.

- Què faries idò per aquets joves?.
- Una de les coses que més detest és donar con-

sells quan me veig impossibilitat per donar remeis, i
en aquest cas, és el que tume planteges. El primer de
tot, ho consider primordial, pujar el nivell cultural del
poble. Concientitzar sa gent que el consumisme no aboca
a res bo.

Idealitzar un poc el concepte vital de les persones
joves damunt Ies arts plàstiques, belles arts, esports,
viatges, lectures, i altres coses similars. Naturalment,
pegarem massa en l'utopia de què tots els joves pogues-
sin trobar el treball que eIs agradàs.

- Encara que sigui un poc prest per dir-ho, penses
presetat-te a les properes eleccions? al mateix partit?.

- No ho sé encara.
Tu sempre dius que no ets un home polític. Si

el partit d'U.M., es dissolgués, series capaç de presen-
tar-te amb un partit d'esquerres, amb un programa que
t'agradàs o tendries moltes manies?.

- Jo, el concepte dreta/esquerra no el tenc gens
clar, simplement te puc dir que allà on me sent a gust
és dins un partit moderat d'idees i que tengui caràcter
regionalista. Actualment, me trob a gust dins U.M.. EIs
fets, tant de dretes com d'esquerres, que siguim un bé
reconegut per Ia majoria del poble, me pareixen comple-
tament viables.

MARGALIDA NADAL
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ANY EUROPEU DE LA MÚSICA

La commemoració del tercer centenari dels naixe-
ments de Joan Sebastià Bach, de Jordi F. Ha'endel, de
Domenico Scarlatti; el quart centenari d'Heinrich
Schütz, i el centenari d'Alban Berg, entre d'altres efe-
mèrides musicals notables, donaren peu al Consell d'Éu-
ropa i a Ia Comunitat Econòmica Europea a declarar
el 1985 ANY EUROPEU DE LA MUSICA.

La idea sorgI de Richard Balfe, alemany membre
del Parlament Europeu, el 1979. Per a ell, en aquest
any, "Ia Música serviria per il.lustrar els estrets lligams
que existeixen entre les europes i els europeus, en tant
que expressio d'una identitat cultural comuna".

La celebració té per finalitat essencial aconseguir
que Ia opinió pública de tot el continent prengui cons-
ciència de l'aportació que Ia Música ha representat per
a Ia formació del patrimoni cultural europeu i per a
les seves característiques.

són:

OBJECTIUS PER ASSOLIR AQUEST PROPOSlT
EIs principals que ha marcat el Consell d'Europa

«Promoure Ia mflsica en general, de qualsevol gène-
re i època d'origen.

»Encoratjar l'ensenyament de Ia Música i Ia prac-
tica musical en els afeccionats i els professionals.

xOferir als intèrprets millors perspectives professio-
nals i socials.

»Promoure Ia creativitat musical
»Atreure l'atenció envers obres de joves composi-

tors actuals.
*Impulsar l'educació i Ia formació musical.
xSalvaguardar, valorar i enriquir el patrimoni musi-

cal comú.
xViure tots els tipus de Música, i Ia Música de

totes Ies èpoques, i fer aquest art universalment acce-
sible.

PRlNClPALS ESDEVENIMENTS
Arreu de tota Europa hom celebrarà mult i tud d'ac-

tes en el marc d'aquest esdeveniment. EIs més destaca-
bles són:

x Maig, a Múnic, congregació de 8.OOO joves per
assistir al Gran Festival de Ia Música Europea.

x 21 de juny, Festa de Ia Música (diada Europea).
x 28 de juny - 2 de juliol, a Salzburg, Simposi so-

bre "L'obra per les escoles de Carl Orff en el món de
demà".

x 3-7 de juliol, a ParTs, assemblea de 10.000 Pueri
Cantores per a interpretar diversos concerts de música
sacra.

x 27 de juliol, a Estrasburg, una orquestra de
4.000 joves interpretarà Ia Cantata de los Derechos Hu-
manos de l'espanyol Cristóbal Halffter.

x 20 de setembre - 1 d'octubre, a Istanbul, congrés
sobre música modal.

x 26-29 de setembre, a Roma, trobada de 20.000
cantaires per a interpretar Ia missa que cetebrarà el
Papa a Ia plaça de Sant Pere en honor de Ia Schola
Cantorum.

x Tardor (data a determinar), a Sigtuna (Suècia)
seminari sobre "L'escola de Música en el futur".

x 20-22 de novembre, a Estocolm, conferència inte£
nacional sobre el tema "Quin esdevenidor té l'orquestra

Altres coses destacables, sens data determinada,
són:

—Les Rencontres Internacionals Folklòriques de
Friburg -Suïssa- estaran dedicades a les minories ètni-
ques d'Europa.

-Hi haurà una "Rencontre Est-Oest", organitzada
per Grècia.

—Exposició itinerant sobre el patrimoni instrumen-
tal europeu.

—A Liechtenstein s'editarà tota l'obra pedagògica
de Carl Orff en sistema Braille.

AixImateix l'Any comptarà amb el seu propi himne
compost expressament per Olivier Messiaen.

La C.E.E. i el Consell d'Europa han destinat més
de cent milions per cofinançar una trentena de projectes
muItilaterals. El pressupost global europeu per a Ia ce-
lebració d'aquest any se'n va cap els nou-cents milions.

PRINCIPALS ESDEVENIMENTS A L'ESTAT ESPANYOL

—Exposició sobre "Domenico Scarlatti i Ia seva
obra".

—Publicació d'un llibre sobre Ia vida i obra del
mateix compositor.

—Convocatòria d'un Congrés Internacional sobre
el tema "Aportación de España a Ia cultura musical eu-
ropea".

—Festival de Música Contemporània.
—Forum sobre "España y Ia música actual" organit-

zat pel Centre Difusor de Ia Música Contemporània.
—Cicle de recitals dedicat a Ia "Polifonia del Segle

d'or".
—Cicle dedicat a Ia Música per a clave.
—Jornades Internacionals d'orgue.
—Edició del llibre La España musical.
—Edició filatèlica de tres segells commemoratius.

, fA~ :^ r t on

LA COMMEMORACIÓ BALEAR

Segons el dossier presentat dies passats per Ia Co-
munitat Autònoma d'aquI, els punts que hom intentara1

assolir a partir d'aquesta celebració són els següents:

—Planificació i potenciació de l'estructura musical
a les Balears:

xReforma de l'estructura i funcionament del
Conservatori.

xReciclatge del professorat de Música a Balears
«Creació d'una xarxa d'escoles elementals de

Música.

—Potenciació de l'oferta musical i dels músics a
Balears:

xConcerts a pobles i a barris de Ciutat
xMúsica per a joves
xMúsica per als quarters
xAudicions comentades (inauguració imminent

de Ia fonoteca de Ia Casa de Cultura)
xPublicacions (cartell commemoratiu, llibre dels

músics, cassette de Música popular, disc de música pia-
nística balear)

xExposició sobre Ia Música a Balears

—Esdeveniments musicals de gran magnitud:
xConcerts de prestigiosos intèrprets

xTe Deum de Haendel (Federació de Corals)
xSetmana Internacional d'orgue
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G E O R G E F. H A E N D E L

Kct>.itile(;.l-. Hj>,M

Pope el descriu gran, gruixat i fort. Era un gran
tnenjador, faceta sobre Ia qual corren diverses anècdo-
tes, com aquella que conta que un dia entrà en un res-
taurant i demanà tres cuberts, Vegent que estaven esto-
na a servir-lo inquirI al cambrer. "Esper els seus acom-
panyants" Ii respongué aquell. "EIs meus acompanyants
som jo. Serveixi presttssim".

De temperament independent i violent, esdevenia
fàcilment colèric, encara que cercava Ia societat i Ii
agradaven els èxits entre tot tipus de gent.

Era un home profundament religiós, però no fanà-
tic. Acceptava els diferents credos cristians. En els seus
manuscrits solen sortir les lletres S.D.G.: SoIi Deo GIo-
ria. AixT i tot no vo'.gué ser músic d'església, encara
que deixàs un patrimoni de música religiosa realment
important.

Al mateix temps que compositor també fou empre-
sari musical, organitzant i duent Ia gestió de teatres
d'òpera.

EIs viatges i l'estància a diversos països europeus
varen fer que prengués contacte directe amb les cor-
rents musicals del moment, adequant-les en Ia seva o-
bra.

Va néixer a Halle (Alemanya) el 23 de febrer de
1685. El seu pare havia estat cirugià-barber al servei
d'August de Saxònia. Ja tenia 63 anys. Jordi F. era el
vuitè de deu germans.

El 1692 comença els estudis musicals amb l'organis^
ta Guillem Zachow alhora que inicia estudis el eI "Gimna^
si clàssic" per poder accedir a Ia carrera de dret.

Amb aquell mestre aprèn orgue, clavicordi, violI,
oboe i els fonaments de l'escriptura harmònica i contrd-
puntIstica.

DeI 1696 daten Ies primeres composicions d'aquell
al.lot d'onze anys.

El 1702 entra a Ia Universitat de HaMe. Es nome-
nat organista de l'esgléia calvinista "Domkirche". Coneíx
TeIemann amb qui tendrà una gran amistat.

El 1703 passa a Hamburg on entrí a l'òpera com
segon violI i clavecinista. També entra com preceptor
musical de Ia família del resident anglès Joan Wich;
és el seu primer contacte amb l'Anglaterra, que tant
el fascinarà.

El 1704 estrena una Passió segons sant Joan, amb
lletra de Postel.

El 1705 estrena Ia sevj primer òpera: Almira, Ia
segueix Neron. •

*
*
*

*>*

* **
1706. Conença l'època i t a l i a n a: Florència, Ro-

ma, Florència, Venècia, Nàpols. Coneix Domenico Scar-
latti i Arcangelo Corelli. Segueix component i obté èxits
com a autor i com a intèrpret.

1710. Passa de "Kapellmeister" de Ia cort protes-
tant a Hannover. Al :ap de poc demana permIs per anar
a Londres.

1711. A Londres estrena l'òpera Rinaldp amb gran
èxit.
A partir d'aquf comença Ia definitiva "època anglesa"
que culminarà amb Ia seva nacionalització en aquell país
el 1726.

Quasi cinquanta òperes, vint-i-dos oratoris, dues
passions, cent cantates, dues suites per a orquestra, una
quarantena de sonates, trios..., un esplet d'odes, an-
thems, salms... i nombrosos concerts per a diversos ins-
truments,especialment orgue i clavecí, formen el dilatat
"corpus" de Ia seva obra, assolit abans de Ia seva mort,
completament cec, el 14 d'abril de 1759, als setanta-
quatre anys. El seu funeral i enterrament, enmig de tots
els honors, a l'Abadia de Westminster el confirmen com
a músic nacional anglès.

L'obra de Haendel és una clara imatge del barro-
quisme musical. EIs seus concerts aporten dinamisme
als cors. La fuga que de maiera magistral se desenvo-
lupa en Ia música iistrumentaI, és duita a les veus huma
nes, amb Ia qual cosa guanyen en emoció i volada lírica.
Si el fugat instrumental fou sím'ool d'aquell barroquisme,
Haendel el du als cors per a que I'estil barroc s'humanij^
zi i perdi tot el caràcter artificiós que el caracteritza.

L'obra de Haendel s'ha de conèixer. Com a intro-
ducció a Ia seva audició, poden ser vàlides les següents
obres que donen una visió de conjunt i estan molt a
l'abast en el mercat discogràfic:

Fireworks Music (Música per als reials focs d'artifici)
Water Music (Música Aquàtica)

El Messies (oratori)
Concerti Grossi, op.6
Concerts per a orgue

Xerxes (oratori)
JuIi Cèsar (òpera)

Altres efemèrides
Dia 9 del present mes s'acompleix el centenari

del naixement del vienès Alban Berg, deixeble de Schon-
berg i alt exponent del dodecafonisme. Entre les seves
obres destaquen les òperes Wozzeck i LuIu, així com
eIs concerts :Je cambra i els lieder.

Dia 22 farà cent-setanta cinc a n y s del naixe-
ment de Frederic Chopin. En aquesta ocasió no cal par-
lar-ne, el tenim prou arrelat. Esperem que el fet es
noti en Ia propera edició del Festival del seu nom que
es celebra a Valldemossa.

B i e 1
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SEBASTIASERRA

'TvES HvLIA CEL N*ClCWL13VE".

- De tu, de vos o de vosté?.
- De tu, p«r favor.
AixI ccmençàvem Ia que seria conversa informai

arJb Sebastia Serra i Busquets, un migdia de novembre
a Ia seu del P.S.M., entre telèfons que desiara es
fonien ant> les paraules: "Per favor, ara no estic
per a ningu", i Ia secretaria obetix contestartella.

-Müsica nacionalista, supôs?.
- Una mica de tot. Depèn del moment... és, en

el fons, una qüestió d'estat d'anim.
- Hem de reinvidicar Ia Mùsica nacionalista?.
- No fa falta excessivament, Es tracta de divul-

gar-la convenientment Arb una divulgaci6 adequada,
el demés vindrà quasi diríem que tot sol. Quan hi
ha Cultura, hi ha Cultura nacional. Ccmmoltes altres
coses l'arrel està en l'educació. No existeix una
veritable educació musical.

- No creus que, tal volta pels efectes dels mit-
jans de comunicació, el mot nacionalista ha perdut
part del seu sentit?.

- Es evident que existeix una uniformitat de
Cultures, prcmoguda per una sèrie de poders fàctics.
Es l'estandarització de Ia moda en el sentit més
ampli; passa amb el vestir, a;nbels cotxes... i evi-
dentment també amb els gustos musicals. Com deia
abans és un problema cultural.Ara sí que vull afirmar
Ia validesa d'una reivindicació: Hom ha de reivindi-
car un nou estil, el propi. Aixo és ser alternatius.

Parla poc a poc, com si volgués pensar-se bé
les respostes abans de contestar. 1 és que un micrò-
fon imposa.

- Com a historiador, es pot dir que Ia història
de laMüsica és també Ia de l'hcme?.

- Si crec que van totalment lligades. Sobretot
ccm a sentiment; l'hcme va més lligat amb Ia Música
que amb Ia paraula. I no en parlem de Ia paraula es-
crita.

- Per què de Ia Universitat no en surten músics?
- Bono, en part perquè crec que Ia Universitat

té una estructura una mica fictícia. VuIl dir que
no recull les inquietuds ni, a vegades tampoc, les
necessitats del poble. Sinó que es dedica a realitzar
uns estudis marcats per uns plans burocratitzats que
passen primer pel butlletí oficial abans de connec-
tar amb el carrer. Així passa que aquestes discipli-
nes, ccm són ara Ia MQsica, l'esport i d'altres,
venen supletòricament quan hi ha gent que els nr>u.
I sempre ccm a activitats paral.leles, no per Ia prò-
pia estructura burocràtica.

Es, en efecte, una mancança gravíssima, que se-
gueix així degut a les estructures estatalistes que
es donen en tots els estats com el nostre, en el qual
constantment hi ha una l l u i t a entre l'expontani i
el B.O.E.

- Curiosament, dins el llenguatge universitari,
el mot Art no inclou Ia Música.

- Certament.Esun problema semàntic greu. Però
també un problema de professionals. Aquesuhemd'ac-
ceptar una certa culpabilitat. Cans ensenyant d'his-
tòria (primer a batxi'if;rat i després a Ia Universi-
tat) mai se m'hc; jor.ai una preparació musical. Així,
doncs, quan he hagut d'imp^rtir classes d'història
de l'Art no he pogut mj^iorar eTs simples llistats
de sempre. He de recopïixer Ia falta. Tots els ense-
nyants d'assignaturp5de Ia branca de socials, hau-
ríem de tenir un^preparaciómusical mínima. No vull
entrar en si ̂rcos de professorat de MQsica hauria
de desparèivr, crec que no; poden ser compatibles

les tasques. Però és imperdonable que dins Ia histò-
ria de l'Art no es consideri Ia història de laMüsica
com un fet surrmament important.

Són les respostes d'un historiador /polític;
llargues i madurades. No escatima paraules, ni tampoc
crítiques al sistema. Serra és hcme que assumeix les
responsabilitats que I i pertoquen.

- Seria molt diferent Ia política musical en
mans del P.S.M.?.

- La mallorquina?.
- Si, centrem-nos en lamallorquina.
- No esperava aquesta pregunta (mig rient). Su-

pós que sí, ens consideramalternatius.
-I?.
-Be, faríem dues coses, per una banda crear una

infrastuctura, tan necessària per funcionar adequada-
ment. 1 per altra fomentar Ia creativitat, desburocr£
titzant.

-Proteccionisme?.
- Si, claríssim, Mallorca necessita d'un protec-

cionisme en el terreny musical.També en molts d'al-
tres.

- Auditorium?.
- Evidentment. Encara que s'hauria d'alternar

amb altres manifestacions més acostades a tothom;
barriades, escoles, pobles...

- Creus que el terme TvBsica" és prou important
per aparèixer en un programa de partit?.

- Indubtablement, i no solament de partit, sinó
de qualsevol institució. Tota institució hauria d'o-
ferir llocs en els quals Ia gent practicàs o es docu-
mentas. Per exemple, Palma, no té cap biblioteca ben
sortida en volums de Música, ni cap lloc de préstec
de discos...solament Ia Casa de Cultura i amb una
utilitzaciómolt pobra.

Orquestra Ciutat de Palma?.
- Li veig un sentit si fa concerts populars i

a llocs diferents dels de sempre. Es a dir, l'Orques-
tra s'ha de moure, ha d'anar als pobles. 1 no nom§s
quan els horaris ho fan compatibles; ía falta de pro-
fessionalització. També és un problema important el
descuidar Ia "cantera". No aconseguirem mai n alt
nivell si no preparam adequadament les generacions
que pugen.

El telèfon continua sonant. També es senten con-
verses de diferents grups que arriben al partitper
fer feina. Nosaltres,seguimparlant deMQsica.

- Quina ha estat Ia teva 'Vnilitanciamusical"?.
- Som bastant xerec, musicalment parlant. Només

he cantat en una coral, i fou en època d'estudiant.
- BaI les boleros?.
- No, no gaire.
- Cantes?.
- Si, en els moments més insospitats; cotxe bicJ^

cleta...



(
LA INOPERQNCIA CE Lh SAPlETClA.

Una vegada un capvespre tenebrõs de tempesta,
amb els niguls que presagiaven una aiguada als seus
negres faldons, dos homes, un barquer i un savi, s'em
barcaren cap a un desconegut i mig amagat port de
Ia costa d'Aliorna.El barquer, seri6s, fidel estampa
del llop de mar, maniobrava silenciós i preocupat,
perquè no I i agradava així com es posava Ia mar. Les
ones, que a Ia sortida Ja estaven encrespades, lla-
vors pareixien inaccesibles muntanyes, una perillosa
porta cap a Ia profunditat més desconeguda. El savi,
que no estava preparat per als detalls més quotidians
i, tal com era Ia seva costum, meditava sobre les
raons científiques de cada un dels moments de Ia seva
existència.

Quan ja fèia un parell d'hores que havien partit
i es començava a veure, molt lluny encara, el port
on havien d'arribar, el savi es gira cap al barquer
i 1 i demanã:

- Escoltau-me, bon homo...Que sabeu filosofia?.
- No- digué el barquer, ben decidit.
- Ido Ia filosofia, amic meu, és molt important.

Gràcies a ella l'hcmo es qüestiona Ia rao de les co-
ses, i d'ella va nèixer Ia ciència. Si no sabeu filo-
sofia, heu perdut un vint-i-cinc per cent de Ia vos-
tra vida.

El barquer, no gaire impreeionat, s'assegura
de què el tim5 no podia sufrir l'embat d'aquella mala
mar, i encengué un cigarro, així com va poder, perquè
el vent no el deixava de cap manera.

- Que en sabeu, d'astronomia?- demanã el savi,
al cap d'una bona estona.

- No en sé gaire - va admetre el barquer, tan
tranqui1.

- ldo l'astronomia és essencial per v6s, bon
ham). Si voleu seguir bé les rutes, heu de profundit-
zar dins les ciències adequades. Sense l'astronomia,
heu perdut un altre vint-i-cinc per cent de Ia vostra
vida.

El barquer no digué res, perquè ell a vegades
es fixava un poc en les estrelles, pero allò ho havia
après de son pare des que era molt petit, i quasi
no l'hi donava importància.

- I mato:atiques, que en sabeu gens?.
- Mata-que?.- demanã estranyat el barquer.
- Ja veig que no en sabeu, bon homo-digué el

savi amb una mitja rialla de compassió- Sense les
matemàtiques, heu perdut un altre vint-i-cinc per
cent de Ia vostra vida.

Amb això, Ia mar s'alça d'una manera inesperada,
i el barquer va haver de fer una maniobra forçada.
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Tant, que amb l'escorada, el savi va caure a l'aigua,
pegant grans crits.

- Que sabeu nadar?.- I i demanã el barquer.
- Noooooo!-contesta el savi, enfonsant-se per

sempre a Ia mar.
- Idò por no saber nadar, heu perdut el cent

per cent de Ia vostra vida.
Així, una història simple ens pot fer pensar

un poc si, a vegades, no cal d'excessiu cientifisme.
Per a mi que l'hcmo no acaba de veure on aferrar-se.
Antigament, Ia bruixeria i l'església eren els dos
punts primord4Bls per al seu desenvolupament. Ara,
tot es resol,^fs justifiquen les majors atrocitats,amb
Ia senzilla excusa que són científiques.La ciència és
molt important, i hi ha que apreciar-la, però, fins
a quin punt un amor desorbitat per ella no suposa
una equivocació més?. Es Ia ciència una amant peri-
llosa?.Després d'un holocaust nuclear, tornarà l'hcmo
a agombolar-se als seus braços, o renaixeran les su-
perticions i les creències tribals?.

I Io que encara és molt més important: perquè
l'homo d'avui, que tant creu que ha avançat científi-
cament, posa els seus descrubiments en mans inope-
rants, perilloses, sense crear un mecanisme científic
per a que els mandataris del món ens donin Ia mateixa
seguretat que les mateixes matemàtiques? VuIl dir:qui
pot assegurar científicament que a Reagan no I i pega-
rà un dia un còlic de caragolada i, com qui fa n rot,
mos enviarà a l'altre mon, via nuclear? Convendria
que Ia Ciència tengués por de Ia seva inoperància,
i aprengués a nedar, com el savi de Ia història que
he contat, que f6s humil i sapigués que l'home, abans
de savi, ha d'aprendre a ésser home.

RAFEL FERRER SANCHO.

-Quan llegeixes, escoltesMQsica?.
- Si I treballant també. No sempre clàssica,

agrada escoltar Areta Franklin, Llach,... També
agrada molt un disc dels '%fodi Blues" en el qual
apareix Ia cançó.'Nits blanc satí". I Vivaldi,

es "Quatre estaciojis_"m'eneamra. 1 més...
- Ets molt vïriat, en quant a gust musicals.

- No vull ser radica'l en res, i menys en el ter-
eny musical. M'agraden les Músiques més diverses.

- Blaveude Lluc, Escolania de Montserrat o Nins
antor« de Viena?.

- M'agrada Ia pregunta. Be, crec que musicalment
irlant em quedaria amb els vienessos. Així i tot

vull menyspreuar els altres grups que també ho

fan molt bé. Però vaja, crec que els "Nins cantors
de Viena" són una cosa extraordinària.

-T'interesa laMüsicamallorquina?.
- Ja ho crec. Conec una mica el Fet musical ma-

1lorquí.
- I què em dius de Chopin? Hem de reivindicar

Chopin el Mallorqurns?.
- Evidentment, però no sols com a mallorquins.

EIs seus valsos, que són preciosos, és una de les
coses que més m'agrada escoltar.

El temps ha passat depressa. Es hora de deixar-
ho "Si vols, un altre dia parlam de més coses".

Pere Estelrich i Massutí.



12(28)

P ò r t o 1 a (D
El gran terme de Marratxí se compon d'una par-

tida de nuclis de població, tots ells d'importància
indubtable. El de Pòrtol és sense dubtar-ho el més
atraient, per Ia seva situació dalt un turó, des d'on
se descubreix un extens panorama.

A rai sempre m'ha atret molt, per Ia seva evo-
lució dins Ia indústria, Ia agricultura i son pròsper
comerç.Tot això fa que Ia seva gent sia en extrem
afable amb els qui visiten tal poblat. Per Io que
a mi respecta puc dir que he passat molts agradables
moments en converses amb persones conegudes i vàries
parentes de Ia meva família.

Per tal motiu me plau, ara, envestir aquestes
notes històriques referents a l'origen de Pòrtol,
unes preses de Ia recerca que feu el gran investiga-
dor Santamarier el Paborde de Ia Seu mallorquina,
Rd. D. Bartomeu Jaum de l'Arboçar, i altres de Ia
meva pròpia curolla per assolir el nostre passat.

LA PRIMERA NOTICIA

Lo primer que se troba en les notes de l'anome-
nat Sr. Jaume de l'Arborçar se refereix a un establi-
ment que feu dia 19 d'abril de 1404, Felip de Termes,
i diu Io seguent:(l)."Don i establech a Bernat..Mir
Ia meva alqueria, situada en Ia parròquia de Santa
Maria del Cami, en Ia porció del senyor Rei, que
abans fou Bernat de Santa Eugènia, tinguda a 24 sous
a dit Sr. Rei, que en dia reb el Procurador del Hos-
pital General, etta.Confronta amb l'alqueria de Gui-
llem Rosselló, per altra part amb el camí per ahon
se va a Sancelles, per altr^ qmb el rafal den Bruiet,
per altra amb el rafal dp Francesch Aymerich, per
altra amb Ia possessió rip ?ere Aymerich, per altra
en Ia possessió de Jaume Je Puntiró, per altra amb
Ia alqueria derr Portelà i per altra amb Ia possessió
de Joan Rosselló". En aquesta nota, per les confron-
tacions, se desprèn que se tracta de Ia gran finca
que ara deim "Sa Cabanassa", Ia qual per Ia part del
Nord comença junt al camí de Sancelles i pel Sud amb
l'alqueria den Portelà. Aquest és l'unic detall que
tenim, fins ara, de Ia terra que pertanyé al perso-
natge anomenat En Portelà. Te molta antiguitat, ja
que se remunta al començament del segle XV. A l'any
1407, tals terres se tornen vendre i figura novament
com a confrontant l'alqueria den Portulà, ara can-
viant per una u^ Ia cj de Ia síl.laba central.

EN PORTELA.

Evidentment el territori de l'alqueria den Por-
telà correspon a Ia situació del poblat actual de
Pòrtol. Al temps que ho posseia el personatge dit
Portelà, l'alqueria estaria al mateix lloc on se tro-
ba Ia població actual, si bé amb poques cases. Era
un llogaret on residien els treballadors del camp,
com encara se fa al Marroc a les terres anomenades
alqueries. Les edificacions eren les mateixes que
havien tastides els àrabs mallorquins abans de Ia
reconquesta de l'illa per Jaume I. D'elles ja no en
queda res.

Però, qui fou En Portelà? Tampoc en sabem cosa
alguna perquè el seu nom no subsistí com a persona,
i ni tan sols el de pila o bateig el recordam. Lo
concret és, no obstant, que el nom de Pòrtol ens du

Ia recordança d'ell. I per tant cal fer una
recerca de qui pogué ser.

El diccionari català, Valencià i Balear", diu
"PORTOL", poblet de 1400 habitants... a Marratxí.
Etim. del llatí Pòrtula, portet. Poc comprensible
aquest origen, per Ia llunyania de Ia mar".En canvi,
al llibre "Corpus de Toponomia", llegim:PORTOL, etim.
del latín Portulus diminutivo de portus:puerto no
de mar sino de montana". Com se pot observar ambdues
solucions son contradictòries. Si cercam l'origen
a Ia toponómia, ens dóna una clarícia. A Catalunya
trobam PORTOLES, nom d'una serra situada a Ia comarca
de Camprodon, província de Girona. TaI volta el per-
sonatge que vingué a Mallorca després de Ia reconques
ta, anomenat Portales CL) es natural que aquí, a l'jL
lla, Ii diguessen En Portelà. Es això una con*ectura,
però que ho trobam a molts de topònims catalans tras-
plantats a Mallorca, ja sia a poblacions, o també a
moltes possessions, de Ia nostra terra.

Per altre part el llinatge PORTOLES, és abun-
dant a Aragó, a Catalunya i al País Valencià. De Ia
primera procedència llegim al Diccionari Espasa-Calpe
"Portolès, Benita. Heroina española, nacida en Al-
cañiz, Teruel.' En 1808 defendió Zaragoza, contra los
franceses". Altre detall ens el dóna més antic: POR-
TÓLES, Jerónimo.Juriconsulto español. Nació en Barba¿
tro en 1546 i murió en Badenas". De Catalunya tenim
Io seguent:"PORTOLA I DE ROVIRA, Gaspar de. Nasqué"
a Balaguer a 1717 i morí a Lleida a 1786. Explorador
i militar... Fou destinat a Mèxic i més tard enviat
a Ia Baixa California... L'expedició es formà amb
un cos de voluntaris catalans, un grup de soldats
regulars, un de marins i un de franciscans mallor-
quins presidits per Ginebró Serra". Aquest darrer
personatge és el nostro missioner mallorquí que tanta
fama aconseguí amb Ia seva predicació i activitat
civilitzadora.

ELS LLINATGES PORTOLA I PORTOLES

PORTALA. (Encarregat de guardar o de tancar
i obrir les portes d'una ciutat, d'un palau, etc.Etim
derivat de portal.
PORTOLA. Oficial d'un port de mar.- Com llinatge exis-
teix a Arenys de Mar, Ager, Tàrraga, Espluges, Pruit
i Peralada. Etim. del Italià portolano (del Dicc.
Alcover).
PORTOLES. Llinatge que existeix a Gandesa, Tortosa,
Castelló, Borriol, Bell-Lloc, Useres, València, Llí-
ria, Dènia.
PORTALES. Llinatg existent a Almansora, Castelló,
Borriol, València, Algemesí, Puçol, etc. Al País Va-
lencià hi ha Ia variant PORTOLES.

L'ALQUERIA DEN PORTELA DURANT EL SEGLE XVII.

A principis del segle XVII, dita alqueria passà
a mans del cavaller Alfons de Torrella, per compra.
La seva vídua, Ia senyora Pràxedis Dureta se feu cà-
rrec de Ia important hisenda del seu marit, que havia
mort dia 16 de setembre de 1601. Dia 26 d'Agost de
1606 arrendà l'alqueria Pòrtola per sis anys a l'ho-
norable Pere Roca, habitador del terme de Ia Ciutat,
juntament amb les pastures de Ia possessió de Ia Ca-
banassa, amb los pactes següents:

"Primo som de pacte que vos dit Roca siua tin-
gut i obligat donarme i pagar quiscún any... cent
xexanta lliures moneda de Mallorca de una part, po-
sades i portades a Ia mia habitació y dels meus, amb



peatge de cinc sous, pagadores en iguals pagues la
una a Carnestoltes u Ia altra a Ia festa de Sant Mi-
chel del mes de Settembre, y de part altra quaranta
quarteres forment, bo, nou i porgat y rebedor, el
dia de Sant Pere y Sant Pheliu, portat en Ia mia habi
tació, haguda Ia excutió per feta a captió de penyo-
res.

Item es pacte... que siau obligat a mesurar
tots los gorets que trobareu en dita possessió Io
primer any y axí matex que hayau de dexar Io derrer
any... tanta de palla matexa com heureu trobada Io
primer any del dit arrendament.

Item es pacte que dita Prixedis vos dóna y dexa
...deu quarteres de forment y set de ordi,las quals
me hayau de tornar...

Ego dictis Petris Roca accptans etta . ..
Testes:Vicentius Peris parator Majoricarum,

et Petris Crespí.parrochie de Sancta Maria in quorum
presentia ambo firmarunt". (3).

Com a nota comparativa per conèixer Ia impor-
tància de Pòrtola, és convenient consginar Io que
importava a dita Sra Prixedis Dureta l'arrendament
que a 5 de Novembre del mateix any de 1606 feu de
Ia finca Sa Cabanassa. L'arrendador fou Joan Canye-
lles, el qual s'obligà a entregar a Ia propietària
40 quarteres de forment cada un dels tres anys que
havia de durar el pacte. Això era l'annua mercè, o sia
que no donaria res més en diners.

Per tant, Pòrtola pagava 160 lliures i ademés
dvia entregar anualment 40 quarteres a Ia senyora.
En canvi Sa Cabanassa solament Ii corresponia donar
40 quarteres de forment. TaI circumstància ens demos-
tra que Pòrtola era molt més gran que Sa Cabanassa.
Ademés Ia segona finca havia de donar les pastures
a Ia primera. TaI cosa es demostrativa que Pòrtola
tenia bestiar de llana en abundància.(ft)

Dia 19 de Març de 1623, s'arrendà novament el
rafal Pòrtola de l'heretat del magnífic Alfons de
Torrella.Ara no figura Ia senyora Praxedis Dureta,
perque ja era morta. També havia passat a millor vida
Ia darrera representant dels Torrella, Ia nina Pra-
xedis Torrella Ballester, que morí als 13 anys. L'ad-
ministrador de Ia considerable hisenda era D. Arnau
Moix, noble personatge, el qual arrendà Ia gran finca
ara amb.el nom de rafal enlloc d'alqueria. Se feu
Ia subasta i el major donador fou Guillerm Font, del
lloch de Marratxí, el qual s'obligà a pagar per ànnua
mercè 40 lliures i portar al domicili de l'administra^
dor 30 quarteres de forment. Com se veu ara Ia treta
de Pòrtola sufreix una reducció en comparació de les
160 lliures i de 40 quarteres de l'anterior arrenda-
ment.

ANDREU BESTARD MAS.

(l).Del llibre Cartes reials de 1404-6 del Arxiu de
Mallorca.
(2) DeI Diccionari Alcover.

(3) DeI notari Bartomeu Figuera. Protocol dels anys
1606-1607, f.54.
(4) DeI notariBartomeu Figuera:Quartuum Prothocolum"
fol 128.
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NOTES HlSTCRiq̂ ES CE M^RRATXí.
LADECIM4I

Com ja se sap, l'Església, per al sosteniment
del culte i dels preveres i clergues, cobrava delmes,
primícies i altres drets i col.lectes. De Ia seva
banda, l'esglésiamallorquina contribuïa a les despe-
ses del Rei aportant Ia "dècima" dels seus drets,
L'any 1383, era rector de l'església de Santa Maria
de Marratxí el prevere Jaume Monar; els drets (delmes
etc.) de Ia rectoria foren valorats en 60 lliures,
i , p e r tant, hagué de pagar 6 lliures al Rei.(^^CA
RP1.841). He localitzat documents semblants, correspc>
nents a anys successius.L'any 1456,essent rector Pere
Alexandre, Ia rectoria de Marratxí i els seus drets
apareix valorada en 4O lliures (ACARP 1.927).

A Ia dècima recol.lectada l'any 1408, veim que
Pere de FonolIet, pel "quart" de Marratxí fou taxat
en dècima per valor de 7 lliures."Pagaren los studi-
ants de malorques per Io quart de Santa Maria del
Camí tatxat en dècima per XIl lliures, 1 lliura, 4
sous". MSs, el rector de Santa Maria del Camí fou
taxat per valor de 40 lliures (va haver de pagar 4
lliures), i el rector deMarratxf fou taxat en dècima
per valor de 20 lliures (paga 2 lliures).
(¿CA RP 1.904 f. 6, 7 i 14).

EL FOATCE DE 1.545.

Es deia fogatge omorabetí aquell ipost que paga^
ven cada set anus els caps de casa o "focs" amb in-
gressos anuals s*uperiors a les 10 lliures. No el pag£
ven, per tant, els pobres, esclaus, ni tampoc els
linatges privilegiats, els militars, eclesiàstics,

etc. El morabetí equivalia a 8 sous mallorquins.
L'any 1545 fou un d'aquests anys que tocà recap-

tar aquest impost.Els caps de familia del terme de
Vbrratxí que el pagaren foren aquests: Joan Fornari
Nofre Tauler, Sebastià Duran, Miquel Pastor, Nicolau
Andreu, Jaume PoI àlias ganxo, Joan CoIl, Gabriel
Tauler, Anna Taulera, Jaume Mascaro, Joan Gelabert,
Jaume Sacares, Gabriel Tauler, Miquel Tauler major,
Vliquel Tauler menor, Joan Tauler, Miquel Tauler Serra
Joan Bestard, Jaume Salom, Joan SaIa, Bertomeu Serra,
Antoni Pau, Pere Gallur, Joan Nicolau en casa d'En
Nebot, Miquel Sacares, Sebastià Calafat, Bartomeu
Figuera, JoanAloy, Blai Pellicer, Antoni Oliver.

El total s6n 30 caps de casa, que a raó de 8
sous cada un pagaren 12 lliures. Per Ia seva curiosi-
tat reproduiré una nota posada al marge d'aquest docu
ment que diu:"En Ia qual any (1545) y Io següenT
fonch gran carestia de forment".(¿CA RP 2.621 qüern
corresponent a Ciutat, parròquies i terme hi inclou
Marratxí).

DOCCIO DE L'ALCJJERlA DE PCRTULA.

1242, 29 març.- Bartomeu Bou, procurador a Ma-
llorca del bisbe de Barcelona (Berenguer de Palou),
de bona memòria, fa donació a l'altar de Sant Miquel
i al seu rector, de Ia Seu de Barcelona: una parella-
da a Ia porta Plegadissa de Ciutat, vora el mur, amb
síquia per regar. MSs l'honor de Catí íntegrament
(PIa de Sant Jordi). MSs tres alqueries situades en
el terme de Marratxí (Barrachino). una tenguda per
Guillem Ferre, altra anomenada Pòrtula, altra dita
Raal Abiach. MSs diverses cases (que s'anomenen) dins
Ia Ciutat de Mallorca.(Arxiu Capitular de Barcelona,
secció pergamins).

Ramon Rosselló.



CAP A UNA CULTURA NACIONAL POPULAR.

La campanya de Normalització Lingüística empresa
pel Govern Balear va adreçada primordialment a les
escoles, als mitjans de comunicació i a l'edició,
amb un pressuposts de 20 milions per part de Ia
C.A.I.B. i de 12 per part del C.I.M..Sembla, doncs,
que, a4p|f''fi, estem tots d'acord en acceptar tres
coses : '**̂

a) La llengua catalana és Ia, llengua de Les
Illes i Ia seva situació és ANORMAL.

b) El paper més important de recuperació corres-
pon a les escoles i als mitjans dí^comunicació.

c) Sense una intervenció pújffica en ambdós sec-
tors no sembla possible que e^pugui portar a terme
Ia normalització. s^-m *

Estem tots d'acord ejr/lapotenciacio de l'area
comunicacional par^icula^ de CesJlles, encara que
no en les linies a se^uir.'AquestAta'sca, com apunta
F. Vallverdú (3), s¿ha de entenJré dins un conjunt
de mesures més amplçs'tal com só*

1 .-CatalanitaBació. dels mitjans de comunicació.
.Les institucions polítiques nacionals han d'in-

tervenir amb mesures polítiques (sembla que 1'
dóna certes competenci*s als organismes en aquest
sentit), socio-culturals i econòmiques, (sobre les
quals centrarem el«, propers articles d'aquesta sèrie
especialment en allò que pertoca als mitjans escrits)

2.-Descolonització cultural.
Convé, tant en l'organització social, com en

el sistema educatiu, així com a les institucions dels
m.c.m.,superar Ia "cultura uiformista"(manipulacio
cultural exercida durant el franquisme i que encara
és vigent) i Ia cultura "transnacional" (Ia tipica
cultura de masses que té el seu principal centre pro-
ductor en Ia indústria cultural ianqui).

En aquest sentit, és necessària una política
cultural inequívocament democràtica de nou 'encuny;
revisió de sistemes educatius, de les idees pedagògi-
ques, de les relacions entre cultu*^"i societat, etc.
a l'escola; control democràtic-délsd mî ians de comu-
nicació, que han d'ésser ll,ijres i responsables, con-
trol de Ia publicitat, saAiaguarda de<flka llibertat
d'expressió, ajuts a la*premsa, fomenÇ-del^llibre
d'interès cultural, etc.; i en -altres &spectes ¿e
lorganització social, bonificacions ̂ fiscals a les
retolaciòns en Ia nostra llengua, facil'itar-estudis,
serveis*tecnics, etc. que permetin cafflinart P'
3.-Cap a una cultura nacional'Popular.. *•

Una política Cultural de signe-' democra*tic no
es pot limitar als objectius agsenyaIats? sinó qu'e
ha de plantetjar" una alternal&wat Cultural vàlida.
S'ja de fomentar una cultura insular de futur'^ue
només tendrà sentit, com a tal, si és NACIONAL (és
a dir, comunitària i sorgida com a"Consequ^ncia d'un
projecte polític que interessi solidàriament a Ia
immensa .majoria del poble illenc) i POPULAR (es a
dir, democràtica icultufalment oberta>).

é

CQM LA GINEBRA DE EfrRRAL.

El DIARIO de Mallorca editorialitzava al cqmen-

(çamait de Ia Canpanya.que."l^*normalitzaclo linguis^
Un altre diari s'atrevA*a qualificar al Govern

(no record si amb paraules d'un protagonista polític
de l'oposició) de "indesitjable com Ia ginebra de
barral". Parlant de política hi ha pjroú atreviment,
però en qüestions lingüístiques tot són sospites,
suspicàcies, temors...El diaris, ni tan sols, ee'cri-
uen el seu nom en Ia nostra llengua, ni els noms de

En altres latituds més nòrdiques, els estudis
de les polítiques de comunicació poden sèr enterpre-
tats i, sovint, denunciats com a plataformes de su-
port polític als partits en el poder'i, més encara,
d armament ideològic per a Ia cohesió i eficàcia
del sistema econòmic.

No és el cas de l'Estat EspanyoL Ni tampoc el
el de les Illes. Aquí els estudis de política comuni-
cativa son> ara per ara, articles carregats de vi'ru-
lencia^i transcendència com per a generar una recerca
sistemàtica dels agents polítics, econòmics i socials
que protagonitzen les especifiques relacions de poder
en Ia nostra societat en aquesta època de profundes
transformacions. I les relacions de poder, com demos-
tren els estudis al.ludits, són, en definitiva, rela-
cio'ns de comunicació.
. Aquí, els polítics i els agents informatius han

arribat a unes conclusions "pròpies"; el "paperillo"
que jugaven, durant els famosos quaranta anys, Ia
premsa del "meneo", Ia TV del seu amo'i les agències
estatals de notícies... i el "paperasso" de Ia ràdio
i Ia premsa durant Ia transició. No cal recordar nit
sinistres, batiades com Ia "nit dels transistors",
ni més declaracions de fe, que Ia de Fraga a Ia pres-
tigiosa revista PLAY BOY;"Quan hi hè massa partits
i Ia TV no està en unes mans neutrals* Ia democràcia
es falsejadfi' (l).^La'norma era i és, en definitiva^
Ia creació de consens^ a travas dels mecanismes de
persuasió massiva. »* ^f

El ja famós Informe%Ic'-Brtde reconeix el fet

escrit. I, alseu través, ho assumí l'organisme mun-
ial més representatiu de -l'educació, Ia ciència i
a cultura. (UNESCO,XXI^onferencia General, Belgrad,
.980).. Aquest informe, en definitiva, denuncia els
desequilibris existents entre els fluxes internacio-
als d'informació", que normalment han estat denun-
iats com a "colonialjsme cultural".

Ara bé, allò que passa per alt l'(informe són
:ls "desequilibris" dins estats constitüits i, espe-
ialment, les conseqüèlcies per a nacions sense estat
:/o per a les cultures i llengües minoritàries, com
!S el nostre^as concret.

L'any 82, el govern fr>ances justificava el fet
Ie doblar els pressuposts de cultura en Ia necessitat
;ntre altres motius, "de lluitar çontra el retrocés
Ie Ia llengua i Ia cultura franceses en el mon".j,

^Que no-hauria de fer Ia C.A.'l.B. i el seu Govern
3implement per a recuperar i recreat Ia llengua i
La cultura .autòctona dins l'àmbit de les pròpies
Illes?.

Aquest és el repte méslmportant; claudicar per
norir oresistir per a sobr^iure. Seabla que eetem

iecidits a Ia darrera opció, Redreçar Ia marcada_ ten-
lència- cap a Ia mort, exigeix una voluntat política

iue ha de tenir una expressi^ en l'establimenÇ de
programes prioritaris o, si es vol, una planificasió
^e Ia comunicació d'acord amb una estratègiapolítica»
a mig, curt i llarg termini.

iAra o mai, com apunta Joan Fuster\2); claudicar
o resistir. .

r#partiment de diners tanqui boques i lligui mans,
que Ia gent participi en una campanya quèJ en princi-
pi, fomenta Ia diglòssia, reforça el castellà "tole-
rant"/catala ".toLerat", accentua l'etnocentrisme cul-
tural i tendeix a evitar una imatge de lluita entre
ins'Çitucions '(CAIB/CI/Ajuntaments), amb/ l'excusa
d'una pèrdua de rentabilitat, .que el mateixos polí-
tics no, tenen Ia vergonya d'aguantar, com demostren
les recente lluites Uft/AP.

Aquesta campanya; pot ser, afoverixi l'abandó
de les trinxeres per part dels resistents. Pot ser,
aquest sia el resultat Ue^Ia campana, l'inesperat
resultat i l'autèntica rerjpabilitat; que aquest facin
que les institucions don^p «na ̂ cofitinuitat normalit-
zadora â les seves'acc^iOjns.' No és/una tasca fàcil,
però hom està aveeat àls, mals gl3ps i a les supervi-
vències sense subvencions i a conviure aportantcoses

i ' / . • • • • '•

. . . SUBVENCIONS ENCUBERTES o'l·lNA CAMPANYA.
t

El tema dels mit<jans de comunicació preocupa
tant als que _treballer> a favor de Ia normalització,
com als que no l'entenep - que'n'hi ha;no és cap no-
vetatf-j als quals 'concentren tots als seus esforços
eni>evit^T i' entrebancar l'assoliment per part de Ia
soiietat' del control d'aquest/mateixos mitjans i Ia
difu_sj|o d^la no$tra llengua a travéesd'ells.

o cal)' ara, improvisar ni una'història de Ia
stfTò. una història social de Ia comuicació a
fa§¿ que 5eria llarg,*" per a entendre que les

i<fc-de" Ia repressió lingüística i el desen-
* Jm - . *? _ . '

ara omai
'•f¿f<íj$ de Ta diglòssia són* semblants:
ajFen

\ * Ì

JBMOTH*ra fffW

Vf^

^$ubvencio ¡
^ubsistèncîa

WLS
.lloc^ o eI de les §WtitfTg' lëgalment anomenades er
te*nostra llengua.

I ara toca des'tacar el uaper preponderant del;
m*tjans de comunicació en Ia ^cüperació de Ia lleh-
gu3', soiy:e tot Ia importaneia "anormal"(SUPRANORMAL'
'dels.mj^jans que es fan ert català; són l'eina mé¡
vefida f"per a impulsar.l'aprenentatge i perfecciona-
ment de Ia llengua,- sense ftvaluar el paĵ r 4t' l'es-
cola i les institucions. Pensem, sino,-*n les Çlai.jí
que publica el C.I.M. per als escolars, els articlei
de l'AVUI per als universitaris,.... *

¿Què, fa més Ia premsa ttit<^ regional o diàri
que editorialitzar, admetre algunes cartes i col.la
boracions literàries escrites »n català, publicita
i esqueles, evidentment pagades, i algunes plane
que no fan més que relacionar -tot el que és llengu
autòctona amb "cultureta" o extravagància d'algun
enlluernats?.

'1 principi', J<tU'.sofî foiTent-.que 'el Goverj
;as un concurs d'idegŜ ĵ l$'a la.Campanyâ T̂
lectius i entitit̂ caml'O.C.B.,̂ M̂ ntt,',j,
iormalitzacio motiítfe viurĵ ^̂ "-'Ai'-''q̂ ftrl'0-.C
2sveida Cavant el joder? !,¿ouè ha paséáiW
:ol.le5tius de mestreî Jiii5BB̂ fet un**"tecerca.prou
impla per a renovar BMferial pedag%gic, moltes vega-
les inèdit.iCompensa aquesta duplicitat d'accions?.
i,Pot significar Ia "trTstitucionalizació de Ia tasca
Dr.ecedent feta. pels éntussiastes de sempre?.

Per altre part, ni Ia mateixa campanya preveu
jn <Eotnment de Ia idea concursant elegida, ni una
:omprovació de resultats.Simplement espera que el

S**C4'

>i&*
".1â pengua' per a marcar distàncies socials
| là'ré̂ icdó d'una llengua a parlars^dialectals se-
èga.ts. ; • * -.

Superar*la*man^nacio i Ia manca d'intercomuni-
ac-io' diaíectal paTOa 'pels mitjans de comunicació;

Ja"l.tjrencar costums s<Aialment establits i facilitar
T̂Ls canvis concié^titzant^de ĝ conducta en qüestió
^^de'les possibilitats queun caqvi d-'aquest caire

5tat com a mostra'de divergència linguís-
fa 'taácgi leñta» tn Ia qual no hi calen coac-

í'-fliferència de les ¿eŝ res preses _anterior-
jĈ X>ntr.a.de l'ús del PataTs. I també, perquè

JytAció del personal a%b taJf>i. s de contingut
_..istic requereix un -esforç considerable.
$8 Ia Campanya també se'n poden treure fruits
^uest sentit.Caldria avaluar-los, al final.
No obstant això,' Ia caapanya comença sient dupH

iati*a,,(la re*teracio no hi ŝ de més); no té en
conmA&îër-trebaîl desenvo^opat fins ̂ a fora de les

tampoc^ existien.
camp'anya hauria estSt precís- i ho

,Coordinació institucional d'^forços ,
¿'de J'atenció d'una manera especial

:̂ trtAjle cpmun^ació, ,que, en definitiva,
fue esT)e^&ra^eiT forma xle- publicitat una
s*^pressupoists econòmics de Ia raKpfnva

Ia tasca que ehs proposam em>astar
:s, tentrant el nostre interès'en

its.F:fflitjatis

l)PLA> BCW"te* 120ctubre \.979.
) FUSTER, Joan Ara o mai.Edc. Tres i Quatre.Valèn-
.e,'1981.Tambe descriu notablement Ia situació de

Ia llengjia catalana el número 1 de Ia revista SABER,
primera"epoca, editat a Barcelona,1981, per AVENC.
(3) VALLVERDU,Frances.La normalització lingística
a Catalunya.Laia Barcelona 1.979.
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m u s i c a I
Dium,3,12, Parc de Ia Mar. Concert Banda Municipal.

17, Sóller, Parròquia de Sant Bartomeu. Concert
Coral "Es Taller".

Dima,5, Son Servera; Capdepera. Música a les Escoles.
Dij,7,17, Auditòrium Platja de Palma. Concert de piano:

Rosario Marciano.
2O'15, església de Sant Nicolau. Capella Mallorqui-
na. Concert extraordinari 3OO aniversari naixement
Bach: Motets, Cantata 51, fantasia i fuga en sol
menor, coral, Passio de Sant Mateu (doble cor fi-
nal)Dir: Bernat Julià; Orquestra de cambra; solista:
Mercè Riera; Orgue: Bartomeu Veny.

Div,8, Santa Margalida. Música a les escoles (La Caixa).
20'30, Auditòrium. Recital de piano: 1. Edelsteini.
Schumann, Debussy, Chopin.

Dis,9,20'30, Auditòrium. Encontre de Polifonia Juvenil.
Diu,10,12, Teatre Principal. Concert Banda Municipal.

18, Sóller, Ca'n Cremat. Trio barroc de Ia Cam^
rata instrumental de Ia Universitat. Corelli,Albinoni

Dima,12, Conservatori. Concert dos clarinets i piano.
Dij,14,17,Audit.Platja de Palma,Recital piano: I. Edelstein

20,Auditorium.Orquestra Ciutat de Palma.JS.Bach,
Concert de Brandemburg.n» 1; F.Listz, Concert
nc 2 per a piano i orquestra (Roberto Bravo,piano)
W.A.Mozart, Simfonia n^ 39. Dir: a confirmar.

Diu,17,12, Parc de Ia Mar. Prodigi harmònic (Jazz).
18, Sóller, Ca'n Cremat. Concert de guitarra:

LIuIs Rullan.
Dima,19,22, Auditòrium. Trio Jacques Loussier.
Dij,21,17, Audit.Platja de Palma. Concert violI i piano:

Schaeus—Hauser.
Div,22, Andratx. Música a les escoles. El bosc cantant.

20, Casal Balaguer. Trio Temple (violí, cello, piano)
Diu,24,12, Teatre Principal. Concert Banda Municipal.

12, Parc de Ia Mar. Grup Calitja.
Dima,26, Pollença. Música a les escoles. El bosc cantant
Dime,27, Conservatori. Concert d'alumnes? Homenatge

a Antoni Matheu?
22, Auditorium. I MUSICI.

Dij,28,17, Audit.Platja de Palma. Trio ParIs.
20, Auditòrium. Orquestra Ciutat de Palma. D.

Scarlatti, Cinc sonets en forma de suite; W.A. Mo-
zart, Concert na 3 per a violí i orquestra (Bassam
Suhahibar, violí); M.Mussorgsky, Una nit a Ia muntjï
nya Pelada; J. Turina, Simfonia sevillana. Dir. con-
vidat: Luís Izquierdo.

MARc
Dime,6,15'30, Auditòriam. Jai Jazz Band. Obres de D.

Ellington, Amstrong, Charlie Chaves. Ocle interna-
cional de concerts per a escolars. La Caixa.

s a sìs s sîs a s a a a saa

Per tal de poder oferir el panorama mensual mSs
complet possible pregam als orgaiitzarkxs d'actes musi-
cals que es posin en contacte amb aquests números
abans del vint-i-cinc de cnda mes:

60 20 52
21 28 49
60 22 22
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L'ESCOLA-
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Es duran a terme uns cursets per do-
nar a conèixer el món de Ia ve)a a tots
els nins de Mallorca, els quals hi podran
participar a través de les seves escoles o
coI.legis.

PATROCINA:
CONSELL INSULAR DE MALLORCA

COL.LABORACIÓ TÈCNICA:
ESCOLA DE VELA CLUB NÀUTIC

"EL ARENAL"
La inscripció podrà fer-

se a l'Escola de-Vela Club
Nàutic "EL ARENAL" (C/ Mi-
ramar, s/n - S'ARENAL DE
LLUCMAJOR - TeI: 264019 -
268950).




