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TIRADA INITIAL:

Robines

N 9-5
Ens tornam trobar, amic
lactor.Aquest mes amb una =
edici6 especial dedicat integra—
ment a la nostra festa "des Ver-
mar".En aquests dies,on tota Mallor-
ca parla d,aquesta festa,hem trobat de
convenibncia publicar aquest nombre es-
pecial,suplint la nostra publicaci6 men-
sual,deixant pas a la informaci6 d,aquest
mes,que si Deu ho vol,sortirg en el numero sis
de sa nostra revista.94 , amic, com veuras,e1 vi,
el raim, i el nostre poble de Rinissalem, gs 1,unic
personatge d,aquesta revista "extra".Esperam que t,a-
gradi . I bones festes de la verema ! • 	 DIPOSIT LEGAL:

.	 . 	
SETEMBRE 1980 Festa_ de la Yermada PM 393-1980.

Ni Borgonya, ni Xerès,
ni Porto, ni cifres pamplines
que passen per coses fines

però que al fons no són res.
Jo, malgrat esser pagès,
no comm. a les tentines
ni tast cap de les metzines
que de vins el lomhan pres,
sols bec, dins crestall encès,
l'orgull reial de Robines.
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Santa Mario de Robines !
En vostres mans, per goig
¿diiieu la flor de les Marines

o la dolcesa del Rahn ?
Es el Rahn flor de miracle
que del cor sutze en fa un cor blanc.

Encara avuui - etern oracle ! -
ens china fe la seva sang.

Santa Maria de Robines!,
us cerc debades. Vós, també, •
¡sou altra volta enmig d'espines,

avid, que és mort el veil lasser?
Tomtit', tornan a nosira vila

per escampar ia vostra Ruin,

Aims que el cor torni a l'argila
i s'esvaneixi el dole perfum !

•.,
SANTA 'MARIA DE ROBINES___ i

O R ACIÓ

Santa Maria de Robines, Vós
que regnau al bell mig de l'Illa,
vetlau per la nostra liengua,
_mês 4oiça que- -un crespell de
Pasqua; vetlau pels nostres vi-
nyets, dels quals brolla el vi que
es converteix en la Sang Pre-
ciosa del vostre Fill i, finalment,
vetlau pels desterrats fills d'Eva,
en especial pels binissalemers
que us teneh per Reina i Mare;
a- --frque un dia F5Oguem amb
Vós alabar eternament el Pare,
el Fill i l'Esperit Sant. AMEN.

Santa Maria de Robines, pre-
gau per nosaltres.

•

.( lanbnicéaciii-
eclesieutico).

DEDICACIÓ

Santa Maria de Robines!
- nom amb sentor de cera i mese-,

¡apareguéreu entre espines

a sota un bell fasser moresc?
Dintre l'oblit i la malura

e'és achicada vostra hum,

mes pela voltants encara sura

un rastre ardent del veil perfum

Santa Maria de Robines!,
més que l'ermita 'del pujol,
¡vireu amar les secardines
terres que fruiten sota el sol?

Encara avili tota la plana
en flor rebenta per fruitar .
i el seu esclat fins s'encomana
a l'espprit las dc

Santa Maria de Robines
- ¿Vàreu estendre--el mistic vel

dins un boscatge de eavines
obert, tota hora, al vent i al cel.

o vora els rengles de cattifols
que vessen l'aigua, arreu. dins l'hort?
Avtii que cis ¡orris es baden rtifols
du enear frescor vostre record.

--Sinta -Maria de Raines'.

.¡Sorgireu, bella, del pinzell,
de les mateixes mans divines

o del martiri del cisell?
El cedre és sant. Mes si el fort arbre

'd'aquest indret arrela 'luny,

La vila és rica . en jaspi i marbre
i el marbre és fort i etern l'encliny , 	 .

— 
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La 1 2 festa de Sa Vermada va
succeir 1,any 1964, i nasqug
com de Forma, diguem—li"pri-
vada"... I se va fer a C,an=
Gilabert, casa senyorial del
nostre poble, i que amb les=
seves tipiques i antigues de
penaencies mallorquines,
bon lloc d,acollida i casa =
molt representativa per agues
ta. festa.
1.;idea de començar aquesta =
festa va sortir d,en Biel ==
rial, Truita, i Antoni 1oy,

s,escolar, juntament amb Lbo
rang Moyg... entre d,altres.
Cadasqil convidava els seus =
compromisos, veinats, amics.
Es primer any, foren uns ===
quans centenars de visitants,
regalant a cadasqun dels asis
tants una botella de vi. Era —
evidentement una cosa popular
com segueix essent—ho ara
Hem de dir que la festa sols
es va fer un any a C,an Gila
bert, ja que no hi cabien...
Era evident, puix hi anava =
"molta de gent", i la casa,=
per gran que sigui, no dona-
va abasto. I aixi, el segon=
any es va trasl.Ladar a sa==
plaga, per donar—hi cabuda a
tot es poble. Pars hem de dir
que aixi i tot, el dia abans,
fins a 1,any 1974, es feia =
sa festa, 1,inaguraci6 priva
da a C,an Gilabert on es con
vidava als amics, familiars=
dels "anfitrions".

TOT_ PUNT__
C/ CREU N 5

TEL: 511737
_

	TENDA 	DE	 CALÇATS

rossello
	C/CALV-0	 SOTELO N 47

TEL. 511537
_
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,iaW4!2 	LA PRIMERA FESTA COMENÇÀ A

CA'N GILABERT L 'ANY 1964
4-

ARTICULOS HOSTELERIA -
PASTELERIA Y PAPELERIA
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INA DE 4A1.1-ORCA.

LLORENÇ MOYA:
_QUINS TEMPS EREN AQUEL L S. ! !
Si Lloreng.Quins temps eren aquells
on tu en companyia d,amics teus or-
ganitzaveu aquestes festes tant orb
pies d,un poble...Lluitaveu per per
la vila,volieu que la vida no noms
fos fosca i treball...nc,hi havia=
d,haver qualque cosa m4s:Festes,tro
bades d,amistad i una esoira d,ale-
r7.ria per mig...
I aixf,d,aquesta anyorada alegria =
comuna,nasqu4 la festa des Vermar..
Al primer any,les pareds,antigues =
pareds de ca,n Gilabert,rajaven vi
...,i els vostres esoerits,enlles--
tien poesies i paraules de satisfac

d,alegria i goig en abundan—
ci extrema.
Nire,t all  Llorenc,on assegut,con-
templaves batelles buides de vi il=
tassons replets de somnis i bulles!
Sf,11creng,eren els inicis d,una bu
lla que s,esdeveniria festa

BAR - PISCINA -TENIS

es molinot
AVDA DOCTOR PONS S/N



„ 4„t 	SEGON ANY DE SA FESTA

'I I 41) 	 3 COM SON ELS VESTI TS DE
34,1‘4:

SES VERMADORES ? >>

PARLEM DE LES CARACTE -
RISTIQUES DELS VESTITS

—
DE "SES VERMADORES ”

Les vermadores cada any porten el =
mateix vestit.0nes robes molt anti-
gues... que segons ens han dit,te--
nen uns 250 anys.Els ve stits de ==
Ses Vermad ores,són bropietat de sa
familia ce ca,n Siel.L,história d,1
quest vestit(el que porta la V.Majoi
neix amb Donya Margalida Marc6 Lla-
brés,padrina de les dermanes Marge—
lida i Nagdalena Pons Alcover
El vestit va ser fet per aquesta sa
nyora quan per primera vegada havia
de sortir enllestida cap a festa.E1
vestit 4s de seda natural t i sols s,
emprava per sortir al carrer en qua
stió de festes i ceremónies,ja que
per dur cada dia,portaven altres ra
busillos i prendres.
Com hem d it,a 1,actualitat,s6n les
germanes Pons i Alcover,els que ca-
da any de ixen el vestit a les ver-
madores.
Hem tingut oportunitat d,observar =
els vestits,i em observat que s,es-
tan deteriorant progressivament, dea
pr6s de cada any que ses nostres ==
vermadores el duen posat. Seria una
llitstima que tal prendre es fes mai
bé amb els anys,perqu'e és una bella
sa única i ja inimitable ...

FERRETER IA - DROGUERIA

PASCUAL

C/CONCEPCION N• 14

TEL: 511353.BINISSALEM

Vet aquí una fotografia
de la Vermadora Major
Na Coloma.Era al segon=
any de sa festa .



TERCERA FESTA DE	 SA

VERMADA . 1.967 (III)
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TERCERA FESTA DE SA VERMADA. - SINISSALEM. - 24 siolombre 1967

Ens honoram de convidar-vos a la
• Tercera Festa de sa Vermacia 	 que
patrocinada pel Magnific Ajuntament de
Binissalem i amb la callabcració dels vi-
naters de la vila, tendrai lice els prop -vi-
nents dies 23 i 24 de Setembre de 1967.
Es celebraran els actes que figuren en el
programa adjunt.

Aquesta (Tercera Festa de sa Vermada»,
pretén, una vegada més, continuar la res-
taurada i antiga devcció a la Mare de Deu
de Robines i, al mareix temps, conservar
Ia tradicia que a l'entorn del vermar existeix
al nostre poble i als seus voltants.

l'espera de veure's honorat amb la
vostra assistència, rebeu el testimoni de la
nostra consideració.

Binissalem, temps de vermar de 1967.

Cartell anunciador de la

tercera resta das Varmai

PROGRAMA
Dia 	 23 	 de	 Setembre. 	 A	 les 	 21 	 hores, 	 Pregó 	 de	 la

(Ill 	 Festa de sa Vermada», 	 pel poeta "Jaume Vidal i Alcover
als 	 soterranis 	 de 	 la 	 e Vinícola, 	de	 Binissalem », 	 gentilment
cedits per D. Josep Lluis Ferrer. 	 A les 21'30, 	 concert per la

!:-	 ..; -.7..7-5
! 	 `	 -''. •4

s.40 .
Massa Coral de Binissalem.

	Dio 24 de Setembre. 	 A les 11 	 hores. Començament a
la 	 Plaça de l'Església de la 	 dll 	 Festa 	 de sa 	 Vermada» 	 i	 a

,
- -.

continuació ofici a !a parròquia. A	 les 12 hores, inauguració
del 	 »Museu del Vi a. 	 A les 13 hores, 	 inauguració 	 de	 l'expo-
sició de 	 pintures sobre	 temes binissalemers 	 a	 la 	 1 Caixa de

:.

-_.t...-...-7_1
Pensions». 	 A les 	 17	 hares, 	 a 	 la 	 plaça 	 de l'Església, arribada
deis vermadors, 	benedicció 	del	 most	 i	 ofrena del 	 mateix a
Ia 	More	 de 	 Deu 	 de 	 Robinessota 	 la	 presidencia 	 de 	 la.

	--....• ., ry:	 g -
	__It 4. 	 • 	

„tr. 1
,	 f,

..,,, 	 ...., to.,• .	 ,	 11,

Vermadora Major i del seu sequit d'honor. 	 Balls, càntics, etc.
.• I	 •	 4.,	 ,

--- 	 -	 :. ,.	 ..•

• • 	 AAl 	 cadafal 	 de 	 la 	 plaça 	 hi	 haura 	 unes 	 botes 	 plenes 	 de	 vi,
''''''° 	 't	 .•

que 	 podran 	 beure a 	 rompre tots 	 els 	 assistents. (1) •- ... 	 it 	 It t . .,
•- 	 "•;	 • 	 4	,	 ,,

', #	 I	 it

(1) 	 Es 	 prega 	 que 	 les 	 gateres 	 sien 	 honorabies 	 i	 garricies. I 	 1;	 t
.

—

tia.-1

zl410 	 CIL	 is
.. 4.4 	 A;	 • 	 1 1.-,.. ...17.4 ."... 	 . 	 ' Ait 	 „t 	 •	 t .	 •

• - ,	 •	 1,.-„, 	
• ..,,„.., 	 .,„	 A 	 ¡	 .	
,o	 r ,-- -	 ,...	 41 	 -:'

4 ''' .li AS. 	 I' 	 :■	 • :..	 V

o	 76	 i. '\11,
• iv 4

Avinguda Victòria, s/n.	 ARTICLES
Tel.: 510298	 PEL
ALARO (d kLLORCA)	 CALÇAT -argaliOa, 	 Vermadora 	 Ir..jor



IV Faaci d. o. Vaarogia. Binissalem 78 I 29 serembr. 1968

Ens honoram de convidar-vos a la
«Quarta Festa de sa Yermada», que pa-
trocinada pel Magnifie Ajuntament de Bi-
nissalem i amb la collaboració dels vinaters
de la vila, tendret Hoc els prop-vinents
dies 28 i 29 de setembre de 1968. Es cele-
braran els actes que figuren en el programa
adjunt.

Aquesta «Quarta Festa de sa iVermada»,
preten uno vegada Fries, continuar la res-
taurada devoció a la Mare de Deu de
Robines i, al mateix temps, conservar la
tradició que a l'entorn del vermar existeix
al nostre poble i als seus voltants.

En l'espera de veure'ns honorats amb la
vostra assistència, rebeu el testimoni de la
nostra consideració.

Binissalem, temps de vermar de 1968.

PROGRAMA    

Dia 28 de Setembre. A les 22 hores, Pregó de la
c IV Festa de sa Yermada», per l'escriptor Josep M.° Llompart
de la Penya al Museu de figures de cera, gentilment cedit
pels senyors Amenguat. Seguidament concert per la c Massa
Coral de Binissalem» dirigida per Baltasar Bibiloni, i actua-
66 del «Tall de Vermadors».

Dia 29 de Setembre. A les 11 hores començament a la
Plaça de l'Església de la «IV Festa de sa Yermada» i a conti-

nuació ofici a la Parròquia. A les 17 hores desfilada de
carrosses pel carrer de la Concepció i Plaça de l'Església.
A les 18 hares arribada dels vermadors, benedicció del most
i ofrena del mateix a la Mare de Deu de Robines, sota la
presidencia de la Vermadora Major i el seu sèquit d'honor.
Balls, ceintics, jocs, etc. Al cadafal de la Plaça hi haurà bates
plenes de vi, el qual podran beure a rompre tots el assistents. (1)    

"r•I'f

t 4i* 	,11 a 'Uctivarla.
f	 yiricAR/

_

QUARTA FESTA DE SA

VERMADA .1.968 (IV)

Representación exclusiva: .
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QUINTA FESTA DES VE R MAR

1969

aligligA MM DIB VeliAAR - BINISSALEM. - 2 0 setiembre 1969

PROGRAMA

Dia 28 de Setembre. A les 11 haras. Començament a

Ia Plaça de l'Església de la (Quinto Festa d'es Vermars i a

continuació ofici a la parròquia. A les 17 hores, a la Plaça

de l'Església, arribada dels vermadors, benedicció del most
i ofrena del mateix a la Mare de Deu de Robines sota la

presidència de la Vermadora Major i del seu sèquit d'honor.

Balls, càntics, etc. Al cadafal de la Plaça hi haura unes botes

plenes de vi, que podran beure a rompre tots els assis-

tants. (1)

(1) Es prega que les gateres sien honorables i garridas.

teleweion
soma° HI-F ,

repirtieiOneS

ELECTRODOMESTICOS
SONIDO HI-FI — TV BLANCO-NEGRO Y COLOR

RECTORIA, 2	 TELEFONO 511074

LISTA DE BODA

JOYERIA 	 ezt" .0.7ete .2zez

PLAZA IGLESIA, 21 - TELEF. 51 15 23

BINISALEM

CONFECCIONES

MARCELIN O
Géneros-de punto y novedades

C/. Gral. Mola, 5. BINISSALEM
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&is Viirmar. Sinissalem 4 Octubre  1970

PROGRAMA

Dia 4 d'Octubre. A les 11 hores. Començament a la

Plaça de l'Església de la (Sisena Festa des Vermar» i a

continuació ofici a la Parròquia. A les 17 hores, a lo dita

Plaça, arribada dels vermadors, benedicció del most i ofrena

del mateix a la Mare de Déu de Robines, sota la presidència

de la Vermadora Major i del seu sèquit d'honor. Balls, cantics,

joy, carrosses, bulla, alegria a lloure... A la plaça hi haura

unes bates plenes. de vi d'aquest que tomba d'esquena, que

podran beure a rompre i gratuitament tots els assistents a la

Festa. (1)

(1 ) Saran premiats eis gats honorables i punits els grassers
i tombé els poca-soltes que no en beguin o no s:alégrin,

..perquit'és la Festa de la Cordialitat.

En l'espera de veure'ns honorats amb la

vostro simpatico assistència, rebeu el testi-

moni de la nostra consideració.

Binissalem, temps de vermar 1970.

SISENA FESTA DES VERMAR

1970

LA VERMADORA FELLONA

Venim de la veremada,

aposta tenim pocs jocs -,‘

els rims són petits i pocs

.i mala nit que hem passada.

.Abans que trencas el dia

:que guaitiis del sol,

cantant com un rossinvol

la gonella M'enllestia.

Manegots de cinta ruila,

volant fi com un téntlal:,

canyemet de fil toiçal

i trinxet de bona fulls.

Es un pier seguir les ginyes,

cast anyoles repi .eant.

•a la vora del galam

que aidA a veremar les vinyes

El! et Ilança this escomesa.

t as, !mom 	 sol d'agos.t,

setae que te degota èl' most

per In ma que tens estesa.

•Ell tot son delit amen

en dir embriagat: T'cstim!.

i tit amb el minor raim

Ii ciou, joiosa. la boca.

renim de la veremada.

aposta renim 	 jocs,

els rims són petisipocs

i mala nit que hem passada.

Fins el trinxet es reviulla
de la sang del bell ;aim...,

i dins el cubell fa cim

tanta canastra eurulla.
—

Ell amb el •capell de palma

no cura del sol. ardent,
mes tu, si no hi tens esment,

hi perds el cor i la calma

Ai!. de Iligrimes miff gotes

que no un ham aixinglons

he vessat amb mes cançons,

perquè ell les escomet t”tesr

Ara és el temps de les dames,

del festeig i . de l'estrall:

¡o en sé que per mor (Fun tall

ban fetes les nuviances...

Jo desig l'amor desclosa

entre pàmpols, al minvarrt;
mes ell fa el s-eu cap envant,

lliure el cor com una alosa.

Venial de la veremada,
aposta tenim pocs'-jocs,
els rims són petits i pocs
i mala nit que hem passada.    

TALLERES
JOYAS *   

PLANCHISTERIA
Y PINTURA

DEL AUTOMÓVIL

CA FA ARA, 	PARA 

'ESPECIAL . 	PINTAR
	  • 	
4.1rtanización "Es Rasquell'

Tel. 5115 04 - Einissalem 



Selena Feste cl'es Vermar. BInIslalem 10 Ocivbre 1971

PROGRAMA
Dia 10 d'Octubre de 1971.

A les 11'15 bores. Comença-
ment a la Plaga de l'Església
de la «Setena Festa d 'esVermar»
i a continuació ofici a la
Parr6quia.

A les 17 hores, a la dita
Plaga, arribada dels verma-
dors, de les carroces, de les
xeremies i d'una banda de
música d'anomenada i seguida-
ment benedicci6 del most
novell i ofrena del mateix,
sota la presidência de la Ver-
madora Major i del seu séquit
d'honor, a la Mare de Déu de
Robines. Tot seguit càntics,
bulla i obertura de les bótes,
que començaran a rajar vi
tota la nit per a tothom, que
en podrá beure tant com en
vulgui i de franc, de qualsevol
de les que hi haurà escampades
per la Plaça. El vi no s'acabarà
men tres hi hagi bevedors, peró
es - prega que les gateres sien
inofensives, alegres i mesura-
des, tal com pertoca...

A les 22 bores, apoteósica,
vinícola verbena amenitzada

per un famós Conjunt Pop
(procurarem que sia lo més
calamar possible), a la qual
s'hi podrá entrar de franc,
gratuïtament, sense gastar ni
una peça de dos. I vi a rom-
pre, d'aquell tan negre i espès
com només en fan a Binissalem!

Vi negre per engatar-se
i .mtisica per ballar,
mentres duri la comparsa
ni una pep us costard.

. 	 ... 	 .. 	 .

Celler
,

SA VIÑA
Carretera Alcudia Km. 21'800

-	 TELEFONOS 	 5113 09
,	 5113 73.._......

BINIS ALEM

C TAPICERIA
. FABRICA DE MUEBLES TAPIZADOS

CARRT. PALMA.- ALCUDIA KM 22

vam," 	 .T a I I .e i.
	t .,,.....„-,.. 	 ..,..,:
	1 	 'G lif E C 0

Reparaciones ea .General

Conquistador, 	 37	 BINISSALEM
- Teléfono 	 51 10 92 	 _(Mallorca)

I
MINIM

CARTONAJES

PONS
111.1111.

4-77,,,,,

o
SOT
MR.,
BINISSALEM-

le.: ci CALVO
ELO. 63.67
C/ ESTACION v..

SUCESOR Of
PEDRO 	 PONS 	 POL

1•11111111/ 
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VUITENA FESTA DES VERMAR

SETEMBRE 1972

•	

Vultono Fiesta d'es Vermar. 91nIssalem 24 Set.Mbre 972

PROGRAMA
Dia 24 de Setembre de 1972.

A les 11'15 hores. Començament a
Ia Plaça de l'Església de la "Vuitena

Festa d'es Vermar" i a continuació

Ofici a la Parròquia.

A les 17'30 hores, a la dita pla-

ça, arribada de les Autoritats Pro-
vincials, dels vermadors, de les xe-

remies i d'una banda de música

d'anomenada i, seguidament, bene- 4

dicció del most novell i ofrena del

mateix, sota la presidència de la

Vermadora Major i del seu sèquit

d'honor, a la Mare de Déu de Ro-

bines. Tot seguit càntics, bulla i ober-

tura de los bótes, que començaran

a rajar vi tota la nit, per a tothom,

i del qual en podran beure tant com
en vulguin i ben de franc, de quai-

sevol de les que hi haurà escampa-

des a la plaça. El vi no s'acabarà

mentre hi hagi bevedors, per-6 alerta

mosques amb les gateres!

A continuació animadissIma i  vi-

nosa verbena, amenitzada per dos

valuosos Conjunts Pop, a la qual s'hi

podrà entrar gratuTtament i ballar

com a perns de rifa, sense amollar

ni una pesseta. I naturalment, vi i vi

tot el cap-vestre tota la nit; d'aquell

vi de Binissalem, negre i de grau,

que tomba d'esquena.

El vi de la nostra vila
és un vi tan alt de punt,
que al qui és beneit l'espavila
i ressuscita un difunt.

bar
lloren9

PLAÇA ESGLESIA.

TEL: 511073



Les tres vermadores:Isabel Herrera rolina
filla del Capit1 General de les 3a1eare,com
a vermadora rajor,acomdanyada de les 2.2vs =

demes,ragdalena Sccies i varia 3e1 Isern.lmb
elles,ura de les germanes Alccver.

. —

3inissalem,1es vinyes
—qui m,ho havia de dir!—
pcsen als ulls terenyinos

si vols dir nc,-!ius , f!

COLCHONERIA

. ""1
Telas de todas clases - Almohadas Terlenka -

Conficción. Edredones -
Colchones: Lana g Goma Espumaa

- -
Conquistador, 2	 Telefono 51 13 36 BINISALEM

. •	 —

SUNUNiSTROS PARA LA CONSTRUCCION

HERMANOS PO\ S
Saneamiento - Terrazo - Azulejos

Instalaciones y reparaciones de Fontaneria
Baiieras - Lavabos - Inodoros - Bidets • Fregaderos - Duchas - Grifería - Termos

Tubería plastic° 4 y toda clase de accesorios.

ed4Rect0...-
taral

1-	 -

Novena Fula Xi's Vanua... Ilinissalem 30 Sittembro 1973



La X Festa de Sa Vermada,se va
celeorar exitosament,siguent ver

madores de la mateixa,les senyo-
rets Maria Esperança Ventayol,i
com a dames d,hcnor,Senyoretes
Florit i Sans.
En els actes protocol.laris de=
la festa,actuaren la Massa Coral
de 3inissalem,e1 grub folklòric,
de la Secci6 Femenina de Palma,=
juntament amb la banda de musica
de Inca.
Cristofol Bibiloni va aportar el
vi d,honor,juntament amb Doan Na
dal,Trevin.
Direm tamb4,que en un altre or--
dre de coses,Antoni.MoreY va con
vider a una berenada gratuita en
el Foto Salear,a tots els vina--
tens i autoritats,aixt.opm tarn
va fer 1,aportaci6 d,una'berbena
gratuita,on joves i majors es va
ren divertir en desmesura.

CAR N_EC ER IA

ca,n salom
RAMON L L U LL ; 26

TEIXITS I MAGATZEMS

CA' N Company
PLESGLESIA N1

X. Fester d'es Vormar.	 Ihassalean 29 Setembro 19,4

Les Vermadores,fan ofrena
del rain novell,i al mate
ix mcment,reb la tendici7
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ONZE 	 FESTA DES VERMAR

SETEMBRE 1975

XI Feal• d'es V•rmar. Sinissal•m 18 S•I•mlare 1975.

PROGRAMA

Dia 23 de Seternbre de 1975. A les 1115
hares. Començament a la Plaça de l'Esgle-
sia de la X I FESTA D'ES VERMAR i a
continuació ofici a la Parròquia. Seguida-
ment concurs de raims de tots els potpies
de la Comarca de Binissalem (Zona Alta),
amb tres premis de 1.000, 750 i 500 pesse-
tes respectivament els tres raims de més
pes i de qualsevol casta.

A les 13 hores, a la dita plaça, arribada
de las Autoritats Provincials, dels vermadors,
de les xeremies i d'una banda de música
d'aquellas que fan ballera als coixos i, tot
seguit, benedicció del most novell i ofrena
del mateix, sota la presidència de la Verma-
dora Major i del seu sèquit d'honor, a la
Mare de Déu de Robines. A continuació
càntics d'alegria, bulla i obertura d'una
mala fi de bótes que hi haurà escampadas
per la plaça i que rajaran vi a la regalada
tota la santa nit. No i aura prou panxes a
Mallorca per a poderlo esgotar, sense pagau
ni una malla. Ah!, fora gateras... Tot
ha de ser com pertoca, rib en mancaria
d'altra.

Seguidament estrepitosa i abeurada
Verbena, amenit:ada per dos Conjunts
Pop d'allò més renouer, a la qual s 'hi Po-
drá entrar gratuitament, de franc, sense
esmorrellar les butxaques. A la Vila som
així! Ah!, i vi a rompre tot l'ora-baixa i tot
el vespre, d'aquell tan negre i espès que
es fa per Binissalem. Ja ho diu la cançó
cinc voltes centenaria:

A Binisalem fan vi
com no en fan a una altra banda.
El qui en beu pren una tanda

que es macs j tot fa pair.

I e

General Morante, 12 -
BINISSALEM (Mallorca)
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DOTZE

DE SA YERMADA

1976

BAR

ca ,n checa
C/ SAC _, 24 . TEL: 511148

La XII festa des Vermer
Ps va celebrar el 26 de
Setembre,siguert verma-
dores,raria del 7ilar =
Fullana i Francisca rir
,i corn, a "Vermadora fra
jor",Esperanga Real i"
Sans.
A la rostra festa,hi Va
acudir el bisbe Teodoro

Ubeda,qui va assistir a
la missa que es va fer
el demati a Cas Agustins
La festa va ser presen-
tada,00m va ... hi se--
geuix succeirt,per la =
binissalamera,r. arcalida
3itilcri.Cirem tarrb4 ==
que va benerr el most, =
el cancnge osep Sada--
nell.

Dins els balls folkl--
rics,actul la reconegu-
da aprupaci6 "Aires So-
llerics",com el mateix=
nom indica,de S611ar .
I tota la festa acal=
amd un scar a un ce---
lier del pcble.

- 16-



TALLERES    

Onofre    P/■1111■._      

-PpsellaCHAPISTERIA
PINTU RA  

Calle Gabriel Rosselló Borras, 20'
Tel. 51 12 12 	 ON'ISSAitiq
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TRETZE FESTA

SA VE RMADA. SETEMBRE

1 9 77

XIII FESTA VES VERMAR
-25 Sefembre 1977]

VISI TES DE SES VERMADORES A

LES AUTORITATS PROVINCIALS
Una altra festa amt una vermadora timissa-
lamera:rv'aria Reus i cons.
Apart d,aix6,direm que ses nostres verme--
dcres cada any,acudeixen a Ciutat uns dies
abans de sa festa,per a convidar a les pri-
meres autoritats provincial.s:Governador, Th
pitania General,Ciputaci6,et,etc. vestid;
ame al vretit trpic de vermadora,se desple
pen a Ciutat,en um acte realment prctocol7
:i,visitant a les primeres autoritats,apar
Je visitar als diaris i altres mitjans
formaci6 de 1,illa nostra.

ca,n gaspar
ESPECIALITAT EN CARAGOLS

GENERAL GODEO N • 78

tidkt



FESTA1YES. 'VERNIA
'Bississaleps._ .24 Setembre 1978

PiROGRAMA
Dia 24 de setembre de 1978. A les 11'15

hores. Començament a la Plaça de l'Es-
glésia de la XIV.' FESTA DES VERMAR
i a continuació missa solemne a la Parrò-
quia. Seguidament concurs de raims de tots
els pobles de la Comarca de Binissalem.-
(Zona Aka), amb tres premis de 1.000, 750
i 500 pessetes respectivament als tres raïms

• de mês pes i de qualsevol casta.

• À les 17'30 hores, a la dita plaça, arri-
bada de les Autoritats Provincials, dels
vermadors, de les xeremies i d'un a . banda
de música d'aquelles que te deixen amb
un peu alt i, tot seguit, benedicció del most
novell i ofrena del mateix, sota la presi-

• ciência de la Vermadora Major i del seu
. sèquit d'honor, a la Mare de Déu de Ro-
, bines. A continuació cantussols alts de
; punt. alegría desfermada de les que fan'

botar com una pilota i obertura d'un rest
de bótes que hi haura a la plaça i que ra-
jaran un vi d'aquells que maten vius i re-
ssusciten morts. El vi —pertoca!— de franc
i sense mesura...

Seguidament apoteòsica, vinícola ver-
bena amenitzada per dos Conjunts Pop
•(práturarem que sia lo mês calamar possi-
ble), a la qual s'hi podrá entrar de franc,
gratuitament, sense gastar ni una peça de
dos. I vi a rompre, d'aquell tan negre i
espès com només en fan a Binissalem!

Vi negre per engatar-se
• música per ballar,
mentres duri la comparsa

• una peça us costard.

441

--;:fARADOR _ DEL .CAMINQ
C/CONQUISTADOR. TEL: 5110 97 .

naria Delacio Amengual,Vermadora.

- 4 3 -



Aina Maria 3ibiloni,Vermadora Major

1TALLER :MECANICO-

GREGORIO CARBONELL
 4

1

'1,.párackmq • 1ávAr.'91-alS

"1r 1:5113

a I er.L.Sarayisiadói

411P,• 	a lierverirt QUINZE FESTA DES VERMAR

SETEMBRE 1979

 1711:j0.. G RAMA 
Dia 29 de setembre de 1979. A les 19

hores. Inaugurado Certamen Internacionii.
Pintura, Vila de Binissalem, .

Dia 30 de setembre de 1979. A les 11'15
hores. Començament a la Plaça de l'Es-
glesia de la XV.' FESTA D'ES VERMAR
i a continuació missa solemne a la Parrò-
quia. Seguidament concurs de raims de tots
els pobles de la Comarca de Binissalem
(Zona Alta), amb tres premi3 de 1.000, 750
i 500 pessetes respectivament als tres raims
de més pes i de qualsevol casta.

A les 17 hares, a la dita plaça,
bada de les Autoritats Provincials, dels
vermadors, de les xeremies i d'una banda
de masica d'aquelles que te deixen amb
un peu alt i. tot seguit, ofrena del most
novell j sota la presidencia de la Vena-
dora Major i del seu sequit d'honor, a la
Mare de Deu de Robines. A continuació,
entrega dels premis del Certamen de Pin-
tura. Seguit de cantussols alts de punt,
alegria desfermada de les que fan botar
com una pilota"i obertura d'un rest "de
bótes que hi haura a la plaça i que rajaran
un vi d'aquells que maten vius i ressusciten
morts. El vi—pertoca!--de franc i sense
mesura...

Seguidament Verbena de Gaions, ame-
nitzada per uns conjunts Rock, que de tan
Rocks seran rucs. I és clar la verbena de
franc, gratis, per a ballar-hi com a perns
de rifa mentre els balladors s'engavatxen
tassonades de vi, però de vi vertader. Jo ho

. diu la centenaria cancã popular
Binissalem fa un vinet

negre, espès i que pessiga;

qui en beu no s'aguanta dret

i les cames li fan figc.



Cdibu—ix de Jorge Pombo

	 XVI Festa d'es Vermar.. 28 Setembre 1980

._ Dia 27 de setembre de 1980, a les 19
hores, prego de la XVI.a Festa d'es Ver-

- mar a l'església parroquial, i a conti-
nuació concert per la Orquestra Simfò-
nica Ciutat de Palma. Seguidament inau-
guració del Il Certámen Internacional de
Pintura Vila de Binissalem.

Dia 28 de Setembre de 1980, a les 11'15
hores, començament a la Plaça de l'Es-
glésia de la XVI.a Festa d'es Vermar i a'
continuació missa solemne a la parrà-'
quia. Seguidamet concurs de raims de
tots els pobles de la Comarca de Bini-
ssalem (Zona Alta), amb tres premis de
1.500, 1.000 y 500 pesetes respectiva-
ment als tres raims de més pés i de
qualsevol casta.

A les 17 hores arribada de les Autoritats
Provincials, dels vermadors, de les xe-
remies i d'una banda de música de les
que deixen amb . la boca badada i tot se-
guit ofrena del most novell i sota la pre-
sidència de la Vermadora Major i del
seu sèquita la Mare de Deu de Robines.

A continuació entrega dels premis del Certamen de'

Pintura, mentre a la plaça esclata l'alegria i s'obrin

les botes que rajan el vi a voler, franc i sense mes..

mesura que la cabuda de la panza de cada bevedor.

Seguidament verbena de "moixos" amenitzada per

con junts POP, però d'allò tan POP POP. Tot verbena

i vi gratis, de franc, mentre el vi ratja a les totes, i vi

d'aquell d'aquell. Ja ho diu la cançó set voltes oen-
tenbria:

•

A Binissalem fan vi

de molt de grau i no enmoixa,

però qui en beu un cool
camina a la cama coixa

_DI §---T RIBUCIONES

juan pons
COES / FALLERA /FONT VELLA

SAN MIGUEL! CARIÑENA

CTCO LLABRES;31.TEL:511527

ELECTRODOMESTICOS

jaime dols
OBJETO REGALO

DISTRIB. THOMSON

PL.IGLESIA,5.TEL:51.1278

- 20 -
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Considarada como la major y mir complota

Fotocopiadora dot mundo

EN PIUMACLA para la erre • Inim
empota Feu:• omme de %dama.

para nuestra Sección Profesional,
Precios Super Especialse

barato vue en su prooia Fotocopiadora

„,Fotocopisterías

. Mo sa confond& Estamos on:

cl. 01mos. JO; r4. 21S69 j Flans ,Foto-Cino Sciions)

Fuct 4 AåOà. T3 ' %ms Pairs. Nacional
Oficnes DNI

Trepitjant rerm .

CARNICE RIA

ANTONIO
MART I
GENERAL GODED, 97

LES FESTES DAMUNT SA VERMADA
QUE SE FAN A TOT ESPANYA
16 FESTES HI HA A TOT ESPANYA

BINISSALEM EN OCTAU LLOC PER ANTIGUETAT »

A Mallorca,més conceeta
ment a les Balears,tots
sabem que 9inissalem és
1,unic lloc on es cale—
bra la Festa de Sa Vere
ma y en honor al most no-
vell que cada any es fa
al mes de Setembre.Perb
en tota Espanya,hem po-
gut localitzar 16 llocs
,ciutats,on també es fa
aquesta festa .
La festa !nés antiga, es
la de "Jerez de la Fron
tera,que ja van per la
XXXIII celebracid.Segue
ixen,"Montilla—Morilej
,amb XXV,"La Rioja",amb
XXIV,"El Condado",XX
"Sitges",XIX,"CariMena,
"XIX,ValdepeMas",XVII
y Binissalem amb XVI
Després del nostre po--
ble,en trobam vuit més:
"El Bierzo",XVI, ° Tome--
lloso",XIV,"Exaltaci6n=
del Condado",XII,"Conca
de Sarbera",XI,"Socue--
llanos",X,"Sumilla"IX
"Medina del Campo", XI,
i la darrera que sabem,
*Capsans" amb la VII .

DIFERENTES FESTES,PER A
DIFERENTES PROVINCIES.

A cada festa,cada pro--
vfncia,com és de suposar
és diferenta.A més de=
1,ofrena al vi,a unes =
es fa més renou,trui que
a altres.Perb com daim,
a unes i altres,una co-
sa és comal:el vi,e1 ra-
im...la festa .
Destacam la Vermada de
Jerez de la Frontera ,a
la qual es convida a
personalitats extrange-
res,sobretot americans,
ja que Jerez envia gran
part del seu vi a 1,es-
tranger.L,exporta.

Al contrari que al nos-
tre poble,a quasi tots=
els llocs s,elegeixen a
ses vermadores,no"per a
planta",sino que té una
fundé un poc més enfei
nosa que la de portar =
el vestit.Les Vermado--
res,per exemple al ma--
teix Jerez,ballen"fla--
menco" amb les seves ==
"rumbitas i sevillanas"
•S6n una animaci6 més .

BOIA1GNS
140D kaS101

Anuncismos la instatamón d• 2 Filoutasse

Rank Xerox 9.200

'oc Ca"dad• Ms1. _( ptecio
•Mou
•mis ",verdicio
• meior
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FOTOS
SANS

'Arelocaia
XVI :!3rcz 	 16 FESTES DES VERMAR DIFERENTES

/k.
 	 t

TOTA ESPANYA

"PER  TOT OFEREIXEN EL RAIM A LA MARE DE DEU "

Altres llocs,com per e-
xemple,"Montilla —Mori-
les",la festa té un in-
terés turfstic.Es fan =
proves de"catadors de =
vi",i hi ha gran varie-
tat de raims i vins que
es donen a tastar al =
public i turisme que vi
sita aquesta festa.
Altres peculiaritats,es
per exemple,e1 que suc-
ceeix a"la Rioja",que =
es comenga la festa amb
un brindis de tots els

assistents.I també,una=
de les coses que desta-
quen a tots els llocs
és que el raim,e1 fruit
,s,ofereix a .a Verge .
A altres llocs,es fan=
concursos de Poesia so-
bre el vi.I no manquen=
les estrofes"saboroses"

•1 qualque vegada picans
en torn al vi.A Sitges,
per exemple resa el, re-
frany:"
"Dios hizo al hombre ., y
al vino ,
"pa"que se puedan jun-
tar,
"Dios es todo poderoso,
!Hagase su voluntad !.
I moltes més coses,des-
de concursos de carro--
ces,"millors veatits de
vermar",concurs de san-
gria,"limonà",i una cc—
sa que és coma a totes=
elles:Un concurs de ==
raims.Destacant entre =
ells,els de 9ierzo, amb
molts i importants pre-
mis als raims de més ==
pes .

JOAN MIQUEL REAL .

IMPREMTA

RUBINES
C.POU BO, 80

BINISSALEM



COM 1/ NO BASTAS EL Pe:5 ISE SES
CAVES, ENCAQA AlEOE coup:wiz EL
DE Ld FESTA

260.000 PTS DE PRESSUPOST >> 
A la nostra revista,in
tegrament dedicada a sa
festa des vermar,no po-
dia mancar,un acostamnt
al maxim organitzador =
de 1,anomenada festa.P2
re Fullana i Sastre, és
en aquest cas,e1 nostre
personatge en quúesti6::
—Desde quan vost és el
maxim responsable de 1,
organitzaci6 ?
—Que he agafat "sa batu
ta",fa 9 anys..Desde sa
79 festa,llevat des pri
mer any que es va fer:
a ca,n Gilabert,que sol
hi vaig assistir com a
convidat,com a concejal
que era de 1,ajuntament
Desde que es fa la festa
a sa plaga,sempre hi he
estat .
—I apart del seu treball
quines persones han of,e ,

rit la seva col.labora—
cid ?
—Bastantes.Als llargs =
dels anys,desde na Ma-
ria i na Joana de sa Ca
bana,Lloreng roya,Toni=
Moya,Joan
Fiol,Jaume Villalonga ,
Margalida Pons,i altrs
que en aquest moment no
se m,ocorren.
—Quina festa creu que =
ha costat més esforç =
organitzar—la ?
—Crec que sempre ha cos
tat el mateix esforg.D7
col.laboracions sempre=

n,he trobades;
—I economicament,qui són
els que se fan càrrec =
dels gastos?
—Els vinaters,sobretot.
He d,agrarr ala vinaters
que cada any col.labo--
ren,Vins Nadal,Antoni =
Morey,Vins Pol,Oliver ,
Sodegues Riooll,Josep =
Lluis Ferrer, i apart =
d,aix6, 	 s,ajuntament
tamba col.labora econo-
micament,igual que els
bars "que vulguen".
—Quin pressupost hi ha
per aquest any ?
—El pressupost és 	 de
260.000 pessetes.Diré =
que s,ajuntament

ta 50.000 —,i els 'Iiina-
ters cada any aporten =
,doblers en metal.lic,a-
part de regalar totes =
les botelles de vi que
se venen el dia de S8
festa,aixf com es vi de
ses botes.Hi ha unes ==
1.500 botelles cada any
A part d,aix6,els bars=
de sa plaga,cooperen en
doblers i altres bars =
donen "el que volen". I
com que hi ha de tot
en hi que no volen aju-
dar en res._

HI HAURIA D,HAVER MES
PARTICIPACIO PCPULAR.EL
POBLE HAURIA DE DUR SA=
FESTA DES VERMAR

construccions

M. VERO
C/ARNALDO POL BORRAS

N•11



L,organitzador Pere Fullana,juntament
amb el governador Sr De 1'eer,e1 batle
en aquell temps,Antoni Socies,i el be
tile d,Inca, Senyor Fluxg.(Foto SANS)

"9 ANYS AL CAP DE LA FESTA"
—Quina significaci6 té=
aquesta festa,segons ==

vbstb?
—Es significat és ben =
b6 de veure.Se reprodu-
eix amb un sol dia allò
que se feia a totes ses
cases que vermaven.A ca
da cesa de verema,feie71
aix6...fideus per a so-
par,cançons,coca amb ==
verdura,donaci6 de raim
,ramells,i es clar, amb
els vestits"tipics ma--
llorquins",com els que
porten els vermadors.Ai
xi ara,en aquest dia,no
més feim exactament el
que es feia al acabar =
la verema cada any .Ca-
da casa convidava als=
seus amics,i es feia ==
bulla,a vegades grans =
bulles,amb molta de ==
gent que hi assistia.
—Ens pot explicar un =
poc s,organitzaci6 de==
sa festa?.Perqub no se
fan més actes i més co
ses que vagin d,acord =
amb aix6 tant tipic nos
tro?
—Consider que sa festa,
per a durar i ser aixf=
com pertoca, és el po--
ble el que 1,ha de dur.
No una comissi6,com suc
ceeix.Tothnm hauria de
voler fer coses,orgarat
zar actes i endiumenjar

enriquerr molt m4s sa
festa.9asta mirar el ==
que passa per exemple a
Valbncia amb les "fallas
,on 4s tota la pobla—

cid la que treballa i
se preocupa de fer—les.

Una festa aixf 4s impo-
ssible que es fassi mal
bé.En canvi amb una co-
missi66pot flaquetjar
i anar—se,n per avall
cosa que no hauria 	 de
succeir.
—Es ben clar que no.Gra
cies i enhorabona per =
la teva labor,Pere.

TONI POL

Fotos: SANS

ALMACEN PAPELER1A 4

pedro
pol poi

-
ARTICULOS

HOSTELERIA

PALMA

TALLER BARTOLOME BESTARD Y VIUDA
DE J. POL
DISTRIBUIDOR TODA CLASE DE MOTOS
Y MOTOCULTORES

PIVA Y GOLDDNI    

NOVEDADESV'ECIADES

POL
MERCERIA.PERFUMERIA. PUNTO
SEÑORA. CABALLERO. NIÑO.

RAMON LLULL N•48 

.PANADERIA FIOL

ca ln caparrot  

GENERAL FRANCO; 14        

- 2 1-1-



XVI ;t1ra.l.
dc ietetaaacira

FESTA DES VERMAR 1980

ENTREVISTA AMB SES VERMADORES

PAQU I TA L LA BRE S NE RMADORA 
Direm abans de tot que
les vermadores dlaouest
any han estat,Francesca
Llabrgs i Argues com a
Vermadora,i com a dames
d'honor,les senyoretes
Catalina Mart/ Alomar i
Francesca Poi 7 irer.
Amb les tres parlerem.

ENTREVISTA ANS LA flA
NA C'HDNOR7CATALINA-

NART1 ALONAP,I5 ANYS

-Estudies?
-Si,tenc que fer aquest
any,19 3UP.
-Aficions?
.-Esport,sobretbt atle-

tisme i basket.També
m'agrada sa musica.
-Cuins tipus de musica?
-Moderna.Discotequera
sobretot.
-Que t'agradaria ser
de gran?
-Festre d'escola.
-LligeixesQuins autors
t'agraden?
No es que.11egesqui

massa.Gald6s i el bini=
ssalamer d'adopci6 Ll.
Villalonga.
-I ja per acabar.donam-
nos un mensatge per la
festa,i digue'm-nos el
que trobes d'ella.
-Trob que este

molta de gent,i es una
festa animade. - Sa berbe=
na des vespre hauria de

I durar mes temps ,ja qua
acaba massa prest.Ales,
persones que aquest
any no han vingudes
a ses que encera no han
vist mai aquesta festa,
lis diria nue venguin
quan pug.in, perque val
la pena.

-ENTREVISTA ANS FRANCIS=
CA PCL CIRER.

7  A 
-Abans de tot,saDs
ballat boleros'?,
-Si... he anat a classe
'Mpagraden.



Vet aqur la fotografia de les tres vermadores
d,aquest any.Cati Mart 	 Alomar, Francisca ==

Llabrtis Arqués,vermadora major,i Francisca
Pol Cirer.Tre s guapee binissalameres.

ESTABLECIMIENTOS

PIZA
SALUDA ALS SEUS CLIENTS
I AMICS BINISSALEMERS, I
DESITJA PER A TOT HOM
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CONCEPCION , 16 AL 20 .TEL. 511109
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ENTREVISTA AMB CATALINA MARTI DAMA D' HONOR

Estudies també ?

—Si,primer d,adminis--
tratiu.
—Esports que practi---
ques?
—Nataci6 i atletisme.
—Oigués un nadador?
—Rafel Escales.
—I ja per acabar,quina
és la teva opini6 so--
bre aquesta festa popu
lar?

,—Es una cosa ben orb--
pia de Binissalem,i la

¡ gent de tot Mallorca,
1,aorecia.Salud a tots
aquells que pel motiu=

,que sia no han pogbt =
venir,i lis vull dir =
que venguin quan pu---
guin,sobretot a tastar
el nostre vi,que és un
vi molt bé .

ENTREVISTA-AMB LA VER-
MADCRA MAOCR,FRANCESCA
LLABRES ARQUES

- Francesca,comença
rem amb una tbpica pre
gunta,esperves ser e-
legida vermadora?
—No. Em va venir de nou
—Estudies?
- tercerc d,adminis-
tratiu.M,agradaria po-
der treballar a una em

—

presa.M,interessa fer=
carrera.
—Als teus 15 anys,qui-
na muísica t,agrada ?
—Marxa?
—Si ,m,agrada.Cantants
com Patty Smith,Pink =
Floid,Rollings Stones=
Zeopelin,i altres.
—Sabem que ets jugado-
ra de Pasket,de qub =
jugues?
—Tenc dues demprtacios
Tant d,alero com deferi
sa.
—Parlem de sa nostra =
festa,que ens ha reu--
nit,qub creus que man-

, ca?



ARMERIA I ESPORTS

PONS
CATEDRATIC LLABRES,31

- TEL: 511527

ENTREVISTA AMB FRANCISCA POL CIRER, DAMA D'HONOR

—Més actes.Aquest any
pareix que ha millorat!'
en aquest aspects, 'ja
que tot comença el di-
ssabte.Crec també que

se tendria que cuidar
molt més"lo tipic"...
més boleros,i altres=
coses.No estic massa=
d,acord amb que hagui
d,esser grups de fo-
ra poble,els que be—
hin 	 boleros,i =
altres coses.No estic
massa d,acord amb que
el poble no participi
El poble hauria de pa
rticipar molt més i
animar noltros matei-
xos aquesta festa.Par
ticipaci8 popular.
—Com a "vermadora",su
pbs que sabs ballar
un bolero,i també su-
pbs que has tallat ==
qualque pic raim?
Sf,de boleros quan ==
era més petita en va-
ig aprendre.Ho he dei
xat un poc,perb enca-
ra en sé.De vermar,ta
llar raim,fa dos anys
de tira que hi he anat
Es primer any durant=—
dues.setmanes,i 1,any
passat dues ,a ses
vinyes de Don Pep Pe-
rico.

ANAR A VERMAR ES DI--
VERTIT.J0 HI HE ANAT.

—Te va agradar anar a

vermar?
—Es divertit.T,ho pa-
sses b6,encara que a
vegades hi hagi massa
burreria.Sa feina és
mala de fer.A1 arri--
bar el vespre sols te
peguen ganes d,anar a
dormir. Ara bé ,estavam
ben pagats.

—I supbs que vermant,
.te feres qualque tall?
•—Més de dos...es una=
,cosa normal,es tans
—Gracies Francisca,ai

•xf com a ses dues da-
mes ,Cati i Francisca
No hi ha dubtes de que
heu estat ben elegi--
des,la vostra simpa--
tia que demostrau és
prou significative .

▪ Toni Pol
Joan 11.Llid6

fotos SANS

modas

DIANA

c/coma
-24-
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«MANTO NEGRO ES MES ABUNDANT I BONA CALIDAT »

Hem demanat i demanat i

hem aconseguit trobar=
bastantes classes de ==
raims e diferents ti--
pus.Entre ells trobam

FOGCNEU:Raim negre,grans
petits i apinyats.Actua
ment s,an troben molt=
pods per Binissalem.
GARGOLLASSA:Grans gros-
sos,raim clar.Fa pocs =
kilos de raim.En canvi,
t4 grau,i 4s molt b6 ==
per fer vi.Actualment
tamb4 4s molt mal de ==
trobar.En hi ha molt ==
poc.
SANSO: Raim molt fluix=
de pell.Color negre.Amb
els grans clars.
MONASTELL: Rendeix poc
,perb 4s 56 per fpr: vi.
Grans mitjancers ,negres
BOAL:Ha desaperescut ==
molt.Es molt aspre.Pell
gruixada,grans apinyats
GIRO:Vi molt dolg,com a
rosat. Color marronet.Es
bastant mal de trobar.
MANTO NECROolt bo i =
de calidad per fer vi =
negre.Es especial,i 4s
es que més en hi ha	 a
9inissalem.Grans clars,

negre.Es es més prefe--
rit avui en dia ,per ==
fer plantacions de vinya
CALLET: Grans apinyats,
no 4s molt convenient= -
per a fer vi.Negre.
BATISTA:Esocie de man-
to negro.Es vent és un
dels seus contraris. Fa
molt de raim i de cali-
dad,

RAIS ORDINARIS: 

Els raims que abans hem
noMbrat,s6n raims espe-
cials per fer vi.Raims=

ibons.Ara en canvi, feim
una llista dels raims =
ordinaris,no per fer vi.
Csrop negre,calop ver--
mell,"corazon de cabri-
to",moscatell,cardenal,
xampany blanc,rosad ,
pepita,magdalenas,aspe-
r6 de gall,calop blanc, -

fogoneu francs, "tempra.
nito",moll,cabel.lis,==
pans4,raolria,'

ARTILIMP, S. A.
ARTICULOS LIMPIEZA Y HOSTELERIA -

Or. Fleming, 34 - Tels. 511518 - 511538 - BINISALEM (Mallorca)
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OR/ OA WE VOBAT
124IM am5 NOMES Dos GRANS'
PERO MOLT GRossos/

Vinya "Sa Pareteta",propiedad de Don Pep Peri-
co,situada a la carretera de Binia/i,just baix
del cementen. Vint quarterades d,extensió.Prg
domina el raim manto-negro.Files de 12x6

	4

/a -

f44 1114
Ile	 --
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_ PROCES DE CULTIVACIÓ D'UNA VINYA

L,amo en Pep Caloies,=
pare del nostre amic=

Toni Pol, és un home =
que als seus 51 anys
ha viscut tot aquest =
temps rodejat de vinya
i de vi. A caseva,ja =
feien vi, i "vermaveo"
i ara desde fa més de
vint anys que cuida i
treballa a les vinyes
de Don Pep Perico—més=
de la mitat de x,exten
sid de vinya que hi ha
al nostre poble.nem ==
parlat amb ell perquè=
ens.campti el procbs =
de cuidat de ses vinyes
I s,e1.1aboraci6 des =
vi.Aixf ens ho explica:

COM SE SEMBRA UN
CAMP DE VINYA
—Abans de sembrar,s,ha
de llaurar molt de ===
temps abans amb un tra
ctor"oruga",se des fon-
dra a una fondària de
4 pams,.Llavors es posa
pla i se treuen ses pe
dres que hi hagui.Se =
deixa estar mig any o
més,llaurant i donant=
ses corresponents
tivacions perqub se po
sei pla.Després de pas
sat aquest temps,se set
nya es camp i se posen
fites marcant els llocs
on es vol que hi hagui
els ceps.Se lis sdl do

FOTO- CINE

SANS
REPORTAGES. FOTOGRAFIA
EN GENERAL.FOTOCOPIAS
PL. IGLESIA N•20

BAR
S 'OLIVERA

BIN ISSA LEM
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CUIDATS NECESARIS PER LA
CULTIVACIO DE SA VINYA
PREPARACIO DE SA VEREMA

nar una amp1éria--65 12
pams per 6 (4s lo- co-- 1

rrent i ms apropiat -
per a llaurar amb trac
tor.
34 , es maiols(estaques
de 4 pams),se sembren= .

pes gener.S,afiquen ==
amb uns forats fets a
manuella a una fonds—
ia de 7C 6 So oms. I
sa vinya estl sembrada
pert no Ilesta

EMPELTS, ABONOS,ES -

PORGAR ,ESQUITAR I
ALTRES CUIDATS DE
SA VINYA
flic que no esté llesta
perqué s,han d,anar
donant ses seves la--
bors:rees,abonos,fems,
etc.I per devers s,A--
gost-Setemore,aquests=

maiols
tar ja que són bords.Com

,..hem dit els maiols se ==
_sembren pes gener,i des-,
ores de mig any(agostl ,
s,emoelten.Pel mes d,A---

gost s,empelten d,"escu-
det",i en es Marg., es ==
toynen empaltsr "de muda
". 0,escudet,quan creix,
i -de "muda"quan sa plan-
ta ja esté formada i fa=
no creix.-
Per dav4s es Marc o A---

d bril(uns 3 mesos despr4s
de sembrat) se sab si la
planta ha aferrat o no .
Si hi ha fallos,es fa u-
na replantaci6,i s,arran
quen es que no han surat.
I s,en posen de bell ncu
Una vegada que tot esté=
empeltat per davers=
Marc treu fu1les.Cespr4s
s,emparrala(posar alam--
bres)o b4 s,apulitxona
posant un pulitx6 que a-.
guanti cada cep .
Quan sa planta t4 mig
pam,s,ha d,esporgar(11e-
var alguns ulls)... Se =
deixen els ulls bons.No=
se poden deixar tots es
ulls,perqué se feria un= . *
ravoll i no se criaria =
aixf com pertoca.Es fiai
se menja se soca bona.
Per davers Abril-Maig,sa,_

lliga sa planta,fermant .-1
la en es pulitX6 6 a
lambrada,depén .Despr4J
al mateix temps,s,ésqui-
ta contra el mildeu
bretot,emprant-se fona-- 1
mentalment,solfat' de coul
re.I tamb4 s,ensofra deT-

pr4s d,haver esquitat.De;
orrde sa temperatura,ai;
no plou basta ensoftar =;
una vegada,perb si-plou;!
i 1,aigua lleva' el sofre;
,s,ha de tornar ensofrar

CELLER

CA,N
AMER

INCA

421E5r ANY EL AVM DE 8/N4514-
LE/if Es TAN avos .r 86, OVE HAN
eoNTR4TAT ELEFANTS Pra A Ve-
RTJAa Lo...

•
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COM ES CULTIVA UNA VINYA?

UNA VINYA BEN CUIDA-
DA POT ARRIBAR A 50
ANYS. ALS 10 ANYS ES

• QUAN _ MES RENDEIX
Ses vinyes ,com més de-
sarrollades estan,més =
s,han de cuidar.Une vi-
nya comença a estar dee
sarrollada als 4 6 5 a-
nys.Quan ests millor i
produeix més,es als
anys.En 	 els primers
anys el raim no té su--
cre i no té grau neces-
sari,per lo Jove que és
Una vinya ben cuidada =
pot durar molt de temps
Pot durar ben bé 50 anys
Abans duraven més anys=
que ara ja que se cuida
va molt millor.abans;==
fins i tot al hora de =
sembrar una vinya se fe
ia un clot per cada cep
(igual que se fa per a
sembrar un arbre).Avui=
en dia aix6 ja no se fa
ja que el preu elevat =

de sa ma d,obra no el =
permeteix. Ara bé,anaria
molt millor si aixf es
fes.

Sa vinva, fins que arri-
ba es temps de vermar
s,ha de cuidar.Sempre =
hi ha feines:llevar her
bes(tant llaurant com =
entrecavant).Ses herbes
s,han de llevar sovint,
ja que s6n molt dolen--
tes per ses vinyes .

FACTORS_ AT MOS FERICS
I_TERRA APROPIADA
Sa temperatura ideal es
que plogui poc a s,es-- 1

tiu.D,Abril fins a Se--
tembre no hauria de pia
ure gens.Una vinya tam-
bé per anar bé,hauria.=
de ser Ilaurada sovint.
Si li manca humor(llau-
rades),és que es seu"du—
eMo" és perer6s .
En s,hivern en canvi,==
com més ploum,molt mi--
llor per la planta.
El terreno ideal i bé , •

per a fer grau, és el=
de call vermell amb pe-
dra.Ses zones de Son ==
Roig i Biniagual s6n ==
ses més apropiades de =
sa nostra zona.En canvi
el terreno blanquer no
fa tant de grau.

celler

CAN YAM EL
CI GENERAL
	

GODEO N*8 TEL 500071

INCA
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LABORS PROPIES DEL RAIM

PRODUCCIONS DE RAIM

GRAU DEL VI

Segons es terreno: se =
fa es grau.E1 grau va
ria de 12 a 14.D,un a-
ny a s,altra pot vari-
ar dos 6 3 graus.Se----
gons el temps.Enguany ¡
per exemple,serb ver--
d6s.No sers de tant de
grau.N,hi haurà mgs de
dotze que de 14.No se-
r b com 1,any passat ==
que hi hagug molt de =
grau.

Un cep produeix normal
ment 7 6 8 raims.Uns =
3 kilos cada cep.
Une parra en pot produ
i r molts.N,he vist =

fins i tot ,un parral=
de casa que ha duit ==
mgs de 200 raims.
Per ses vinyes no gs =
convenient que en dugui
ms de 3 kilos.Si duen
molts de raims,quan es
porgam,les hi tomem ==
els raims,ja que no es
convenient que vagi ma
ssa carregada.
De pesos, tambg s,han=
trobat raims que pesen
aprop de 3 kilos.De 2
kilos en hi ha bastans
perb sobretot s6n raims
de parra,els de vinya='
no pesen tant.

ARRIBA SA VEREMA
RECOLLIDA DEL
RAIM

I arriba sa verema.Tot
se talla a guinavets ,
i mentres uns tallen, =
en hi ha que ho tragi-
nenn cap als tracters=
amb senalles o paners.
Quan el tractor es ple
se du en es celler. Se
buida es raim dins una
"tramutxa"(dipbsit).Se
puja amb una espbcia =
de "cadufos"(escala)
se buida dins una es--
trucadora(antiguament=
se trepitjava amb els

peus,avui ja estb me-
canitzat tot.

De s,estrucadora,surt =
per un lloc liquid amb=
pasta(pell de raim),tot
mesclat.Per. s,altre ===
lloc surt rapa(el que a
guanta el raim).Llavors
el primer(liquid amb
pasta),se,n va tct dins
un dipbsit .5,esoera un
parell de dies i sa pell
des raim fa sa seva fer
mentaci6 fent ses seves
labors,llavors se fil--
tra i se dona es seu co
ler enes vi.her donar=
ms color s,ha d,estar=
mgs temps dins es dipb-
sit.Lo normal s6n uns =
15 dies.
Hi ha uns filtres i va
quedant "sa molla", sa
pell i sa granissa(''que
queden dins es dipbsit)

, PIEDRAS, MARMOLES

HERMANOS
VALLES

PULIMENTACION • LABRADO

TEL .TALLER : 511087

TEL . PAR r. 511189



tants d,anys el vi ja
4s yell, i no estl en
el seu minor moment,
evidentement.Com he
dit,e1 bon vi,de 4-5—

_
6 anys 4s quand estl=
millor per disfrutar=
de beure Una bona co-
pa o un bon tassonet.

REPRESENTACIONES-DISTRIBUCIONES

FERRER
J.ALCOVER 58 	INCA

TELS :501023 -503776

-33-

ja que es suc(liquid)
:va sortint.
;Se rapa no serveix per=.
'res.Se crema o se tira.
'En canvi "sa moiler) vi

'nassa,pot - servir per =
donar a algun-s animals

; com per exemple coloms

ELABORACIÓ DEL VI
EDAT DEL 'VI PER SER
BEGUT CUIDATS

'Llavors per fer es vi,
se posa dins ses seves=
,botes i se va cuidant .
Se filtra i torna fil--
trar.E1 vi ha de repo,—
sar el temps suficient,
ja que si no reposa su-
'ficientement,pot ser ==
'cause de que ms envant
hi hagui "baixos" a ses
lbotelles,cosa que a ve-
gades-succeeix.
Si se vol guarder el vi
per destapar—lo i beure
'1 despr4s de molts d,a
Ilys,a1 manco ha d,estar
en repòs dins ses botes
!dos anys.I s,ha de te--
, 	 .
!nir a una temperatura qi
¡clue no agafi ni fred ni
Icalor,ja que tots dos =
llis6n contraris.
!Se té dins "sa cava" ,
(espècie de sotarrani),
ja que allà fa bona tem
peratura.E1 vi no pot =

estar en moviment,apos-
ta els callers s6n ms
baixos i estan a baix =
nivell.

,S,ideal per a beure =
Ivi,es quan , fa 4 6 5 =
;anys de collida.Es ==
,quan ests a punt.Ara=
:b4,se pot fer durar=
. fins a 20 6 30 anys ,
(ara, s,ha d,estar a-
lerta a moure,1 ni to

,car tes,ja que si se
mou se desbarata i ==
tornarb fort o es cre
aran baixos ).Hem de
dir tamb6 que quan fa



7 4, 1% ,5

Al, 	 ill'1117/7
if#4')

lLwLr

Dia 28 de 1.98 0
Dia 28 de Setembre de
1980, "Festa des Ver—
mar".
En Pere i en Joan van
un poc alegres ja que
es vi va de franc i =
han empinat un poc ma—
ssa es coltzo.
Pere:"Idb si,Joan, sa
festa des vermar és =
lo més gran.
Joan:No diguis dois,;
tot és politica.
Pere:No comencis a des
variatjar.Aixb no és=—
aixi com dius tu;
Joan:No desvarietj,ai
x6 de festa només
te es nom.
Pere:Perqu ho dius?.
Joanklira, per comen—
gar ses vermadores ma
jors de vermar no en=
tenen ni idea...
Pere:Perb estan molt=
be ses al.lotetes...
Joan:Vols cellar un =
moment.L,ideal seria=
;Lie ses vermadores sa
piguessin de que van,
i no fer aquesta per—
que és guapa, aquesta
perque és sa filla des
governador, aquella =
perque és sa filla ==
d,en fulano, neboda =
d,en sueno i parenta
d,en mengano...
Pere:Tu has begut mas,
sa, torb que t,encalen
teixes molt, o me di--
ras que no hi ha una=
bona festa...
Joan:Tot és negoci i=
desbarats...ja me di-
ras...entrepans de bo
tifarro,formatge, co-
ques amb verdura i rem
a deu duros quan a •.7.=
ells els deuen sortir

a quIramee o vint pesse
tes, i per rematar es
clau, es vespre se fa
una berbena de mdsice
moderna. On s,ha vist
mai que a una festa =
tradicional, allà on=
1,ideal seria baller=
quatre boleros, un pa
rell de mateixes i dur
uns quans de glosadors
Pere:aixb estaria bé=
pels nostres avant—pa
ssats...perb pes joves
d,ara, no els mouras=
amb boleros.
Joan:Igual, a tu no =
te pareix que amb un=
poc de vi dins es cos
i aquesta musica dels=
boleros, es joves no =
sa mourian.
Pere:No ho sé...

!Joan:3a és clar qp,e
:i si no començariem
tballer els més vells,i.:
veuries com poc a --poo= .
sa gent s,animaria.
Pere:Escolta,m a jo no
m.ho haurien de dir dos,
pics per ballar un bo-
lero.
Joan:I a jo tampoc,saps
que hem de fer, 1,any=
que ve 1,hem de dur nol!
tros dos i ja veuran =
quina festassa que ar-
marem.
Pere:gone idea, pert =
ara deixem deu duros =
per anar a comprar un=
torç de coca amb vetdu
ra i un tassonet de
de barrel.

,EN PETUFET

M.BESTARD MERCERIA ITyERFUIVIERIA
Calle Gómez Ulla, 1 y Alará, 9

	Géneros de Punto de Caballero,
	 Telefono 5115 8 0

	Señora y Niño
	 BINISSALEM-

«no empinis massa el colzo»



MES DE 200 CELLERS HI HAGUE A BINISSALEM >>     

.En--
tre els principals ce--
llers,que n,hi havia m4.1

de 200,hem trobat:
Ca,n March,Ca,n Ximarrd
ca,n Antich,ca,n Julie,
ca,n Dimc5,Ca,n Morro,==
ca,n Gilabert,ca,n Tous
ca,n Peix,ca,n Aulesa
ca,n Cometa,ca,n Ferrer
Delgado,cas Bisó,ca na
Poeta,ca,n baier,ca,n=
Beltran,ca,n Moyg,c,an
Rafel Niu,ca,n Novell,
ca,n Pere Vallesa,Ca,n
Marquet,cas Agustins
cas Jai—Tit,Ca,n Seda
ca,n Pere Seda,Ca,n Pe-
rico,cas Carreter,ca,n=
Bresca,ca,n Bissó, ca,s
Metge Roca,Ca,n Sim6,ca
,n Gral roranta sa Gar-
riga,cas Torrer,casa Ma
pi,ca,n Anduga,cas Coma
te,ca,n Fumat,ca,n
quel des Serral,ca,n
rneta,ca,n Borras,ca,n=
Reynds,cas Metge Pascu-
al,ca,n Verdura,cases 0
llerev,cas Sargent,Mar-
c6,cas Cabo,cas Notari,
Donya Maciana,ca,n Ra-
fel Niu,Ca Don Andreu =
Ferrer,cas Metge LLarg,
ca,n Csloies,ca ses Ne-
gres,ca,n Garrover,    

VIAJES
MARSANS
Billetes: Barco y Avión

HERMES
Seguros Generales  

Oficinas: Contepción, 3

GESTORIA A. TORRENS - BINISSALEM   
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RECORDEM ALLO QUE ES FEIA

ik	 ANTIGÜEMENT ELS DIES DE VEREMA
-	 —

EL TALL DE VERMADORS

I LES SEVES TONADES

TEMPS DE VERMAR

EL MENJAR: PERC1U -E

SEMPRE Fl DEUS 7

En aquests dies,la base
fonamental de 1,alimen-
taci5,la constitueix la
cabra de montanya, els.

fideus gruixats,e1 pre-
bre b6,i el vi.
Per a berenar,e1 tall =
sempre menjava formatge
i botifarró, acompanyat
de bon pa.
Hi ha una red "biológi-
ca ,que justifica que =
menjassin cada dia fi--

Cada jornada de verema t

acabava amb el retorn==
al poble del"tall de =
vermadors i vermadores"
qui proveids dels seus
respectius instrumenis=
musicals,desde les rus-
tiques ximbombes fins a
les cortesanes guite---
rres passant pels"crd--
tals" i fins i tot el
so natural de"fe r mam-
belletes". Tots ells,a-
companyat de la"tonada=
des vermar",amb una fom
ça i alegria pod comd .
En el diguem–li "re pez
tori"(infinitat d e can
gons que to5 es tall de
vermadors),n,existeixen
de molt antigues,de ===
temps inmemorials...pe-
ró la grócia precisa===
ment consisteix en que=
el Tall panyaeeix cada =
any no ves cançons al
seu re pertori ,que tra
ten de les noves que =
succe ixen a la vila...
i naturalment aquestes=
cançons es cantava n qa
vant de la persona a
qui anava dirigida.tc(Hi
havia cançons amorogc.
altres "picants ",
anent a fotre,etc,etc).

–

se a sa taula.La red cis
ben simple:si els vermA
dors haguessin menjat =
un "plat fort",com per
exemple arrós o frit,no
haguessin pogut rendir=
al . mIxim en el seu tre-
ball,peró en canvi, els
fideus,tienen una diges-

tió facil.La Vermadora
de mds edat,s,ocupava=
de pre parar–los.A
vinya s,en havia duita
mitja preparat el so—
frit i sa carn,que del
prés courien amb sa Ra
sta,tant ben preparada
pels "fiduers" especijk

deus al hora de poser— 	 litzats del poble..

— - -

FABRICA  Y DESPACHO.

CALVO SOTELO 35 y 37 - TEL 5i 10 72

APARTADO N. 1 4

DIRECCION TELECRAFICA • J A R.

B INISSALEM,
(MALLORCA)

•

BAR

AMERICANO
EL BAR DE LA

LI BE RIAD

B I NISSALEM
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Carretera Palma-Alcudia Km. 21'800

Tel. 51 11 97
BINISSALEM

MERCA PA IMA
Puestos 401 y 403
Tel. 265726- PALMA DE MALLORCA

EL DAR RER DIA DE
LA VEREMA : FESTA A.
RREU PER TOT

El darrer dia donaven=
ea volta al poble , • i
carregats de flors,bo-
telles de vi i pastes,
se situaven davant de
sa casa dels amos i
ntaven:"Llicáecia vull
demanar,
a 1,amo i sa madona
si mos volen clpry-qr ea
trar, que serena ni =
fa defora ".
I ses portes que esta–
yen tancades,eren obez
tes pals amos de la ca,
sa que les convidava a
que entrassin.
El darrer dia de sa ==
vermada se celebra amb
sa festa des ramell.La
madona de la casa en-
via una canasta adornà
da amb flors i repleta
de galletas ,confits =

licots i tabac als vez
madors de sa vinya i =
ells s,e ncarregaven =
de passajar–la pomposA
ment per tot el poble,
entre una explosió de
cants i d ,instruments
Antiguament se feia un
petit "ramell",–fiol–,
per a la gent menuda .
Ela nins duien un pe–_
tit ramell,mentres que
els majors ho portaven
ms gros .Al ser entra
gat aquest ratiell r als;
vermadors ,se cantava:

"Vat aquf aquest ramell
que pe r voltros m,han=
donat,
i m,han dit que repars
si feieu molt de cas =
d,ell ".

els que rebien "el ra,
mell",contestaven
"Ja dirás que n,he rebut
es ramell amb alegria,
pero ms m,estimaria,

BIB/LW
TEJIDOS
SOCIAS
TEL : 511128

CALVO SOTELO - 1

-



              

que es qui 1,ha fet ,fos
vingut.

I amb aix6,e1 tall,dona-
va voltes per tota la
Ia cantant tota casta de
cangons.
Vet aquí d,aquestes can-
çons,una mostra de les =
que hem pogut trobar:

Quan el tall pujava cap
a dins el poble,que veo—
nia de la verema,comen-
gava:
"En entrar a dins la vila
en es primer que veurd,
si ds batia le dira
bones tardes o bon dia 19 :
En es Mol/  

Cana _JordAna:      

N a Jordana fa canyissos
i sa burina fa paners,
al.lota vols dos doblers
i te compondrás els rissos"    

A sa botiga:       

A nos botigué vull escriure
perquè a mi m,ha estat sobrat
sol donar taxat
nou unces per una lliura".

A ca,n Catorze:    

N t Angela de cas Ferrer,
48 curiosa si hi torna
per; sa de ca,n Catorze
tot sis salero que td ".
A sa gerreria  "Car en asse r en es Mali

qui s,anomena sa bassa
encara que fosca fasse
no t,hi has de entretenir"

A Ca Na Sarrona 	
p.      

Jo n,he rompuda sa gerra
tot ds un sou que he perdut
no ho vol per lo que he rigut
quan he vist s,aigua per terra".                

A Na Maria Sarrona
no li falten treballa
parque diuen que tki miralls
des ma fins de Barcelona "

(tambli de Na Serrana) 

Que n,heu vista na Sarrona
qui está davall es %If
diu que no s,agrada de vi
i cada dia s,assaona".

A Cas Caminero: 

Si s,ennigula i no plou
sa diada surt barrera ,
que no sabeu que en Sion
ja no va amb sa Caminera"

Elcultastrias Metilleas 1
CARPINTERIA DE HIERRO
Y ALUMINIO

Th

CERRAJERIA ARTISTICA Y
PARA LA CONSTRUCCION

(FERNANDO GONZALEZ CALZADO)
C. Arnaldo Pol Borrás, sz.1 - Te1.51 13 88

BINISALEM
(MALLORCA)
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cioAl s'11.4theii AFKAT ES MEU ii0A40?
Es rAN mEyvur QUE 104s PENA QUE

SE pERDPA Olt
ZUE.STA OEN74b,4..

ACTIVITATS DEL PRO-

PER MES A SA NOSTRA

ACTUAEIC DELS "VALLOEMO-
SSA" PELS AL.LET5

Com ja feren 1,any passst.
),proximament vendran a a c -
tuar per les escoles.Apro
fitant la "seva vinguda,se
,t4 programat un concurs =
¡de redacció damunt la se-
va actuaci6,per'tots els=
ial.lots de ses escoles ==
l que assistesquin a la tro
!bade musical ornanitzada=
per "SA NCSTRA" .Actuaran
aquest mes d,Octubre.

ihsta

`14/4,	 CANÇONS QUE CANTAVA EL TALL " AL

* i RECORRER LA VILA

•

A ca ses cusidorea:

'Tenc sa guerrera mozona
Li han comportat

ella fa de cusidora,
si li donen embastat "

A sa taverneta:

*En esser a sa tavarneta
.atura es carro i beu
si no tens doblers digueu
vet aquf mitja pe sseta "

-
A cana Rabulla:

Na Rabulla du re cades
i punt de Richelie
sa mare diujo no sé
Miguel que els hi ha comprades"
'A ca,n Rafel Basques:

Jo no vull rues ni bastes
per no anar més carregat
ha roms ben cuncagat
en sos 'vots en Rafel Basques"

A ca,n Antich

En e sser a ca,n Antich
fosca negra ja feri
ja no voldré ballar
perquè estare empagait "

En passar per ca,n Antich
comenem molt e n Tomeu

. quit d,engi guano i the vist
no té alegria el cor meu
A ca,n Pere Seda

Si vols cullir murtons
no li cullis els d,en terra
que es cavall d,en Pere Seda
ha perdut ses massions .
A C88 Moliner:

- Moliner tu que pretens
de bon cap i glosador
si dius que t,han pres bass6
es lladre a c atava tens.

INFORMACIO

N «SA NOSTRA»
ACTIVITATS D,AQUEST MES .

PAGA DOBLE PENSIONISTES: La paga aquest mes
	  ha correspost, a =

D9 Maria Morey Mar-
ti .

HCMENATGE A LL.VILLALENGA:Organitzet per el
	 GRUP REVISTA RESI-

NES i patrocinat =
per SA aCSTRA, es va du a terme un homenatge
al escriptor Llorenç Villalonga,amb la repre
sentaci6 teatral de 1a seva cbra"FESTA MAJOR



Cor') nio 1-4...14Aw:4 CAP "FAROL4"
ME. HE... 	 AFER -47 A UN
LLUM b 1aLi. KIP/ VE A ES'sER
Lo tvidrElx... o AJO?

robines:
DE VENDA ALS K1OSKOS:

—LLIBRERIA RUBINES
—MARPA
—CA,N FAUSTO

Es moliner s,en an
cridant pegant tocs pes cap,
parqué noMés li faltava un sac
i deia una carretada".

A la una de sa nit
sa dona feia es midó
i es moliner adormit
li fotien es bassó .

A cs,n Sabater

Es que seu en es banquet
tant li és arrós com faves
no deies que ton anaves
que en de fer es feristot dret

En es Pontarró

En esser des Rech avall
o des puntarr6 en amunt
ja no duen tant de punt
ni són per anar en es ball.

A c a,n Xambá

A cas Ferrer

Que ta de manya es ferrer
de picar damunt s,encruia,
encara que es vell no ho vulgui
tanmateix m,hi casera.

A ca,n Seda

Una col i una bleda
as molt bona de conrar
es genre d,un hortell
porta mocador de seda.

A c,as metge Roca:

Es que ta Ilet se passetja
perquá la vol despetztar,
no sabeu que es metge Roca
festetja i no es vol casar?

A la sala:

A nit hi haurl renou
pets entorn de sa Cortera'
perqul diuen que Sant Pere
de Juny gs a vint—i—nou .

Si voleu faves cuitores
les heu de passar pes forn
ses cames don xambó són
com unes debanadores.



A sa plaça :

Enmig de sa plaça hi ha
un cadafal molt garrit
per tocar—hi sa musica
els diumengs en sa nit.

A ca,n Moien:

Sa de ca,n Moren va anar
a Lluc amb en miranines,
s,en dugueren dues gallines
i dos cunills per sopar.

Sa pres6 :

Ja no hi ha cosa mas trista
que as sa presti pes fadrins
parqué en ser—hi dedins
els cavalls tornen rocins
i ela homes valants ximples.

Al carrer de ses Roques

A ca,n Barrera: 	 •

A ca,n Barrera hi ha ball,
a 1,esgl4sia quaranta haras
mos feran veure unes casas
que no les haviam vistes mai.

A ca,n garrover:

M,en vaig anar a Lluc a les fosques
no sa s,hi arribard
s,ase de ca,n garrover
alça es cul i tira cosses .

A c,an Joan s,escolar:

Quina vida mas regalada
que ta en Joan escolar,
que dedamunt 	 es camp anar
veu sa seva enamorada.

A ca Na Pallecas

A nas carrer de ses roques,
un convent hi volen fer
per tancar—hi ses al.lotes
que monjes se vulguin fer.

Na Palleca diu que se queixa
i tal volta t4 rad
li han tirada llavor

En es cantor de Cas Poer:

En aquesta cantonada
ha florit un roser
i de tres roses que t4
en hi ha una que m ,agrada
A ca,n Novell

Fent sa fotja,fents sa fotja
vaig arribar en es portell,
1,amo de ca,n novell
en es costat dur rellotge.

A ses madones de sa plaça:

Ses al.lotes de sa plaça
n,han pujat un escaló
han refusat en Xamb6
perquè el troben partit baixa.

VllNOS
	Caen liovell 	

JAIME VILLALONC;A  

General Franco, 17 - Tel. 51 13 10 	 BINISALEM - Mallorca

- 42-



r 	 wro...14-eA sa babuixa:

SERVICIO DE

BODAS-BANQUETES-COMUNIONES

Sa babuixa en sa guitarra,
mirau,pareix un fadr/ ,
és parque ha sentit a dir
qu,ella n,es causa de guerra.

Altres cançons:

Es formatge dins s,armari
alegra poc els atlots
mirau que hi ha de badocs
per sentir cantar es canari

Adiós carrer a carrer,
carrer carrer adiós,
allà a on hi van senyors
els pobres que hi han de fer.

CELLER MALLORQUIN
Pista de Petanca
Pistas de Tenis

Ara que som arribat
davant la vostra carrera,
no pas envant ni enrera
perquè estic enamorat.

Campo de Tiro
Parque Infantil

Campo de Fútbol
Pista Baloncesto

Ara comengam entrar
en es carrer amb alegria
em voleu dir vida mia
en a quin portal est.-

Piscinas
Cerámicas
Artesan ias 	- --Mini-Goff
Souvenirs.

Per anar ben governat
m,ha de dur cinc mocadors
un pes coll i un pes cap
una per sa cinta lligat
i a dins sa butxaca dos.

No te pensais que es mocador
el dugui per fantasia
el duc perquè sa camia
en es coil no hi du botó .

Cançons "picants"

AGUALANDIA
41.1otes feis—vos els rissos
al.lotes fais—les—vos
que ha vingut un foraster
i es pelleringo que tf5
val més de duescentes lliures

Y EN BRUIXES-CLUB

VIERNES NOCHE

SÁBADOS TARDE
Y NOCHE Y
DOMINGO;

GRANDES GALAS

Ses al.lotes me diuen
que el m,han de tallar....
en es pa i formatge
per jo berenar.

CARRETERA PALMA -ALCUDIA KM-25

Sa darrera i no en cant pus,
sa darrera i no en cant d'altra.
Si he feta alguna falta
perdonammè, Bon Jesús.

I 	



verema...
Una feina des poble,d,
anys enrrera ,convertida
en festa darrerament,me
dona que pensar.
Quan havia vinyes en a-
bundbncia,i per tant ==
molt i bon vi,en canvi,
havia poca festa,i 	 en
aquests moments que no
en hi ha,si hi ha molta
festa.Quan arriba sa ==
temporada des vermar ,
es meu pensament pren =
canil cap ets homes des
camp,vertaters protago-
nistes d,aquesta reali-
tat que es fer vi .
Com cada any,segurament
els personatges de	 sa
festa,no siran aquest =

homes i dones que han a
nat dins ses vinyes
cups.re queda es con---
hort que aquesta vegada
no mos feran parlament=
amb una llengua estranya
,ja que tots saben sa =
nostra,fins i tot es go
vernador...
No vos penseu que tot =

sia desoressiu,si no sa
realitat és una altra.
Fideus des vermar, vi
,coca i altres herbes,=
comparti dei amb sa fami
lia i ami6s,acompanyats
de serau,són sempre mo-
tiu d,alegria.rolts d,
anys a tots. .

Miqu 	
-
Ferragut

CARREGAT CAP A LA FESTA ... 
Era—un—hbme—que portava un
raim tant i tant gros que
quasi no ho veien a ell.Cs
rregat a 1,esquena,aconse:
gui passejar—se per tot el
poble amb el seu rain col—
gent .Ho veren un grapat=
d,estrangers i s,hi aboca-
ren damunt,i del rain, en
feren una vega.L,homonet
es va quedar sol,pensatiu.
I desde aquell dia,quan ==

veu un raim de castagrossa
el primer que fa, és aga-
far el trinxet i pegar—li=
estirada,i de cop cap a ==
dins el ventre,perqub s,ha
adonat compte,que allà din
tre és ben seu,per ben gros
I hermás que sigui defora .

GALLETAS A traves de vuestro representante Sr Sgez
agradecemos a nuestros clientes detallis--
tas,la buena colaboraci6n que nos vienen=
dispensando y al propio tiempo felicitamos
a nuestros consumidores al elegir nuestros
productos y agradecemos el total rechace a
las imitaciones .
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HISTORIA.

FETS I DATES QUE TENEN

RELACIO AMB EL NOSTRE VI 

INTERCANVI DE PARAULES AMB
UN VINATER DEL NOSTRE POBLE;
BODEGUES RIPOLL    

Per a fer resurgir aspectes de la
histbria damunt les nostres vinyes
i raims,hem cregut oportil,fer una
llista de dates:
Any 1593:Trobam a la histbria de =
Mallorca,una cita del Sr 3inimelis
que ja diu que els vins de 3inis-
salem eren excel.lents.
1874:A una exposici6 d,indústria =
de Ciutat,un rain de gir6,obtingué
el primer premit.Era binissalamer.
1857:Producci6 elevada de vi:33 ==
mil novecentes quartines:8750 hclts
1890:Hi havia uns 200 cellers que
vermaven a tot el pcble.Unes 2.000
botes conorenyades.
1890:La mitat del terme de Sinissa
lem estava sembrat de vinya: Unes:
2.300 quarterades eren de vinya

ACTUALMENT: Unes 200 quarterades =
de vinya.
-7 roduccions:2.000 litros per hect
rea.La producci6 actual .Uns 2.5075
millons de litres: Per,:any.0,aquf =
se Dedueix que és cert que no tot=
el vi que se fa al nostre poble ==
procedeix de vinyes binissalameres

Cellers: Cue fan propiament vi,no-
més en hi ha un a 1,actualitat,a-
part de qualque casa particular ==
que en fa per ells mateixos.
Val la pena comparar els anys i e-
videntement els resultats i xifres 

Abans de tot,com han anat les pro-
duccions i vendes d,aquest any pa-
ssat ?
—La producci6 de vi de la campanya
79-80 ha estat super—abundant en =
cantitat j bona en quant a calidad
Sobre tot a determidades zones d,—
Espanya,i concretament a Mallorca.
Direm que els vins de Mallorca ==
bons de veres,s6n, els de 9inissa-
lem i entorns.Vulguen o no rel nos-
tre poble és la catedral del bon==

LA.	 sa 	 Vermar?
rein i del vi deçalidad.
—O 	 opinen de 	 festa des
—Una cosa grossa.Unica Ide "Pedra
Viva",que tenim tots 1,obligaci6
de conserver els binissalamers i
que hauriem d,engrandir a mesura =

-clue les circumstbncies ho permetesquin
1
,i un poc més.Tots,Nallorca i els ma--
illorquins i sobretot els binissalamés
ens sentim i ens sentirem "orgullosos
"de conservar les velles tradicions =
de "Tems de Vermar"
—Teniu "Cooperativa" o qualque classe=
d,uni6 entre els vinaters ?
—Si hi ha uni6 fins on les normes co-

mercials el permsteixen.A la part per-
sonal,fins i tot bassos i abraços .
I per acabar,agrarr a autoritats, i a
tots els que colaboren,en espeeial al
méxim organitzaddr,Pere Fullana,qui =
se carrega amb el pes més gros .

RODEGUES RIPOLL .   
4r  41■11444.,                            

Tall de vennadors de Ca'n Fumat.                      
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Matinada 	 mitja 	 fosca
desperta es tall de -vermadors
mantenguts amb pa a butxaca
pujen damunt els tractors

Sona 	 crit';,
verema plena
sona un.4rit,
posa—le—te dins 1,esquena...

Uns tallen,
uns traginen
ses portadores umplen.

Es trinxet talla raim,
lo mateix que es dit
des més petit,
si no mira prim.

"Desde el azul al verde,sus cuarteles
rigen al aire,escudan a la viMa
Antigua la memoria,e1 alma niMa,
teje Binissalem vinos y mieles".

(Jose M. Caballero)

Vi de Binissalem,
qui sab el secret suprem
de fer gloses encertades?

Per anar a vermar,
duen ses portadores,
al.lotes avui se fa
el ball de ses vermadores.

MARMOLES Y

CAL IZAS joieria

Horabaixa canten
cançons de \farmer
pensant cobrar
lo que guanyat tenen.

MIGUEL FERRAGUT

ERA UNA 01A06 ,C14 0.116 A5PVEsiDVT4E4 LIAO elkWIA
coo sa	 wro,a4ULvo-A7M8 vi I.DoNES NOSS..

PeÆb NO i4 AissAr a "advsukwt. _
(i'D3

)

•::.-

"P2-041
-

TOR RENS
ESPECIALIDAD EN
CHIMENEAS

C/CABOT S/N
TEL. 511308

ART ICU LOS REGALO
RELOJ E R IA
.GRAL GODED ,33.TEL: 511029



.TORNEM	 30 ANYS ENRRERA

TALL DE VERMADORS;ENTRE ELS GRUPS
MILLORS DE TOT ESPANYA

ENTREVISTA AMB MIQUEL TORRENS,MESTRE DE BALL »

L,any 1920 va neixer a
9inissa1em,una importan
agrupaci6 de balls, que
s,anomen"Tall de Verma
dors". El grup,desgracia
dament,desaperegug 35 a
nys desprgs,i desde a-
quell any,1955,fins ara
bg es pot dir que no ==
hem tengut al nostre po
ble cap tipus de ball i
dances d,importncia. =

Per refer i tornar 'un
parell d,anys enrrera ,
hem anat a parlar amb =
un dels seus capdaven--
ters,"mestre de b'all"al
mateix temps,d,aquell =
famds grup:L,amo en Mi-
guel Torrens i Salom.
L,amo en Miguel als se-
us ja 73 anys,ens comen
ça a contar...
—" L,agrupaci6 va comen
car am b Don Pedro Al-
cover i sa seva senyora
Donya Miquela,ballant =
ses tres filles seves
Na MF,ria,na Pepa i na =

Fani.Aix6 era cosa dels
anys 20... 4s a dir, fa
ja uns 60 anys .Al co--
mençament,qui figurava=
com a professor,era en
Llorenç Pol que li dei-
en en"Esquerra catalana
Desprgs poc a poc,junta
ment amb io.orenguerem=
part,N'Anastasi,en Jau-
me Patr6,i el seu pare,
1,amo on Miguel Pons ,
i altres.
—I quans ereu mgs o man
co?
—Bastants. Arribarem 	 a
ser uns 4 0.
—I qui ms hi va haver=
cantant i ballant?
—Molts mgs,mLlsics com =
Tomeu Fiol,de ca,s Capa
rrot,tambg en venien de
foravila.Record en"Joan
Saig de Santamaria". Un
de ca,n Caril,en osep=
casat a ca,n Melcion,en
Llorenç Moyg Gilabert
que per cert tambg mol-
tes vegades ens componi

a lletres per a cantar.
Apart de tots aquest,==
se,n afegiren molts ms
de joves desprgs,n,Anto
ni Vidal,Xano,i la seva
dona,Na Francisca Pons,
de cas Patr6,que tenia =
una gran veu per cantar
Altres cantors,eren en
Miguel Borbon,en .

,Alabf,aixf com altres =
components cue ara me=
venen al cap,tals cem =
se's germanes Rossellanes
,na Francisca,Na Marga-
lida i Na Catalina.Tam-
tg na Catalina Arron,de
ca,n Dolores,na Carmen=.
Alorda ,na Margalida fi
lla del guardia civil
Mas,que tambg era molt=
bona bailarina.. , i al-
tres que en aquests mo—
mans no se,m venen al
cap .
—I on actuaren ?
—Al començament actue -
rem per poles de tota=
rallorca...desde 

1.1



  

IDANTACOPIMA   

ANTONIO BIBILONI VALLES
OISTRIBUIDOR

FABRICA :

Ctra. Palen ltx-Porreras. Km. 1

Teléfonos 580075 /54

F ELANITX (Mallorca)

PARTICULAR:
C/. Conquistador. 48

Telefono 511542

BIN ISA LEM

CA 'N
TOMEU
PLAÇA DE SA CORTERA

BINISSALEM

cor,Petra,Sant Joan,Mon
tuiri i altres.Varen
passar els anys i esta—
ln el Moviment I,any =
36,siguent batia en Fa-
usto Pericas.Llavors =
prerlgu4 part Sartomeu=
Pons.Curant es moviment
seguirem actuant a mols
de llocs.E1 mateix bat-
lle Fausto Pericas,ho .
ferem "jefe"des nostre=
g ru P Tall de Vermadors.
—Sabem tamt6 que vareu=
anar un parell de vega-
des a actuar a Madrid
com va ser?

VAREM ANAR TRES ANYS DE
TIRA A MADRID ,SUANYANT
EL PREMI DE SAN ISIDRO.

—Sf,durant tres anys 1,
a.grupaci6 composta pel
president Don Miguel ==
Llabr4s de ca,n Sim6, i
la seva dona Donya Ro-
sa,anbrem a Madrid.Els=
anys 1953-54-55,anarem=
cada any a actuar a les
festes de Sant Isidro,=
guanyant cada any el ==
primer premit ccmpetint
emb altres agrupacicns=
de tot, Espanya.Erem evi
dentement dels minors=
grups d,Espanya.
—I quans de balladors =
ereu 1,any 55 ?
—Quaranta set

—I quins instruments a-
yaven al vostre =

ball ?
—8astants:pandero,guite
rra,dues mandurries,k==
tres lauds,un fobiol,==
tambor i una vintenadde

castenyetes.
—I al 55 comengazen els
iproblemes i tot va aca-
bar aixf de cop,no 4s =
aixf ?

—Sf,fou precisament ja
a Madrid,quan ens balla
rarem i ens varem des—=
fer.Tot va ser a conse4
qugncia de que el presi
dent del grup,Don
quel Llabr4s de ca,n Si
m6,que feia de misser,i
tenia feines per aquf
no deix ,1 que ens queda-
ssim a Madrid una setma
na ms per actuar a dos
teatres,des ms princi-
pals de Madrid,que s,en
's havia demanat per ac-
tuar—hi,despr4s d,haver
—nos vist actuar a San
Isidro.

'OESPRES 0,ARRI3AR DE MA

DRID AL 55 ,JA NO TORNA
REM ENSALLAR.ENS HAVIEF
OESFET PER A SEMPRE .

—I no vareu actuar née
a Madrid?



XVI ;Wm,.

TALL DE VERMADORS:S'ESFONDRA

-Pr< 	 QUAN ESTAVA A PRIMERA FILA
4/--

A NIVELL NACIONAL

ANAREN TRES ANYS DE TIRA A MADRID PER ACTUAR

-Quasi tots voliem que-
dar a actuar enaquest
dos teatres,perb el pre
sident no ho va voler ,
5. ja a Madrid mateix ,
i pel viatge hi va ha--
ver"estires i amolles "
i al arribar aqui a 9i-
nissalem,ja no ens tor-
narem reunir...tot va a—
caber desfet...per unes
conseqUéncies molt sim-
ples,perb que el tira--
rem a tot per avall .
-I on ensellaven els ==
balls ,i les cançons ?
-A ca,n 	 Simó mateix(a
vui Ca,s Curro),a1 ca--
rrer General Godid.

PERSONALMENT HE VOLGUT
FER TC;iNAR RENEIXER EL
BALL A 3INISSALEM,PERC
fle HI HA MANERA: LA CCL
.LA9ORACIO ES NUL. Li - "

-I desde aquest any no
hi ha"hagut ms boleros
i balls mallorquins ?
-No.Jo personalment,vaig
anar a ensenyar a 5e---
llar a_Cala Ratjada,du- s

rant més de 2O anys,fins
que fa, dos anys 	 uaig=

voler intentar tornar-
lo posar al nostre po-
ble perqLA no es per--
cis,perb en vs d,aju-
dar-me em derrotaren..
Ningtfl va voler saber =
res,ni Ajuntament ni =

i tot acab =
aixi com tot acaba a
9inissalem....2erqu ==
desgraciadament eis bi
nissalamers només
loran "lo de fora po--
ble",no en9 dcnam coma
te del que tenim al =
nostre propi poble
no 1,apoiam.En canvi =
ve un de fora poble i
el s,en du a tot.

- Toni Pol
- Toni Marget

Fotos SANS.'



Fotos que corresponen a diferentes festes celebrades al nostre p

el moment en que el diumenge matf,cada any es fa "la puixada de

on autoritats juntament amb vermadores assisteixen a la missa qu

segona foto,els xere miers ,aquests homes que cada any hi són p

darrera,e1 batle que m4s pics ha vist la festa:D.Miquel Pons i L

oble.A dalt,
la bandera",
e es fa.La =
resents,i la
ladó .
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FEIS-VOS
SUSCRIPTOR

Per fdr—se suscriptor,basta
enviar—nos una carta al nos
tre domicili,C/General Mo—=
ranta,32,diguent—nos que vo
leu que us enviem la nostra
revista.
Recordarem que hi ha dos ti
pus de suscripcions:

A)Corrent: Sis numeros més
extres que s,editin: 350—

a)Protector: Sis numeros i
també extres editats:500—

EAQUEST MES,ELS NOSTRES SUS-
CRIPTOR5 HAN TINGUT AQUEST=
EXEMPLAR N2 5 OE FRANC,I RE
9UT A DOMICILI ABANS DE SOT
TIR A LA VENDA....
Feix—vos suscriptor. Colabora

VINO DE MESA

4 4,
fitt

Vinos Pol
BARTOLOME VAI .T .ESPIR

BINISALEM
MALLORCA

	VERMADOR MAJOR-80
ANTON! AMENGUAL SALOM

BATL.LE DE BINISSALEM

"En entrar dins la vila
en es primer que veuré

si es batle li diré
bones tardes o bon dia "

Bones tardes senyor batle...SI.
Vos hem elegit vermader aquest any
Vermador,perquè creim que heu es--

1 tat una de les persones més comen-
tades al llarg del any.Uns pics,a-
labat, i altres criticat...Aix6 pa
ssa en aquestes altures...Perb cre
in que mereixeu ser Vermador... un
vermador a "la moderna"...fora boi

i na ni capell... ni tant sols gaire
cabello sobre el cap.. , ni gaiato=
ni trinxet... No.Scla una vara, un
escut,i una potada ... (en es be--
jl6n de futbol s,entén)...AH, i un
!paner de rain binissalamer davall=
lel bras.
ISi,Antoni,batle nostre...bastantes
¡suedes deveu haver pegat aquest a-
ny. Sé cert que moltes més que ju-
gant a futbol i encalgant la pi1.1

l lota,i moltes més que cullint rain.

-
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VET AQUI LA NOVA ETIQUETA DE LA
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_HISTOR ICA

FRANJA ROJA
QUE VA DEDICADA A TOTS ELS CLIENTS

QUE SABEN APRECIAR L 'AU TENT. IC VI DE

BINISSALEM

■11111111111111 JOSE L FERRER
"VINO TINTO DE MESA"

ELABORADO EN BINISALEM - MALLORCA
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LA NOSTRA FESTA RECONEGU-
DA IN TERNACIONALMEN T

■AssesPesesr

«WINE FIESTA AT BIN1SSALEM»
( DIARI 	 DAILY BULLETIN, INGLES)                               

AT BNISALEM, on Friday +,
afternoon, the wine town in ■
the centre of Majorca, the Ma- I
yor and President of the Wine 1
Fiesta invited the Press to an '
advance view of the tradition-
al festival, which will take
place this year on September           

REVISTA
ROBINES

IIRADA INICIAL DEL

EXTRA N•5
800 NUMEROS  The traditional god 04 wine, Bacchus, whose memory is

perpetuated in the Binisalem Wine Fiesta, which taker place
on September 30.    

4                 

iliMINEMOMMENIEW

.

,7, --,----.
— 	 7.7.-

1-2-..--:—

DESTILERIAS MOREY

LA BOLSA DE LOS LICORES

.._

.1

4

Fábrica de licores, vinos espumo-
SOL zumos y jarabes naturales,

Vinos embotellados propios

Almacén de Vinos u licores
nacionales y extranjeros

BINISALEM OFICINIS T ALMAGEI:
Carrel Palma - Alcudia Km. 22400
Telels 511000-511001-511025-5114U

ALMACEN PALMA.
CI. Ramón Muntaner. 42

Telefs. 	 M 52 W - M3221

ALMACEN IBIZA.
Telets. 	 30 3150 - 30 3154

ALMACENES MENORCA:
Mahon_ 	 Teléls 	 360115 - 364717

-
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