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SALUTACIO

Un any més tornam a esser a les
festes patronals de Sant Joan. Com
ja férem l'any passat, tornam a
estar amb tots vosaltres amb aquest
Especial Sant Joant, en el qual vos
oferim entrevistes a persones que
hi han volgut col·l-aborar, contant-
nos com eren aquestes festes anti-
gamen t.

BONES FESTES

Tot l'equip de "Recull Informatiu"
i les cases col·laboradores desitjam
que passeu unes bones festes de Sant
Joan-89.

AGRAIMENT

Aquesta redacció vol fer públic
el seu agraïment a totes les perso-
nes que, al llarg d'aquests anys i
especiaJjnent per les festes, ens han
facilitat informacions, per poder
seguir mes a mes amb Ia tasca de
treure i millorar aquesta revista,
agraïment que feim extensiu a totes
les cases col·laboradores pel seu
suport econòmic.

HERRERIA
SON SERVERA

C.B.

Les desea felices fiestas v les
ofrece sus servicios

***

Extracciones humos
Trabajos en latón
Acero inoxidable

y herrería en general

Herrería SON SERVERA C.B.
C/Juana Roca, 28 Teléfono 567189

07550 SON SERVERA

N

Avda CristóbaNColón. 15 y 64

:els. 585469 - 58^15
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Tierra, Agua, Fuego
nace el gres

Tras un lento y delicado
proceso, merecedor de los
más cuidadosos controles de
calidad, nace el inigualable
GRES DE BREDA; tierra,
agua, fuego y un antiguo
saber de artesanos de toda
Ia vida, const i tuyen Ia
perfecta combinación, cuyo
resultado es Ia cerámica
tradicional más sobria,
natural y noble. Distribuido por:

V l V E S que sabe de
cerámica, solo p u e d e
ofrecerle a su público Io
mejor: GRES R U S T I C O
NATURAL. GRES DE BREDA.
Y Io pone al alcance de todos
los presupuestos.

Nada hay más hermoso
que embellecer el hogar;
cuente para ello con

JERONlMO VIVES E HIJOS

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

V JERONMOVrVE5EHJQS

Oficinas, Almacén, Exposición y Venta
Plza Gral, Goded, 2

TeIs. 56 71 95 - 56 81 43 - Fax 56 80 62
07550 Son Servera - Mallorca

::• Exposición y Venta
Avda. Juan Servera Camps 33

TeI. 58 63 69
07560 CaIa Millor - Mallorca



RECORDANT LES FESTES D 1ENRERA
Les festes de Sajt Jocn uns

quants d'cnys enreta és él que ens
oantarà. ncûo ttxria Nebot Servera
"de aa'n Joatet". EMa ens dim que
solia fer-se el dissabte de Sont
Joan, tanbé pas a pas ens expliacm
el dia ael nostre patró, aan solien
divertirle i moltes coses més.

- Qjè Ii, pareix a vostè si. ena deis
qucn oonemyven tes festes?.
- Solien ccmençzr el dia abans de
Sant Joan, arb unes ccmptetes, per-
què a ZoS festes soterws s0rpre
hi havia ccmptetes, cantades en
ITatí. Tanbe solien treure "en Pi-
oolín".
- I què és això d'en Picolín?.
- "Bi Picolín" era un hcme de pa-
quet, el qual solien tenir a Ca'n
Nebot, Za Banda de Música arb Va-
Hoteia i altra gent anaven a cer-
car-to, el posaven dcmtnt una biga,
de Za qual un cap el posaven a Ca'n
Tani Madó i l'altre a Ca nz Maria
Aina LUíÜa i venga unes bones tan-
bareUes i Za gent unes bones ria-

lles, perquè agradava a tots, pe-
tits i grans!.
- I el dia de Sant Joan què es
feia?.
- El matí, ofici sotemne; Za Banda
de Música anava a l'Ajuntament a
cercar-ías... i cap a l'Esgïésia,
on l'Ajuntament entrava i Za Banda

de Músioa es quedava fora; el terps
que es feien. eZs sants, Za banda
tocava Za marxa reial; després de
l'ofici, Za Banda tornava a acom-
panyar a l'Ajuntament a Za casa de
Za yiZa, on oferien un refresc.
-A tot él pobU?.
- No, a Za Banda de Músioa, al ca-
peZZà, a a2guns convidats i a
l'Ajuntcment.
- Bi què consistia él refresc?.
- Donaven dotees de bescuit, mosca-
tell i paciències, que eren més o
manco can ara tes "galtetes Maria".
- I després d'això ja solien onar-
se'n a dinar?.
- No, després del refresc hi havia
oorr0gudes al carrer de Za Mar,
s'hi posaven canyes verdes a dalt
de tnt del carrer rrih ioies, un

conill, un gall, espardenyes, uns
oaUy>ns o coses d'aquestes... i co-
mençaven a córrer al cantó de Son_
Corp i qui prvner hi arribava guan-
yava Za joia; quasi sempre guanyava
l'euguer de Ca s'Hereu, que narna
l'ano en Prim, lTavors sí que Za
gent solia anar^se 'n a dinar.

AL·LOTES PASSETJANT
PER LES FESTES

Comercial
BARRACHMA

VENTAS AL POR MAYOR DE ALIMENTACIÓN
SUMINISTROS DE HOSTELERÍA RESTAURACIÓN

FABRICANTE DE LEJIAS
VENTA DE DETERGENTES

DISTRIBUIDOR DE CAMP

C/. Juan Massanet,7 TeI. 56 70 54 SON SERVERA



- Solien fer un dinar especial
aquest dia?.
- Jo crec que sí, sobretot si, teni-
en "Joans" a Za casa, però no em
com ema, ni de molt!, pensa que el
que estic contant fa més de 70
anys, però així i tot se solia ma-
tar el pollastres i fer uns bons
esaa2dwB.'.
- I al capvespre tantoé es feien més
coees?.
- Sí, a tes 15:30 començaven Zes
corregudes de cintes, que es feien
en bicicteta, es deien de "cintes",
perquè posaven aquí on ara és él
Bar Gredos, que lÏavors era el Cup,
de Vi, una corda amb Zes cintes
penjades, Zes ouaZs havien brodat
Zes aULotes i al cap de baix de Zes
cintes, una oneZZa, que eZs corre-
dors havien d'enganxar, canençaven
Zes corregudes a Za tafona de Ca'n
Joanet; Zes cintes solien dur fto-
retes, can "T'estvn", "F'esper a
quaLaue racó" i coses així, encara
que tanibé n'hi havia en bfanc i de
ben coentes.
- I de ball, no se'n feia?.
- Sí, a Zas 6 de l'horabaixa anaven
a cercar Zes baUadores del Sant,
que eren Zes encarregades d'aguan-
tar el ball, si ninaú ballat^a.

UH GRUP D'AL·LOTES, A

- Vostè se'n recorda de quL eren?.-
Si, na Bet 'TbZZa", na Andreva, na
Joana 'Tereta" i dues de Ca'n
Banya, deZs nans de Zes auaZs ja
no me 'n record.
- I eZs baUadors?.- Eh "Corem de
ses crides", él "corredor vell"~~ï
en Pere Antoni, que era de Sant
Lforenç... i no me 'n record de més.
- I eLs músics?.

LA SORTIDA DE L'OFICI

- El violí el tocava mestre Antoni
¿ZuZZ; Zes castanuetes, un mana-
aorí, que ara no et puc dir que
ncmia; Za guitarra, crec que era
l'anv en Banda, i el guitarró Vamo
en Antoni Servera.
^~Tot auto es feia a Za pZaça?.-
Si, can hi havia un catafal, es
baUava dannt,..3olien treure eZs
bancs de l'Esgtésia i així Za gent
podia seure.

eftiiftAA
VENDA DE VrVENDES

APARCAMENTS I TRASTERS
A LTiDIFICI

SAVOY III
(Davant Hotel Talayot)

*****

Informació a
Construcciones BADIA CALA MILLOR.

S.A.
AVDA. JOAN SERVERA CAMPS, 41

CALA MILLOR. v sessão

TAPAS VARIAOAS - BOCADILLOS
•

Tel.567387

SONSERVERA-MALLORCA

:



SERVSRINS1 UN DIA DE FESTA

FOTOS CEDIDES PER (JOAN DE LA GASOLINERA) (MADO JOANA
AINA TAULERA) (MADO CATELINE VIVES) I (MIQUEL MASSENET)

- I el ball àuKva mr>lta eatana?.-
Tota Za vetfada i un. poc més, fins
a les 2 0 3 de 2a matinada. Solien
ccmençar balfant 6 mateixes i 6
capeos i, de tant en tant, maâò-
'Tereta", amb un mocador bÏana pZe
de paciències, convidava a tes ba-
Uaaores i. balladors, aïs hcmes eZs
solien donar també moscatell. També
s'encantaven eZs ZwZZs.
- Bis oonta aan em això?.
- EZs hams que volien baVLar amb
qualsrue aHota, haaien d'encantar,
i aiw '¿nsistia en qui donava més
dobters, era qui, podia sortir a ba-
Uar.
- Ü?, aLaò era aam uvt espècie de
subhasta?.
- Més o manco, solien canençar amb
dos reials i. acabaven arb un duro
o sis pessetes.
- Can solien vestir-se tes baHa-
danes i ete baMafore del Sant?.
- ffZs hcmes amb "traje", americana
i, sense corbata, el que sí duien
era un capell, el qual quateú no
es ltevcva ni per ballar; i Zes
dones, amb el seu gipó ben cenyit,

para todos los que
quieren ir diferentes

BOUTlQUE

*•*¿äi
CALA BONA CA'N PICAFORT

Paseo Marítimo, 38 CaIa Bona TeI. S85%2
Avda. Trias, Ca'n Picafort

ISER
E VANGUARUiA

Y LINEA EXCLUSIVA

PER RCOMPflNVRR
RQUESTES FESTES

MENJRR POP I REURE
RIREIRO

TABERNA

GALLEGA
Cypra Gari, 9
Son Serverà

TeI. 567181
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unes bones faldes arò perfafans,
sense ganeUons, unes ointes de co-
Zore pep Za cintura i un nvcadoret
ben fi, pel cap, un voTœnt ãe matta
ben abnidonat i ben enjoiades, Za
botonada i un ban "cordonsiUo".
- I no es feia res raes?,
- No, de fer>, no, el que si haoia
eren Zes aoeUaneres, n'hi hauia
10 ó 12, i ter.ien una. mda on tira-
ven i podio, sortir una bosa de ca-
rcrnete, torr*wf. ^v*hTroit>&.

cacahuets i aoeVUmes. La gmssa
era eZ pveni nés gms que sortia
i consistia en un abmd d'ave-
Uanes. Les avelfaneves sarpre so-
lien toncar> el ball i Za gent solia
esperar-Zßs, pevquè eren molt fLa-
menques.
- Q*e se'n reearda de qucdque anec-
dota ãe ZaS festes d'aquelì torpe?.
- Si, hi hz>ia màò Bet "PoUa",
que s&npre estrenava unes sabates
noues... i mimu si hcaña baUat
molt, que, quan s 'acabaoen Zes fes-
tes, ja deia que Zes podria tivar,
perquè estaoen espanyades. I el Sr.
de Son Corp tenia es costum de sem-
pre veure acabar el ball.

APROFITAST QUE PER LES FESTES VEHIA
EL FOTOGRAF SE FEIM UN "RETRATO"

— Moltes gràcies^ ncdo Maria, per
tot el que ens heu oantat. Maria Brunet

GRHPHB © 55 55 65
DKTRlBUlDOR HUU *8

MANMOR Y COMARU DE <

MlS IMPRESOS SON
A TODO COLX)R

_IHPRES08 i
A ATODOCOLOR

S-
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CONSTRUCCIONES

ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIÓN
EN GENERAL

CENTRAL DE HORMIGON
BOMBA EXPULSORA DE HORMIGON

CAMION GRUA.
PARA SUS PROPIOS SERVICIOS

C/. Des Cos, 53 Bajos
TeIs. 567681-567411

SON SERVERA

BAR

RESTAURANT

***

Vos desitja unes
Bones Festes

*í**ííiií^í*í- *ï**!*

C/ Ca S'Hereu, 8
Cala Millor

TeI. 585873

BONES FESTES
VOS DESITJA

FERRERIA

SA PLACA

Plaça A. Maura, 6
TeI. 567157 SON SERYERA



ES COMELLA FONDO, UN MON DE JARDINERIA
A Za cametem de San Seroem a

CaIa Bana es tmba des de l'any
1983 Venpresa anamenaäa Es Came-
Ua Fondo, que es dedica a Za ven-
da de plantes, arbres i tol düà
veTaotanat aab Za jardineria; Za
poBoren en naraa na Catalina Caiïe-
ZZo8 i en Sebastià Tous, eZs quaLs
fan vist aan a poc a poc l'enpresa
ha onat a tnes, canptont actuabnent
onb tna pZantilZa que pasaa Za
dotzena d'enpteats.^

El director i coordinador de
Vempresa, SrJFous ¿ ñtigrós, ens
oonta acm ha anat evoUicionant i
carn ès avui en dia el món de Za
jardineria.

DE SEMPRE M1HA AGRAOAT

LA JARDIWERIA

- De ben jove ja m'agradaoen molt
ZoS ptentes i eZs arbres, fou el
temps que jo feia el servei, mili-
tar, quan na Catalina em parZà de
muntar el negoci, Za idea va esser
seva, perquè eZZa ja estava dins
el rnón de tes pZaníes, a mi m'a-
gradà i Ii vaig dir que sí tot
d'una. D'un principi començàrem
ctnb Za venda de pZantes que nosal-
tres cuidàvem, tant a Vexterior
can dins l'hívemader. Jo no tenia
molta d'experiència, però, fent
proves, demanant informació i con-
sultant llibres, em vaig anar
superant.

AWTOWI ESTEVA EWS DOWA ,

UWA MA AMB ELS JARDIWS
- Eh Toni Esteva, per Za seva fei-
na i veient que eZs nous edificis
incLoien molt de jardí, ens expli-
cà eZs projectes i començàrem a
fer^ne.

MILLORAR /'ESTETICA
DELS JARDIWS

- La construcció de nous edificis
i Za reforma àeZs ja construïts ha
fet que hi hagi molta demanda, Za
qual cosa ha motivat que nosaltres
ampliem Za pZantiZZa i ens afiquan
de pZe amb eZs jardins. Fa dos
anys s'incorporà a l'empresa en
Jaume Rtigrós i Servera, el qual,
arib Za seua experiència, tant amb

el carp com amb Za naquinària, ens
ha suposat una ajuda molt positi-
va; en Jaume se'n cuida de Za ma-
quinària i <ieZs ha>t3S.

LA MAJORIA COWFIA
AMB WOSALTRES

- La majoria de clients ens mostra
el Uoc i confien amb nosaltres a
l'hora de fer Zes plantacions; no-
saltres, segons veim el terreny i
Ventom, ens decidim per una cZa-
sse de p2antes o d'altra, però
sempre miram_de posar-hi Zos que
es crien a Mallorca.

ELS IWTERWS SOW MES

COMPLICATS

QUE ELS EXTERWS

- £Ztí jaidins intems són més ccm-
plicats, degut a diversos factors,
hi infhtöixen el IUm natural, Za
temperatura, Za terra, el Uoc i
el rec, per Za auaZ cosa a Za ma-
joria d'interiors es posen Zes
hidro-jardineres, que és un siste-
ma que no duu. tanta de feina, es
rega automàticament i no s'ha de
cuidar tant.

TELE TAXI
C4LA MILLOR - SA COMA - S'ILLOT

Y

586969
SEGUEIX LES

24 HORES AL SEU
SERVEI



RECORDANT LES FESTES D 1ENRERA

EQUIP DE FUTBOL DE L'ANY 1940

Bar - Restaurante

ESPECIALIDAD EN:
Paellas y pescados frescos 586542

Avda.lng.AntonloGrau.36 flRT|rRTn Tnnn F| AÑn
<~~i~a™nfhAn\lr>rr-ni ttblhKIU IUUU tL HNUCaIa Bona (Mallorca)

Estudio de EstOt1ca y Perfumería

Cafauna, v{amiin\ vimii>
RECUPERACIÓN CUTANEA

TRATAMIENTOS FACIALES Y CORPORALES

MASAJES TERAPÉUTICOS

MANICURA - PEDICURA

DEPILACIÓN • UÑAS ESCULPIDAS

C/. García Rufz, 2
Teléfonoi 567822 07550 - SON SERVERA

Moria Brunet

AqLtL tenim uns altres records de
tes festes de Scnt Joai, aquesta
vegada d'uns mes joveneUs, ja que
fa manco d'crys. Oe cantaron cnèc-
dates de reuettes, quins ocntcnts
venien a actuar i, oan es feia tot
això, mes o ncnoo en ete cnys 50
i 60.

Bis han contat que:
* El ctero no volia que es mescte.-
ssin en el program de festes eZs
actes cwics amb eZs religiosos.
* Que tes reuettes ccmençarer. fent-
se \ , i Za PZaça de Sant Joan, des-
pres passaren a Za PZaça d'Antoni
Maura i més tard 'i Za PZaça del Ge-
neral Goded.
* Que uns quants d'anys tes dones
tengueren 1 'entrada de franc.
* Que en ete començaments no tenien
tanques vròpies i anauen a Artà a
Lkxjar-tes i tanibè tes oadires i
tautes, anant a ceroar-tes fins i
tot amb carros.
* Que era molt mal de fer arrancar
el ball, és a dir, esser Za primera
pareUn. en sortir.
* Que en eZs anys 50 eren més eZs
que miraven que eZs que balteven,
tenien massa por de ballar, ja que
per taZZar n'havien de saber, na
era can ara que tothan en sap.
* Que una reoetfa de tes que feren
epoca va esser una en què actLKva
na Carmen SeviUa i en Nino Brauo.
L'entrada costava unes 400 ptes.,
hi havia tanta de gent, que es des-
bordaven tes taquiltes i s'esgotà
tot el paper que tenien preparat
per tes entrades, fins el punt que
varen haver de recollir-tes que ja
havien venut, de Za gent que ja
havia entrat, per tornar-tes a ven-
dre... i venga bitltets cap a ca'n
Pep de Ca s'Hereu!, perquè aUà
tenia una caixa forta.
* Que tes negociacions solia dur-
tes el Batte, mitjançant de repre-
sentants, eZs quaiis exigien el pa-
gament dete artistes amb dobters
i no s'admetien xecs, havent de
pagar Za mateixa nit, després de
tes actuacions.
* Que es feien 2 revettes, una el
dissabte i l'altre el dumenge,
però s'acabà per fer soZs Za del
dissabte, perquè Za del durt3nge



no era massa rendürte.
* Que tanbé sólia fer-se durant Zes
festes jocs, oam el de Za xocotota
crrib eZs uUs tapats, i ,fa vos podeu
vTcqinar oom acabaven. eZs juga-
dors!... Zes cucanyes, amb quahjue
sorpresa dedins, can rates... i
venga uns bons esgfais i corre-
gudes!, tot això solia fer-se Vho-
rabaixa; taribé Zes teresetes.
* Que obrien Zes festes eZs xere-
miers, que eran l'amo en "BoUo"
i l'amo en "Ftia", amb unes cerca-
yiZes el dia abans de Sant Joan.
* Que taribé es solia fer comèdia
amb en Jucníto VaLÍas i m Cristi-
na, de Za ccmpanyia "Artis", repre-
sentant "L'arK> de Son Msgraner",
es rrtÀntaoa Vescemri en. el racó
de na Bet Hxría, actual parada de
taxis
* Que quan es feien a Za PZaça de
Sant Joan, s'obrien a Za mxtinada
uns partelte a Zes tanques, per aZs
quatre cotxes i eZs carros que ana.-
ven a garbeUar.
* Que Zes revettes duraven fins a
Zes 4 ó 5 de Za matinada.

LA BAHDA DE HUSICA PER LES FESTES DE 1943
A LES CARRERES DE CAVALLS

* Que entre eZs Uarencins i eZs
seroerins hi havia una bona tunna
i es provaven qui faria més bones
festes i amb miltors artistes.
* Que per al ball de bot, podien
treure eZs bancs de l'Església i
per a Zes revettes havien de Uogar
Zes cadires.
* Que es feien unes altres festes
pel 4 de setembre, solien fer-se
unes bones corregudes de cayaZZs,

que tenien rrvltafcrmfom àeZs nos-
tre poVLe, arò aaya/Zs de tot Mz-
lforca, arribant a anamenar^e el
"derty". Tarté es va aconseguir que
el tren s'aturàs prop de Ca s'He-
reu, ja que Zes corregudes es feien
al cos de Ca s'Hereu, a una pista
que cada any s'apfanava ari> cilin-
dres, per així poder córrer milter.

E^evan que tats cquests records
siguin del vostre agmt.

&&d
FORDFŒM

Venga a vernos
Limpiauto Son Servera, S.A.
AVDA. CONSTITUCIÓN, 19 -SON SERVERA TEL. 567008



CENTRO
ACUPUNTURA
DIETETICA - NUTRICION |

co. GomUa. 1 - Ent1o B - TeI. 55 59 22 - MANACOR

CAlA NIlMt

EL CALA MILLOR EXPRES VOS

DESITJA QUE PASSEU BONES

FESTES DE SANT JOAN

EL REGIDOR DE CULTURA

El Regidor de Cultura*
Sr.Lterenc Ferragut, és el
responsable de tes festes
patronals, conjuntament amb
Za corresponent Comissió. Es
aquest el sisè any que se 'n
cuida d'organitzar les fes-
tes i ès ell qui ara ens
conta com han estat tes fes-
tes patronals aquest sia
darrers anys i com seran tes
d'enguany.

TORNAR A LES
FESTES POPULARS

Segons el Sr.Ferragut, Ia
conclusió nne treu de l'ex-
periència aquests sis anys
és que cada anys es fa un
esforç per aconseguir que
les festes sien com antiga-
ment, és a dir, popuLars, on
el poble sia el protagonista
i participi en els actes.

Per això enguany cada dia
hi haurà jocs per als al·lots
i, per als més grans, corre-
gudes , cintes.

També es farà una revetla
per al·lots, on els pares no
podran entrar fins passades
les dotze de Ia nit, així
els al·lots en seran els pro-
tagonistes.

LA COL.LA80RACIO
HA ANAT A MANCO

"Quant a entitats cultu-
rals, associacions, APAs i
altres organismes, les seves
activitats han anat minvant
i és una cosa que no com-
prenc, perquè abans sempre
ens reuníem per parlar de
les activitats i el dia que
s'havien de fer, per no fer
coincidir tot el mateix
dia". Així es manifesta el

regidor.
ELS GRUPS NO SON

ELS QUE VOLIEM^
"EIs gru^s no són

els que volíem dur,
uns, perquè en aques-
t&s dates no actuen
per Mallorca; d'al-
tres, perquè volen
actuar tot sols, i



d'altres perquè volen
escenaris especials.
Amb una paraula: que
de cada any el dur
gent famosa es compli-
ca més, no sols perquè
cobren molt, sinó que
a més exigeixen moltes
coses", ens diu_ el
Sr.Ferragut.

FA UNS 27 ANVS QUE
WO HI HA CARRERES

VE CAUALLS

"Com molts recorda-
ran,'continua el Regi-
dor? una de les coses
que més de gent de
fora duia eren les ca-
rreres de cavalls, que
se solien fer a Ca
s'Hereu, on venien ca-
valls de per tot Ma-
llorca, si no m'equi-
voc, fa uns 27 anys
que no se'n fan, ni
crec que sia possible
tornar-ne a fer .ja que
els propietaris dels
animals volien
córrer a pistes pi-&ya.-
rades i no a un bocí
de terreny que s 'ha
preparat per córrer
un sol dia.

Per enguany el que
sí hi haurà serà una
carrera de cavalls de
muntura, que es farà
en dues etapes i han
d'anar per pins, mari-
na, arena, garriga,
camins i asfalt".

LA MURGA

FARA UWA 08RA

Segueix el Sr.Ferra-
gut dient: "En repre-
sentacions teatrals,
tendrem Ia Companyia
de'n Xesc Forteza, que
representarà Ia seva
darrera obra, i des-
prés Sa Murga que farà
dues actuacions a
l'Església Nova.

BONES FESTES
Per acavar, el Sr.

Ferragut, en nom del
Consistori i de Ia
Comissió de Cultura,
desitja a tot el muni-
cipi que passin unes
bones festes i que
passin molt de gust.

BAR RESTAURANTE
S1ERA DE
PULA

Ctra. Son Servera - CaIa Ratjada y Cuevas Artà - TeI. 56 79 40

comellà
fondo
garden center
vivero de plontos ydrboles

ES COMELLA FONDO C. B.
CRTA. SON SERVERA - CALA BONA
TELF.56.76.14 • C.I.F.:E-07135288

SON SERVERA
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SALUTACIÓ I PR( ^RAMA DE FESTES

"Desitjaria que, durant les festes, tots ens sen-
tíssem alegres i participatius amb tots els actes pro-
gramats de cara al nostre patró Sant Joan Baptista.

Saludar-vos un altre any i una vegada més com a
Batle, no tan sols representa per a mi un respecte de
cap a vosaltres, sinó també un compromís seriós per
Ia meva part d'escoltar les vostres peticions, esfor-
çant-me de cada vegada més en el foment de Ia nostra
Comunitat i sentiment de poble.

Procuraré per aixòposar-hitota Ia meva voluntat per
aconseguir-lo.
Que aquestes festes representin per a tots nosaltres

un fet positiu, dinàmic i popular".

El Batle, Francisco Barrachina.

DISSABTE DIA 17:
a les 18:00 Inauguració de l'exposició de bonsais a les Cases de Ca
S'Hereu.
a les 18:30 Inauguració de l'exposició de ceràmica en el local social
de "La Caixa".
a les 21:3O Concert de Ia Coral i de Ia Banda de Música de Son Servera
a l'Església Nova.
a les 24:00 Revetla rock a Ia plaça del Mercat. Grups convidats: "Los
Rebeldes", "La Granja" i "Tan Tan Go"

DIUMENGE DIA 18:
a les 17:00 Ginkama Infantil. Partida a Ia Plaça de Sant Joan Baptista.

Concert de Ia Banda de Música de Son Servera a l'Església.
convidats :

a les 21:00
a les 22:45
1El Fari", "Rumba Viva

Recital a Ia Plaça del Mercat,
i "Los Hermanos Calatrava".

Artistes

DILLUNS DIA 19:
a les 17:00 Jocs Infantils a Ia Plaça de Sant Joan Baptista.

5£oto ÇótuM

VIVES
Doctor Esteva, 36 - TeI. 567161 07550 SON SERVERA

FOTOS CARWET ENTREGA. IWMEDIATA
REPORTAGES - 8AUTIZÛS - COMUiNlONES - 80DAS
FOTO ESTUDIO - REVEiADO - VEWTA MATERIAL

REVELADO UW CARRETE DE REGALO

DIMARTS DIA 20:
a les 19:00 Jocs i proves populars per a adults a Ia Plaça de Sant Joan
Baptista.
a les 22:00 Teatre; "L'origen de Ia Còmedia", interpretada pel grup "Sa
Murga" i dirigida per n'Antoni Palerm, a l'Església Nova.

DIMECRES DIA 21:
a les 11:00 i les 16:00
Servera.

MiniParc Infantil en el camp de futbol de Son

DIJOUS DIA 22.
A les 16:00 Festa Infantil amb el grup Cucorba, a Ia Plaça del mercat,
a les 21:30 Revetla Infantil. Hi queden convidats tots els al·lots de les
escoles, exclusivament.

DIVENDRES DIA 23.
a les 18:00 Orgia de jocs (escacs, dames, etc) a Ia Plaça de Sant Joan.
a les 22:30 Teatre ; Companyia d'en Xesc Forteza, a Ia Plaça del Mercat.

DISSABTE DIA 24:
a les 11:00 Missa Major, amb l'assistència de les autoritats. En acabar,
hi haurà una amollada de coloms amb Ia Colombòfila Serverina.
a les 15:00 Al Club de GoIf de Son Servera, Competició, modalitat: 9
forats "stableford". Trofeu Excel·lentissim Ajuantament. Organitza el
Club de GoIf.
a les 15:00 Tir al colom, organitzat per Ia Societat de Caçadors de Son
Servera. (Camp a designar).
a les 16:00 Ginkama amb cotxe. Partida de Ia Plaça de Sant Joan.
a les 21:00 Concert de Ia Coral Monteverdi, a l'Església Nova.
a les 23:00 Revetla amb l'actuació de: Amaya, Alcatraz i Victoria.

Després de Ia revetla hi haurà El ball del sol, que enguany es farà a
Ia Platja Gran de La Costa d-3ls Pins, vora el Bar Playa.

DIUMENGE DIA 25:
a les 15:00 Tir al plat, organitzat per Ia Societat de Caçadors d'aques-
ta vila (camp a designar).
a les 11:00 i les 16:30 I Raid Internacional Badia de Llevant (Raid amb
cavalls). La partida serà de CaIa Bona.
a les 17:00 Final del XV Torneig de Tenis "Vila de Son Servera" , en el
Club de Tenis "Ca'n Simo".
a les 15:00 Carreres ciclistes (circuit urbà).
a les 22:00 Ball de bot i bunyolada a Ia Plaça del Mercat.

CONSULTA DE GINECOLOGIA
Dr. GiI Bretones -colegiado 1.9O2-

RlVBlONES GINECOLOGICAS-CONTROL DE EMBARAZO
PLANIFICACIÓN FAMILIAR - ECOGRAFIA

HOSPITAL MUNICIPAL ARTA
Martes y Jueves a partir de las 16 horas.

Consulta previa eita. - TeIs. 55 59 81 - 58 34 41



FESTES PATRONALS
Com cada any, Sant Joan s'acosta

al poble. Ha arribat juny, mes de
festes, mes d'alegria per a tots els
serverins. Preparau-vos, ciutadans!,
les festes són per a vosaltres!.
Sortiu al carrer i gaudiu de l'ale-
gria d'aquests dies.

* *
Anàrem a ca'l Sr.Batle i Ia seva

opinió sobre les festes és Ia
següent:
- En aquests moments Ia gent parti-
cipa més i més en les festes, men-
tres que abans estaven quasi mortes
i ningú hi participava.
Per altra banda, ens va parlar de

l'opinió que tenen els grups d'ac-
tualitat del poble i si s'oposaven
a venir.
- En aquest punt mai hem tengut in-
convenients, els sona bé el nom del
poble, probablement degut a Ia seva
situació, vora Ia zona costanera de
CaIa Millor, que és molt nomenada.

Com cada any, l'Ajuntament prepara
uns actes, cada vegada millors, unes
revetles amb els grups espanyols que
més de moda estan entre el jovent
i els majors, i així poder fer cada
vegada un poc més feliços als ciu-
tadans, encara que només sigui al
temps de les festes patronals.
*

En resum, no s'han trobat grups que
no vulguin venir, però n'hem trobat
que han demanat molt i per això no
han estat contractats.

/ \
^ DISTRffiUIDOS

DEHILOS,NATA,
PRODUCTOS CONGELADOS

Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Plaza España, 4
Son Servera-Tlf. 567071
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Més tard anàrem a fer una entre-
vista a una de les personalitats del
poble, el Delegat de Cultura, Sr.
Llorenç Ferragut. Aquestes són
algunes de les moltes preguntes que
Ii vàrem fer.
- Com es cerquen els grups que han
de venir per les festes?.
- Directament, no es fa una enquesta
a Ia gent del poble, sinó que s'ele-
geixen dins Ia Comissió de Cultura
els que estan més de moda entre el
jovent.
- Quins són els problemes que es
troben amb Ia contractació?.
- Hi ha dos problemes principalment:
un, que, si es contracten tard, els
grups que estan de moda ja han estat
contractats per altres, i dos, que
els pressuposts són molts elevats.
- Com es contacta amb els grups?.
- Si són de fora de l'illa, es fa
mitjantçant un representant, però,
si són de Mallorca, se'ls contracta
directament i aixi ens estalviam Ia
comissió del representant.

TeI. 58 56 06

Paseo Marítimo, 21
CALA MELLOR

MALLORCA

PIZZAS-LASAGNE-HELADOS
COCENA ENTERNACIONAL

SERVINSA

LA DIRECCIO DE SERVINSA,

EMPRESA CONCESSIONÀRIA DEL

SERVEI DE RECOLLIDA DE FEMS

DEL MUNICIPI DE SON

SERVERA, JUNTAMENT AMB EL

PERSONAL QUE RELITZA EL

SERVEI, DESITJA AL VEINATGE

DE SON SERVERA BONES FESTES

DE SANT JOAN.

SANEJAMENTS

Avda. Bisbe Llompart, 40

07300 I N C A - Mallorca TeIs. |
505758
500489
586737



- Com es confeccionen els pressu-
posts per a les festes?.
- Es té en compte que aquests esti-
guin ajustats a Ia previsió de fes-
tes i a les despeses que aquestes
puguin tenir. S'agafa una quantitat
de doblers per a totes les festes
de l'any i es reparteix per a totes,
si amb les entrades es pot ajudar
una mica, s'augmenta un poc el marge
i es poden millorar els beneficis
i activitats, d'aqui que ara es faci
pagar una petita quantitat per
elles.
- Què pensa del fet de que l'Ajun-
tament cobri una quantitat als nins
de l'escola per dur el bar de les
revetles?.
- Realment aquests doblers no repre-
senten una quantitat significativa
per a l'Ajuntament i si es cobren
és més que res per incentivar a
aquests nins a que siguin responsa-
ble d'aquesta tasca. Per altra
banda, aquests doblers es destinen
a cobrir les possibles reparacions
de cadires o altres desperfectes que
es puguin produir i per a les begu-
des dels artistes.

Fina3jnent, volem desitjar-vos que
les festes siguin el millor per a
tots, tant per a joves com per
vells.

A.Moreno, M.Nebot i R.C.Martinez.

bones festes
LLIBRERIA PAPERERIA

VOS DESITJA BONES FESTES DE

SANTJOAN

VENDA DE PRENSA REVISTES
LLIBRESMATERIAL ESCOLAR

C/ DR. SER VERA N' 9 T.L.F. 567O87

SON SERVERA
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EL SERVEI DE NETEJA DE LES

PLATGES DESITJA AL MUNICIPI

BONES FESTES DE SANT JOAN
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C/. Na Llambias, 33
TeIf. 585922

CALA BONA - MALLORCA

¿¿

ESPECIALIDAD EN:

PESCADO FRESCO
VARIEDADES DE CARNES

COCINA TIPICA DEL PAIS
Y CONTINENTAL

PAELLA, ASADOS Y PARRILLADAS

&m>&tt'

PELUQUEROS

ESTILISTAS

X
C/VinadelMar,s/n
Edificio Confort, 22

Telefono586518
CALA MTLLOR
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ACTES ORGANITZATS

PER LA UNIO CICLISTA

* Dia 18, a les 17:3O Gran partit

de futbol entre el Recreativo Serve-

rense (infantils/alevins) i el At.

Badia de Llevant.

* Dia 24, a les 16:00 Ciclisme, amb

les següents categories: veterans

(totes les categories), alevins,

infantils, cadets, dones i local.

* Dia 2 de juliol, a les 17:00 Gran

dia del pedal de Son Servera, ciclo-

turistada amb xocolatada, coques i

sorpreses. Vos esperam!.

LA UNIO CICLISTA DE SON SERVERA VOS

DESITJA BONES FESTES PATRONALS.

SALA D̂ XPOSICIONS
DE LA FUNDACIO CAIXA DE PENSIONS

SON SERVERA

Ceràmiques
de

C.G. Duran

F. Sansó

Del 17 al 26 de juny 1989

Inauguració: dissabte 17 de juny
a les 19'30h.

Obert diàriament de 19'30 a 22'00h.
Festius també els matins de 10'00 al3'OOh.

Fundació Caixa de Pensions

BAR SEBASTIAN

Le desea Felices Fiestas
y les ofrece sus especialidades

de tapas variadas
bocadillos

y chocolate con ensaimadas

SON SERVERA TEL. 567698
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BONES FESTES VOS
DESITJA

Bar - Restaurante
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TeI. 58 52 28 CALA MILLOR

PETITA HISTORIA

D1UNS GOIGS

Joan Servera (Prevere)

Fa bastant de temps, ignor si,
per instint de supervivència, o per
altre motiu, que se'ns par>Za molt
de tes arrete, del que constitueix
Za nostra identitat o ens defineix
com a póbte determinat o singukxr.
Serà, potser, per l'instint de de-
fensa davant un perill real que
crea dins el cos social uns orga-
nismes actius oapaços d'imponer-se
a Za invasió d'uns virus que po-
drien generar Za mort espiritual
d'un pobte. Es per això que, ete-
ments de cultura tal volta obli-
dats, ara es tornen a recordar i
es fan reviure costums fora de
moda. Balte, cançons, tradicions,
maneres de divertir-se, joies, ob-
jectes. .. mil coses que estaven
ptenes de vida abans, avui es tor-
nen a recordar per afirmar Za nos-
tra personalitat can a coHectiu
humà que no es vol deixar desper-
sonalitzar per costums aliens.

Fet aquest senzill preàmbul,
voldria recordar, en diversos es-
crits, un nambre d'himnes o goigs
que es canten en el pobte i d'al-
tres que temps enrera es cantaven
i avui resten dins l'oblid. La
sensibilitat musical assoleix fort
poder de oonvooatòria, cam es diu
ara. Pobte que no canta és, pot-
ser, un póbte malalt, i tots ete
moviments que intenten fer ete
póbtes ccmencen sartpre amb un him-
ne. Ben viu tenim el fencmen musi-
oal que auui té poder de posar
d'&npeus i moure i fer vibrar im-
menses masses humanes.

Avui, ja que Za festa de Sant
Jaai es cetebra aquests dies, vol-
dria començar pels goigs d'aquest

sant. Però abans recordar0n unes
generalitats, per fer de centrar
el tema.

L'hirme i el goig assoteixen
parescuda finalitat. Dins allò re-
ligiós soten esser unes ocmposici-
ons poètiques en Uaor a Déu, Za
Verge o algún sant. Però també
s 'escriuen himnes per cetebrar un
gran home o un sucoès reUevant.
També Zas nacions, ete póbtes i,
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adhuc, associacions i partits po-
lítics, tenen eZs seus hvmes.
Aquí ens referim a Vkirme reljgi-
Os.

L'hvme religiós du el seu ori-
gen de Zes antiguíssimes oanposi-
cions poèticcHTusicate del rrún
gentil o pagà, especiabœnt de Za
sàbia Grècia, de Za que es recor-
den eZs dos pritners hvmes en ZZa-
or d'Apolto. Posteriorment, eZs
escrigueren eZs cristians, en aZa-
bança de Déu o deZs seus sants.
Grans compositors d'hirmes foren
Aureli Prudensi, anomenant l'Hora
ci espanyol, com iguabnent el Bis-
be de MiIa, Sant Ambrós, i nombro-
sos altres, coneguts, uns, i al-
tres, desconeguts.

Vet aquí eZs goigs de Sant Joan,
deZs que fou autor el Sr.Antcni
Lliteres, sacerdot seroerí, del
que es guarda bell record. L'autor
de Za rrúsica, senziUa. i beUa,
n'és el Sp.Oaaai Baltester, taribé
fill de Son Servera.

1

Oh Gloriós Sant Pafró
de's poble de Son Servera,
Ia nostra gent vos ver.era
y vos te devoció.

Un pardtje desolat
era tot aquest contorn,
aquest Puig, y el seu entorn,
¿quin temps restà en soletatV.

Uns dies assolaiats
i unes nits de lluna bruna,
|cap criatura, ni una,
que per l'ermas traspassas!

11

Servera, noble senyor,
cavaller del Rei en Jaume,
es el qui porta Ia palma
en eixa fundació.

Barr¿ques de Uenyaiers
al voltant d'una c;.pella,
e-hi penjaren una esquella,.,
casi tots son artanés.

D'aquest poble Un gala,
foreu nomenat Patró,
|oh joan, Sant Protectó,
duimos de laVostra ma.

UI

Entre tots els fills de dona,
$ant Joan, sou Io nrajor,
perque sou Io Precursor
qui mos duis Ia bona Nova

Ja tenim Nou Testament,
Sant Joan, vos heu estat,...
¡per sempre sia alabat
el Santíssim Sagramentl.

Aguantau Ia fe del poble,
auu:iyau les tempestats^
guardaumos d'adversitats,
conduimos a b gIoria. Amen.
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Prova el que deim eZs nombrosos
taLaiots dels temes aß Son Ser-
vera, Sant LLorenç i Artà, art> el
pobixt táLaiòtic de Sea Rnses i
on, precisament el gron Poeta Costa
i, L2abeva, en el magnífic po0na "La
deixa del geni grec", s 'imagina
l'existència de Za tribu de l'Al-
zina. A Za punta de n'Amer, a tes
caves de Son Sard i a molts d'al-
tres indrets resten c2ares proves
de que el nostre teme no era pre-
cisament un espai solitari. Es
d'anotar aquí l'expressió "Uuna
bruna", probabte contrasentit, ja
que Za Uuna és bfanca, i bru sig-
nifica "gris", "fosc", 'h&renor ti-
rant a negre". 0 potser Za ZZwna
0rix>Lxillada amb Za foscor de Za
nit?.

La quarta estrofa es refereix a
Jàuae Cervera, cavaUer accnpanyant
del Rei d'Aragó, el qual, en el
repartiment general, rebé 32 ca-
valteries, que ocupaven gran part
del que seria el nostre terme.
L'actual campanar de Za Pzrròquia
zeria '<nn r&i-i'ta part de l'antic

casal de Za família Cervera i que
donaria nom al nostre pofcZe.

La cinquena estrofa recorda eZs
hxniïs orígens del pofeZe. fbbZa-
dors, vinguts molts d'Artà, que
habitaven pobres barraques i que
es dedicarien, uns, a Henyaters,
i altres, al conreu d'uns camps de
bona terra, al manco en aZawrcs
indrets. Curiosa Za data de l'es-
queUa. Ben prest, Za tituLaritat
d'aqueUa petita capelZa es dona-
ria a Sant Jocn Baptista.

La setena estrofa té cZao2s ve-
sonàncies evangèliques. Serà el
mateix Jesús qui assegurarà que
ningú a nascut major que Joan,
precursor que prepara eZs oartins
del Senyor i obri Za Bona Nova de
Za Redempció. Sens dubte, aquesta
estrofa i Za cinquena són, literà-
riament, Zos més "inspirades".

La darrera estrofa es de beZZa
súplica i JJan Torrí, ens deixà com
a rúbrica o segell d'identitat el
segon vers: "aUunyau tes tempes-
tats". Tots eZs que el coneguerem
sabem prou bé del seu temor, més

diria, horror a Zes tempestes, so-
bre tot, aZs trons. Durant Za tem-
pesta, solia taparse eZs wiZs amb
un mocador i tarbé Zes oreUes.
QMn ressonava el tro, s'estr&nia
tot el seu cos, invocava a Za Ver-
ge i també solia excUxrar: "Ai, mu
rrareta meva! ". Més d 'una vegada
haguérem d'esperar que amainàs Za
t0rpesta per accmpanyar-fo a casa,
si Za pZ^;'a ens havia sorprès en
el ZocaZ d'Acció Catòlica.

Des del dia que Don Toni "ìmbà
a l'arxiu del Sr.LUill"ete goigs
de Sant Joan i eZs feu posar músi-
ca fins eZs nostres dies, el poUe
canta tots eZs anys amb entusiasme
unes estrofes que h*rtument, com
el mateix, autor, sabem t:Oncades de
uaZar> literari, però expresives i
que el temps ha tomades entranya-
bles. I així sí que s'escriu, o
rnUor, es viu Za Història. Agraï-
ment, per tant, a Dan Toni Llite-
ras, de molt bon record per aZs
qui el conegueren, peZs seus goigs
i per Za música que eZs acompanya.

Les darreres
novetats en:

sabates

"bolsos"

complements
de pell

Avda, Cristóbal Colón, 70
Teléfono 58 52 24

CaIa Millor
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Rellotgeria
Fotografia

GRRClH LlS

Reportatges i videos
Pi. Sant Ignasi 3

Son Servera

-TeI. 567165

bones festes

BONES
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MANTELA
SEVA

TRADICIO
ARTESANA

COMA
LA PIONERA

DELS
MHXORS
GELATS

ITALIANS
LC.—J3U

PASSEIG J.LLINAS, 10

CALA MILLOR

TF. 585659
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GESTORIA GIL
GESTORIA A. GIL

Avda. Juan Servera Camps, 46
Tels.: 58 58 80 - 60

CaIa Millor - Sucursal Son Servera
MALLORCA

20 Años de GESTION

Bones Festes

******

Felices Fiestas
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pESTORUV J

AUTOMOVlLES
Matriculaciones
Transferencias
Tar|etas transpone y visados
Cambio de Residencia
Baias Vehículos

ASESORIA LABORAL
Obtención DCE
Alta empresas en Seg. Social.
Alta Autónomos en cualquier régimen
Seguros Sociales (TC-2, TC-1, etc.)
Contratos trabap y prórrogas
Exptes |ubilacion, invalidez, viudedad y orfandad
Descargos y Recursos ante Ia Organización
Laboral Competente.

TRAMITACIONES VARIAS
Altas y Ba|as Licencia Fiscal
Liquidación Escrituras
Liquidación plusvalías
Registro de Ia Propiedad
CERTIFICADOS Nacimiento, Defunción,
Matrimonio, Ultimas Voluntades, Penales,
Sociedades, Patentes y Marcas
Licencia de caza
Permiso de Armas

ASESORIA FISCAL Y
pONTABLE

SEGUROS

A través de Informática Llevant, (Empresa del Grupol

Balance mensual de Sumas y Saldos

Programa especial para E.O.S, IN y Sl

Especificación del IVA (Repercutido, soportadol

Balance de Sociedades

Contabilidad de Sociedades

Confección declaración de IVA - PF

Confección declaración Renta (N. y Sl y
Patrimonio con precios especiales a colectivos de
Hoteles-Empresas que sean clientes habituales.

F"."
GESTORlA GIL

, 20Anos4eGESTKW

Operamos con cualquier Compañía, de modo gue las
cuotas y las coberturas ofertadas sean siempre las
más convenientes para nuestros clientes

De lorma habitual se contratan las pólizas con

• MUTUA GENERAL DE SEGUROS

• BALEAR DE SEGUROS

• LA PREVISIÓN MALLORQUÍNA
IEnfermedad y Acetes profes.)
Y SANITAS ISeg. Enfermedadl

. ALIANZA

Vehículos • Multirriesgos IHogar, Industria y/o
Comerciol • Comunidad de Propietarios •
Responsabilidad Civil General • Asistencia Sanitaria
Vida y Combinado • Accidentes Individual y
Colectivos IColegiosl • Planes de Jubilación

#\iwy
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Ajuntament de:

Desitja Bones Festes




