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AVUlSSNOTICIA 3

La noticia d'aquest mes de Desembre
és, sense cap dubte ni un, el proper
judici, que segons va publicar un diari
de Ciutat es farà dins el mes de Gener,
al Batle Guillem Vidal, pel qual el
fiscal demana set anys d'inhabilitació
per a càrrecs públics, i l'acusador
privat sis anys i un dia de presó, per
abús d'autoritat el primer i per Ia
suposada alteració de documents
oficials, el segon.

Posats en contacte amb ell, el
batle de Marratxí segueix sense fer cap
tipus de declaració sobre aquest tema.

- Sis capellans morts a El Salvador.
El PSOE va perdre Ia majoria

absoluta a les eleccions.
- Greus incendis a Ia central

Vandellòs I de Tarragona.Sabíeu que
només està a uns 200 Km. de Mallorca?.

- Es va vendre un Miró per més de
mil milions.

- Magnífics concerts de l'O.S.B.
- Seguírem sense rebre el Canal 33.

Bona marxa del Mallorca a
primera.

- lOè aniversari
A l'illa

organitzat un grup
dedica a dinamitar

de TVE-B.
de Còrsega s'ha
terrorista que es
les urbanitzacions

que s'hi estan fent. "No volem esser

una segona Mallorca", afirmen. "I Io bo
és que ho estan aconseguint...".

Judici per les transfusions de
sang amb Sida fetes a Bellvitge.

- Va morir La Passiònària.
- Pànic davant els virus

informàtics.
S'obriren les fronteres als

alemanys de l'est.
- Es va protegir CaIa Mondragó...

Peró què en serà de Capocorb, CaIa
Tuent, CaIa Galiota, Formentor,
Valldemossa, Deià, Escorça, La Serra de
Tramuntana, Sa Canova....???

GAVIM



V 4DE
ROBATORI A CA'N XIC.

A Ia botiga de Miquel Ramis, més
conegut per Miquel "Chic", fou robada
Ia quantitat d'unes trenta mil ptes.

El robatori es produí al punt de
migdia, el temps que Ia família dinava.

MOLTS DE ROBATORIS AL TERME.

Darrerament a Ia nostra redacció,
són contínues les notícies sobre
robatoris a distints indrets del nostre
terme, les notícies del darrers són, a
xalets de Pòrtol Nou, al camí de
Puntiró, a en "Pita" Ii robaren el cans
i objectes de dins Ia caseta.

Esperem i desitgem que aquesta
onada de robatoris, no continui i Ia
pau viscuda fins ara pugui seguir i que
Ia inseguretat que es viu a Ciutat no
es traslladi al nostre Poble.

MARRATXI A BALEART.

L'Ajuntament de Marratxí, a l'igual
que Ia passada edició d*aquesta fira,
va muntar un stand a Baleart 89, el
qual fou oferit a les olleries del
terme.

Només foren cinc les olleries que
acceptaren Ia convidada de
l'Ajuntament, així com també
l'Artesania textil Capó, les altres
olleries declinaren Ia seva
participació a aquesta fira.

Per altra part durant "el dia de
Marratxí", a més de Ia tradicional
demostració de com es fan les peces de
fang, hi va haver l'actuació del grup
de Ball de Bot del PIa de Na Tesa
"Aires del PIa de Marratxí".

INVERSIONS DEL C.I.M. A MARRATXI.

El president del C.I.M., Joan
Verger i Pocoví, al transcurs d'un
sopar a Santa Maria del Camí, repartí
entre els representants de Ia Premsa
Forana de Mallorca, Ia Memòria d'aquest
organisme de l'any 88.

Les inversions del C.I.M. al nostre
municipi son 3.195.e>Ol,— Ptes per Ia
tercera fase del poliesportiu que
s'està construint dins el polígon de
Marratxí.

Igualment col.labora en Ia Fira del
Fang de Marratxí.

APORTACIONS
1.989.

DEL C.I.M. PER OBRES DE

Si a Ia memòria de l'any 88 del
C.I.M., hi figuren les subvencions que
ha fet aquest organisme per obres de
Marratxí durant l'any 88, també tenim
les subvencions a fons perduts per
obres de l'any 89.

El total de les subvencions per
aquest any que estam acabant són de
25.019.719,—, les quals aniran
destinades a les millores d'asfaltat de



distints carrers del nostre terme, així
com d'enllumenat, i a Ia reforma de
l*edifici del carrer de Santa Bàrbara
de Sa Cabaneta.

DISTINTS
L'AJUNTAMENT.

CURSOS ORGANITZATS PER

L'Ajuntament ha organitzat distints
cursos tan a nivell escolar com per a
funcionaris.

Al col.legi Blanquerna i des del
mes de Novembre fins a fí de curs hi
haurà un curs de Ceràmica Creativa a
càrrec de Pilar Sastre i Núria Lluís.

A La Salle del Pont d'Inca s'ha
celebrat un curs de prevenció
d'accidents a l'àmbit escolar, en
col.laboració amb el C.I.M., dirigit
als mestres.

Per altra part també en
col.laboració amb el C.I.M. als centres
escolars del terme es du a terme un
programa de Salut dental a l'escola.

Ha hi ha previst Ia celebraciú d'un
programa de Nutrició i alimentació.

I per acabar dins l'Ajuntament
s'està duent a terme un programa de
normalització lingüística per als
funcionaris, en total són dues hores
setmanals, el curs està impartit per un
professor del col.legi Costa i Llobera.

PARALLAMPS RADIOACTIU.

En relació al parallamps radioactiu
del col.legi Costa i Llobera,
l'Ajuntament va dirigir un escrit a
ENRESA, sol.licitant Ia retirada de
l'esmentat parallamps.

La contestació d'aquest organisme
estatal és molt curiosa, ja que
reconeix Ia radioactivitat dels
parallamps, però sense perill per les
persones, i al mateix temps diu que Ia
retirada dels parallamps radioactius es
pot produir en un temps maxím de deu
anys.

CURSETS AL LICEU BALEAR.

El Liceu Balear en col.laboració
amb l'Ajuntament ha organitzat una
sèrie de cursets, els quals començaran
el proper dia 18 de Desembre fins al 15
de Juny.

Aquests cursets són d'Informàtica,
Mecanografia per ordinador i anglès, el
preu és de 3.50O Ptes. per persona i
2.500,— pels residents al terme de
Marratxí.

EIs cursets s'impartiran dos dies
per setmana i l'horari serà de 8,30 a
10 del vespre.

s~

RESTAURACIÓ
L'AJUNTAMENT.

DEL RELLOTGE DE

Per Pau Mir de Pòrtol, s'està
restaurant el rellotge de l'Ajuntament,
Io qual farà que tengui una nova imatge.

ASSEMBLEA ORDINARIA DE L'A.P.A.

L'A.P.A. del col.legi Costa i
Llobera, va celebrar Ia seva anual
assemblea ordinària. El president va
informar de les activitats duites a
terme així com de les previstes a curt
termini.

Referent a Ia reforma escolar que
està aprovada pel M.E.C., es va acordar
fer una nova assemblea per informar
únicament i exclusiva d'aquest punt.

UN CENTRE DE B.U.P. JP

Davant Ia pc·-.Lc· en marxa de Ia
reforma escolar, urgeix que tant
l'Ajuntament com els pares comencin a
fer gestions per tal que a Marratxí, es
contruiesqui un centre de B.U.P., ja
que segons l'esmentada reforma els nins
del nostre terme, als dotze anys, si no
s'ha aconseguit aquest centre, s'hauran
de desplaçar a una nova escola.

Tot això, és degut a què Ia reforma
escolar, només contempla els col.legis
"Costa i Llobera" i "Blanquerna", com a
de primera etapa, és a dir fins els
dotze anys.

SIMULTÀNIES D'ESCACS

Per un cap de setmana de Ia primera
quinzena de desembre està previst
establir una simultània de vint
jugadors. Vindrà un gran mestre
internacional. Tindrà lloc a Ia Casa de
Cultura de Sa Cabaneta i és organitzat
pcl Club d'esr.acs de Marratxí.

MIQUEL BOSCH



<" Sa Cabaneta
Segons dades de l'arxiu municipal,

Sa Cabaneta fou fundadal'any 1745, en
Io que era Ia garriga de Son Caulelles
o Sa Cabaneta, i segons consta en Ia
"Crònica reial" i en el " Llibre del
repartiment de Mallorca" de les dotze
comarques en que quedà divida Mallorca,
després de Ia conquesta del Rei Jaume
I, Ia darrera va esser assignada en
propietat al bisbe de Barcelona
Berenguer Palou.

Sa Cabaneta, és actualment Ia
capital política del municipi de
Marratxí, ja que a aquest nucli hi ha
l'Ajuntament, jutjats i demés
residències oficials, actualment té uns
2.5OO habitants que es troben molt
repartits i on es pot distingir
clarament els que viuen al casc antic i
per tant com tradició en el poble, i
aquells altres que viuen en
urbanitzacions noves com les de "Son
Verí" i "Ca'n Domingo", com una gran
expansió, però com una menor relació
amb el Municipi. El creixement de Ia
població de Ia població es continu,
encara que no de forma explosiva,
podent afirmar que el creixement anual
del nucli durant els darrers anys té
una proporció de'uns 1OO nous censats
cada any.

Les activitats econòmiques del
nucli, es basen principalment en
petites indústries familiars, entre les
que destaquen 3 fusteries, una
vidrieria, una ferreria, una marbreria.
L'agricultura és en franca decadència i
pràcticament a punt d'extingir-se com
activitat productiva, i l'area de
serveis, com 3 bars, 1 restaurant, una
apotecaria i les lògiques tendes de
queviures. Per tot això es facil deduir
que Ia major part dels habitants tenen
Ia seva activitat professional fora del
poble.

Hem d'esmentar especialment
l'activitat de Ia gerreria i
siurelleria de Ca'n Bernadí nou i Ia
siurelleria de Ca Madò Bet,
continuadores d'una tasca iniciada ja
fa segles pels seus ascendents.

La Festa Patronal del nucli de
Marratxí és Ia de Sant Marçal, que es
celebra el 3O de Juny i que té un caire
tradicional de romiatge i de devoció.
Ve gent de tots els pobles de Mallorca
per adorar al Patró, que segons Ia

tradició és advocat del dolor. Des de
fa uns anys i sense massa caràcter
tradicional se celebra Ia primera
setmana de Setembre una festa
específica per Sa Cabaneta, en honor de
Ia "Mare de Déu de Marratxí", advocació
encunyada de nova planta, sense massa
miraments històrics.

XAVIER



OBRES de MESTRES

Hi ha objectes que d'una sola
mirada ens atrauen, no sabem el
motiu però ens agraden. Són les
Obres dels Mestres Artesans.
Objectes fets segons vells pro-
cediments o, de vegades, fruit
de Ia innovació i Ia creació
dels artesans d'ara.
Per això Ia Conselleria de Co-
merç i Indústria del Govern
Balear creà l'etiqueta de
"PRODUCTES DE QüALITAT
ARTESAMA".
Per protegir els vells artesans i per
promocionar els nous creadors. Així
quan vostè compra un producte artesanal.
aquesta etiqueta és tota una garantia.

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DC COMERC

I INDÚSTRIA
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Allò promès és deute. Vos havíem
d'oferir Ia imatge de na Maria d'en
Toni "Rotget". Aquí Ia teniu, amb ell,
tot feliços. Viuran a Ca'n Moixet, de
Son Ferriol. Aprofitam per a tornar-los
enviar l'enhorabona.

i^fc | 1^1

/

LA POLICIA MUNICIPAL INFORMA...

NOVEMBRE

1.- La nina Cristina S.M. fou
mossegada per un moix. Va ser assistida
a Son Dureta.

2.- A les 9*30 fou retingut per Ia
P.M. Adrian E.L. ja que estava adormit
dins un turisme mig abandonat.

A les 16'15 un camió de l'empresa
Acsa va rompre una canonada d'aigua,
deixant Es Pont d'Inca nou sense
submi nsi trament.

4.- Ramon P.M. va caure damunt Ia
voravia i va haver d'esser duit a Ia
Casa de Socors de Palma per una
patrulla de Ia P.M. Arribant a Palma
trobaren una doneta vella amb símptomes
d'ofegament que també fou conduïda a Ia
Casa de Socors.

6.- La Policia local
cotxe de patrulla nou.

estren*

A les 15'1S a Ia sortid« d«
l'Aeroclub varen xocar un motoret i un
turisme. No hi hagué mals personals.

9.- Andreu R.R. fou retingut per Ia
P.M. per anar gat.

lO.- Accident de trànsit a Ia C-713,
a l'altura del km 9'3OO, entre dos
turismes. Ferits de consideració i grans
mals material*.

A Ia urbanització Benestar un altre
accident sense conseqüftncies greus.

18.- Degut a les fortes pluges
algunes vivendes de Pórtol i de S«
Cabaneta es varen anegar. Hi hagué
intervenció de veïnats, P.M., brigada
•unicipal i bombers del CIM.

20.- Accident de transit en Es Pont
d'Inca, sense mals personals.

22.- La P.M. recupera un Opel
Kadett que havia estat robat a Palma.

25.- Accident de trànsit a Ca's
Capità. No hi hagué danys personals.

30.- Hom hagué d'avisar Ia Societat
protectora d'animals per a que es fessin
càrrec d'un ca, aparentment abandonat,
en Es Pont d'Inca.

(Informació facilitada pel Caporal
en funcions de Ia P.M. de Marratxí)



EDITORIAL
L'ESTAT DE LA QüESTIó

Ens tornam posar en contacte amb el
cap del grup municipal, Guillem Vidal,
per fer un seguiment d'aquella sèrie de
temes que estan a l'aire i són font
d'interès i de preocupació públics.

COM ESTA EL CENTRE PROJECTAT AL CAMP
D'INCA?

Sembla que començaran les obres
devers el gener. Ja es sap que serà
mixt, dedicat al comerç i a l'oci.

EDIFICI MUNICIPAL D'ERICA?

Ja eetà adquirit. A principis d'any
es farà fer un pressupost per a Ia
reforma de Ia faQana, instal·lació als
baixos d'un club de tercera edat i
instal·lació al segon pis, segurament,
de les oficines de Ia tenència
d'alcaldia d'Es Pont d'Inca.

per part de l'Ajuntament i de Ia /*
Conselleria de Sanitat s'intenta que ho "\
deixi del tot i poder cercar-ne un
altre. Esperem que-l'any que ve estiguin
resoltes totes aquestes anomalies.

LA QUESTIO DE CARMA SEBUEIX FENT
MALA OLOR...

Per part de l'alcaldia s'ha
recorregut als serveis tècnics i
jurídics. La situació d'aquest problema
d'entorn que existeix amb l'escorxador
de Carma s'ha d'arreglar, ja que per
part de l'empresa no s'ha fet cas de les
manifestacions i inquietuds manifestades
per l'Ajuntament i els veïnats sobre les
olors de l'escorxador.

ENCARA NO S'HA PROTEGIT LA COVft
PREHISTÒRICA DE SON CAULELLES...

Hi ha comanada una porta de ferro
per poder—Ia tancar i evitar que Ia
tornin rompre i embrutin Ia cova de bell
nou, però encara no està llesta.

*S#̂
PROJECTES

I CULTURALS?
D'ALTRES CENTRES SOCIALS

P1 CC"VwDt d'E5 Pla de na Tesa ia
és també de propietat municipal. En
aquests moments s'està fent un projecte
per mirar d'ubicar—hi les 'necessitats
socials, culturals i esportives d'aquell
nucli.

INSTITUT DE BATXILLERAT?

Dins aquest mateix desembre vàrem a?
anar amb el regidor de cultura i
educació, Antoni Montilla, a parlar amb
el delegat d'educació per dur endavant
aquest centre de BUP al terme. Si hi ha
possibilitats s'ubicarà, com ja havíem
avançat, per Ia part d'Es Figueral i Es
CaUIl*.

.Xv̂  ->•-.
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SEMBLA QUE EL CENTRE DE SALUT
ENDARRERIT...

ESTA

Hi ha una sèrie de problemes amb el
constructor. Trobam que va molt lent i

EL CAMI DE "SA BOMBA" S'HA
D'ARREGLAR. TENIU EN COMPTE QUE ES
TRACTA D'UNA VIA HISTORICA QUE CAL
PROTEGIR?

Si. Almenys el troç d'empedrat no
serà asfaltat. S'amillorarà el camí en
Io possible sense posar-hi asfalt.

Gràcies i fins Ia propera

LA REDACCIO



40 MEERBES OE BETLEM

Som a Nadal, temps de betlems. Vos
heu demanat mai quines són les herbes
que empram per fer els betlems? Són dues
castes de plantes inferiors, els líquens
i les molses.

Les molses pertanyen al grup de
vegetals més utilitzat en Ia confecció
dels betlems i són aquestes plantes que
formen com una catifa verda damunt Ia
terra.La seva morfologia és molt
particular, trobant-s'hi una mena de
fulletes i una tija amb uns ricoids per
aferrar-se al substrat.A vegades podem
observar les molses amb una espècie de
càpsula al final de Ia tija que és
l'òrgan reproductor d'espores.

:̂ f̂ -̂'4ufc.'!,Tvfc". • X£¿^?.ñ¿K.«i.'<-

Diversos tipus de molses; Amb detall les fulles i càpsules productores d'espores

A les Balears tenim devers 250
espècies de molses, devers 40 a
Marratxí, Ia majoria de les quals es
troben als pinars i alzinars de Sa
Vileta. També són freqüents en els llocs
més ombrívols de Ia garrig« de Son
Cauielles.

EIs líquens són organismes
constituïts per una alga i un fong, que
viuen associats en simbiosi. El fong
absorbeix l'aigua i els minerals,
mentre l'alga fabrica els aliments
mitjanÇant fotosintesi. EIs que
utilitzam als betlems corresponen al
gènere Cladonia, del qual en tenim S
espècies a Marratxi5 uns formen una
espècie d'endívia petitona i altres
semblen coixinets de monja en miniatura.

MIQUEL ANQEL FONT

rt& Bestlesi
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anoraMA MUSICAL, 2—

A MODO DE
PETITA OBERTURA

Com podeu observar a ta por-
tada, aquesta publicació surt
a llum publica el mateix dia

de Ia I TROBADA DE DOCU-
MENTALISTES MUSICALS.

I no és casualitat.

Feia estona que des del Cen-
tre de Recerca i Documenta-

ció Històrico-Musicat de Ma-
llorca donàvem voltes a Ia

idea d'una publicació que do-
nàs a conèixer les activitats

que duima terme. Després de
plantejar-nos diferents pro-
jectes vàrem arribar a Ia con-

clusió que el millor era ofe-
rir unapossibititat de comu-
nicació a totes aquelles insti-
tucions, entitats, grups i per-
sones que, d'una manera o al-
tra són els protagonistes del

Fet Musical a les nostres I-
lles i, per tant, conformen Ia

rao de Vexistència del Centre.

Aixi doncs, PanoraMA MU-
SICAL vol ser un informatiu

sobre tot allò que tengui re-
lació amb Ia Música a i de les

Balears i les Pitiüses, aixi
com una eina de difusió de

tes activitats, projectes, curo-
lles i sentiments de tota Ia
gent engrescada en aquest

ample i meravellós món
de Ia Música.

La veritat és que no ens hem
encomanat gaire a ningú:

no tenim colJaboradors,

ni subscriptors, ni lectors, ni
patrocinadors... però confiam
que amb un minim d'interès i
de bona voluntat per part de
tots Ia cosa funcionarà. No de
bades creim que Ia idea val Ia
pena!

Ja ho sabeu tots:

Entitats musicals en general,
Associacions,
Fundacions,
Escoles de Música,
Escoles de ball,
Corals,
Orquestres,
Bandes,
Conjunts,
Agrupacions de ball
Promotors de festivals, cur-

sets, concursos, trobades,
concerts, audicions.»

I, també, en pla mes personal:

Instrumentistes, Cantaires,
Directors, Afinadors, Balla-
dors, Cantautors, Composi-
tors, Constructors o restau-
radors, Critics, Professors,
Recopiladors...

O, senzillament, ets oients, ets
espectadors.

Tots aquells que tengueu al-
guna cosa que dir sobre Ia
Música nostrada quedau con-
vidats a participar. Hi ha lloc
per a totsF

CENTRE DE BECERCAI DOCUMENTACIÓ
m^TÒHICO-MUSICAL DE MALLORCA
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EL CENTRE DE RECERCA
I DOCUMENTACIO

HISTORICO-MUSICAL
DE MALWRCA

Ef tracta d'un organisme de
caràcter privat, promogut,

creat i mantingut per un
grapat de persones que,

d'una manera totalment vo-
luntària Ii dediquen bona
part del seu temps lliure.

La finalitat del Centre és
cubrir un buit quant a docu-

mentació musical referida,
especialment, a VIlIa de Ma-

llorca, però preocupant-se
també del fet musical a les

demés llles, aixi com d'aque-
lles manifestacions relacio-

nades tant amb les Balears
com amb les Pitiüses que pu-

guin haver trascendit mar
enllà.

Elmaterial arxivat corres-
pon al món de Ia Musica en
el sentit més ample: partitu-

res, fotografies, articles, lli-
bres, programes de concert,

discos, cassettes, i, fins i tot,
alguns enregistraments inè-
dits en cinta magnetofónica.

L'iniciador de Ia tasca del
Centre fou Joan Parets i
Serra, el qual començà als

anys seixanta, juntament amb
Jaume Rovira i Ramis, escri-
vint et treball intitulat "Indi
ce catalogo de las obras mu-

sicales de autores mallorqui-
nes, existentes en tos archi-

vos de Ia Diócesis, anteriores

at sigío XX (1965). L'any 1984
etgrup de persones que se-
guien endavant amb Ia tasca
de recopilació i arxiu de ma-
terial, integrat bàsicament
pel mateix Joan Parets,
per Pere Estelrich i Massuti
i per Biet Massot i Muntaner,
pren el nomde Centre de
Recerca... En aquell moment
Ia seu de Ventitat estava ubi-
cada a Inca. Posteriorment ha
passat per Lloseta, Ciutat i en
aquests moments està situada
a Ia vila de Sineu.

EIs apartats de Ia catalogació
i arxiu s'han resolt amb Ia
següent divisió:

-Compositors
-Intèrprets
-Entitats musicals
-Manifestacions periòdiques
-Ambit geogràfic
-Bibliografia "
-Discografia

El Centre mantén estreta re-
lació i cot.taboraçió amb les
institucions, tant administra-
tives com culturals i acadè-
miques, aixi com amb les en-
titats musicats tant de tes I-
lles com de fora.

L'arxiu del Centre està obert
a tothom. Qualsevol persona
que necessiti documentació
relacionada amb el Fet Musi-
cal o que pugui aportar algu-
na casta d'informació sobre
el tema es pot posar en con-
tacte amb et Tfn 52 OO 4O
o amb l'adreça actual:

Pça Sta Caterina Thomas, 1
O7SlO SINEU
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L'INSTITUT
DE MUSICOLOGIA

'PAU VILLALONGA"

A finals de l'any U86 « va crear a Ciutat
Hnstitut.. Ei naixement d'aquesta entitat

fruit deb contactes que va haver-
hi entre diferents persones que estaven
interessades per ta. música i, en concret,

per Ia musicologia. Es feia
una entitat que pogués canatitzar. >,orga-
nitzar, orientar i coordinar tes diferents
iniciatives individuals. D'aquesta manera

es podria dur a terme una tasca coUecti-
va dins el camp de Ia investigació musico-

lògica, i a més a mes, podria obtenu ŝe
més fàcüment el recotzament de l'Admi-

nistració.

L'objectiu bàsic de l'entitat consisteix en
l'estudi i investigació del patrimoni musi-

coU>gic que es troba a tes nostres iUes.
Malgrat tradicionalment Ia musicologia
ha estat relacionada amb l'anomenada

música antiga avui es fan estudis musico-
logies de tot tipus, inventariS| catategaci-

ons, transcripcions, recutts iconogràfics,
musica tradicional contemporània, ins-

truments etc_

Ara com ara Ia feina que ha duit a terme
llnstitut sfca concretat príncipabnent en
l'inici dïnventaris de manuscrits musicak

que es troben en eb arxius d'algunes es-
gtesies o institucionSi Aquesta tasca es

considera ía. primera passa necessària per
poder conèixer el material amb que

comptam i a partir d'aqui poder treure
conclusions referides a com era Ia música
que feien eb nostres avantpassats, quines
eren tes seves caractéristiques, quins ins-

truments feien servir, etc_

La investigació que es va fent es veu
Domptementada amb altres activitats que

donen projecció a Hnstitut vers l'exteri-
or. AJxi enguany, amb el suport de Ia Di-
recció General de Cultura de te. Comuni-
tat Autònoma, es varen organitzar unes

conferències dedicades a 'X2onstruccio i
restauració d^nstrumentc". La primera de
tes conferències va donar-la en Joan Mo-
rey, i va parter de 'Bs instruments de te

coUa de xeremiers" matèria de te qual el
conferenciant n'és un gran espectensta i
auHMra un dete pocsconstructorsde xere-
mies, fobiol i tambori que queden a fUte.
La segona fou donada per Joan Marti,
persona que gaudeix a niveO estatal d'un
gran prestigi votii a constructor de claves,
ctevicordis, espinetes etc_ La conferència
es va tituter ^Construcció d'instruments
de tecte". Parte sobretot d'instruments his
torics, encara quc tambe es referí a Ia se~
va experiència personal com a construc-
tor. La darrera conferència te va impar-
tir Jaume Vidal, el qual ja compta amb
una Uarga experiència com a restaurador
d'instruments aqui a MaUorca. La seva
conferència consisti en comentar dife-
rents trebaUs de restauració que eU ha
fet, i que es varen mostrar a través de
dteposHives.

A mes d'aquestes activitats també es va
organitzar una exposició de fotografies
fetes per Joan Capéttà sobre "Iconografia
Musical a La Seu", que fou comentada per
Romà Escates en una visita posterior a Ia
CatedraL Finabnent es va reaützar una
visita a l'orgue de Ia Seu dirigida per Pere
Reynés i Antoni Mutet, en te qual expUca-
ren Ia història de l'orgue, tes seves princi-
pak característiques i tes fases de te res-
tauració que es duu a terme. Ek assistenti
pogueren pujar a l'orgue i veure de prop
efc tubs, el teclat, te cadireta, i el complex
mecanisme que fa sonar un orgue.

Per a l'any vinent Hnstitut té previst con-
tinuar eís trebaUs d'arxiu i organitasar un
altre cicle de conferències de divulgació
que serà anunciat oportunament.

Qualsevol persona interessada en f*
soci o rebre informació puntual de tes ac-
tivitats de lTnstitut pot posar̂ hi en con-
tacte escrivint a:

DíSTTTUT DE MUSKX>LOCTA T*AU VI-
LLALONGA"
C/ Costa i Ltebera 2-A, ter
O7OO5 Ciutat
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LA PRIMERA TROBADA
DE DOCUMENTALISTES

MUSICALS A LES BALEARS

L'objectiu d'aquesta I Troba-
da és Ia reunió tTaquellesper-
sones que, d'una o altra mane-

ra, tenguin atgun tipus de
contacte amb documents

-escrits, gràfics o sonors-
que es relacionin amb el nos-

tre Fet Musicat.

At llarg de Ia jornada de tre-
ball es posaran en comú una
sèrie de punts i es faran u-
nes propostes dirigides a Ia
possibilitat d'emprendre al-
guna tasca organitzada. Es

plantejarà també Ia conveni-
ència d'establir trobades pe-

riòdiques.

Com a participants, a Vhora
de redactar aquest escrit, hi

ha inscrites tes següents per-
sones:

Gabriel Aguilera i Perelló
Joan M. Arbona i Comelles

Xavier Carbonell
Joan Company i Florit

Cartes Costa i Salom
Francesc Crespi i Canellas

Josep Estelrich i Costa
Pere Estelrich i Massuti

Antoni Giti i Ferrer
Gabriel Julià i Segui

Joan Manresa
Biel Massot i Muntaner

Bartomeu Mulet i Ramis
Joan Cartes Palos i Nadal

Joan Parets i Serra
Antoni Pascual i Nadal

Antoni Riera i Estaretles
osa M.Rodriguez Hernández.

Antoni Roig i Sierra
Joan Rosselló i Lliteras
Ramon Rosselló i Vaquer
Joan Segura i Aguiló

Les entitats a tes quals repre-
senten o amb les quals estan
relacionats son les següents:

-Arxiu Diocesa. de Mallorca
-Associació d'Amics de Ia Banda
Sonora
-Associació de Compositors
Centre de Recerca i Documentació
Històrico-Musical de Mallorca
^2EF de Menorca
^ol.lectiu d'artistes lirics
-Fundació Pública de les Balears
per a Ia Música
^Jrruft "Aires de Pagesia"
-Institut de Musicologia "Pau Vi-
llalonga^
-Música Nostra
^7niversitat de les Illes Balears.

I, per acabar, tes comunicaci-
ons anunciades són:

-La investigació musical a partir d'un
grup de bsül popuUu*. .
-Catàfag del petit fons musical de l'arxiu
del Monestir de Santa Etisabet (Monges
de Sant Jeroni) de Ciutat.
-Magi Ficrf, Mestre de Capetta de Ia Seu.
-Necessitat de documentació sobre autors
i interprets batears amb enregistraments.
^3rganistes i mestres de cant de fat Parrò-
quia de Sineu en eh> segfas XVU i XVUL
-Manuscrits Musicate dete Certàmens Ci-
entifico-üteraris del Seminari de Mattorca
-El Cant Gregorià i eb Franciscans TXXH.
-El moment actual de Ia Música popular
-Notes per a Ia història de fe Musica a
Mattorca (segles XW-XVH)
-Fitxa de eatatogació de manuscrits musi-
cafe
-El Centre de Recerca, i Documentació His-
torico-Musical de Mattorca
-Sobre ta. discografia beJear
H*tda Musical de les Balears
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ACIS I GALATEA
D9ANTONl LLlTERES

Encara ara, el Barroc és
noticia. El Barroc musical

vull dir. Adesiara s'estrenen
partitures trobades a bibli-
oteques o museus o s*inves-
tiguen £ es renoven partitu-
res ja conegudes, recercant

el purisme o Vestit més fidel
per interpretar-les.

També les òperes dels segles
XVH i XVIlI es reestrenen
amb nous muntatges i esce-

nografies històriques.

TaI es el. cas de Vòpera "Acis
y Galatea", d'Antoni LLiteres i
Carriój Ia qual en poc menys

d'un any ha estat muntada
dues vegades, amb enregis-

trament televisiu inclòs.
En efecte, et passat

gener fou escenificada al
Circulo de Bellas Artes de

Madrid i ara ho ha estat no-
vament a Segòvia, sempre a

partir d'una idea d'Alicta
Lazaro, llautista castellana,

estudiosa de les formes i
estils en Ia Música Antiga.

1 si al Circulo de Madrid el
muntatge anava signat per

Carlos Harmusch, el més
recent és obra de Gustavo
Tambascio. Més ambiciós

i amb ganes d'exportar-se
fora d'Espanya. (Vendrà a

Mallorca?).

Antoni LLiteres i
Carrió va néixer el i8 de

Juny de Í673 a Artà, anant a
parar a Madrid al Real Co-
|ggf'o de Niños Cantorcicos,

per influència de Joan
Massanet i Terrassa, capellà
d'altar del Rei Carles II.
AIs vint anys fou nomenat
"músico violón" de Ia Capella
Reial i poc a poc fou ben
considerat com a músic i
àompositor.
Treballà a Ia Casa d'Osuna,
estrenà diferents operes i
s'encarregà amb altres músics
de reorganitzar et material
de Ia Reial Capella a Madrid,
després de Vincendi de 1734.
Són paraules del Pare Feijoo
a "Música en los templos":
"Algunos extranjeros hubo
felices en esto, pero ninguno
más que nuestro don Antonio
de Literes, compositor de
primer orden y acaso el único
que ha sabido juntar toda Ia
majestad y dulzura de Ia
Música antigua con el bullicio
de Ia moderna".

P. E. Af.
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SOBRE LA
COL.LECCIÓ MÜSICA

Ja són al carrer els dos
primers volums de Ia nova

cotÀecció de llibres de temà-
tica musical del Centre de

Recerca i Documentació
Històrico-Musical de Mallor-

ca, en colÁaboració amb Ia
revista Pòrtula.

BREU HISTÒRU MUSICAL
deIes

nXES BALEARS

"Breu història musicalde les
Balears" i "Rere les passes de
Bach" sónt respectivament, ets
titots. El primer, és Ia reedi-
ció, corregida i augmentada,

de Vobra que sobre apunts de
Joan M Thomàs ja havia pu-

blicat Joan Parets i Serra
fa uns anys. El segon és el

relat sentit d'una passejada
per terres alemanyes, cercant

Vesperit del gran Músic.
Biel Massot i Pere Estelrich
en són els autors i et pròleg

és d'Antoni Vaquer, també
pelegri musical.

No vull fer una critica ats
textos esmentats, no és aquest
et lloc ni el moment. El que si
m'agradaria demanar és que,

ja que iniciar una col·lecció
de qualsevol tipus no és tasca
gaire dificil d^emprendre, els
editors continuin endavant
amb altres titols. Estic segur
que al voltant seu hi ha tre-
balls, estudis, projectes d'in-
vestigació i mil i una cosés
més, esperant sortir al carrer
i veure Ia llum.

Aquesta col.lecció pot ser una
referència a l'hora de publi-
car reculls d'articles o anàli-
sis que per Ia seva extensió o
temàtica no tenen cabuda als
altres espais reservats a Ia
Música (premsa diària,
premsa forana, El Mirall,
LLuc o aquest mateix butlleti,
per citar alguns exemples).

Endavant, doncs amb et pro-
jecte. La continuïtat costarà
esforços i diners. Serà qües-
tió que les Institucions (com
ara el Consell Insular de Ma-
llorca, patrocinant Vedició
d'aquests dos primers vo-
lums) no quedin darrere.

RERE LES PASSES
DE

B A C H



-pa,noraMA MUSICAL, 8
PREMI INTERNACIONAL DE COMPOSICIÓ

BASES (Oclubre 1989)

Col·labora: Fundación de los Archipiélagos Españoles

ARTICLE l'
L'objecliu it';i(|iiest concurs és estimular ¡ difondre Ia producció d'obres

simfòniques contemporànies, afavorint al màxim Ia llibertat creativa, sense cap
limitació d'estil.

ARTICLE 2"
La peça haurà d'adaptar-se a l'orgànic de l'Orquestra Simfònica de les

Balears "Ciutal de Palma", que és el següent:
2.2.22 - 4.2.3.0 - perc. - cordes.

ARTICLE 3'
Cada compositor presentarà una sola obra, Ia qual haurà de ser inèdita i no

estrenada ni enregistrada per cap medi de reproducció mecànica.
De Ia partitura es presentaran 5 exemplars, amb un lema que figurarà

juntament amb el títol de l'obra a l'exterior d'un sobre tancat, que haurà de portar
Ia identitat i direcció de l'autor.

ARTICLE 4'
Tot el material haurà de ser remès, per correu certificat, a Ia FUNDACIÓ

PÚBLICA DE LES BALEARS PER A LA MÚSICA, carrer Vicenç Joan Rosselló,
22. 07013 Palma de Mallorca (Spain).

El lerniinide presentaciód'originalsestancaràeldia 31 demaigde 1990.

ARTICLE 50

El jurat donarà a conèixer el nom del guanyador en el mes de juny de 1990.
Les decisions del jurat són inapel.lables.
La dotació del premi serà de 1.000.000 ptes. en caràcter únic i indivisible.
Les obres no premiades seran lomades als autors, prèvia sol·licitud, en el

termini màxim de dos mesos després d'haver finalitzat el concurs.

ARTICLE 6è

La FUNDACIÓ PÚBLICA DE LES BALEARS PER A LA MÚSICA i Ia
Fundació ACA es comprometen a l'estrena de l'obra per part de l'Orquestra
Simfònica de les Balears "Ciutat de Palma" en el marc del festival de Música
contemporània "Encontres de compositors", el qual es realit7.ara a Palma anual-
lllClll.

Les esmentades Fundacions es reserven el dretd'establir les condicions pcr
a Ia difusió i Ia reproducció, podent realitzar l'edició de Ia partitura i
l'enregistrament en qualsevol moment.

L'autor premiat, per Ia seva part, es compromet a reservar Ia primera
audició durant l'any següent a Ia concessió del premi, a Ia vegada que està obligat
afacilitarelcorresponent materialescrit perala interpretació.aixfcom a l'entrega
de l'original de Ia partitura, el qual quedarà en poder de Ia FUNDACIÓ PÚBLICA
DE LES BALEARS PER A LA MÚSICA.

EIs drets de propietat quedaran en poder de l'autor, el qual haurà de fer
constar, però, en els programes i cada vegada que s'interpreti l'obra, el text: ' ' Premi
de Composició de Ia FUNDACIÓ PÚBLICA^DE LES BALEARS PER A LA
MÚSICA".

ARTICLE 7è

La oarticioació en el concurs suposa l'acceptació lolal d'aquesles bases.

Propera sortida: 21 de març
Enviau el material al Centre

de Recerca (Pça Sta Caterina
Thomàs, 1 O7SÍO Sineu)

o a Ia revista Pòrtuta (S'Es-
cota Vella s/n O714l Pòrtol)
Per a informacions curtes:
Fundació Pública de les Ba-

PanoraMA MUSICAL
Coordina:

Edita:

Col.labora:

lears per a Ia Música (Tfn ImPri™*x "Apòstol y CMIi-
287565) zador(Petra) o.L.:FM 1532/39



EL "CAMI OE SA BOMBA1 //

L'anomenat camí de "Sa Bomba" és un
dels que l'ftjuntament ha triat per
acollir-se al pla del Govern Balear per
a Ia millora i construcció de camins de
servei rural. La importància d'aquest
cami resideix en què s'hi ubica una
relíquia de Ia nostra història i una de
les joies arqueològiques del nostre
terme. Es tracta de les restes d'una
calçada empedrada, catalogada com a
romana, que podria desaparèixer segons
el tipus de millora que es faci en
aquest camí.

Ja el mes de setembre "Pòrtula" va
cridar l'atenció sobre el perill que
podria suposar incloure el camí de Sa
Bomba en el pla de camins rurals de
Balears i el mes passat el diari "El
Dia" publicà a primera plana Ia notícia
que l'Ajuntament de Marratxí planejava
asfaltar una via romana.

Segons les notícies que circulen
darrerament sembla que això no serà
així, sinó que es protegirà. I realment
l'únic que cal és Ia protecció, ja que
aquest camí figura en el catàleg
d'edificis arquitectònics i llocs
arqueològics protegits de Marratxí. La
seva ressenya diu:

"Fragment de camí empedrat,
probablement d'època romana, d'uns
dos—cents metres de llargària per uns
tres metres d'amplada. El paviment de Ia
calçada està realitzat en part a base de
lloses de pedres i en part amb còdols".

El catàleg Ii dóna un grau de
protecció tipus A que s'aplica als
elements i edificis que, per Ia seva
singularitat històrica o arquitectònica,
requereixen una conservació integral. La
protecció afectarà tant a l'exterior com
a l'interior de l'edifici o element
catalogat.

Hem d'assenyalar en aquest sentit
que el camí de Sa Bomba va paral.lel al
torrent de Coanegra i condueix a Ia
carretera de Santa Maria—Bunyola des de
Ia carretera d'Inca, i que Ia vorera que
dóna al torrent es troba plena de fems.

Finalment hem de dir que segons el
mateix catàleg mencionat, en aquest camí
només són possibles obres de
conservació, consolidació, restauració,
supressió d'afegits sobre l'element o
les obres derivades d'una investigació
arqueològi ca.

M.A.F.
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ALLO MES PREOCUPANT

Està a l'ordre del dia la qüestió
de Ia conservació i de Ia protecció de
les restes arqueològiques més
importants de Marratxí. Dos punts: Ia
cova-naveta pretalaiutica de Son
Caulelles i el boci de calçada romana
<o medieval, no gaire especificat)
del crtrni de "Sa Bomba".

Dues manifestacions culturals de
primer ordre, mai tengudes en compte en
Ia seva veritable vàlua per les
autoritats competents. 0 així sembla.

Quant a Ia naveta d'es camp de
futbol, en terrenys de Son Caulelles,
n'hem parlat moltes vegades. A Ia fi
després d'anys d'oblit i brutícia'
l'AjuntMwnt es va decidir a demanar
l'*jut de Belles Arts per a netejar-la.
Ho feren, hi posaren una porta per tal
de protegir-la i, al cap de molt poc
temps, qualcú insensible, ignorant
total, dement o terrorista cultural Ia
va fer bocins. I d'això ja fa mesos. Es
parlà de posar-n'hi una altra, de
ferro, però encara no està llesta
M*ntres,. sla desaprensius segueixen
omplint-la de fems i porqueria. Un
desastre imperdonable, tenint en compte
que es tracta d'una joia en el seu
gènere i, sobretot, única a Marratxí.
Gairebé l'únic monument que tenim
important, de moment... qualsevol dia
Ia trobarem convertida en piscina o
:lot negre, com ha passat amb altres,

terme mateix, que han tengut Ia
desgràcia d'estar situades dins
terrenys urbanitzables.

CaI cercar una solució. I fer-ho
ràpidament. L'Ajuntament, com a suposat
defensor dels valors i característiques
pròpies del poble, entre altres coses?
s hauria de posar al davant de Ia sev¡
conservació i protecció. L>e.coT*

cúuuràt de 'T3' * COneiXer COm a "cultural i patrimoni arqueològic i
arquitectònic, el poble en si haura de
defensar ">nsCÍènci* «e Ia =-va vàlua i
efensar-ho com a cosa pròpia... Queden
moltespasses a fer, però com més tard
es decAdesqui donar-les, pitjor

Una de les possibilitats que es va
apuntar en el seu dia fou Ia cessió al
poble per part del propietari. No sabem
si es tractava de paraules en buit o b«
pronunciades en moments d'eufòria» el
cas és que encara no hi ha hagut cap
acció que demostràs l'interès de dur a
terme aquesta intenció. Doncs bé, creim
que, d'entrada, hauria d'esser
L'Ajuntament el que es posàs al davant
de gestions serioses encaminades a
garantir Ia conservació de Ia cova com
a patrimoni de Marratxí; a veure si
entremig d'accions tendents únicament a
l'explotació del sòl, en matèria
urbanística i especulativa, entremig
1- accions que condenen Marratxí passa a
passa a Ia degradació de medi ambient i
dels seus trets característics, n'hi
hagués alguna de positiva que ens fes
per un moment, relluir l'orgull del
qual fa estona que pareix que estam
mancats.

Referit al camí de Sa Bomba no
serem tan llargs. Per a Ia informació
general vos remetem a l'article de les
planes centrals. Es prou explicatiu i
eloqüent envers Ia situació actual de
l'esmentat cami. Només hi volem afegir
que és necessari que l'Ajuntament no
badi, vagi amb peus de plom i posi tots
els efectius i recursos a Ja seva
disposició en estat d'alerta permanent,
damunt les "millores" que s'hagin
defectuar. CaI pensar que qualsevol
disbarat que es fes seria irreversible
i, d'altra banda, ja sobren els que
shan fet fins a l'hora present.

ALLO MES NOVEDOS

oferf« tracta del suplement que vos
MUSÏ™ ox aq?e5t ™-«Pl«ri PanoraMA
Sntr2 H U Í a col-l«b°r« amb el
l·lTmtíZi MB Recerca i Documentació
Histònco-Musical de Mallorca en Ia
seva confecció i edició. Creim que ».
una vàlida aportació al Fet Musical de
les nostres Illes que molts de voltros
ontemplareu amb interès, i tots sabreu

apreciar en base a l'esforç que suposa.

ALLO MES RITUAL

Ara ve Nadal, menjarem torrons
beurem llet d'ameUa, per ven?ur.
cantaremcaneons i, indefectiblement,

mo.1E*2S db'aneySsÏe5teS > ^^*
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Avui obrim aquesta secció no com un
espai de cuina convencional, sino amb
el desig de treure de l'oblit a què es-
tan condemnats molts dels plats típics
de Ia nostra Mallorca antiga.

Mes a mes anirem cercant aquella
gent del poble amb traça per Ia cuina.
Però Ia revista està oberta a les
suggerències i tot aquell que vulgui
col.laborar amb nosaltres ho pot fer
posant-se amb contacte amb Pòrtula.

Sense més, posarem mans a l'obra
amb Ia recepta que inaugura aquesta
nova secció. Es tracta d'un plat nada-
lenc. El seu nom mateix sona a Nadal.
Ens l'ha cedida nfolt amablement M.M.M.
Es una recepta molt antiga, que té
possiblement més de dos-cents anys
d'existència, extreta del receptari fa-
miliar de Ia persona que ens l'ha dona-
da.

/5

-SALSA DE NADAL-

Ingredients:
1 lliura d'ametlles
1/2 lliura d'avellanes
1/2 lliura d'anous
10 unces de sucre mòlt
1 panet
3 ó 4 vermells d'ou

Se torren, pelen
ametlles, les avellanes
es mescla amb el sucre.

i molen
i les anous.

les
Tot

Es posa al foc, en una olla nova,
aigua amb un panet. Quan ha bullit molt
i el panet està desfet es lleva del foc
i es deixa refredar.

Amb les ametlles, avellanes, anous i
sucre s'hi mesclen els vermells d'ou, i
amb l'ajut del brou del panet es fa
passar Ia pasta per un sedàs molt fi,
fent-ho passar amb Ia mà per Ia tela.

Es torna posar al foc i, sense
deixar de remenar-ho, es fa bullir tres
o quatre hores.

No es
postre o
de carns,
profit!

sap bé si és un
es fa servir com a
En tot cas és molt

plat de
guarnici ó
bo. Bon

T.

^feuktm<a6it

^ce&ceba6

S'Escola Vella, s/n
07141—Pdrtol

IMPRÈS DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Carta d'ordre al BANC o CAIXA
Agència na Carrer
Localitat

Distingits senyors:
Vos agrairé que, fins a nova ordre, vulgueu atendre amb càrrec al meu compte corrent,

els rebuts que vos siguin presentats per Ia revista PORTULA, corresponents a Ia meva quota.

de de

(signatura)

Nom del Subscriptor

Sr.

C/

Localitat

Titular del Compte Corrent

Sr.

C/

Localitat

C/C. n°

(Enviau-ho, omplert, a l'adreça indicada en el marge superior
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DONEM LES BRACIES A FORD.

No es pot afirmar categòricament
que Ford sigui el millor director de Ia
història del cinema. Això és només una
opinió personal.

El que sí és cert és que hi ha una
sèrie de característiques que el fan
diferent, especial.

Impecable analista del personatge,
tots ells sempre ben traçats, en els
que Ford profunditza de manera
meravellosa i minuciosa.

Poc amant de l'oposició entre el bé
i el mal ni de les intencions
moralitzadores, els arguments de Ford
són plens d'elements diferents, que ell
sap conjuntar de forma que ens doni
quasi sempre un resultat excel.lent.

Les seves obres, es diguin "La
diligència", "L'home tranquil", o "The
searchers", són tot un curs i un mirall
per a qualsevol director, i si no que
Ii demanin a Mann o Scorsesse.

Parlar de J.Ford, és parlar de John
Wayne, el seu actor preferit i sempre
inevitable en Ia filmografia del
realitzador.

"The searchers", mereix un
comentari especial i el millor western
de Ia història i una autèntica
meravella quant a realització; Guau!.

Ford no només és western (L'home
tranquil), però el western és John Ford.

Per tot això i molt més:

Donem les gràcies a Ford.

ANTONI RUBI

UN DISC RECOHANABLE

Hi' ha h*gut vàries supwband*s,
(anomenades "big bands", als països d«
parla anglesa), originari»» d* Ia
dècada dels 70, ( o potser abans), que
han marcat d'alguna manera l*evolucio
del Pop-Rock actual. Estic xerrant de
grups com els Pink Floyd, Dir* Straits,
Ia E Street Band d'en Bruce Springsteen
i d'altres.

Passarem a parlar del millor disc
del grup britànic Dire Straits, liderat
pel sensacional Mark Knopfler. El disc
es diu "Alchemy-Live". i com diu el
títol, es tracta d'un disc-recopilació
en directe. Es un disc molt complet ja
que abarca els diferents tipus de
composicions que interpreta el grup.
Possiblement manca alguna bona peça per
recopilar en aquest elepe, però cal dir
que el nivell de les cançons és
altíssim. Mes o menys, totes les peces
tenen Ia qualitat aconseguida als
enregistraments d'estudi, i fins i tot,
hi ha una d'elles que sobrepassa aquest
nivell i tots els marcats per Dire
Straits fins ara. Es tracta d'una peça
prou coneguda per a tots els seguidors
de Dire Straits, i que es diu "Sultans
of swing", < arran d'aquesta cançó un
periodista, any més tard, va baptisar
els components del conjunt els "sultans
del swing o del ritme").

A l'album entren temes de tots els
altres discs del grup, signats pel
genial Knopfler, vocalista, guitarrista
i arranjador del grup. A gran part del
temes predomina, per damunt dels altres
instruments, una guitarra elèctrica,
que, per al qui escolta, s'arriba a fer
característica i curiosa, i per uns
altres (entre ells, jo mateix) es fa
inoblidable.

En conclusió, és un disc molt
recomanable, que té uns certs aires
rockers, però que per això no deixa de
ser un dels màxims representants, de 1*
millor música moderna a nivell mundial.

JAUME TUBORES BERBA

0*

/



EL FORN DE MICROONES.

Heu pensat que molts de vosaltres
podeu tenir, a casa, un aparell
semblant a un Radar? I que aquest
aparell serveix per a escalfar els
aliments? Es el microones.

Les microones són ones
electromagnètiques que s'emplacen entre
les de ràdio i els infrarroigs, amb una
longitud aproximada de 6 cm.
S'utilitzem, per exemple, en les xarxes
de comunicació i transmisions via
satèl.lit. El Radar funciona també amb
microones.

Quan les microones arriben als
aliments, fan que les molècules vibrin
al ritme de les ones. Aquest frec
molecular produeiex Ia calor. Les
molècules que vibren són les que tenen
un dipol, és a dir, una separació de
càrregues (com l'aigua, de fórmula
H-O-H, amb . càrrega positiva a
l'hidrogen i negativa a l'oxigen>. El
plat, per exemple, no té molècules
dipolars i, per això, poden treure'l
del forn sense cremar-nos.

COM ES PRODUEIXEN LES MICROONES?.

Per generar microones s'utilitzen
uns aparells, anomenats "Magnetrons",
que consten d'un potent electroimant
voltant a un càtode (pol negatiu).Els

electrons del càtode, degut a
l'electroimant, emeten unes ones que,
transportades a través d'una canonada
guiaones, es duen a Ia cavitat del
forn, des d'on es distribueixen en
totes les direccions.

AVANTATGES
MICROONES.

INCONVENIENTS DELS

Les microones fan efecte sobre el
volum. Arriben fins a 4 cm. de
profuntitat (a 1,5 cm. és el punt de
màxima calentor). A més, són molt
ràpides, sobretot per a congelats
(l'aigua vibra molt bé amb les ones), i
per a verdures, que així conserven
millor les vitamines ino es cremen. Un
altre avantatge és que, a. l'apagar
l'aparell no es gasta més energia, al
contrari de les plaques elèctriques,
que malgasten energia.

L'inconvenient principal del forn
de microones és que les peces grosses
no poden esser-hi cuinades. A més, els
aliments no queden daurats, a no ser
que l'aparell disposi d'una resistència
adicional. Quant a Ia seguretat de
l'aparell, el punt feble és Ia junta de
Ia porta: ha de comprovar-se, de tant
en tant, que no hi hagui fugides d'ones
(Ia finestreta, transparent, té una
fina xarxa metàl.lica que impedeix
fugides).

Ah! No vos poseu mai al davant d'un
radar! Quedarieu frits.

BARTOMEU CARDELL

J?n¿et,*na¿tu &et&tto/ o& *SWa**ei6e*.
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13 de desembre, 2O hores, Església d' Es Pont d' Inca

- Coral del CoUegi Blanquerna (Es Pont d'Inca)
- Coral Gavines Blanques I i II (Col.legi Sant Gaietà, Ciutat)

14-XII, 2O'30 h., Casa de Cultura- Sa Cabaneta
- Audició comentada "En Pere i el Llop", de S. Prokofiev

Diapositives i comentaris a càrrec de Biel Massot i Pere Estelrich

19-XII, 19'3O h., Casa de Cultura- Sa Cabaneta
- Introducció als intruments: "El Clarinet", per F. Vaquer

23-X*I, 2O'30 h, Església de Pòrtol
- Coral de Porreres

24-XII, 22'3O h, Església d' Es PIa de na Tesa
- Representació "El Betlem avui"

Grup infantil d'Es PIa de na Tesa, director: Mateu Salom

3O-XII, 2O h., Església de Sant Marçal
- Concert de piano: Luca de Marchi

- Concurs de Fotografia
Bases: Ajuntament, Tfn 6O 2O 23
Primer premi: 25.000 ptes i placa; 2on: 15.000 i placa; 3er: lO.OOO i plací

- Concurs de Dibuix escolar. Tema-. Reis Magics
3 premis per a cada cicle. Bases: Escoles i Ajuntament

- Concurs de Betlems
Bases: Ajuntament: Tfn 6O 2O 23. Premi únic: 15.OOO ptes

X P O S I C I O N S a Ia Casa de Cultura - Sa Cabaneta
- Concurs de fotografia DEL 22 DE DESEMBRE
- Concurs de dibuix escolar AL 6 DE GENER
- EIs nostres batles (fotografies històriques, del 19O6 al 1971)
- Marratxí a través dels documents (selecció de 1' arxiu municipal; del

seg!e XVI al XX) (DE LES 19 A LES 20 HORES)

Ii col.laboren: "Sa Nostra" i Consell Insular de Mallorca

A-vujn(AbTficfni de JvLcwwibzi-j



GABRIEL A. VICH

ALEMANYA, NADAL EN LLIBERTAT.

Fins enguany no havia cregut mai
aquells que em deien que el món està
boig, peró els aconteixements viscuts
al 1989 ho confirmen al major dels
incrèduls. Perquè en un any hem
assistit a un dels majors canvis
polítics de Ia història de Ia humanitat.

Es cert que després de veure els
camins de Mikhail Gorbatxov tothom
ensumava canvis a l*orient europeu.
Canvis que ningú sabia ben bé on
arribarien, en què consistirien, si
serien més "de cara a Ia galeria" que
no realitats per a uns pobles que
patien les conseqüències d'un sistema
econòmic que si bé tragué d'apurs als
seus padrins i pares, no era gens vàlid
per a les noves generacions de gent
jove. Aquesta gent jove és Ia gent del
futur, i vist que no ho tenien gaire
clar es van decidir a actuar i al
manco, intentar obrir els ulls de Ia
gent que els manava. A un bon grapat
els sortí malamant, recordem Ia matança
de Ia Xina, però d"altres veuen amb
il.lusió com les seves veus són
escoltades, o al manco això sembla. No
hem d'oblidar tampoc que aquestes veus
de canvi han Començat a sonar en un
moment que Ia crisi dels països de
l'est s'ha fet encara més accentuada.
EIs EUA son forts, el Japó es fort, i
de cada dia Europa està més forta i més
unida. Si tot seguia el seu camí, cosa
molt probable, aquests països acabarien
essent uns quants més del ja massa gran
grapat que són els del tercer món. No
es pot desenvolupar un país sense
produir, sense comerciar, sense
innovar, sense competir, i això no
s'aconsegueix a uns.països en els que
els obrers vist que cobren el mateix
fent u que fent cent, prefereixen fer u
i cansar-se menys. Qui ha posat el
semàfor en verd ha estat Gorbatxov, "si
el camarada gran diu això, si nosaltres
demanam el mateix, ens acabaran per fer
cas" pensaren els dels països veins. I
així ha estat, i un rera l'altre, com
un domino posat en fila han anat caient
els països. Polònia ja té govern no
comunista, elegit democràticament...
quin serà el pròxim?.

El cas més espectacular de tots ha
estat el d'Alemanya demòcratica.El
govern d'aquell país ha hagut d'obrir
fronteres "perquè no els quedava més
remei". EIs habitants d'aquells països
aprofitant l'obertura d'altres
fronteres trobaren diverses rutes cap a
Ia llibertat. Això era l'estiu passat.
D'una manera legal aconseguiren arribar
a l'altra Alemanya. Davant Ia
impotència de les autoritats de
controlar una població, mig recolzada
pel gran Gorbatxov van decidir, perquè
no tenien altre camí, un vespre d'un

dijous de Novembre d'obrir les
fronteres del mur de Berlín. Pareixia
mentida, era com increïble veure com
els soldats alemanys que vigilaven el
mur i que fins hores abans tenien ordre
de matar a qui l'intentàs passar, ara
ajudaven a Ia gent a botar-lo i fins i
tot rompre'n un bocí per tenir com a
record d'una època que ja és història.
Donada Ia velocitat dels aconteixements
més d'un degué pensar que era com un
somni, a Ia fi lliures, per dir el que
vulguin, per anar allà on vulguin, per
poder anar a veure a l'altra banda del
mur aquells parents que deixaren
desprès de Ia guerra i que el ciment
els separà. Ara ja tot només eren
records. Records de fam, de persecució,
de silenci, de desig de llibertat.
Vegeren amb els seus propis ulls com
unes "autoritats" feien miques un
enorme bloc de ciment que ells mateixos
van manar construir, vegeren com Ia
llibertat guanyava una vegada més i Ia
justícia regnava de nou a un bocí més
del planeta.

No crec que d'aquí a Nadal els
canvis donin per a millorar molt Ia
situació dels qui han quedat a
l'Alemanya Oriental. Ara el fugir no té
tant de sentit com abans. Es allò "del
desig del prohibit", que una vegada que
deixa d'esser prohibit perd interès.
Però si més no, de ben segur que aquest
Nadal serà el més feliç de Ia vida de
molts alemanys, tant de l'Est com de
l'Oest, en tot • cas, el més
esperançador, perquè tendran riquesa o
no en tendran, tendran una unitat
Alemanya o no Ia tendran, entraran al
mercat comú o no hi entraran, però al
menys tendran llibertat, dignitat i
seran respectats. El demés ja vendrà,
no càpiga dubte, perquè si el Nin Déu
els ha fet aquest regal enguany, de ben
segur que els demés ja arribaran,
encara que tots hi haguem de treballar.

Bon Nadal
Europa !

tots! Benvinguts a



I.- El simfonisme romàntic mira cap
a Mahler. Al contrari de Richard
Strauss, Gustav Mahler íugí del poema
simfònic per desenvolupar al màxim la
idea de simfonia partint dels cànons
del Beethoven de Ia novena.

Ja amb Ia simfonia "Titan" endevinam
un projecte de futur.

II.- Cent anys després de l'estrena
a Budapest d'aquesta primera simfonia
<2O de novembre de 1889) tenim al
nostre entorn molts i variats
enregistraments que ens l'acosten

* fidelment. Dos d'ells en Ia versió més
completa (Ozawa i Fischer), els altres
en Ia versió definitiva: Walter, Solti,
Bernstein, Haitink, però sense oblidar
Giuliani, Maazel...

PERE ESTELRICH I MASSUTI

OFI jEL-S *w/fw/fff/iwfnHfi>n,

CALAIX RE00RDSl

Un moment de Ia representació "Un ramell de margalides", de Tomeu Crespí
Cladera, en "Es Cine" de Pòrtol, devers l'any 196O. Vegeu Ia "companyia" al
complet en Ia secció "Aquell temps" (plana 20)

Fotografia gentilment cedida per Bartomeu MoIl "Pinso".
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Fa 1OO
del 1889)

anys (desembre

S'aprova el pla de
condicions d'obra del nou
cementeri, format pel
president de Ia corporació
municipal; i el de
pressuposts d'obres i
plànols modificats, format
pel director de les obres,
Gaspar Reynés i CoIl.

L*fo obres d'aquest nou
cemenueri són adjudicades
a Antoni Garcia i Rullan i
a Pere Joan Planisi i
Garcia, per les quantitats
de 107O'5 ptes i 5450 ptes
respectivament.

Bartomeu Larrió i Ramis,
regidor, i Francesc Bar—
rera i Noceras, veïnat d*
Marratxí, són designats
per establir les fites
municipals amb el terme de
Palma.

En fa 75 (desembre,1914)

El Consistori acorda per
unanimitat tomar Ia porta
de dues fulles que han
construït els 6ermans de
Ia Doctrina Cristiana en
Ia via pública que
condueix a Son Capellà
perquè intercepta e'l pas i
constitueix un obstacle.

En fa 50 (desembre, 1939)

L'Ajuntament dóna ordre
de reinstal.lar Ia connexió
d'enllumenat públic a Sant
Llatzet.

Es concedeix permís a
Antoni Faidella Colca,
natural de Barcelona i
veïnat de Granollers,
domiciliat accidentalment
a Ia Pensió La Florida,
per poder fer funcions de
titelles a Ia Pça Bral
Sanjurjo d'Es Pont d'Inca.

El metge titular, Antoni
Jaume, reclama l'abonament
d'una sèrie de quinquenis
pels seus serveis al
municipi. Li deneguen.

S'aprova el pressupost
per a 194O. Suma Ia
quantitat de 10O55O ptes.

Es modifica l'ordenança
municipal d'ocupació de Ia
via pública. La tasa de
rodatge queda així:
carruatges de 4 rodes: 25
ptes anuals, carros
industrials: 10 ptes,
carros sense molles i
cavalleria major: 7 ptes,
carros estirats per
cavalleria menor: 5 ptes,
carretons: 15 ptes,
bicicletes: 1'50 ptes.

Hom augmenta l'enllume-
nat de Sa Cabaneta amb dues
bombetes més.

El regidor Antoni Sastre
Miralles presenta Ia di-
missió amb caràcter irre-
vocable.

Concedeixen permís a
Miquel Falconer, de Palma,
per a construir una casa
de planta baixa en el

solar de Ia seva propietat
del C/ A de l'establiment
de Son Verí.

Gabriel Barrera Ferrer
passa a ocupar inte-
rinament Ia plaça d'au-
xiliar administratiu,
cuidant-se a més de Ia
recaptació dels arbritris
municipals de Sa Cabaneta,
Pòrtol, Es Pou des CoIl i
Marratxí, fins que sigui
cuberta en propietat o
l'Ajuntament adopti una
altra resolució.

En fa 25 (desembre, 1964)

S'aprova el contracte de
recollida de fems en Es
Pont d'Inca, signat amb
Miquel Salom Amengual.

Josep Lluís Fernàndez i
Sampol és nomenat
aparellador municipal sense
plaça en plantilla.

Es aprovat el plànol
d'aparcaments de Ia plaça
del tren d'Es Pont d'Inca.

Gesa construeix una
caseta per a estació
transformadora en el C/
José Antonio, davant el
camí de Sant Jordi.

Autoritzacions: a Josep
Iglesias Escriba per a
instal.lar una fàbrica de
rajoles en una travessera
del C/ de Son Alegre.

A Joan Cifre Llompart
per instal.lar una fàbrica
de biguetes i bigades a un
local de Ca'n PoI .

B i e 1
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Desembre del 1989

EIs components de Ia representació "Un ramell de margalides", drama en vers
de Tomeu Crespí Cladera. Era "Es Cine" de Pòrtol, devers l'any 1960

D'esquerra a dreta. Drets: Tomeu MoIl "Pinso", Tomeu Canellas "Pinso'
Maria "Pinet", Buillem Canellas "6regori", Jaume Ramis "Roca", Mestre JoaA
Sastre (+). El qui guaita és "Sasso".

Agenollats: Pere Palou de Sa Travessa, Buillem Vidal "Ferriol" mestre
Rafel "Porret" < + >, Antoni Canellas "BardiUa".

Fotografia gentilment cedida per Bartomeu MoIl "Pinso'




