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Avul volem saludar
des d'aquT en Pere GiI
perquè ha perdut es fil
i no el pot arribar a trobar,
si Ii posam una mà
llavors dormirà tranquil.

A Ca's Tord aquella gent
ningG t'ho va trobar bé
s'escândol que vares fer
no el fa un homo decent
si tens es cap malament
al manco coneixement
quan vas per mig des carrer.

Ja me vaig a despedir
i escolta Io que te dic
t'ho diré tot amb un pic

No et parlarem des martell per adelentar camT:
ni d'en Martí Portolà,
està en sa seva mà
si te vol martellejar
o si te vol deixar anar
això va a compte d'ell
ningú pot sebre es cervell

si ho comences a fer aixT
prest no tendras cap amic.

COMISSJO PORTOLANA

d'un altre quins comptes fa.

Just te volem informar
i donar-te relació
d'aquella petició
que en es número anterior
tu vares notificar
per dir-te com se fundà
aquesta comissió.

No vulguis fer de valent
davant tal comissió
qui va ser es seu fundador
Ia va fundar en un moment
i quan tengui president
rebràs informació
si és poeta o glosador
i d'on Ii ve es nomenament.

No te'n riguis de s'escut
que vàrem inaugurar
Pere GiI, tu per glosar
no et mir de Io més sabut
permi t'haguera convengut
quan ho vares començar
ho haguesses deixat anar
i sa gent no se n'hagués rigut.

Jo ho deixaria anar
maldament te sapi greu
a baix de criteri meu
tu no serveis per glosar
ves i escriu català
i et podràs desofegar
que pareix que és més Io teu.
I parlant de català
te daré netes ses fites
moltes coses has escrites
que no saps interpretar
i llavors t'has d'exaltar
emperò ja les has dites
que de vegades imites
al qui no sap de què va.

Aquell vespre des glosat
que dia onze se fe
feres un fet de grosser
fugires tot exaltat
no ho fa un homo sensat
de pegar crits pes carrer
tothom deia: 'xaulo fer
que aquest loco s'ha escapat.

• De juny era dia nou
que en Biel s'examinà
d'un curset de català
que Ii donaren es brou

Si l'hagués fet en mallorquí
ell que és bon periodista
amb una mica de pista
crec que s'hagués fet lluir

Per devers Ca Ses Germanes
Ii quedà sa seva plaça
quan rebé sa carabassa
de sopar no en tengué ganes

Es una classe de mal
per un que es sent glosador
d'aquesta classe de dolor
no les cura Sant Marçal

VoIs que te digui Pieres
si vols arribar a ser famós
ajuda en es glosadors
i du-los-te'n de dos en dos
a lluitar com a fieres

Per sa Ràdio Balear
només hi menaven es bons
això és embrutar es noms
i mai te faràs popular

Si te vols guanyar Ia glori'
i "hasta" sempre contractat
i que et robin s'amistat
doneu en mans d'en Vallori

Vallori, en es glosadors
les has d'estimar un poc més;
no les robis es doblers
i arribaràs a ser famós

Amb molts vols fer diferènci'
i avui això ja no es fa
tots mos hem de dar sa mà
si és que tenguis conscienci'

Si un és bo, s'altre és millor
o s'altre ho arribarà a ser
avui això no pot ser
hem d'ajudar a s'afició

TOMEU COLL

ME VOLS DUR UN SIURELL ?

Ja que vas a Sant Marçal
me voldries dur un siurell?
En tenc un de Io més bell
que té forma de pardal.
El me vols deixar tocar
a veure si sona bé ?
De bon gust te'l deixaré
a veure si el saps sonar.

Ja ho diu en BERNADI HOMAR:
"SANT MARCAL es fa estimar".

PERE GIL
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NOTlCIES ESTIUENQUES DES PLA DE NA TESA

=LCodem dir sense dubtar-ho gens que Pòrtol és
el poble de les olles i del fang. Perd aquT baix, en
es PIa de na Tesa, Io nostro és el balI i Ia mùsica.
Per un tres-i-no-res trempam les guitarres, mos posa
les espardenyes, afinam Ia veu amb un poc de cassa-
Ila... i ja tenim es trull embastat.

AquT ha aferrat fort això del ball popular, i
a mês, volem esser com Ia gent de S611er, que de
tot en té dos; com ja sabeu tenim dues agrupacions
folkloriques: Aires des PIa de Marratxí i PIa de na
Tesa Canta i Balla. Be, idò: parlar de vida social,
de festes i de qualsevol acte públic en el nostre po-
ble és parlar d'aquests dos grups de ball. Tant és
aixT que d'ençà que començà l'estiu tot són notTcies
iactivitats referents a ells.

I si encara anam més enfora, podem dir que
ja a primers de juny començàrem Ia bulla, perquè
vengué el grup folklòric de Múrcia Virgen del Rio
a visitar-nos, convidat pel grup Aires des PIa de Mar
ratxí. Em pens que era el primer dissabte de juny,
ben prest hi va haver Ia plaça enramellada i Ia mú-
sica sonà fins ben tard. Aquesta va ser Ia IH Ballada
Popular que organitza el grup esmentat.

En segon lloc, a primeries de juliol, el grup
PIa de na Tesa Canta 1 Balla anà a Perpinyà convi-
dat pel grup Esbart dels REis de Mallorca, grup per-
tanyent al -Foment de Ia Sardana del Rossell6. Allà
mostraren a Ia gent catalano-francesa els nostres
balls, música i vestits populars si bé, hem de dir
que no eren desconeguts d'aquell públic perquè aixT-
mateix també coneixien l'essència, encara que no
alguns detalls importants, del folklore mallorquT. Es
de destacar que el català va ser el lligam entre els
dos grups i permeté Ia comunicació i Ia intercom-
prensi6. Aquesta ha estat Ia primera sortida d'aquesta
agrupació fora de Mallorca.

Més avantet tocà el torn a Alres des PIa. que
anaren a Ciudad Real convidats peI grup de Manzana-
res Manuel de Falla. En aquesta ciutat manxega mos-
traren el seu repertori de danses i de vestits tTpics
mallorquins amb gran èxit.

I ara, més recentment, per Ia Mare de Déu
d'agost, visità Mallorca i especialment es PIa de na
Tesa l'agrupació folklòrica AgIa de Montijo, Badajoz.
Aquesta va ser una visita curta però suficient per
demostrar amb Ia seva simpatia, Ia música i el ball,
que Ia gent extremenya i d'aquells redols és bullosa i
molt alegre.

Per acabar hem de passar revista a les nostres
festes: i què pestes podem dir d'unes festes que, ni
són festes ni ho seran mai si no canvia molt Ia cosa?
Lo cert és que en acostar-se el dia de Sant Bartomeu
hi ha un grup de gent que fa tot quant pot per cele-
brar uns dies d'esplai i divertiment. Jo no vull donar
culpes, ni rentar-me'n les mans, però això no pot
ésser. Hi deu haver molta gent que se'n deu recor-
dar, que en el PIa de na Tesa sempre havia fet goig
anar-hi per les festes, bé, idò ara ni tan sols posen
paperI, ni fan obra de teatre, per no haver-hl no
hi havia ni gent a l'Ofici. Però com sempre el ball

Continua a Ia pàgina següent
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ES TRIEN LES TQMBES DEL NOU CEMENTIRI

Per part de l'Ajuntament, aquest passat mes
d'agost, s'ha duit a terme a trametre a les persones
interessades i que havien sol.licitat una tomba, unes
cartes en les quals els explicaven que durant el mes
d'agost i si continuaven interessats en comprar una
tomba a Pampliació del cementiri passassin per les
oficines municipals per tal de triar les tombes da-
munt el plânol de Ia 1a fase. Les tombes més petites
en aquesta primera fase eren de 15 nínxols.

FESTES DEL PLA DE NA TESA

DeI 16 al 24 d'agost el PIa de na Tesa ha cele-
brat les seves festes patronals. Unes festes que da-
munt el programa deixen molt que desitjar. Més que
de festes, el programa pareix d'unes mini -olimpiades,
ja que durant els deu dies de festa hi hagué cinc
partits de fútbol, tres de basquet, una diada de pe-
tanca i un torneig de ping-pong, sense comptar amb
una marxa cicloturística, corregudes de joies i "jin-
kama". En I'aspecte cultural ni un sol acte, com no
sigui l'actuació d'un grup irlandés que vengué al PIa
de na Tesa aprofitant Ia seva actuació al Festival
de Sóller. Per Io tant els organitzadors de les festes
d'enguany han assimilat Ia dita romana "Pa i Circ"
al "Pa i Futbol". Un zero en l'aspecte cultural.

CONCERT A SANT MARCAL

El dilluns dia 11 d'agost organitzat per Ia Coral
Murta de Ciutat, es va celebrar a l'església parroqui-
al de Sant Marçal un concert de corals.

En primer lloc va actuar Ia capella de Música
Bures de Castellbell i El Vilar, poble de Ia comarca
catalana de El Bagès. Aquesta capella fou fundada
l'any 1915 i foren 40 els cantaires que es desplaçaren
a Mallorca per a aquesta actuació.

El concert consta de dues parts. La primera
totalment interpretada per Ia coral catalana, que
cantà les següents cançons: El Senyor Sant Jordi,
Quan l'hora toca al cel. Si el món és ple de gebre,
Asturiana, Donna Donna, Si un dia soc a terra, T'he
mirat i La Filadora.

A Ia segona part varen actuar Ia coral Murta
i Ia capella de Música Bures que interpretaren con-
juntament Nocturnos de ventana amb poesia de Fede-
rico Garcia Lorca i música de Francesc ViIa, acom-
panyades al piano per Josep Silvestre, component

"de Ia capella de Música Bures.

COMENCA LA LLIGA

Aquest mes de setembre comença una nova lliga
de futbol i a l'igual que l'any passat són tres els
equips que mos representen, un a primera regional,
un a segona i l'altre a tercera regional.__ Per aquest
primer mes els partits a jugar són els següents:

dia 7, MarratxI-Petra
14, Xilvar-Marratxí
21, Marratxí-CafetTn
28, CaIa d'Or-Marratxí

14, Porreres Atc.- U.D. PIa de na Tesa
21, U.D. PIa de na Tesa-Santa Eugènia
28, Mariense-U.D. PIa de na Tesa
21, Esporles-Sp.Sant Marçal
28, Sp. Sant Marçal-Maganova

MORT ACCIDENTAL

El dimecres dia 27 d'agost va morir en accident
de tràfic Caterina CrespI Ramis, de 37 anys. El di-
vendres dia 29 Ii varen fer el funeral que va ésser
una autentica demostració de dol, ja que pràctica-
ment hi acudT tot el poble. Des d'aquestes ratlles
mos unim al condol de Ia seva família per Ia pèrdua
de Ia seva tan estimada Catalina.

MIQUEL BOSCH I AUBA

.,̂ ..̂ -

Ve de Ia pàgina anterior

popular solventa Ia papereta: només el divendres,
dia 22 d'agost, Ia plaça s'omplí de gent. Aires des
PIa de Marratxï organitzà Ia vetlada. Vengué a ballar
un grup d'Irlanda que també participava a Ia mostra
folklòrica de Sóller, el grup Jarrington Group, de
Dublin. EI seu ball és una mostra de tradicional i
modern de totes les regions d'Irlanda. EIs vestits te-
nen brodats i dibuixos antics de Ia cultura celta. A-
questa nit, juntament amb l'actuació de Ia banda
municipal d'Algaida el diumenge horabaixa són les
dues coses més remarcables de les festes. També
s'ha de dir que participà molta gent a les corregudes
de joies. De totes formes, Ia part més positiva ha
estat el fet que, després de tres anys de redactar
el programa en castellà, enguany s'ha tornat fer en
català. Enhorabona per això, però vull comunicar que
a molta gent no H arribã programa, i això no està
gens bé.

\/féyfct??za6i¿
*^yet&et<zt

En definitiva, crec que hi ha gent que jaestà be
farta de boleros i de ball de bot, perd en es PIa
de na Tesa, si no fos perquè hi ha dues agrupacions
de ball que aguanten el poble amb Ia seva música
alegria i bona voluntat, se podria dir que el poble
està ben mort. Però d'això, ja en parlarem un altre
dia, per aquesta vegada trob que ja n'hi ha prou.

JOANA M« MATAS i ALOMAR
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VlALLORQUINS O MADRIMALLORQUINES ?

Durant el mes d'agost solen jugar-se molts de
partits de futbol de caire amist6s. Un d'ells es va
jugar al camp de LIuIs Sitjar (no sé si escriure campo
del Luis Sltjar, ja que aquesta va ser Ia sensació
que em donà l'esmentat partit).

En primer lloc dir que el que jugava era eP
Reial Club Esportiu Mallorca que era l'equip local,
l'altre el Real Madrid, equip de Ia capital de l'Estat.
Lo que va succeir va ésser vergonyós i als mallor-
quins que de veritat estimam Ia nostra terra mos
hauria de caure Ia cara de vergonya: un espectacle
com el que es va presenciar el dia 15 d'agost és
totalment denigrant.

Què va passar? Idò Io únic que va passar és
que l'equipvisitant pareixia que era el Reial Mallorca,
ja que foren molts els mallorquins que, amb banderes
blanques, es dedicaren a animar i festejar els gols
de l'equip peninsular. I Io greu del cas no és que
s'animàs pel mal joc de l'equip mallorquí, sinó que
els ànims i aplaudiments per a un equip que no era
de les nostres illes els sortien del cor. Davant això
cal demanar-se si hi ha dos tipus de mallorquins:
aquells que tenen una cultura pròpia i una llegua
distinta del castellà, i aquells que ho volen ser però
resulten madrimalIorquines, que xerren un castellà
traduït i diuen amèn a tot Io que ve de Madrid.

Com a mallorquí vaig sentir vergonya en aquells
moments de Io que feien altres mallorquins. I Io més
greu del cas és que molts d'ells escriuen sovint da-
munt el diari en cartes al director, demanant Ia de-
fensa de Ia nostra llengua i cultura , això sí EN CAS
TELLA. Davant això només cal repetir Ia pregunta,
els que van a veure el Mallorca s6n MALLORQUINS
O MADRIMALLORQUINES ?

JOANET A L'ONSO
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(Festes de Sant Miquel— Calonge, 1986)
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1.- TEMA: "Flora i Fauna de Mallorca". (EIs
gIosats tendran relació amb els arbres o plantes, o
animals de les nostres illes).

2.- Podran participar-hi tots els glosadors que
ho desitgin, sense distinció d'edat ni sexe.

3.- L'extensió mínima serà de vuitanta versos
escrits en Ia nostra llengua.

4.- EIs glosats han de ser originals, no poden
haver estat premiats a altres certàmens.

5.- EIs glosats seran enviats a Ia Comissió de
Festes de Calonge abans del dia 18 de Setembre.

6.- EIs treballs es presentaran per duplicat i
escrits a màquina.

7.- EIs glosats aniran acompanyats d'un sobre
que contengui nota amb el nom, llinatges, adreça
i telèfon de l'autor. EIs glosadors que vulguin conser-
var l'anonimat faran constar un lema que es repetirà
damunt eI sobre esmentat.

8.- El Jurat serà anomenat per Ia Comissió de
Festes i el seu veredicte serà inapel.lable.

9.- El veredicte del Jurat es farà public en
el decurs de les Festes de Sant Miquel, així com
també l'entrega de premis.

10.- La participació en aquest concurs, presupo-
sa l'acceptació d'aquestes bases.

P R E M I S
Primer premi: 10.000 ptes i objecte commemoratiu
Segon premi: 5.000
Segon premi(autors locals): 5.000 ptes i obj. com.

9 Il SEMINARI D'INFORMAClO 1 ESTUDI

Tendrã lloc al Monestir de Lluc entre el 25
i el 28 de setembre, organitzat pel Grup Blanquerna.
Al llarg de les diferents conferències es mesclen te-
mes tan diferents com: cultura popular, institucions
jurídiques, fet nacional, felicitat personal, Antoni
Maura o guerra civil.

La matrícula i estança per a joves i estudiants
és de 2.000 ptes. Inscripcions: O.C.B.
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xplica'ns un poc com va començar Ia teva
afici6 al ciclisme.

Tot va començar una mica quan al meu germà
major Ii compraren una bicicleta per a que fes gim-
nàstica, ja que poc abans havia caigut accidentalment
i el metge Ii va aconsellar Ia pràctica de Ia bicicle-
ta. Aleshores jo també m'hi vaig aficionar i vaig
començar a pedalejar...

En poc temps entre els amics es va anar for-
*mant un equip de corredors a Portol; llavors es va

I ampliar a Ia resta de Marratxí i el que fèiem era
participar a carreres que s'organitzaven als distints
pobles en motiu de les festes populars...

A quins "clubs" has pertangut?
El primer club al que vaig pertànyer va ésser

el que es formà a Marratxí amb el suport de "Cerà-
miques Vidal", que va ésser un poc el que va agrupar
tota Ia gent que corria a Marratxí; llavors es formà
l'equip Marratxí-Limsa al qual vaig estar lligat un
cert temps; posteriorment es va constituir el club
ciclista Marratxí-Derbi, amb el suport de Ia casa
comercial "Casa Cap6". Més tard aquest equip es
va desfer i vaig passar a correr per lliure a les dife-
rents proves que es feien. Per últim es va formar
l'equip Molins de Vent, patrocinat per Ia firma Derbi
i l'hotel Brasília, al qual estic ara mateix.

ta?
Quina és Ia teva especialitat damunt Ia bicicle-

La meva gran arma és "l'esprinter". L'arribada
a Ia meta, tant una "esprintada" llarga com curta
és on puc demostrar del que som capaç...

Quines creus que s6n les teves virtuts com a
ciclista per poder dur bé una carrera?

Jo crec que el saber estar en el grup davanter
d'una carrera, entre els cinc o sis primers és molt
important, i jo procur estar-hi sempre. Crec que és
una bona virtut, això. Ten en compte que a una car-
rera ciclista on l'estratègia dels diferents equips és
el que compta de veres a l'hora de guanyar-la és
molt important aleshores no fer el beneit, no despis-
tar-se i col.laborar amb Ia resta de l'equip. El que
de veres té importància és Ia victòria de l'equip,
no Ia individual. I pel que fa a l'equip que formam
a "Molins de vent" Ia veritat és que ens duim molt
bé i hi ha una gran compenetració entre noltros.

Quina carrera recordes amb més emoció i ale-
gria?

Indubtablement l'etapa que vaig guanyar el pas-
sat mes d'abril al "cinturó Ciclista Internacional a
Mallorca" per aficionats, era l'etapa reina de Ia volta
i va ésser per a mi un gran triomf. Ho record amb
molta emoció sobre tot...

1 de Ia carrera que més mal record guardes?
Possiblement al mateix Cinturó Ciclista 86, re-

cord que era una etapa que plovia molt, d'una mane-
ra torrencial, feia molt de fred pels peus i tenIem
les mans congelades, era molt difícil seguir endavant,
ho vaig passar molt malament...

Què s'ha de menester per correr en bicicleta
i quina preparació s'ha de dur?

Per ésser corredor de bicicleta i poder competir



el primer que s'ha de fer és federar-se; és a dir, s'ha
de treure una llicencia de competici6 federada. Això
consisteix en: un regoneixement metge, una foto re- ,
cent, una sol.licitud (contracte) i un carnet que s'ha
de renovar cada any.

Quant a dietes, per poder competir a gran altu-
ra és molt important saber-se cuidar el cos, es pot
menjar qualsevol cosa, no abusar mai, evitar els ali-
ments que tenen grasses, procurar menjar carn torra-
da i sobre tot en començar una carrera anar-hi ha-
vent digerit bé el que s'ha menjat.

Quant a Ia preparació física puc dir, per exem-
ple, el que faig jo per mantenir-me en forma: aga-
far-m'ho en sèrio el primer de tot, fer gimnástica
i c6rrer a peu per posar-me fort, llavors agafar Ia
bicicleta i durant tot l'any no deixar-la. Es molt im-
portant entrenar i tenir una constancia, així i tot
és difícil Ia bicicleta: és molt dur el ciclisme...

PeIs que comencen, el ritme d'entrenament po-
dria ésser d'uns quinze quilòmetres diaris, baixar a
cinc per no fatigar-se, tornar-ne fer quinze, pujar
a trenta, baixar a deu fins que el cos es posa fort
i disposat a fer-ne cent; una mitja de cent diaris
com faig jo entrenant fort.

Tenguem en compte que el ritme d'entrenament
no s'agafa ràpidament sinó que es necessita molt
de temps perquè el cos s'acostumi a Ia duresa de
Ia carretera. La temporada sol durar a Mallorca uns
deu mesos i comprèn des del mes de març fins l'oc-
tubre, més o manco. Llavors, durant l'hivern, per
cuidar millor el cos faig gimnàstica atlètica, peses,
corr a peu...

Muntanya o pla, què t'estimes més?
M'és igual. Depèn un poc del moment. Si estic

ben preparat, en plena temporada o si és al princi-
pi... De tota manera si hagués de triar m'estim més
eI pla, però Ia muntanya no em fa gens de por, ja
que procur sempre mantenir-me en els llocs davan-
ters de Ia carrera i no em deixen...

Quines creus que són les principals carreres
de les que es fan Mallorca?

Les que més importància tenen per a mi són
les primeres de Ia temporada, ja que venen corredors
de l'estranger a entrenar aquí i noltros podem com-
petir amb ells i podem mesurar les nostres possibili-
tats de cara a Ia temporada que es presenta, sense
oblidar, clar, el cinturó ciclista a Mallorca que és
per a mi una prova molt interessant.

Has guanyat motes carreres a molts de pobles
de Mallorca... tens moltes copes, medalles i trofeus
varis... quin és el guardes amb més ¡l.lusió?

La veritat és que per a mi no n'hi ha cap d'es-
pecial; tots els que tenc els vull per igual.
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'** * *s

Quines perspectives de futur tens?
De moment seguiré corrent aquest any que ve.

Llavors ja veuré què faig. Tot depèn un poc de Ia
feina que tengui, jo som delinenant, llavors m'he de
procurar un lloc de feina estable... de totes maneres
no te puc assegurar res, depèn de vàries coses el
seguir o no al ciclisme.

Per acabar, Pep, ens podries dir quin és el teu
ídoI del ciclisme?

Bernat Hinault. Es un fora sèrie.

Moltes gràcies, Pep. Enhorabona pels teus tri-
omfs i molta sort.

ANTONI CANYELLES I OLIVER
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Caminant per davall Mallorca

Jartirem d'un carrer que hi ha davant Ia benzi-
nera del Port de Pollença; en el cap de carrer tom-
barem a l'esquerra i llavors agafarem el primer car-
rer a Ia dreta, després agafarem a l'esquerra i lla-
vors tornarem agafar el de Ia dreta. Aquest camí
ens durà a un xalet que està en el peu de Ia munta-
nya, i aquI deixarem el cotxe.

Per Ia dreta del xalet seguirem en lInia recta
per amunt. En haver pujat 700 o 800 metres veurem
a Ia dreta una espècie de barbacana i veurem l'en-
trada de Ia cova. Aquesta cova està baix del clm
de Ia muntanya del __Cavall Bernat, entre Ia cova i
el cim hi ha les ruïnes de Bocchoris (antiga ciutat
que fou federada de l 'Imperi Romà) i murades talaio-
tiques.

L'itinerari d'aquesta cova és aixI: en esser da-
vant ella veurem que hi ha una petita cova, aquI
agafarem Ia corda i el llum; Ia corda convé que ten-
gui 25 metres; comencam per un túnel molt estret
i a baix l 'altâria és d'uns 30 cm. En haver passat
aquest túnel trobam una rampa d'uns 25 m. AquI
posarem Ia corda i en ésser a baix d'aquesta rampa
trobarem una sala molt gran; en el cap d'aquesta
sala tornarem trobar un tünel ple d'estalactites i
d'estalacmites, en passar-hi hem d'anar molt alerta
a no rompre'ns les banyes. A una vorera d'aquest
túnel veurem un petit forat, passarem per ell i en-
trarem dins una altra sala, seguint endavant trobarem
una corda penjada, pujarem per ella i veurem un tal l
peI qual passarem; aquT trobarem una sala molt gran.
En aquesta sala hi ha una espècie de caminoi que
va per enmig de Ia sala; en el costat del caminoi
hi ha un pou d'uns 70 m. de fondària. Totes aquestes
sales estan plenes d'estalactites i d'estalacmites que
pareixen un somni a Ia vista del visitant.

Aquesta cova té uns 800 m. de llargària.

Duració aproximada: 4 h.

JORDI CLOQUELL

CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a:

EL CARRER

Barbarisme Forma correcta

¿w£J/ ¿J

ACERA
A L C A N T A R I L L A
A L U M B R A T
B A R R I O
BASSURA
BATXE
CAMION
PARAFANGOS
RASCACIELOS
SEMAFORO
TRAFIC
XOQUE

voravia, vorera
claveguera
enllumenat
barri
fems, brossa
clot, sotrac
camió
parafang
gratacel
semàfor
trànsit
xoc, topada

CONSELL iNSULAR DE MALLORCA
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31Agostoy5-6-7Sefembre

Ja fa tres anys que treim el mateix tema. I ja està
bé! El mes que ve dedicarem un espai a comentar
-una altra vegada- les incongruències d'aquests seu-
do^abaneters.

Carrer de S'Algo. IO
Telèfon 580588 FELANITX (MellorcB>

Devers Felanitx trobes sorpreses com aquesta. I si,
a més, hi dines encara Ia sorpresa és més gran al
veure Ia qualitat del producte. Es, per tant, recoma-
nable en tots els aspectes.

Aquest mes duim un artista local: en Tòfol Tries.
Ja fa devers set anys i mig que se dedica al pinzell
després que es decidí a estudiar pintura empès per
Jaume "Pinero". A través dels anys ha tengut per
mestres Pere Sureda, Tomàs Horrach i els germans
Edgardo i Auseu Riveiro. El tema que més Ii agrada
és Ia figura, encara que també el considera el més
difTcil.

Gràcies per col.laborar a Pòrtula !!
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I-DIAGRAMA DE CONTINGUTS

HI-ELEMENTS REALS ACTUALS

—8 de setembre, Nativitat de Ia Mare de Déu.
Festa coneguda també pel nom de "Ia Mare de Déu
dels missatges" a l'ésser Ia data del canvi de lloc
de treball de Ia gent que treballava a les possessions.
Es inici i acabatall del cicle de les festes pre-cristia-
nes del blat i, en definitiva, de tot el cicle agrícola.
Sa importància és ben palpable a l'ésser festa patro-
nal o "patrona" de vuit pobles de Mallorca (a Santa
Margalida es fa Ia festa de Ia Beata). Festa, idd,
ben generalitzada i solament superada -a nivell de
calendari laboral i deixant de banda les "Festes Naci-
onals"- per Sant Antoni i les "segones" o "mitjanes"
festes de Nadal i Pasqua.

--29 de setembre, Sant Miquel.
Comença el nou cicle anyal; inici caracteritzat pel
sementer -Ia sembra- i Ia verema. Les nits comencen
a allargar-se i... bon temps per anar de rondalles.

--Octubre, festes del most.
Després de Ia verema (i amb relleu especial a Binis-
salem).
Cançons de picat, jotes i mateixes i... els fideus amb
cabra salvatge, sopar dels "tais".

--Octubre, cercades d'esclatasangs i altres bo-
lets.

—Octubre, fires.
Sobretot a Ia part meridional del PIa (Campos, Lluc-
major, Porreres, SantanyT).

--21 d'octubre, Festa de les Verges.
Caracteritzada pels bunyols i les cançons.

—1 i 2 de novembre, Tots Sants i els Morts.
Temps de pau en el camps, eixarmar voreres, exseca-
llar... bon temps per recordar els avantpassats. Ahir
repic de campanes tota Ia nit i misses a balquena.

—Novembre, festa de l'Oliva (en acabar Ia co-
llita)

—Desembre, ses Matances.
CaI fer provisions de carn per a tot l'any mentre
els blats van creixent. La gent va descansada i...
s'hi escau un ball d'aquells tan vitencs!

TREBALL| j RELIGlo|

Voduccio-al imentacionFatiga | |Vida familiar] | Descans| | Ritus d'aparellament] | Ritus religiosos|

|COSTUMSCUL1NARISJ |FESTES1 COSTUMS^ • H FESTESl COSTUMSJ

II-OBJECTIUS GENERALS

Cançó popular tradicional
Danses
3ocs
Llegendes, rondalles, endevinalles,

paramiologia, acudits
Vestit
Gastronomia

1

a) Descriure el treball, sexe i religió com a
elements determinants de festes i costums.

b) Diferenciar els elements integrants de cadas-
cuna de les festes.

c) Comentar el sentit de participació.

Cada objectiu general enquadra les tres àrees
-cognoscitiva, afectiva i sicomotriu- descrites en els
estudis de Benjamin Bloom.



—25 de desembre, Nadal.
Festa solsticial i religiosa. Matines, torró, coca de
Nadal, el dinar familiar, neules, cançons, el betlem...
(Festa doble)

--ler de gener, Cap d'any.
S'inclou dins el conjunt de festes nadalenques.

--5 de gener, els Reis.
Significa l'acabatall de les festes nadalenques. Obse-
quis -ahir calcetins, avui juguetes- als infants.

—17 de gener, sant Antoni Abat.
Patró dels animals. Festa amb relleu especial a Sa
Pobla, Artà, Manacor... i que aquests darrers anys
ha sofert una clara puixança (onze pobles fan festa
"oficial"; molts d'altres fan "mitja festa" i alguns
l'han traspassada al diumenge següent). Va precedida
dels foguerons.

—20 de gener, Sant Sebastià.
Patrt5 de Ciutat. Festa desapareguda gairebé a tots
els pobles. Abans es solia fer, motivada per Ia pesta.

—3 de febrer, Sant Blai.
Festa de caire religiós en Ia qual, a més d'untar el
coll d'oli, es beneeixen els fruits ("senyorets" de di-
verses formes, galetes, fruites...)

--Febrer, darrers dies.
Dies de bulla que precedeixen Ia quaresma. "Sa Rua"
a Ciutat, fresses i ximbombades pertot arreu; greixo-
neres dolces i de porc, ensaTmades amb sobrassada...
Dies forts: el Dijous Jarder i el Darrer Dia.

—Febrer-març, La Quaresma.
Entra amb el Dimecres de Cendra. Temps d'abstinèn-
cia i de sermons. Ahir abstinència radical: carn, joc..

—Març-abril, Pasqua.
Desprès de Ia llarga abstinència quaresmal, l'esclat
de Ia festaq ramadera (pasqua/pasturar, pas). Cançons
de "sales", visita a les "cases santes", processons -
-l'"enquentro" amb els botets o capades característi-
ques-, l'anyell, panades, cocarrois, freixura, flaons,
rubiols... centurions i el salpas.

—Abril, romeries.
Després de Pasqua hi havia les processons rogacionals
a les ermites de Mallorca (incloses dins les festes
de Ia florida del blat), avui convertides en "barenes"
0 excursions. Festa que, per imperatius de treball
-no agrari- ha decaigut molt. Sobresurten Ia romeria
de Ia Verge del Cocó i Ia del Puig de Sant Miquel.

—Maig, mes de Maria.
Antigament es feia gairebé a totes les cases. Avui
solament es fa a les esglésies. (Abans alguns fins
1 tot l 'adelantaven en quinze dies per no entorpir
Ia sega de les fàves).

—Maig, Ia tosa.
Operació consistent en tondre les ovelles. El pagès
ho sol agafar com una mitja festa que acaba amb
un bon dinar.

—Maig, moros i cristians.
Festa guerrera, solament conservada a Sóller i Po-
llença.

—Juny, "PeI juny, Ia falç al puny", diu l'acudit.
Ja han començat les messes, el llarg treball de reco-
llida dels cereals que no acabarà fins a l'emmagatza-
ment de Ia palla. També es sol fer formatge i es
recull Ia mel. Comença l'esclat de festes patronals.

11(211)
—Juny, el Corpus.

Festa dels domassos i de Ies flors. Tradicions gegan-
tines. A Pollença surten "les Àguiles" (dansa religio-
sa).

—24 de juny, Sant Joan.
Es solien sembrar claveIlers. Es Ia festa en què solia
sortir "Sant Joan Pelós" (dansa religiosa) a Felanitx,
Son Carrió, Sant Llorenç... Avui sembla que a molts
indrets s'ha perdut el costum.

—Juliol-agost.
En haver acabades "ses messes" Ia gent del camp
solia anar a "rentar-se" a Ia mar. Era una diada de

ple i guanyat descans.

—Agost, festes patronals (també n'hi ha al
maig, juny, juliol...)
Coincidint amb Ia feina acabada del camp (solament
falta Ia recolecció dels fruits dels arbres: figues,
ametles, garroves...) gran nombre de pobles (setze)
fan les festes patronals: xeremies, correguda del po-
llastre, missa major, un dinar que no es queda al
darrere 1 una bonar revetla. També se solen ballar
les danses religioses: "cavallets" a Pollença, Artà
i Felanitx; "moratons" a Manacor i "cossiers" a Mon-
tuïri i Algaida (també solien ballar el dia de Ia "Ma-
re de Déu Morta" -15 d'agost-).

ALTRES
—3 de maig. Antigament festa de Ia Santa Creu

Es feia Ia benedicció dels fruits.

—22 de maig, Santa Rita. Advocada dels
impossibles. Tradició agustiniana. Se solia donar una
rosa.

—29 de juny, Sant Pere. Dia 30, Sant Marçal
(el sant del romatic).

—50 dies després de Pasqua, Cinquagema o Pas-
qua Granada. Festa del Regne d'Aragó, avui perduda.
També era dobie. Segueix a Catalunya i Menorca.

GUILLEM PONT

iE>&>**&&cc&vta- c¿ €se¿e¿0a&tt> t

<¿<£
COMUNITÄT ÄUTONOMÄ DE LES

ILLES BALEARS



'ÍW
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^cjCt*7Tuĵ c*u v fijL kufitUl·lju . iU^ rm»wU$ )-<%^
AK^S ¿e. £*L ^rvc^fvSctt>Txa.^ c^«£jtdkv7*¿~> ^s «• ^>tu/t^t x¿
^v<n.S<A.".l*'rme.*nrv JbKjJL«. r>i.iic *. 4^uJtUuxftjUU5i 0 *̂10- ,̂
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("Siniestro Total") : ^Tot el QUE SOM ; HO SOM I ENCARA PFTJOR. ENS VAREM
CARAMEL, AL MILLOR POSTOR. SABEM QUI HA COMPIXAT LA TEVA COPA DE GELAT.

, VENEM DROGUES BARATES EN ELS COL.LEGIS DE PAGAMENT. ENS FARAN UNA ESTATUA EN EL PARC I
, ELS OCELLS HI CAGARAN DAMUNT. CRIDAM CONTRA EL "IANQUEE" qBE TORN I LLAVORS MATAM PER
UN DOLAR MES. HEM TROBAT MOC D1OR DINS ELS NOSTRES NASSOS. TOT LO QUE DlGUEU QUE SOM EN-

¡ CARA HO SOM,PITJOR.

Treballant aI camp,
mirau prim amb el foc

Elfocé>una«MfflokúHI,paròkmbémohp«ilk»aquon«foNrnrpwawnr
rostolls,bctzmilallenyQqu*sobraenhoverpodd.Aqueitafiiwpfcwocacodo
anymohsdelsincendisforestalsdeMallorca.Peraix6k)lteiprohteii,duranlfejtiu,
encendregmsdefocfiflsa400m.d*bv(gatacionatoral.
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A L1ENCONTRE

Ira resulta que va ser un "encontre" allô que
en els llibres de text del rêgim anterior (com diuen
ara) s'anomenava "El Descubrimiento, Conquista y
Colonizaci6n de América". El cas és que d'encontre
res, en tot cas va ser una topada afortunada de Ia
qual sen n'aprofitâ primer Castella 1, llavors, els al-
tres paTsos d'Europa. Clar que qui hauria de definir
el que passa haurien d'ésser els nadius, aquells que
vivien - el continent de Reagan abans que hi arri-
bassin Colon i els seus companys. Pero els anomenats
Indis ben poc en poden dir sobre aquesta questi6,
després d'haver estat assimilats, o arreconats en re-
serves desapareixent a poc a poc, o marginats.

Manquen sis anys per al 1992 i ja es prepara
el 500 aniversari del descobriment (ui, perd6!), de
Ia trobada o de l'encontre. Seria molt interessant
saber quins organismes s'han creat per preparar a-
quest esdeveniment i, també, quines activitats s6n
les que ja s'estan programant a sis anys vista. En
tot cas per Ia televisió estatal (TVE) ja ens endossen
un programa dirigit als països de parla espanyola,
amb un marcat caràcter propagandístic envers Ia ce-
lebraci6_ del V centenari, tot i posant en el mateix
sac països tan diferents com Guinea Equatorial i
l'Argentina, Cuba i Texas, XiIe i Mèxic, Panamà i
Puerto Rico; economies diferents, mentalitats dife-
rents, sistemes polítics diferents, tot junt, posant
de factor comú Ia llengua: l'espanyol.

Es veu que quan s'intenten mantenir i ampliar
relacions polítiques, diplomàtiques i comercials amb
l'Amèrica del Sud resulta violent parlar de descobri-
ment, conquesta 1 colonitzacl6 i per això s'ha hagut
de cercar en el diccionari una paraula més conve-
nient, com és ara "encontre". Resulta, aleshores, que
amb aquesta idea, Europa, de Ia mà de Castella, es
va trobar amb Amèrica un 12 d'octubre, potser fins
i tot casualment. Una trobada ben curiosa, per cert,
que tanmateix acabà amb Ia conquesta i colonització
d'Amèrica pels europeus, tot i que s'intenti evitar
el mot "descobriment".

El cas és que, mirant el 1992, l'aniversari no
es podrà celebrar d'altra manera que no sigui evitant
les susceptibilitats, i més que les susceptibilitats,
els complexes, perquè a ningú no Ii agrada ser desco-
bert, conquerit i colonitzat, tot i que això començàs
a succeir a les acaballes del segle XV. Però si bé
està clar que varen ser els europeus que dugueren
Ia iniciativa a Amèrica durant molts anys, no resulta
menys cert que avui dia és una part d'Amèrica Ia
que domina i colonitza Europa: Amèrica del Nord.
Potser fins i tot Ia concessió del mot ENCONTRE
per definir el descobriment d'Amèrica, prompte farà
500 anys, sigui cosa dels americans del nord, per
evitar-nos un possible eslògan que digués: "Vosaltres
ens descobrireu, però nosaltres vos hem colonitzat".

RAMON TURMEDA
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ĉ̂̂̂̂
rada vegada que ve l'estiu, l'acompanyen, com

sempre, a part de les alegries i calors el problema
dels incendis forestals. Les zones de desert augmen-
ten a tot el planeta, i si no hi ha vegetació el clima
canvia; i després ve el desastre...

Quan es crema el bosc ens cremam nosaltres,
es cremen els arbres, i els animals que en eIl viuen.
Va morint el paisatge, tot es va degradant 1 el nos-
tre entorn acabarà essent una llar de mort, plena
de cendra d'alzines, pins i garrigues.

L'home encara no ha après Ia Ilic6. Seguim ju-
gant amb nosaltres mateixos, en IIoc de diners, ens
jugam Ia vida. Pareix que ho feim a posta, cremam
el bosc, plantam missils (en lloc de plantar arbres)
i així, arribarà un dia que haurem de sortir de ca
nostra i anar corrent sense cap rumb, perquè el foc
i el desert ens alcançaran, i llavors sí que pentura
ens donarem compte de l'errada que vam cometre
fa uns anys. MoIt sortir per Ia tele, molt de parlar
per Ia ràdio, molts d'escrits, i no vam fer res.

Encara hi som a temps. Podem salvar el nostre
bosc i val Ia pena. Entre tots podem aconseguir-ho.
Mentres, Ia gent de dalt, Ia que té el poder, podria
fer qualque cosa. Podria per exemple augmentar Ia
vigilància a les muntanyes i boscos, podria comprar
un parell més d'aquests avions que tiren l'aigua sal-
vadora damunt els arbres que es van cremant (que
segons crec, aquí només n'hi ha un) i el que sí seria

digne d'aplaudir seria que d'una vegada es sancionas-
sin els crims ecològics, crear policies forestals, acon-
dicionar bé una sèrie de llocs perquè els amants de
Ia natura puguin contactar amb ella, i que, com es
fa a un parell de països del nord d'Europa, per cada
arbre tallat o cremat s'imposi l'obligació de plantar-
ne dos.

No comprenc perquè els dirigents tenen por
de fer lleis per protegir Ia natura (Cabrera està pen-
dent de què Ia facin parc natural). Sovint pens en
aquests cremaboscos que es passegen pel món amb
mans de foc, que maten boscos, i en definitiva a
ells mateixos i a nosaltres, i cerc un adjectiu per
qualificar-los però pens que no deuen ésser molt raci-
onals, perquè fins i tot els animals dels boscos que
es dediquen a cremar són més llests que ells, perquè
lluiten per Ia seva supervivència, davant d'aquests
assassins en massa.

Qualsevol persona amb una mica de seny com-
prèn aquest greu problema, i cal que comencem a
actuar; i qui no el comprengui que pensi que els li-
tres d'aire que ha respirat mentres llegia aquestes
línies, els hi ha regalat un arbre que s'ha salvat de
les assassines mans de foc d'una sèrie de terroris-
tes que volen destruir Ia natura, i a Ia vegada a no-
saltres. Evitem-ho !

GABRIEL ANGEL VlCH I MARTORELL
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EI Bach de l'època de Cothen
Jacob YhIe, Heimatmuseum(Köthen)

Entrada al palau del príncep de Kothen

DE 1717 A 1723

Joan Sebastià Bach fou feliç a Cothen. Almenys
una temporada. El príncep Leopold era un entussiasta
de Ia Música i col.locà a Joan Sebastià en el lloc
que es mereixia: Director àulic de Ia Cort. Per pri-
mera vegada tenia un càrrec i un sou mínimament
a l'altura de Ia seva capacitat i del seu geni.

L'orquestra de Cothen tenia bons musics i Bach
es pogué dedicar de ple a Ia Música cambrística.

Fou en aquesta època que descubrí el talent
musical del seu fill major, Wilhem Friedemann, i es
dedicà a conrar-lo ensenyant-li personalment i creant
per a ell autèntiques meravelles didàctiques.

Un succés trist: Ia mort de Maria Bàrbara, Ia
fidel esposa que l'havia acompanyat en els durs anys
anteriors. Som a l'any 1720. A consecuència dels seus
pensaments sobre Ia mort Ii interessa retornar a un
lloc de Música religiosa i acudeix al concurs que es
celebra a Ia Jakobkirche d'Hamburg per cubrir Ia
vacant d'organista. Resulta que és necessari fer "un
donatiu" que es tendrà més en compte que les quali-
tats musicals. Importa dir que no guanyà el nostre
candidat? Però ens ha quedat un lluminós comentari
fet per Johann Adam Reinken, mestre d'organistes.
Quan Bach acabà Ia seva improvisació sobre el coral
An Wasserflüssen Babylon Reinken Ii digué:

"Em pensava que l'Art havia mort, però veig
que encara viu en vostè"

Encara al servei de Ia cort de Cothen, el nos-
tre músic es tornà casar. En aquesta ocasió amb An-
na Magdalena Wilcken, filIa i descendent de músics
i soprano ella mateixa. Ompliria perfectament el buit
deixat per Maria Bàrbara, convertint-se també en
fidel companya i fervent admiradora.

A Ia ciutat de Cothen encara es conserva el
palau del príncep Leopold. Encara que estigui conver-
tit en petites vivendes s'han mantingut dues sales
on es fan concerts desiara. Una d'elles és Ia que
emprava Joan Sebastià per a oferir Ia seva Música
al príncep. Entre les voltes encara s'endevinen els
ecos bachians i el gaudi espiritual deIs anys que hi
passà.

El final d'aquest període és sorprenent, però
inevitable: el príncep es casà i Ia princesa no era
aficionada a Ia Música -Bach Ia considerava una "a-
musa"- i distregué l'ocupació musical del seu marit.
A poc a poc Bach es vegé postergat i s'arribà a tro-
bar superflu. L'atenció del director àulic es girà en-
vers Ia darrera etapa del periple: Leipzig.
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Pati i edificis del palau

Placa que recorda l'estada del Músic al palau

Joan Sebastià tocà i dirigí aquí
SaIa de Música del Palau de KOthen

CONCERTS DE BRANDEBURG

La idea dels Concerto Grosso, ens porta sempre
a Ia figura de Corelli. O també a Ia de Haendel.
Ambdós compositors han passat a Ia història com
els màxims exponents d'aquesta forma de composició.
Realment els "concerto Grosso" de Corelli i de Haen-
del són d'una trascendència extraordinària dins Ia
història de Ia Música.

I Bach? El seu nom mai no apareix lligat a
aquest tipus de composició. Es que Bach -tal com
ho feu amb l'òpera- deixà de banda l'esmentada for-
ma musical? La resposta és no. El nostre mQsic es-
criví sis obres mestres a l'estil del Concerto Gros-
so, encara que no conegudes ni divulgades sota a-
quest genèric nom. Parlam dels Concerts de Brande-
burg.

Segons es pot deduir de Ia dedicatòria de Ia
partitura original dels Concerts, Bach va rebre l'en-
càrrec de Ia seva composició l'any 1719 a Carlsbad,
lloc d'encontre de bona part de les corts alemanyes.
L'encàrrec vingué del Markgraf de Brandeburg, Chris-
tian Ludwig, després d'alguns concerts de l'orquestra
del Príncep Leopold, de Ia qual Bach en formava
part.

Sembla també que els concerts quedaren llests
dos anys més tard i que Ia sorpresa i admiració del
Markgraf fou escassa, ja que no consta que s'inter-
pretassin complets.

Foren massa difícils per a l'orquestra de Bran-
deburg? Sembla que és aquesta l'explicació que s'ha
volgut donar al fet. Traduint Salazar (citat anterior-
ment en altres capítols): això faria "possible explicar,
si no justificar, Ia indiferència del magnat vers una
de les obres cimeres de Ia música instrumental ale-
manya del darrer barroc". La qüestió està encara
per resoldre.

A part d'aquesta col.lecció de sis concerts, un
bon nombre de composicions bachianes pertanyen al
període de Cothen; en destacam una mostra:

Petit llibre per a orgue (per a Wilhelm)
Petit llibre de clave (per a Aina Magdal)
Sis suites franceses
Fantasia cromàtica
El clavecí ben atemperat(l* part)
Cantatas 47, 141, 23

PERE ESTELRICH 1 MASSUTI
BIEL MASSOT I MUNTANER
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LA CONSELLERIA DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL DEL GOVERN

BALEAR TE, COM A UN DELS OBJECTIUS FONAMENTALS DOTAR A

TOTES LES LOCALITATS DE LES ILLES BALEARS, D'UN CENTRE

SANITARI ADEQUAT A LES NECESSITATS DE CADA POBLE.

AQUESTA POLITICA DE DOTACIO DE CENTRES SANITARIS HA FET

POSSIBLE QUE ACTUALMENT FUNCIONIN AMB UN RENDIMENT OPTIM

34 CENTRES, REPARTITS EN TOTES LES ILLES I QUE N"HI HAGt

U A PUNT D'INCORPORAR-SE A LA XARXA SANITARIA. AIXO IM-

PLICA UNA COBERTURA SANITARIA DEL 60 %. EVIDENTMENT, EN-

CARA QUEDA CAMI PER RECORRER. NO OBSTANT, A HORES D'ARA

HI HA 6 PROJECTES EN FASE DE REDACCIO I S'ESTAN ESTUDIANT

LES PROXIMES INVERSIONS QUE AFECTARAN UN TOTAL DE 10 PO-

BLES.

PERO, S'HA DE DIR QUE LES OBRES I L'EQUIPAMENT D'AQUESTS

CENTRES SANITARIS NO HAURIA ESTAT POSSIBLE SENSE LA COL-

LABORACIO DE TOTS I CADA UN DELS AJUNTAMENTS QUE S'ACO-

LLIREN AL PLA D'INVERSIONS DEL GOVERN BALEAR.

GOVERN BALEAR
. Ginsdlena r)e Sanitat i Seguretat Socwl




