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EIs problemes del trànsit a Marratxí no són cosa d'avui. Però sembla que dia a dia es
van agreujant. Durant el darrer mes Hi ha hagut tota una sèrie d'accidents motivats,
especialment, per l'excés de velodtat dins les poblacions. Si a això hi afegim els
problemes derivats de l'aparcament i de Ia imprudent circulació en doble sentit en
alguns dels principals carrers ens trobarem amb Ia dau de Ia qüestió.

La foto de Vicenç Sastre és eloqüent: madò Montserrada "de s'Escola" agrana els
vidres romputs després de Ia topada de dos cotxes, sortosament incruenta, entre els
carrers de València i de s'Escola. EIs innocents veTnats, com tantes vegades, paguen les
conseqüències. Fins quan?

B.

COMUMCAT DE LA SOCETAT PROTECTOBA D'AMMALS I PLANTES DE MALLORCA

La Societat Protectora d'AnimaU i Plantes de Mallorca
desitja alertar els posseïdors de cans per a que no es
deixininfluenciarperunaJarmismedescontrolatiptede
dadesinfundades, referentalaLelshmanlosl D'aquesta
malattia, produïda per un mosoard, en poden ser vícti-
mes els cans. En el cas d'un animal malatt, encara que
toqui i Hepi l'amo, aquest no es contagia. Únicament en
el cas que el moscard piqui Ia persona.

El Dr. Qustavo del Real Cap del Departament de
zoonosi de l'Escola Normal de Sanitat de Madrid, ha duft
a terme un estudi en profunditat d'animals atacats per
l'esmentada malattia i ens atenem als seus resuRats. En
el cas de92 persones en contacte amb20 cans fortament
parasitats, el resuftat és de 0 persones atacades per
Leishmaniosi. AMaMorca l' alarma ha estattan grossa que

devers550cans.mesomenys,han
una campanya alarmista i poc

ambHursvides
a. Eb posseïdors

d'aquests animate s'han de preocupar de Hur saJut
acudint a qui estigui capacitat per donar-los orientació
sobre el partioular.

Aprofit també, aquest comunicat per congratular-
mos per Ia recent proposició de Uei de protecció als
animals (a Ia qual presentarem algunes esmenes i
modificacions). El nostre agraïment a U.M. per haver-la
presentat i a Ia resta dels pariamentaris, ete quals apro-
vant-la per unanlmitathan demostrat un att niveH europeu
del qual ens sentim orguUosos. Aquesta Hei serà de les
primeres de tot l'Estat Espanyol.

ARTURO LOPE. Manescal. President de Ia Sdad.
Protectora d'Animals i Plantes de Mallorca.

(original en espanyol)
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AJUNTAMENTDE.MARRÃTXI

NOVA PUBUCACIO MARRATXINERA

Es notícia de primera plana l'edició, per part de l'Ajuntament de Marratxí, d'un
opuscta de Pilar Sastre i Núria Uufs, amb dibuixos de Vicenç Sastre, tituIat "Mans al
Fang". A través de les seves planes es dóna a conèixer Ia importancia del fang com a
element plàstic i creatiu. Una eina útil pel seu caràcterdivulgatiu i didàctic. Que no sigui
Ia darrera!

Durant el mes passat...

-Passió segons Sanl Joan, a l'Auditòrium.
-Pèssim, decepckwiant ínfim sató de l'automòbH.
-DerN3U,elvirusdivendres13.Sortqueeradivendres

Sant i mofts ordinadors no feren feina.
^hjja, unamíqueta.

-CanaB3. Canai9, TVE-Catalunya.. tot mesdat Ja no
sabemniquevHnxND seríamiHorqueVottors'adarís
unamica?

-Homicidis, assassinati... On arribarem?
-Se n'aniran ete vaixels de guerra espanyols de Porto

Pl
-SupermuNes detràraüL Anau ben alortai
-Digueren que en Juan Guerra no era processaMe.

Êb estudlantsdeturisme demanaren rofioaitat del
AoL

-IBM presentà a tot el món un hardware i soflware
capaços d'escriure aBò que un I dicta. Tot un invent

-Elprimerte(escopiespacialforadelaterra.
-Urtaarateaaó a S'AIgar de Feianitx.
-I també s'inicià ta protongació de l'Autopista central

flmakMB.
-TV3 comença les emissions en stereo.

G.A.V.I.M.
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ACODENT A PORTOL

El
de

il passat da 24 i devers tes 9 del vespre, a l'entrada
Pòrtol, es prodtri un greu accident de trànsit

La moto conduïda per Miquel Duran Jordà, va xocar
contra el camió conduït per Josep Colom El conductor
de Ia moto va sofrir greus ferides, que varen obligar a
traslladar-lo amb una ambulància a ta cínica.

Segons testimonis presenoiate, l'accident hagués
pogutessermesgreu,jaqueelconductordcicamio, se
n' adonà que ta moto agafava ta corba amb un excés de
velocitat i aturà el camió retirant-setotquantvapodera
lavoravia,malgrataquestaacctonopocjueevitarquela
motofienvestis.

BONOMETRE PER LA MUNIOPAL

S'haadquiritunsonòmefreperalaPoHoiaMunicipal
Aquest apareH serveix per midar ete renous deis tubs
d'escapament de tes motos i cotxes, to quepot servir per
aturar ete renous que darrerament sofrim dins el terme.

W CERTAMEN DE PNRJRA DE MARRATXI.

ComtafaquatreanysienmotiudetesfestesdeSant
Marçal. l'Ajuntament ha oonvooat el FV Certamen de
Pintura de Marratxí EIs temes son Hures, alxf com tes
tècniques.

El Premis són 150.000,- Ptes per al primer, 100.000,-
per al segon, 50.000,— per al teroer i 25.000,— per al
quartelterminidepresentaciod-ofaresacabaeldialZ
deJuny.

d-Akjer

APROVAOO D1UNA NOVA URBANiTZAOO.

L'Ajuntament aprovà amb els vots a favor d'UM i de)
P.P., amb l'abstenció del PSOE, el projecte durbanítza
ctó del sector42 ? de tes NN.SS. de Marratxí. El projecte
està presentat per "Colònia d'Investiments, S.A."

DENEGAOO D'UNA URBANiTZAOO.

TambérAjuntament amb ete vots a favor d'UM. i del
P.P..denegaelprojecxed'urbanftzacHSdelsector1.77de
tes NViSS. de Marratxí

El PSOE argumenta ta seva abstenció, al·legant que
jafewdospicsqueataprornotoraKnegavenraprovaoió
del projecte, quan aHres pics, s'havten aprovat aRres
projectes amb prescripcions que demanaven que es
compissbiposteriorment

El portaveu del PSOE, demanà si aquesta negativa,
tenia res que veure amb Ia proximitat del cementiri,
perquè aquesta senyora havta presentat aL legacions en
contra del cemenbn.

DiguéquecomqueeUs novoNen ferparts i quarts
s'abstenten en aquest punt

NOVA PARnOTACfO DEL GRUP AfftES DEL PLA DE
MARRATXI, FORA DE MALLORCA.

Comcadaany,elgrupAiresdesPJadeMarrabti,toma
sorHr fora de ta nostra HIa. Si fins ara havta parttcipat a
festivals a Ia Península, aquest cop, Ia seva participació
és a niveM internacional, ja que pel mes de JuHoI, té
prevista Ia seva participació al Festival Internacional

L'EDUCAOO FföCA A MARRATXl

L'Ajuntament va acordar inscriure's aJ Pta cTinfraes-
tnjoturaperreAjoaoiofisicaperrany1990.ipelmodul
tipus3.

Aquestmodu1esunainstal.laciode60em2.laqualse
farà a cada un deto dos cottegis púbKcs de Marratxí,
B1anquema i Costa i LLobera.



L'Ajuntament es farà càrrec de tes despeses de
manteniment i conservació, durant el periode en que
subsisteixi ta necessitat esportiva del centre.

REFORMES AL CAMP DE FUTBOL

e campdefutooidePòrtol, seràmotiu d'obraja que

1̂01)-
s'arriveMarà i escalonarà el seu terreny de joc.

Per aquest motiu l'Ajuntament ha demanat a ta C.A.I.B.
i al C.I.M., ta fmanaack5 a fons perdut del 66,66% de
l'obra. El pre**upostdel'obra esde20.962.536,— Ptes.

BALLS DEL NORD D'AFRKÇAASANT MARÇAL?.

EnmotiudelvtatgedelgrupAkesdelPtadeMarratxi
a Aiger, aquest grup està fent gestions per veure si es
possible que a Ia trobada que organitzen cada any. per
aquestesdates.espottrasyadarungrupdelPaísNord
Africà. En oas positiu, aquest grup actuanaalesprope-
resfestesdeSantMarçaL

MARRATXIILES APOTECARES.

Si ta noticta dels dos darrers mesos ha estat l'apote-
cariadePòrtol.aquestmesesIsdeSaCabanetaJaque
Ia soLNotud d'apertura d'una nova apotecaria a Sa
Cabaneta, tambéha estarrebuÇada, i segueix tes maten
xes passes que Ia de Pòrtol.

Seria menyspreu pels portotans, si se concedís Ia
segona apotecaria a Sa Cabaneta i Pòrtol continuàs
sense. Veurem oom acaba aquest buWt

raî

L'AERODROM DE SON BONET EN PORTADA DE LA PREMSA DE CIUTAT.

Un pic més Paeròdrom de Son Bonet ha estat notícia de portada a ta premsa de Ciutat
Brnotiufouraccidentquetengueunaavioneta, sensedanyspersonate.
DeFacciderrthihaduesversionsJadelsveinatsquednjenquefouo^utaunarnalamaniobradelpilotiladels

pilots que digueren que varen fer Ia mala maniobra per evitar atropeHar uns nins que cruevan ta pista en aquells
moments.

UAERODROM DE SON BONET. CAS SMLAR A CA'S CAPTTAI C.A.R.M.A.

L'Aeròdrom de Son Bonet és un oas simiar al de Ca's Capità i C.XV.R.M.A. perquè:
Quidonapenrosperedificartanaprc^cteraerodrom,sinosetenialaseguretatdequeaquestaerodromdeixaria

de funcionar?. M.B.
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TENDREM BANDA DE MUSCA!

SitotvabéaviattendrembandamunkãpaldeMúsica.
L'esœlaqueforrnaràeteseuscarnponentsfaunpocmés
d'un mes que ha començat a funcionar. De moment,
provisional, al saló d'actes de Ia casa de Ia VMa. De
mamentpocagentnaualumnes.PeroNhaganes;esei
quecompta.

El professor contractat per l'A îrrtament per impartir
tes classes d'instrument és un vatencià de Requena
anomenatEmiliArnaoGórne^Estitulatenventseccióde
fusta i també en percussió. Va fer ete estudis de clarinet
aValència i eh» depercussió a Barcekma Es membrede
Ia Banda Municipal de Palma des de Ia seva fundació,
l'any 1966. També formà part de Ia Simfònica, però ho
hagué de deixar per incompatibilitat d'horari

Encara no està decid« cM tot per part dels dirigents
municipals, però si el projecte quaNa és possible que
sigui el futur dfrector de Ia Banda. EB, per descomptat
n'estaria encantaofssim.

Entre classe i dasse. mentre efs estudiants repassen
Ia Hiçó -bufada vé, bufada va- el mestre Amao s'ha
prestat amablement a adarir-nos algunes qüestions.

Quants d'ahimnes hauriem de menester?
"Com a mínim uns vint; equHibrats en instruments.De

momentsónpocs. namésnou; peròn'hihadotzequehi
estaninteressats. M'hihedeposarencontactepersaber

si ja toquen o ete interessa aprendre."

Quina seria Ia distribució ideal d'aquests vint instru-
ments?

"Mira, podria ser una cosa així: 6 darinets. 1 flauta, 4
saxos, 2 trompetes, 2 trombons, 1 bombardino, 1 tuba i
3 otonents de percussió."

K per ara, què feis?
"Demomentfeim vent-fusta. Quan hi hagi més ak*n-

nesm'interessariaferefsmetays. Eiproblemaés queN
ha mottes nines i s'estimen més flauta o ctarinet que no
saxos o trombons."

Perspecttvesdefuncionament?
"Has de tenir en compte que partim de zero i. a més

no estudien massa. Per això es podria pensar en tocar
quatapMcosasmpteafinatea*any.pertaifestadeSanta
Cecília, per exemple; però per a coses més serioses
menysdedosanyséspoc.

Si tes coses van bé s'haurà de contractar un professor
de vent-metal i d'aquí uns anys N podria haver una
bandadequattat S'ha deprocurar quedes d'un principi
nohihacjimahvidsitoquind'unforrnacorrecta,sempre
cx3mptantambelfactorderinterèsdek»persones;sino
és així és difícil fer les coses."

Qui pot venir a Ia Banda?
"Qualsevol, merrtres en tengui ganes. No cal que
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sàpiguen solfeig, encara que és millor si en saben, per
poc que sigui, nl quetenguín cap instrument En el cas
dels que ara comencen l'ideal seria que no tocassin
instrumentfinsateniruncurscomptetdesolfeig.peròels
fa tanta il.lusió poder tocar que ja el tenen. Bs instru-
ments són municipals i peratxò ete interessats no cal que
en comprin: l'escola els ho deixa. De moment tenim 5
darinets,2 flautes,2saxosaRsi2tenors.Amesuraque
N hagi més interés se'n compraran d'aKres."

Què diríeu als indecisos?
"M'agradaria que totes les persones de Marratxí

s'animassin a venir i poder formar una banda pròpia
d'aquí. Hi ha bandes a casi tots els pobles, i de cada
vegada sonen miNor. Jo els animaria per a que es
decidissin avenir a solfeig i quan en tenguin una petita
noció se'ls donarà l'instrument"

Una iniciativa positiva que està en marxa. Ja ho sabeu,
l'escola preparatòria per a Ia Banda Municipal vos espe-
raambkàs portesbenofaertes. Només caltenir-neganes
ielbufpotentArwn!

CwGV

LA POLICIA
MUNICIPAL INFORMA...

Dia34-90 Hi hagué dos auadeifa detrànsft dins el
terme, un a Ia carrretera PMV-3014 i Pattre a Ia PM-301.
alsegonteconductorad'undetevehicieshaguéd'esser
trasHadada a Son Dureta.

Dia 64-90 Fou detingut per Ia PoKoia Municipal en
Javier G.S.. per robatori a unavHranda. lguabnent foren
detinguts tres menors per robar Ia bateria d'un cotxe.

Dia 74-90 Fou recuperat per Ia PoKoia Munioipal un
Opel Kadet que havia estat robat a Ciutat

Dia 94-90 Fou recuperat el cofate matrícula PM^2690-
X que havia estat robat a Pina Ons accident* dins el
tenneunalcreuerdeSantMarcaliraRrealPontd'lnca
Nou.

Dia 114-90 A l'avinguda Antoni Maura, del Pont
d'Inca, hi hagué un accident

A les dotze del migdia hagué oTesser traslladat a Ia
Policfinica pds components del cotxe pafauRa de Ia
municJpal.enJoseP-F.quesofríunafendaalamàdretau

Ates15.4SaundomicilidePortolrMhagueunrobatori,
se'n dugueren diners i romperen mobles

Dia 164-90 A tes 21,50 Ia potiàa municipal hagué
d'intervenir a un bar per haver-hi dos gats.

Dia 184-90 Foren locaMzats per Ia PoHcia Municipal.
al carrer de Sa Cabana, dos germans de 2 i 3 anys. que
havien desaparegut del seu domicili del Vivero (Ciutat).

AlcarrerRectorLJompart3,nihagueunrobatoride1
TV.. 3 jaquetas de cuiro, un rellotge í una cadena d'or

Al carrer General Goded, hi hagué un accident de
tràfic.

Dia224-90Ates15,45 hores es dedaràunincendi a
una fàbrica de paper del pofigon industrial, hagueren
d'intervenir els bombers de Ciutat i del C.I.M.

Dia 234-90 Xoc de dos cotxes al carrer Rector Uom-
part

Dia 244-90 Al Carrer de Sa Cana, un camió xocà
cxir4raunpald'etectricitat.Nhagueunembos.

A l'entrada de Pòrtol. una moto xocà contra un camió,
el conductor de Ia moto hagué d'esser trasRadat a una
círacaambunaambuUmda.

Dia 254-90 A Ia carretera C-713. varen xocar dos
vehfctes.

Denuncfestransft BO
Ataohometria 26
Vehidesretirats 8
Detinguts 7

Informació facititada pel Caporal de Ia Policia Munici-
pal de Marratxí.
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CARMA AL

Ene4No77delButlletiOficialdelPar1amentdelesllles
Balears trobam Ia resposta del conseHer d'agricuMura i
pesca, Pere J. Morey. a tes preguntes fetes pel diputat
Uorenç Rus sobre l'escorxador de CARMA i pubKnadf*
a un número anterior de PòRTULA. Diu així:

"1.- Respecte a tes inspeccions efectuades per Ia
ConseRería a CARMA.

PeI Reial Decret 354<yi961. de 29 de desembre, es
transfereixen competències en matèria d'agricuftura i
pesca al Consell Qeneral Merinsularde tes ttles Batears.
PeI que fa als serveis d'indústries agràries, es transferei-
xenpartdetesoompetènctesqueabansteniaelMinisteri
d'AgricuRura, Pesca i Atimentació. Quant a Ia inspecció
d'indústries agràries es transfereixen tes funcions 'd'ins-
pecció i comprovació del compliment de Ia legislació
vigent en tes instal.lacions d'indústries agràries'.

Per aNra banda, el Reial Decret 2685fl980 de 17
d'octubre, sobre te liberaMzació i nova regulació d'in
dústries agràries, actuaknentenvigor. estabteixqueefe
òrgans competents de l'Administració podran reaMzar
inspeccionspercompravar'tecoirKadènciadetesdades
observades en Ia industríaktzació amb aqueHs que
apareixen consignats en el Registre d'tadústries Agrà-
ries*. Aquestes inspeccions són tes que corresponen a
Ia CpnseHeria cTAgricuttura i Pesca, sense entrar en Ia
vigilància de l'ús que se'n fa de tes instal·lacions exis-
tents, nl abibuir-se competències quant a sanrtat, con-
sum o administració local.

La darrera d'aquestes inspeccions es reaJitzà dia 2 de
gener de 1990, arran d'un escrit de te Direcció General
d'Administració Territorial de data 20 de desembre de
1989 adjuntant denúncies de dates 16 de maig. 21 de
juny, 27 dejuKol i 29 d'agost de 19B9.

2.- Mesures preses per te Conseteria.

En Ia inspecció de dia 2 de gener es comprovà que
funcionava correctament Ia secció de tractament de
subproductesdei'escorxador.queésIaprincipaHontde
molèshes, produïdes a causa de diverses avaries que
havienmotivatundeficientfuncionamentdelsdosdiges-
tors i del seu sistema de purificació de fums. Per això
s'indicà a l'empresa Ia conveniència d'instaLlar una
planta de depuració per m$a d'ozon de tots els fums i
vaporsqueesprodueixenalaindústriaabansdelaseva
emissió a l'atmosfera, i te urgència d'efectuar aquesta
instal·lació, per tal d'eliminar ete riscs de contaminació si
es produís una avaria en Ia secció de tractament de
subproductes.

Com a conseqüència de tot això, el dia 15 de gener
entrà en aquesta ConseHeria Ia documentació presenta-
da per CARMA amb Ia qual s'inicià l'expedient U\-PM 5/
90 de perfeccionament de Ia indústria, mitjançant Ia

PARLAMENT

instaLlaciód'unequipd'ozonperareiminaciódelsmate
olors, l'execució del qual ha estatautoritzada per aques-
ta ConseHeria. L'empresa instal·ladora d'aquest equip
assenyala a Ia documentació que te seva fabricació
s'ajomarà 46 dies aproximadament"

EnelNoBOtrobamlarespostadeloonseMerdesanitat.
Gabriel Ofiver, a tes preguntes fetes peJ mateix dipî at
Diuelseguent

"Les qüestions plantejades respecte de l'escorxador
esmentat pte*eiten aspectes que no són pròpiament
sanitaris, tals com els relatius a renous propis d'una
activitat motesta juntament amb d'aftres que afecten
qüestionsdesakjbritati higtènico-ambientalsquepoden
incidir en Ia sahjt pública, per aquest motiu aquesta
ConseUeria ha requerit a l'Ajuntament corresponent en
virtut a tes seves competències en matèria d'activitats
motestes, insahjbres i nocives previstes en el Regtemen<
de 30 de novembre del 1971 i Disposicions que e
desenvokjpen, ete requeriments del qual han determinai
que per aquest Ajuntament s'adoptin tes pertinents
mesures correctores, respecte de tes quals aquesta
ConseBeria reaitzarà el seguiment pertinent a l'espora
que es puguin resokJredefinitìvamenttots els probtemei
que s'hagin plantejat des del punt de vista sanitari.

Per attra part, ateses tes característiques de tes defi
ciències observades en tesinspeccions reaKtzades ai
respecte per aquesta ConseBeria, que afecten sobretol
el sistema de traotament i efiminació de decomissos i
despuHes. el fom crematori i el femer. entred'aHres s'ha
incoat un expedient sancionador que es troba actual-
ment en tramitació."

EN
ESPONTD1WCA

PODEUTROBAR

A:

JW&WUWU,

(.tMiihnl.

PapereriaFRANCE
Papereria XAROL
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EIs qui per primcra vegada visten el municipi de

Marratxí i tenen l'ocasió d'endinsar-se per carrers i
places dete seus nuctis de població, podran comprovar
que guarden un interessant Regat arquitectònic.

Una prova d'aquest variat patrimoni arquMec*tònic
està, sens dubte, en tes seves cases vilatanes. I això tant
si es tracta de cases senzilles i ordinàries com si són
edificacionssenyoriate.

PoderndvquerartdelaconstruccióaMarratxítéuna
tradició pròpia que dóna fesomia i segefl a ta casa
popular. A Marratxí, com a aNres pobtes de ta nostra
ruraHa, l'arquitectura de Ia casa és obra de tothom, art
popular sortit de Ia mateixa vida. Aquesta arquitectura
ens ofereix una sèrie de detaMs que contribuiexen,
també.adonarunacertapersonaHtatalHoc.alacasao
a una estada de Ia casa CaI ressenyar aquí l'esgrafiat o
a les faixes pintades a tas façanes, tes motHures de
cornises i finestres, tes teutes pintades amb repertoris
florals, geometries i ideogràfics i al cap daft de Ia
xemeneiaipresidintelcHndelateuladaeisfumeralsque.
encara que senzMs. presenten una gran variació.

Avui votem partar aquí dete fumerate. Aquesta part
exteriordetaxemeneiaquesobresurtdelacobertade
tesnostrescasesiqueésperonsurtelfumdelacuina
o de ta foganya.

Geogràficament aquest escrit sobre eJs fumerals
només se cenyeix a cinc nuctis urbans del terme de
Marratxí: Marratxinet, Sa Cabaneta, Pòrtol. PIa de Na
Tesa i Pont d'Inca. Avui per avui pariar dels fumerate no
és una tasca fàcil. Per poder fer un estudl minuciós i
exhastiu dels fumerate caktria terar una vasta btoKogra-
fia. Per això ens hem limitat a aptegar bonament les
dadesqueenshaestatpossiïtereunir.pubBoadesunes
¡derecuHpropiaftres.Pertar&aquestartictevolseruna
aproximació més o manco seriosa d'aquesta reaftaL

Si béetenostres fumerate no són ete més variat ni els
més originate, ni ete més rics en detaHs de tot Matorca,
ens hem decidit a escriure aquestes pàgines perquè
aquestes construccions han captat Ia nostra atenció.
Son part de ta nostra història i cal conservar el que els
nostres avantpassats ens Regaren. Bs podem contem-
ptaraquasitoteste5teutadesdetenastrespobtes.com
ufossinserrtineLtesajueguardentaoasa.AbanssoNtaris
! avui acompanyats per tes antenes de televisió.

A manera d'introducció, i abans d'abordar el trebaH
sobre ete fumerate. creim convenient referir-nos a Ia
ouina. La cuina, efectivament, i amb independència de
tes seves dimensions i ubicaokS, constituïa fins a miÇa-
niesdelsegleactualelcentreperexceUènciadelacasa.
Podem dr, sense cap dubte, que era l'estanca més

famüar i més principal de ta casa. La cuina era el Roc on
es passaven tes Hargues veUades d'hivem, el Hoc on es
tenien tes reunions famBiars. el Hoc on ete infants escol-
taven embadaKts i sense perdre detaH les RondaRes
MaBorquines. Tambéla cuinava serel Hocdepregària,
on ete infants aprenien a resar.

Les cuines dete nostres pobles i llogarets (de dimen-
sions més reduïdes) i tes cuines dete casate importants
o detes possessions (més espaioses) tenen ete mateixos
etements: ta foganya o Har, Ia campana de Ia xemeneia.
l'escudeHer. el cossi, l'armari, el gerrer. el rentador, el
flenyer i finabnent l'estreHa mostretada o ctarabota. Ao-
tuabnentmoNes d'aquestes cuines han sofertvariacions
a causa d'aquesta generaRzada "renovació".

En tes cases antigues dete nostres pobtes ete mestres
picapedrers construïen tes xemeneies de dimensions
moRreduïdes. Lafoganyapodiaestaremplacadatanta
unracódetacuinacomocuparelcentredelpanydeta
paretqueestrobavaenforadelportalidelafinestraLa
campanasolcomencarmésomancoaratturad'unmetre
ounpocmés.Aquestaestàfetademarèsprimiserveïx
percorHJuire(fumifer-losortirpelfurneralpartdamunt
tateutada.

Al cap datt de ta xemeneia i presidint el oim de Ia
teutadaNhaelfumeraLSovintsobretateutadaosobre
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unmateix aiguavéstrobammésd'un fumerai. B fumerai
sol ubicar-se sobre o devora l'anguia (Mera de teules

ibertoresposadesfortalapartmésaRadelateuteda

diferents nuofis urti ih itrobateism

pwcobñrentotalakvigitudtauniódetsdosaiguaves-
sos), sobre l'aiguavés du Ia teuUda o bé adossat a un
capcerdelacasa. La sEuadó dd fumaral es fa &cmpre
enre<ack5alcapdamuntdelateulada-BfumeraIsempre
haoràdesobrepassarlapartmésaRadelateutediAixò
afavoriràdtiratge.

A vegades ete vents imperants a Ia comarca determi-
nen l'emplaçament del fumeraL L'eficàcia d'un fumeral
és més gran oom més gran es Ia seva alçada. Uk qual és
determinada bàsicament per dos criteris independents,
run d'ordre ecològic (els gasos siguin aNberats a una
aRura suficient per tal d'evitar, aknenys fins on sigui
possible, que hom efs respiri) i l'aKre d'ordretecnotògic
(el tiratge: facüftar l'evacuació dete gasos, activar Ia
combustió...), ambdòs tendeixen a aconseHar lamàxtma
aRurapossible.

El material emprat pete mestres picapedrers en Ia
construcció d'aquests fumerals ha estat Ia !bvanya
(pedrenyprimqueservemperaconstruccJó.EIsmi^ans
deUK>anyasolenterHr8Ocm.deHargper4Od'ampleide
cincasiscm. degrubc) i el marès. Avui en dto s'empren
eb totxos. Abans aquests materüJs eren ete més idonis
¡a que no eren ni massatrencadttsos ni massa feixucs.
Amés amésetemestrespkMpedrersnormabnentempra-
ven ete materiate que tenien més a l'abast

Aqucstfumeralstenengeneratonentunabaserectan-
quadrada o taapezoidaL Les parets no tanen

constRubusqueconformeneisfumera^sibéambcertes
variants.

AtacasMvflatarmdeMarrabdnetpodemveureete
fumerals de base rectangular, quadrada o trapezoidal.
La gran majoria d'eBs tenen a banda i banda unes
finostrotes rectangulars o quadrades mo* senzWes
MoRsdeta fumerateestanooberts perunapeçapiramidal
o bé per una tautadeta a dos vessants. Aquests sotan
estarfornurisperurModuesfinestnMrectangjularsque
donen sorbda al fum. Aquestes no són tan abundants

ASaCabanetatambén'hihademoResvarietats.des
delsimptecaixodemaresodelivanya,cobertambdues
peces de mares, fins aqueHs de base rectangular o
guadrada.gueestrobencobertsperunapepapframidal
amb un tub o bé per una peça piramidal escakmada
fbrmada per peces quadrades de diferents tamanys
sense forat de sortida a daR. Les obertures per banda.
Tambén'hi haquetenentas finestretes atos arestes del
fumeraL

.,.*?»
D'errtretots eJs fumerals destaca, pel seu tamany i U

fumeraldelanectonadeSantMarçal

f*r

*f*r*
-

;%*>*

pintades ni rehi>xos yuuiiMitiiLL com trobam a
Campos.AlcapdamuntpresentauncapeHet(n'hihade
nKxtesvarwtats)queevitaquehientriaiguaenpkHjrei
mfltoraeltiratgedcIfumendiesdeventTambépresen-

retas o obertures de formes diverses mott
creatives. Cada fumeral té una o vàries finestretes per
banda. Les finestretes es realitzaven agafant com a
mottte Ia patata esquerrana amb Ia punta cap a baix.

Vegem, a continuació, i d'una forma senziHa tes dlfe-
rentspartsquecomponenetefumerals.Caldirqueenels
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PelquefaaJsfumeralsdePortoIJama^oríatenenuna
forma rectangular o quadrangtriar. r<Thi ha més oompi-

diverses. Des delasirnpiefinestretatriangtdar, rectangu-
tarobapMntagorvalperbanda,finsarribarjJsfinestrans

.eisfinestronssesttuenates* |,|-, — J^B

deÉfumeral
Qi

Altader4aTesaialPontd'tacatrobamtamataixa
típologia de fumeral que a Ia resta deis nucfis urbans
abans ja esmentats. No obstant això, hom trobat tres
fumerais al PUi de Na Tesa i un al Pont d'Inca que
mereixen ïa nostra atenció.

Eb fumerals del PIa de Na Tesa tenen una base
quadrada, excepte una que es rectangular. Les parets
tanenunfinestroacadabandadefonnesdryerses.Tots
tres presentencapetts, dos sónpiramidals i und'eHs està

cats quepresent0i hifbrmatrapeaoidal. Generahnent es
bobencobertsperunapeçapiramidaLSovintaquesta
peçasolestarforadadaperuntufaquepermctIasDrtída
delfúraTanricwtrobamfumerabmoftmessenzifenomes
cobertspcrduespecesdemarèsqueadoptenlaforma
b1angular.NNhad'aflresqueestrobenuobertsperuna
teuladeta a dos vessants o be per una teuladeta d'una

cobertperunatosa.Bsfurneratoquepresantimcapeis
ptaridabestansfcMtsatanwWxateutadal
tol dos aferrate per una

ElfumeraldelPontcrfrtcatcunabi qu

reoorden PuI d'un pany.el fumeral està cobert per una
peoa pfcamMaL Aquert g îei ás un dab reé» singutara

íolavessant aferradaaunadetes parets del fumeraL Les
>arets dels fúmerais piu^urtuï fHHí&tiurtus de íuimcs

que hem pogut veure. Ens recorda un campanar.
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Per acabar ens hem de referir ate nostres mestres pi-
capedrers. Aquests que dominaven l'ofici de construir
cases i edificis senyoriais ens han delxat un patrimoni
que, sens dubte, és moK ric.
Aquests crearen i aconseguiren amb tes seves mans un
estilsenziHiprapiqueencaraperdura_Podemdirqueles
nostres cases amb els seus petits detalls, bancs o>
pedra, portes, forns, mottures de cornises i finestres,
fumerals..., fan que ete nostres pobles guardin en les

istrucaons un important Hegat històric».

BOMFAd MOLADA i PRADAS.

KBLJOGRARA.

GRANENOCLOPEDMCATALANA
Volum 15. Barcelona 1.960.

ALCOVEa Antoni M. i MOLL, FrancescdeB.
Diccionari Català-Valencià-Balear, 10 volums

MoI. Palma de Malorca, 1932-1.962'

FULLANA LLOMPART. MiqueL
Diccionari de Part i dete oficis de Ia construcció.
EdrtorialMoH.Mallorca1.9e4.

Ed.

MULETRAMfö.Bartomeu.
"La casa maHorquina" en Historia de MaUorca coor-

dinada per Josep Mascaró, vol. IX. Pabna de Mallorca
1974.

LLABRES RAMIS. Joan i VALLESPIR SOLER, JordL
Eb nostres arts i oficis d'antany. VoI V.

Ed. MuseudetePorctìncute, Pakna deMaHorca, 19W

LLULL, Domingo.
"Campos: Art en fumerals".
Revista Brisas. Pabna de MaUorca, 1969.

UN LLIBRE,

ELSENOHDELASMOSCAS

UN DISC,

ABanzaEdttorial

Una trentena d'aJ.lots que, a causa d'un accident aeri
del qual són ete unics supervivents, es veuen forçats a
organitzar Ia seva existència en una petita iHa sense
l'ajuda dete aduRs.

Aquesta noveJ.la permet imaginar tes possibilitats dra-
màtiques quetél'estatdela natural ractefundacionaJ de
te societat Però "El Señor de tes Moscas" és. a més
d'una faula moral sobre Ia condició humana, un prodi-
giós retetfiterari que ofereix un material simbòlic suscep-
tibte de tectures diverses i. fins i tot, oposades.

MKWELSBERT

UiIDtBCRECOMAMABLE

The Mottìny

Aquestavegada,Knopflerhasignatunaobracuriosa
isen3fla,peronodemenysquatitatquelesanteriora. El
seuprajecfe/-TheKtothmgHittMBtes".haestatunenoert
comptet En principi era un disc per minories, amb
caractenstiquesdebluesicountrytradidonals. peràcom
que MarkKnopfter N haaficat tes seves idees personals,
s"haconvertitenunexitdiscografic.Enregistrataunpe«
estudi de casa seva, el disc està totabnent compensat
tant en te instrumentació dete temes, oom en tes parts
vocate dete mateixos. A més, Knopfler te més estil que
mai tocant Ia guttarra, i donatot un exempte, dH que és
fer frases de blues, interpretades amb el seu màgic
instrument Knopfter fa meravefles amb tes cinc escates
pentatòniques i amb llurs notes corresponents, escates
que s'utilitzen per decorar tes precioses batedes del
blues. arranjades pel genial compositor britànici ete seus
companys. L'aportació de Guy Ftetcner, component de
Dire Straits, en els teclats, és acceptable. La percussió
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deis temes és reafanenl bona, amb un reakament espe-
cial al "WiII you miss" de Steve Phillips; aconsegeueÍx
donar e! rRme adequat pete histruments, per implantar
després Ia duració defe compassos i de Ia cançó en
generaLEsnotatambel'arjundanaad'arpegisiacords
produïts per tes tres guitarres del conjunt que donen
sonoritat i plenitud a les peces. Bs temes tenen un toc
especial que capten l'atenció de l'oient Això es degut a
labonaharmoniaajuetenentespeces:acordsperfecta-
ments traçats, metodies repetiHves però defcctoses, i el
tDcfinalpasantunritmeinconfundibledelméspurbkjes,
amb l'aportació del baix, duent tot dos el mateix temps.
Tot és senaM però briRant

NOTTO
HILLBIl^IES

missing.,
"' '< - r KLV'}

BLJ

En definitìva, amb aquesta nova demostració del
jenial músic angles, del que és fer un trebaibenfet i
¡eriós. es potdrqueMarkKnopfler és el rei Mides de te
núskaactuaLpquetotelquetocahoconvertBixenor.

JAUMETUGOFtZS

,UNA PEL,LICULA

OfHVMG MXSS DAiSY: Tmiafítots itreOevants".

Jessica Tandy, l'actriu que fou oscaritzada abans pel
seu treball amb Htahcock ("Los pateros"), ha repetit
peròaquestcopsen'haduiteldelamilloractriuprinapal.

Al seu costat Morgan Freeman (Glory) i Dan Ackroyd.
Poca cosa es pot dir d'aquest film, signat per Bruoe
Bedresford, no diu res de res, ens conta una història
d'amistat entre un negre xófer (Freeman) i una vefleta
jueva fTandy). sense cap aRra història paral.lela que
desvii !'atenció de l'espectador. Beresford centra tot el
pes dela peLfaute en aquestahistòria i el resuttatés del
tot insuficient El bon trebafl dels dos actors i un guió
(adaptat) exceUent és l'únic que pennet una resolució
cKgna.

El tema era difícil, però Beresford es queda en Ia
superfície de Ia relació humana i del personatge indivi-
dual.

El maquiHatge, també oscaritzat no sarva un problema
temporal, queés evidenti un sensació de buidor flota pel
fKm d'una forma òbvia.

lnsubstancsafitat no pe4 tema, queno és dolent sí pel
tractament fred i superficial

QLORY: "temps de pena"

L'espectador fàcibnent impressionable es fàcH que
surtiembadaitperresDectaouteritatdetepeUfaute.però
basta una ràpida reflexió per adonar-se que les carèn-
cies són moRes i variades.

Zwig desptega Ia seva varietat d'arüfias televisius,
que ens mostra en Ia sèrie "Treinta y tantos". pura
porqueria.

LaguerracivHamerrana.unidaalprobtemaracialamb
Ia Uutta per Ia llibertat són temes massavists per desen-
vokjpar-tos a te pantaNa. EIs sons i te forma, totalment
irreal. etevadaafetimitsdetereattatperZwig (pareix que
parien els déus de l'Olimp) son tòpics i típics.

El primer pla és constant per Broderick. Freeman (que
aquestmesrepetehc sensdubteunbonactor)iWasNng-
ton, que tenen com a fons unes fotografies, plenes de
cavaHs. soUats i negres, de Ia vulgaritat més usual.

La banda sonora i el bon planter d'actors són l'únic
destacable, encara que Mathew Broderick defrauda
totaknenb no era un paper per eN.

TONIRUBII GOMEZ
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Per C O R R E U ens assabenten que:

L1EUR, a petició de teConseReria d'agricuttura i pesca
del Govern Batear. ha reaHtzat un estudi i anàlisi de fa
comerciaKtzactó deis productes de Ia mar a les IUes
Balears.

GASPAR SABATER, bon amic de Premsa Forana,
inaugura una exposició pictòrica a ta GateriaJoan Otiver
"Maneu" el dia 27 d'abril

LaBANCAMARCHMaRJNDAOOPUBUCADELES
BALEARS PER A LA MUSrCA ens conviden aJs "Con-
certs de Primavera 1990" que tendran Hoc a Ia SaIa
d'actesdeiaBancaMarch. ales2Ohores.entrel'abrili
el maig. Dia 19-rV: English Oboe Quartet amb obres de
Telemann. Haydn. Beethoven i Mozart dia27-W: Martha
Noguera (piano) amb obres de Chopin. Ginastera, Ravel
i Schumann; dia 10-V: Claudia Gabriei pfiotoncety i
Suzanne Bradbury (piano), amb obres de Boccherini,
Beethoven i Prokofiev.

El SINDICAT DE TREBALLADORS DE UENSENYA-
MENT DE LES LLES (STEi) organMza tes Primeres jorna-
des "EIs ConseRs escolars municipals a debat". A Ma-
llorcatendranHocetedies5i6demaigaCa'nDomenge.

LaFUNDACKD MUSrcALACAté lasegüentprograma-
ció per als "Divendres Musicate" de Son Biefi de Búger.
4-V:PereRoliCokmer(guitarra),11-V:MargaidaPatou
(piano). ia-V: Xavier Carbone« (davicèmbaQ. 25-V:
Esther Vives (piano), 1-VI: Miquel Estetrich (piano) i
Josep F. Pajou (flauta). 8-Vfc Luis M. Correa (vioioncd),
Jimena Jiménez (violoncef) i KaUdyn Szentirmay (vkjlon-
cd-piano), i 15-V1: Claudio Zufian (flauta-ontamagnè-
tka).

Està en marxa Ia XrVena SETMANA DE MUSICA DE
FELANTTX, organitzada pel Patronat local de Música. Al
Oarg del mes de maig N haurà actuacions i recitate de:
BandadeMusicadeFeJanitx,Coral"BrotetdeRomani",
Coral de Felanitx, CapeHa Oratoriana i Orquestra. Palma
Quintet Brass. Orquestra Simfònica de Balears "Ciutat
de Pabna", Andreu Riera i Gomila, Lukas David i Antja
David, Concert de Clarinet i Piano, i Joan MoH.

La DRECCK) GENERAL DE JOVENTUT de Ia Conse-
Heria Adfunta a Ia presidència de Ia CAB presenta ete
"Objectius del PIa anual demenors per a 1990". L'ob-
jectiu primordial es estudiaritractarlaprobtemàtica del
menor a tes Batears. Entre aHres coses preveuen Ia
finaUtzació de les obres d'adaptació de Ia zona de
seguretat d'Es PinareL

B GABINET DE MiTJANS DE COMUNICAQO SOOAL
de Ia CAB remet l'avantprojecte del "PIa director per a
lagestió dels residus sòlids urbans deles Htes Balears",

estudiats pel conseH de govem de Ia CAIB. Un dete seu«
obejectius bàsics és minimitzar l'impacteecològic i socia
de Ia gestió dete residus.

PUBLICACIONS REBUDES:

POSSIBILJTATS DELS JOVES A EUROPA Programei
europeus de joventut TrebaH eiaborat i coordinat pei
Josep Quevedo i Sebastià Marf. Edital per Ia Direcdc
Gral de Joventut del Govem Batear.

Dóna informació sobre ete programes d'interoanv
juvenü, sobre ete de formado professional, estudis
ocupació, sobre els programes de voluntariat i indou
adreces, objectius i activitats dete prindpate organismes
juven9s d'àmbit europeu.

DE CIRCULO MALLORQUIN A PARLAMENT DE LES
ILLES BALEARS. Luxosa edició de Ia història del "Círcu-
lo" amb text de Dolors Ladària i fotografies deMassimc
ORviero i Joan CeSk Jeroni AfoertiL president del Parla-
ment en fa Ia presentació. B Uibre recuH ete canvis quc
han sofert tes diferents dependències d'aquest històric
MMd.

PUBLJCACIONS PERIÒDIQUES:

D'entre tes revistes assodades a PREMSA FORANA
DEMALLORCArebudesdestacam:

dePAfflS-BALEARES, de S'Arracó. lamserokS ert
el No 327{l-U90)del'artiote "B medi ambientaMarratxí
de Miquel A Font. amb un dibuix de Vicenç Sastre.
Aquests coLlaboradors nostres reafitzaren aquest tre-
baUambmotiudeiatrobadaquelaPrernsaForanavafer
a Marraftxl Pany passat

DeI setmanari FELANTTX (No 2693.21 ̂ V-90). Ia com
ddendadepubHcadoderartide"Gracies. congressis-
tes" del mutu col.laborador Ramon Turmeda.

BUTLLETI Of[ClAL DELPARLAMENT DE LES ILLES
BALEARS. Nos 81 182; rV 1990.

FULL DOMVOCAL, Nos 16 i 17; 22 i 29 d'abri.
B No 16 inclou Ia cartadePasqua sobre "Ecologia i

turismeatesnostresHtes"signadapetetresbisbesdetes
diòcesisbatears.

ARRAN. No 38 (RMV 90)

SOM AQtH. Publicació deTProjecte Home", No 8 (Hl-
90)
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Boires Entintades

LA CULPA DELfTUANIA?

Es moft simplista dir que to culpa de to passible
iesestabilrizactadelaUrroScwetira{URSS)latenenefc
iackmaKsmes. S'afirma això amb una doble intenciona-
tat, amb un doble missatge: desqualificar els moviments
iacionaHstes soviètics i desqualficartots ete moviments
iacionahstes en general, aousanMos de desestabilfea-
tors, però sots en el cas que no representen cap estat
tar.

Utuània, llepada per tes aigües de Ia mar 8aftica, ha
sat fins fapocuna fidel i apacible repúbKca soviètica,
otmesa a tes ordres de Moscou d'ença que el pacte
4oMDV-VonKbbentrop(1939)Bvaferperdrelainde-
iendenc>a ûntamnet amb les seves veïnes Estonia i
jetònto- que fins aquefl moment havia gaudiL Es Ia
BpúbKcabàttcaméspobfaMiaitequetéunapersonaMtat
ies diferenciada. EIs, fins ara, sotmesos Htuans, han
>Iantat cara als seus opressors pofitics. econòmics,
ocialsicufturals. ihandeckütqueton'hihaviaproude
er-li el joc al a Ia "mare pàtria soviètica", vestida de
perestroika" o del que siguL

Lituània no tendrà cap outoa del que passi a pugui
lassaratoURSSenunfuturmésomenysproper. sites
orcesmésreaccaonàriesfanmarxaenreraenlesrefor-
WBS posades en pràctica per Qorbatxev. De fet, el seu
idependentisme és pacífic i, de moment l'únic que ha
Bt demostracions de força ha estat precisament el
ovem soviètic. EIs lituans voten taHarels lligams amb Ia
RSS i ho fan amb passes decidides i fermes, sense
ompiexes i sense concessions, i probabtement això és
I que més irrita i preocupa ete actuate dirigents poMics
Dviètics.

Són vatents aquests fituans. S'han atrevit a plantar
ara a un dels dos països més poderosos del món.
ectorant-seindependents mato/attes amenaces. Fer el
uehan fet ete Ntuansaquateevoldete països del'oest
'Europa, no tindria ete mateixos mèrits, si tenim present
ueatoURSSnoesrespectenencaraetemésctemontab
rets cívics i poRtes. toti "perestroikes" refoiiifetes. No
'han fet por tampoc de les demostracions de força
rafitzades per l'exèrdt soviètic, ni de tes amenaces
conòntiques prodamades per Moscou, inctoent-N
kjunes tan pintoresques com aqueto que deia que
ftuània no podria assolir to independència fins que no
agàs tes inversions en infraestructures i equipaments
As per l'Estat al seu territori.

La possfcte inestabilitat a Ia URSS vendrà determina-
a per Ia mateixa fitosofia que ha marcat l'existència de
Estat soviètic, sobretot d'ençàque passà per tes mans
e StaMn. el qual ha oprimit tes nacions que per força el
jrmaven, sota l'excusad'un ffttemactonafcsmeprtrtetari
Ue en reafitat amagava una dura russificació.

Es més que probabte que a Ia URSS N hagi alguna
reacció deforçacontraetemoviments naoonaLstes pete
esdeveniments a Lituània (i a Estònia, i a Letònia, i a
Mokiavia,iaArmenia,i...).peroningunopotdeixarde
reconèixer que ete lituans són perfectament lliures de
sortir-se'n de Ia URSS quan vulguin, d'acord amb ei que
diu l'articte 17 de Ia constitució soviètica. Tant se val
pero.elquediguilaconstituciasovietica:sielpobleUtua
vollaimiependencia,noNhacapforca,nitegalnietica.
que pugui oposar-se-li. I si per fer por, Ia URSS usa ete
nciooptors i ete tancs, tes amenaces i tes coaccions, tot
això.mésprestoméstardestornaràencontrasevaisols
servirà per ajornar un fet més que evident: to declaració
tegalqueete Ktuansjanoessenten sovièticsdepassa-
port, ni russos de cuRura.

fMMOArrUHMECM-

A v í s

a 1 s

n o s t r e s

C o 1 . 1 a b o r a d o r s

raons de disseny i muntatge vos pregam
îe ens faceu arribar ete originate flrtV>^ «%•!

de oada mes. Així. per al
dejuny. hauríem de tanir el material el

proper dia 24 de maig. Grades!
LAREOACCK)
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Des de Ia Casa de Ia ViIa
IV CERTAMEN DE PINTURA

B A S E S

1.- L'Ajuntament de Marratxí, convoca el IV CERTAMEN DE PINTURA DE MARRATXI,
de tema lliure i qualsevol tècnica.

2.- Podran prendre part en el Certamen, quants pintors ho desitjin, qualsevol que sigui
Ia seva residència, amb una única obra original.

3.- No s'admetran obres que tenguin un tamany inferior a 61 x 50 (305 cm?), ni supe-
rior a 100 x 81 (810 cm?). Les obres hauran d'anar enmarcades, i no podrà exedir
Ia vase o junquillo pintat de 5 cm d'amplaria.

4.- Totes les obres hauran d'anar firmades per l'autor, acompanyades d'un sobre tancat
que contengui Ia identificació comp!eta de l'autor (nom, domicili, telèfon).

5.- La data límit de presentació serà el 16 de juny a les dotze hores.
A l'entrega de l'obre s'extendrà un rebut justificant de Ia mateixa.

6.- El jurat estarà format per dos representants de l'Ajuntament, un de «Sa Nostra» y re-
presentants de Ia crítica o qualificats sobre el tema.

7.- El jurat procurarà donar cabuda a totes les obres presentades. Aixó no obstant, el
jurat, dels premis, en podrà fer una sel.lecció per raons d'espai o d'una altra índole.

8.- El jurat emetrà el seu veredicte abans de Ia inauguració, essent Ia seva desició
inapelable.

9.- Les obres sel.leccionades, quedaran exposades al públic a Ia Casa de Cultura de
Sa Cabaneta, durant les festes de Sant Marçal.

10.- Les obres premiades quedaran propietat de l'Ajuntament i patrocinadors.
11.- Les obres no premiades podràn esser retirades a partir del 5 de juliol.
12.- La participació en el Certamen, implica l'aceptació absoluta de les presents bases

PREMIS:

PRIMER PREMI: «AJUNTAMENT DE MARRATXÍ», dotat amb 150.000 ptas. i placa

SEGON PREMI: «SA NOSTRA», dotat amb 100.000 ptas i placa.

TERCER PREMI: «SANT MARÇAL-90», pel pintor local que no hagi obtingut cap
dels dos primers premis, dotat amb 50.000 pessetes.

QUART PREMI: Al segon pintor local, dotat amb 25.000 ptas.

MARRATXÍ. Abril de 1990

Amb Ia col.laboració de: ^ANOSTRAl
CAUMDEBALEARS
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LA CUINA DELS NOSTRES PADRINS

Avui voi prcsentam una recepta ben singutar dir»
rambftdelabonacumamaAorqumaSetractaderindiot
farcit Ens l'ha donada (ALteJuia> madò Beneta d'es
Cantó, moKbenassi5tida, percert,persafiHa, lapopular
perruquera "Cantona". El nostre sincer agraïment

AH^arpe4singredients,pareixesserqueesbastant
anoga,jaquesonbastantsimplBsibonsdctrobarentota
bonacuHiamaUorqulna, i tes eines decuïnatambého
són. Encaraque, aixosi,enshanasseguratqueesmoR
bo.

En principi, cal un bon consei. posau-vos-hi amb
wrquè el pmuedanê  és bastant !larg, encara

que no gaire compBcat Això no vol dir que l'exceLtent
cuinera que ens l'ha cedida, com totes tes d'aquesta
sèrie, no hagui dedicat moR de temps d'experiència i
esforçosperaaconseguirelmeraveMóspSalqueavuívos
servim "a Ia revista".

Sense més, bon profit com sempre, i aquí teniu Ui
recepta:

WCHOTFARCTT
Ingredients:
Un indiot o un poBastre més o manco gros.
- Per fer el brou
Dues iümones.
Un tassó i mig de vi sec.
Un poc de pubie bo.
Un poc de sal.
Un poc d'oH.
- Per fer el farcit
Prunesseques.
Moniatos passats per ta pela.
UnoubuK.
Untrosdecuixot
- Per a que quedi miHor, es pot servir amb:
Cote de BruseLtes.

Mongetes.
Xampinyons... ieiquedonidesitavostraimaginacM5.
-Amésvuft

Tot ahcó muRat en un ou o dos batuts.

Uevats ete ossos, se posa l'indiot dins el brou que
s'haviapreparatiesdeixareposartotundia.L'endefnà,
secusenelfinaldetesatesatescuixesiuntrosdedamunt
Tesquena, per atlàon s'havien tret ets ossos, i s'enfbma
afoclentdinselmateixsucenelqueestavaenadobei
dia abans i a més s'N afegeixen tes cebes. Una hora
després s'afioaelfarcit amb ete ingredients esmentats.
S'acaba de cosir i de tant en tant mirar que l'indiot no
s'assequi posant-N cuRerades de brou per damunt

Ens han assegurat que, fet així, no heu menja* cosa
bonamaL r.

ESPAI PATROCINAT PEL RESTAURANT

Sb i6oo6- oíd Co/ b ¿04¿fcfc

Tfn 79 75 39

Carretera Pòrtol - Santa Maria del Camí, sfn.

Pòrtol
( Ete OiUuns, tancat )
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HEROIS ANONIMS

Aquesta historia lamevan contar fa poc. No sé si és
deltòtcetta.peròsimésno.m'hadonatmottquepensar.
Si ho és, coneixereu aun dais personatges, al qual veia
jo quasi cada dta. Si no és certa, és igual, perqué en el
monsegurquehihaheroiscomeH,oalmancocomm'han
ditquevasereN, iambaquestescritelquevuflésfer-los
unDetitreconelxementalasevagrantascaiperquovegin
que al manco algú intenta donar-los a conèixer.

Anava sempreuna mica despentinat, i duia ete cabeHs
unanucallargs,esadtr.cofndiuiagent''comsifosuna
perruca". Una micaxupat degaftes i amb uOeres de pera.
Era bon al.lot encara que no el vaig tractar mai massa.

dos dies abans de morir Ii vaig tomar un Hibre que
m'haviadeixatperaqueenfésfotocopiesiqueeramott
difícil d'aconseguv.

Aquel mateix dta. amb uHs ptorosos. un detequeseia
devora el cada dia em comunica Ia seva mort De tot
d'unanovaig saberdequiempariava,jaquenoemva
partardeidetaMdeHlibre,perodespreselvaigrecordar.
De figura prima i aJt, era el que se'n diu normabnent "un
tio nonnal". Però en reatitat no era... ni moR menys.
Estava fet d'una pasta desgraoiadament poc corrent al
món... però estic ben segur que ja rebut el seu premí.

Anava acompanyat d'una al-tota quan el cotxe caigu
a Ia mar, amb Ia mata sort cTesser una zona d'uns vir
metres de profundttat Va fer el possible pertreure-la,
etta det cotxe. i ho aconseguí, però aMà baix hi deixato
elquetenia:lavidaAraellaviugraciesaeU:peroeHnc

Aquest és un dete autèntics homes de Déu a Ia terra
etequidonentavidapeteaRres.EHinoetegranspoMicf
eN i no eh grans esportistes que baten rècords, eH i ni
eb mtttars i els soMats que fan guenes. eH i no el
cantants, eH í no ete pofiocs, eH i no els {nteTtectuate, e
i no tes computadores. eH i no ete qui tenen el seu non
a un carrer, eH i no ete mtfionaris. eH i no... EH mereix I
nostra admiració, Ia nostra estima, el nostre agraïmert
«a nostra glòria, i no tots ete

EN i aRres com eN formen ete herois anònims. aqueH
detequininguenparia,aqueUsquemairebranunftobi
ni tendran mal un carrer amb el seu nom, aquells que n
seran milionaris, aqueHs quenotenen ni fama ni gJòrU
aqucHsquenosurtenmaiatespubBcacions...lenreaiti
són ete únics que reahnent s'ho mereixen.

Per a ete tota Ia gJòria i amor de ta Terra I del CeI.

GABfUELAMGEL VKHIMAHTGRELL

MUSICA VISTA
L- Fa catorze anys. un grup d'aficionats inquiets, quai

debrotnes.organfearenaFetanib:uncided'unsquant
concertsambelnDmgenericde"SetmanadeMusica'
Amb el temps, l'esdeveniment anà creixent Han passe
per ta vita de Uevant figures i noms de Ia Música tar
ritenca com de mes enHa...

H.- Les Setmanes de Música de Fetanibc s'han convert
en un punt de referència I el seu secret està en sabe
compaginar degudament ete solstes de prestigi amb el
músics locals. Així, el cicle combina positivament el
consagrats i tes promeses. LaPrimavera musical fetanü
xera no n'és gens, d'efiüsta!

PEHE ESTEUVCHI MASSUTi

A
SA

CABANETA

trobareu
Cafè CA1N CARRIO
Papereria SA CABANETA
CafèNOU
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PRKCnSAMHNT AQUEST MKS.-

FajSO any« {maig. 184O) ^

El cobrador de te conducta deis
retges, Antoni Canye8es, es pre-
errta manifestant que motts veïnats
|uetenen contracteamb eb facutta-
usJaumeJaumeiAntonlCabotno
an pagat te quota de l'any passât
.'Ajuntament resol que es faci un
»ego prevenM que eh» qui no pa-
fusn allô quedeuen durant aquesta
etmana tendran un recàrrec impo-
at de manera rigorosa.

Acorden comprar una estora
l'espart per posar al baJcó de te
asa oonsistofial par imped» que el
ol no faci matoé tes portes.

*

ÍEnfci 100 (maig, 1890)

Per fer el repartiment dei consum
Mre eJs veïns hom crea Ia següent
omissió: Miquel Serra i Jaume -
irimer bnent de batte-, president;
ocals: GuiHem Rigo Carrió, Barto-
iœuCarrioîRamisieisecretari.Joan
aume.

El baHe proposa que per mor de
•s imperfeccions del terreny desti-
at a nou cementiri, es tomi Ia part
>squerra del cementeri dels "dresi-
enis" per tal de donar miHor pers-
ecbva a Ia façana d'entrada al
ementen catòlic. El consistori ho
prova

A tes habitacions situades a Pen-
ada del cementeri N col·locaran: a
t"satadeconsuRes",siscadfresde
Mxeta amb una taula centrafc a Ia
sala d'anatomia", una taute de
rarbrededimensionsadequadesa
i seva funció: al "dipòsit de cadà-
ers" un sant-crist de taHa amb un
osser apropiat i a !'"habitació de
JgUancia" hom N coUocara dues
jstes-seient clavades a Ia paret i
guantades per mènsutes de ferro.

Pfa75(maig,1915)

Antoni CanyeNes Patou cedeix 89
2. per a l'eixampla del C/ Otaza de
òrtoi davant i'església Lj abona-
w1^5ptesperm2.

Acordenanunciarunaoncursper
adquirir un solar per edificarhi un
nou escorxador en Es Pont d'toca.

Ert̂ fa 50 (maig, 194Of)

UoguenaAnhNMFkMaDeya.de
Pabna, te casa de "Ca'n Barcetó",
d'EsPladenaTesa,perahabitaoio
del iiM5tre d'aquoi nucS.

Arregten el cami'veinal d'Es Ptoa-
reL

Donen permís a Trinitat Noguera
Reus.delC/Oteza62deSaCabane-
taperobrirunpas quedugulaun
soterdetesevapropietat,delmateix
carrer, denominalCa'n Guideticolo-
car-hi unes barreres.

Donen permís a Francesc MiraMes
CanyeHes, domMÜat a Sa Farinera
de Son Patou, de Pakna, per cons-
truir una vivenda en un solar del C/
José Anton», a Sa Bassa.

Posaran el centre tetefònic d'Es
PtedenaTesaaunUocméscèntric.

Han cedit uns terrenys per encam-
plareícarrerdeCa'nNoratdePòrtol

Hi ha prabtames amb Tapotacan
municipal degut a certes irregutari-
tats ambmedkanes.

E^fa25(maig.1966))

S'aprova el pressupost extraordi-
nari d'urbanftzació i pavimentació
asfàMca dels carrers 18 de JuRo i
Fatenge. dePòrtol i el carrerAtfEs
Pont d'toca Es fixa en 875.367'75
ptes.

EIs conductors de cotxes de llo-
guer d'aquest municipi hauran de
dur com a unifonme un guardapote
semblantalqueusenelsderaJunta-
ment de Pakna, amb gorra de plat

LegaKtzactons d'empreses, totes
de l'Avda Antoni Maura: Joan del
VaNe Gironès, un magatzem d'alco-
hols al per rnajor.; Pere J. Sastre

Sotar, un fbm i pastisseria; Miquel
Homar AmenguaJ, un fbm, Miquel
Femàndez Trias, una ferreria.

Acorden Ia recepció definitiva de
lesobresdepavimentaaóasfàKïcaí
enctotaít de voravte dete C/ Esoa4a,
partdeBabnesiHermanosBartaara,
de Pòrtol i Verge del Refugi, d'Es
PontoTtoca.

Permisos d'obra: Francesc Jimé-
nez Arvarez, vivenda en el camí de
Son Frau. a Son Nebot Bàrbara
Corró Jaume, vivenda al C/ Joan
XXBlGabrielMasPocoví.vivendaal
Cl Ca'n Mas; Miquel Uadó Vidal,
plantadevivendasobreedificideíC/
Ramon LJui, 13; Sebastià Cunyeies
Amengual vivenda al C/ Weytar
G.G. Gabbet, per a reparació de
Ca's Sastre: Francesca Simó ORver.
yjKnm en el corral del C/ Son AIe-
gre,15;AntoniRamisRamis,vivenda
alC/18deJuSo.

Bie/
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No 93, maig 199C

Aquell temps!

Una formació del CLD. PòrtoL Fa ona vintena d'anys, al camp d« Son CauIeües.
D'esquerra a dreta. DKtE Jordi "Manuel", Jordi "CofteUa", Toni Navano, GuüJem "Ferriol", Mateu "Costella", Artui

Rodrigacz. Acotatr Toni "Ros", Pep Martínez "Bonaque", Sebastià Catatà, Paco "Canari", Pere Servera (àrbitre), Sebast
-RugaT, Miquel "Canari".

Fotografia gennhnenl cedida per Francesc Moruon Quintana (Paoo "Canari").




