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¿¿ JT CWÇï£S UTS'MtfÇyCML L)C U. LL&;fjUS> CtfAUJ!A

La pJiesíeníacLó píb¿j^ca de.¿ JI Con^ie.4 3rvLeM.ac4.on.cU. de La LLen^ua Ca-

za¿ana ¿ ¿a corvvUMídó de¿ Con¿e.¿¿ d'fjvLitat4 fno<<viiQJiZA de. Lo.* 3iie.<4 r.a-

.ieai4 ce.¿e.biade.'i a ftlanacoi e.¿ pajjut aU.a 2 de. '.e.b'iefi, /i.an enceiaÁ. ¿e^ ac6-

v±¿at¿ que tot a¿ i¿uA¿ de ¿986 e¿ /Leai-ÌA^a^àn a tiai.io*ca e;iionsL o'e. ¿a -

.¿¿en^ua caiaJjana,

A So arv¿4 de.J. J ConyLe<i ¡Motiwyuí ¿ inApJ.*ai pe.i rin. tfrvtüri'. //5 AJ,^oveti

co.it a ÀJU.CÌ. de. ¿a ta^co. ¿¿*.ado^a de. ¿a nomaZcva ¿Jiai^at+cai, c¿ p^e,^ejii

¿¡J Con^M.é.4 te. pe.^ ub-j.ecte. cejvtw.K-Ae. en. <i'e.4tudi de. i'u<i 4oc-Lai d& <« no4-

i^a ¿iejij.ua. £,4, ¡)e.n. tant, an Con-jsié.'í de. ¿ocJLoiAJfcgJJU-AiLca. (*n tuLa<l dc. <íQ¿

oM.e.e.4 CLení^-l··i.qu&'í en c<¿rvLn.anJan e.¿ de.baí aJ. ¿¿aiy. de tot¿ e.¿¿ PoJtJu*i Cata--

¿a<-i¿: fLaruL^aiaesuLsi L pn.oce.'iAO4 de. noninaJJA^OLCAJO *¿¿/igALLíiica (L¿e^da¡, Ln.

pïL&LLca 4oda¿ (PaAna), MLt¿an¿ de. cor:iusu.cac¿-ó i. nove.* te.cnolo^ie^ tfeyi-

p*jvjjai, LLeriaua ± C^i&í ÍAn.do^n.a-P·aJíçe.Lon.ai, 6n^0ji^ai,ierU. (Tawicij&na) ¿ t'U4-

toi^a de. ¿a LLeny.ua !VaAesicial.

AJ. copiai dJaqi¿&¿te¿ <4eJ<ii,ons3 de. convocatola e¿pecuLLi¿gada -<1 .,ie..i

avJ,at ^e^íi^újKj^da, una iuunLó d'acíe.¿ de. caLie. ,né¿ ¡x>pu¿an. -L divuÀgaíLa 'ió'i.

u punt de. ce.ie.bian.-4e. ' pe.n toteA ¿e.¿ te.fin.e.4 de pan.ia caía¿ana. Taní eji u,->.

ca¿ com eji ¿ 'aityie. de.i c^ue. e.4 tiacte. e/i de.fUft^tiva .é.4 de. n.e.Lv+SLc'j.can. -ca-n

^.e^iLü.ie^x. e¿ ¿e.ia deJ. Con^ié^- eA. dsie.t de. "v+.usie. en. caíaÀà, obe.n.Í4 a¿ >non".

DJji4 una ¿ocLe.ía£ tœi „lancada d'e^^&^ct co:;ibaiiu pe.n. acon^e.^u,i.n. ctue.

¿a rw^i/La Lien^ua e^)de.ven^uL ¿'¿dJ..Otf.a d'ÚA nonn.a¿ ^ ¿en.e.naLU.¿ai pe.n. a -

í^u.aL·ie.voi adb¿¿ L £unc¿-ó, ¿a ceJ-ebaació d'aque^íi ÍZ Co/i^é-i 3níe.nj\ac¿.onai

^. íote.4 ie.<4 ac^LLvitaiA paA.ai.¿e.ie.¿ que. podo/i envo.iíai-¿o, en,i 'í&nbia wia

ocodx-J pwpic^a pe.n. a eji¿ovtí4. ia f.e.bie. ^ :.iaJjiiefiada consciència ¿.Ln^ü^ít^.-

ca de.Í4 iiuiU.on.cuJjM.

DeA d&¿ no4iie*caÙLci.eA. de. pub<Lccadonsi aco<iiade.^ a¿ pobie., ¿ d'acoid

an.b ¿e.4 *.esíoiuclon* de.i no,i&ie 2 Con.yié.4 que. pwc¿ai;ien que.:

/s,- La f^ejiL^a Foaojia de. ^a¿¿oica o4^wne^Ji ¿a ¿.unció que

i± cowe.')¡jon en ¿'ei3.psLe.4a de no^¡ia¿i^adó ¿¿ng.u,Í4iLca de.¿ no4in_e. pobie..

LeA pubiLcacA,ori'i que. ia uT.¿e.^cn 4'e.4SLon.canan, en ¿a ¡neju^a de. ie.4 [;o,i*i^-

bLiíJ.aL·i de. cadascuna, a acori4e.j.uin. eji un ^.¿iun. ca/z <;ic^ pnÒKisa >iiLi¿on. ¿ 'u4

de. iû ¿ienj.ua caíaiana co..i a veJi^c¿e. noana¿ c kab^iuai d'ex.pn.e.4'iLo, ¿. ai

,,¿tu.e^x ieiip<i iiicuvtejid^àn una ¿¿rua de coní^íjui ejLca.ii.'iada a o^.ejviaK ia



conACÀ-ènci.a de.L¿ Leciow cap a an. mé¿ gsian *e^pecte enven^ de. La. LLeng.ua

pn.òp^a, ev<.La/U. íoí aLLò que. puyi maníe/u.^ eLí p4.e¿ud¿c¿.<4 que. LL <ion con-

Ln.an.LA ¿- Ia cIe.,)¿ji¿o4iiacJ.ó -*.especie. deL *eu on.*.^en x, LdenUjtat.

2s,- La Tn,e,>ua Fon.ana ¿4 corMcLeiU. deL pape.n. que pot *.ep*e-

'ienLan. en L'e^LabL^nenL d'una tn.adLc^6 de. bon ¿¿enauatae pesu.od¿<ííLc, que

nouLé'ì un Uan,.j. iei,ip^ de. twn^aLiiai /x>¿ cün.¿o¿¿dasi. &i conseqüència, paocu-

n.an.à u,iOA un Llen-¿ua¿¿e cowecie., ¿en¿J-ll +. natwiaJ. que ten$a un i<iaxJjn. de

pu44¿.b4-¿4¿a¿4 d'anasi ¿,ipo^ani-Ae coiii a <node¿ a ¿e$.uL·i.

J3.- Le') ajude¿ de catàcten. econònu-c de^í^Linade^ a ajLavo*isi

ia iio>^:ia¿iA.¿ac¿ó ¿cn<¿ü¿4¿¿.ca que le¿ pubLtcacLunA puguen ^eb^ie a &iavé¿

de J. 'Awoci.acLÓ ^e^ian ^epan^U-de^ de mane/ia pwpoicLonada a J.a psie^encJ-a

e¿ec¿ívu deJ. caía¿a a <ie<i pag^nes d'aqueJ,ieJ, d'aco^id amb un¿ caLie^L<i de

co,iipuiacto que 4 'e^tao^^ian a iai JiL.

La Pi&ii4a Fo'ianu JLa púb<U.ca La ¿eva adheAJ-ó aL 30 Con^ié.4 3nte*nacLo-

iiaL de La LLesi^ua CaíaLana ¿. e¿ aea&aua en La voLuníat de. tn.e.baLLan., en-

,<u.j d'un /)afiO'ia,ia pwtLundaneni ca^iteAAanLt^adon. de ¡noLt^í de mLtj.an¿ de co-

'iuru,caci-o <-LLenC'*:i /je/¿ un ÚA nowiaL ^ cowecie deL caíaLà a ftaLLoica.

ASSOCIACIÓ PREMSA FORAtIA
DE MALLORCA

1
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&{erafura. x>cyDcc/ar :
fis gotoso. Sant Je6aj^i.

Quan les festes de Pasqua arriben als darrers dies, a Selva es con-
continua una tradició que ens arriba dels besavis: pujar el Sant a Ia =
muntanya. Aquest sant és Sant Sebastià, representat per una talla més =
aviat petita i de Ia que és propietària i custodi una família que conseir
va un casal d'antiga possessió a Ia vora del poble.

El sentit d'aquestes lletres, no és perí) entrar ni en disquisicions
històriques ni en interpretacionsdelsentit que avui es pugui donara =
aquestes manifestacions. Intentaré només parlar un poc del cant dels =
goigs a Sant Sebastià que es feia aquest dia en llaor del Sant, després=
de gaudir d'una festa popular i entranyable on s'empassolaven les darre-
res panades a Ia muntanyeta, amb una veritable germanor.

A l'antiguitat, l'home, per fruir de Ia vida creà els jocs i les.re
presentacions, on a més de Ia gestualitat hi havia paraules i música. =
Amb el trascorre del temps i quan va arribar Ia Pe de Jesucrist, aque-=
lles festes dedicades normalment als solsticis d'hivern i d'estiu i a -
les quatre estacions, s'adaptaren cap als fets religiosos que les nove..=
creences demanaven.

Nasqué llavors una conjunció de Ia paraula i Ia música enllaçades =
màgicament, fentuna lloança i al mateix temps, una demanda d'ajuda a =
Déu, Ia Verge o els Sants.

I així començaren, com a espectacle festiu per donar glòria i pre -
gar favors, el que desprès s'han anomenat GOIGS.

EIs goigs que foren anònims o bé fets per poetes locals, provenen =
de l'art trovadoresc provençal. En el segle XIII ja es cantaven goigs, =
així Ramon Llull al llibre tercer ens parla dels "goigs de dona" dedi- =
cats a Ia Verge. A Mallorca hi arribaren de Catalunya i iniciaMent est̂ a
ven dedicats als "setgoigs de Maria".

La melodia en que es cantaven era una cançoneta un tant generalitza
da i a Ia que s'hi adaptaven diferents lletres. Poc a poc i gràcies a Ia
influència catalana es va estendre l'us d'aquestes composicions, però =
fou Ia impremta Ia major ajuda per a Ia difusió dels goigs.

El cant dels goigs s'escampa per tota Mallorca i el que nòmés havia
estat una manifestació de literatura popular, entra de ple dins el que =
podriem anomenar poesia culta, i encara que en tot temps trobam composi-
cions que no s'ajusten a les normes que mínimament regulen aquests tipus
de versificacions, Ia qualitat va guanyant terreny i així sovint trobam=
obres compostes pels millors poetes de Ia lírica d'antany i d'avui.

Tampoc no podem oblidar que en èpoques d'opresió del català, han ̂ s
tat vehicles de subsistència, per quant els goigs eren una de les poques
manifestacions que es permetien fer en Ia nostra llengua.

EIs goigs aglutinen Ia lloança de qui replainvocació i al mateix =
temps Ia petició dels favors que necessita el que amb ells implora. Així
trobam a cada goig una part dedicada a lloar Ia grandesa de mèrits del =
Sant iper l'altra un seguit de demandes d'ajuda, que generalment es van
repetint al final de cada estrofa.



El goig que aquí volia comentar és el que el dia esmentat al prin-
cipi, dedica el poble de ãelva a Sant Sebastià.

. No hi havia dubte que Sant Sebastià fou un Sant de gran importàn -
cia en Ia devoció mallorquina (Palma el té com a Patró) ja que se lxhi=
han dedicat diferents goigs; així a l^arxiu del Monestir de Ia Real, a=
Palma, en trobam set de ben diferenciats quant al texte.

Gràcies a Vajuda de Mestre Àntoni Perelló, puc explicar el' que es
fei& aSelva per honorar a Sant Sebastià, i que molts encara podeu re -
cordar:

- Primerament es toc;tven les campenes fent batallades de dues en =
dues, des cTun quart d*hora abans de sortir Ia processó fins que sor- =
tien dos penons i el Sant acompanyat dels cantadors i el capellà vestit
amb ruquet, també .hi anava, el batle amb els atributs pròpis del seu cà-
rrec. S^organitzava Ia processó i es cantava Ia lletania de Maria Santí
sima; quan arribaven al torrento,.a*la sortida de Valella, Ia process7=
se desfeia un tant i així arribaven a d'alt del puig.

- Un cop a d^alt es feia un Ofici, seguit de berenar i diferents =
jocs, fins a l*ordre de tornada que es feia igual que abans, és a dir,=
que Ia processó no s^organitzava fins que arribaven al torrentó. Men- =
tres tant a l*esglesia des d%un quart abans de l^arribada tornaven a to
car les campanes, per tal d%avisar a Ia gent, que per algun motiu no Ea
via pujat al puig, que el Sant arribava, i donar-li temps d^anar à lx¥s
glésia a cantar els goigs que el poble de Selva dedicava al Sant que —=
Ì'havia preservat de Ia pesta que assolà bona part de Mallorca.

El goig que he pogut recollir i que es canta a Selva és el següent

Tot el poble cristià
Vos invoca fervorós:
De sa pésta guardau-mos
Martirsant Sebastià.

llustre per sa noblesa
Y mil prendas etcelénts,
Es póbres (ó que centénts!)
Viuen de vóstra riquesa
D 'ánima i vós sa bellesa
Sémpre veuen resaltar:
De se pésta guardauHftOs, etc.

De lvj"arch i Marcelia
Es pf'res fiis i sas donas
Intentaren á las bonas
Sa gran virtút trebuca:
De tots sabé triunfar,
Lo que pót Déu mostrant-mos:
De sa pésta guardau-mos, etc.
Altres màrtirs en el ce.

Per vos gasaven de Deu,
Encenent en el cór seu
Vostrondiscréí y gran zél;
En paraulas cóm á mél
Per Déu los vàreu goñár:
De sapésta guardau-mos, etc.

De Ia fe gran defensor
Caió papa eus enomena,
S^anima teníu bén plena
DeI més inflamat amor:
Vóstron cos en gran valor
Cólsevol mal patirà:
De sa pesta guardau-mos, etc

Sense forma de procés
L'emperador ya manar
Por-vos á fletxas matar
Al punt sense més ni més
De tal martiri s'escés
Per matarvos no bastà
De sa pésta guardau-mos, etc
Mallo,rca en yóstro bras fia,

Cóm já té experimentat,
Havent Ia salud lograt
Cuant el contatge tenia
E Palma quina alegria
Cuant per patró vos votà!
De sa pésta guardau-mos, etc
Aquest póble cris,tia

Vos invóca fervorÓs:
De sa-pesta guardau-mos,
Màrtir sant Sebastià.

Aquest en principi era el goig original que es cantava a Selva, j)e
rò molt posteriorment, no he pogut averiguar Ia data, s'hi afegiren =
dues estrofes:



Martir Sant Sebastià Es poble Oh que content
Vos que portau Ia bandera, Sempre vos recordarà
Es mal que havia a Son Servera Sa pesta, no va arribar
Petra, Artà i'Capdepera, Y sa promesa, seguirà
N'ol dexaren arribar. Duguent Sant Sebastià
De sa pésta guardau-mos, etc. En es Puig de Cristo Rei.

De sa pésta guardau-mos, etc

A una altra versió d'aquest mateix goig, que obra en el meu arxiu=
hi ha una estrofa més, entre Ia dues i Ia tres, que diu:

Castulo venturós pare
Y son fill Victoriano,
Germà de Sinforiano
Vos veneren com sa mare;
Qui si los veu mórir ara,
A vosmórt vida dará,
De sa pésta guardau-mos, etc.

£• RAMis .

Je6mon*
^nA-

ÛMffRAU.
Març 27.- DIJOUS SANT

a lea 8 del vespre Celebra-
ció del bant sopari Processó

n 28 -
DIVUNDRES SANT

a les 8 del vespre Litúrgia
de Ia Fasaló i Mort de Jeaua
Processó

Març 29.- DISSABTE SANT
A les 8 del vespre üolemne
Vetla Pasqual (al final a
tota els assistents ae re-
partirà el crespell de Ia BUJ

<Marc 30,- PASQUADERESURRECClO
a les 11 Processó de l'Encqn
tre i Ofici uolemr*e.

A lea 6 de Ia tarda BATISM^S

BENEDICCIÓ PASQUAL A LES CASuS:
Aquest any voldria dedicar-hi

3 capvespres de les setmanes del
mes d'abril que seran necesàries
per no fer-ho tant de pressa i te-
nir ocasió de conèixer millor les
famílies

HORARI DE CELEBRACIONS DE SETMANA SANTA

EIs horaris de les distintes funcions

que es celebraran a Selva durant aquesta

Setmana Santa són:

DIUMENGE DEL RAM: A l e s 11, benedicció de

Rams" i Palmes a Sa-Plaça i Missa Solemne.

A les 17 , sermó.

DIJOUS SANT:A les 19.30 Missa Solemne (In

coena Domini).

A les 21.30, Processó.

A les 23, HorA Santa.

DIVENDRES SANT: A les 17, Funció. Davalla,
ment i Processó.

DISSABTE SANT: A les 22, Solemne Vetlla

Pasqual.

DIUMENGE DE PASQUA: A les 8.30 del matí,

Processó del ,"Encuentro" i Missa Solemne.

DILLUNS DE PASQUA: Rorrrria de Crist Rei.

A les 9 del matI, Sortida de Ia Romeria.
A les 10, missa.
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OLACONQUESTA

(Brtret de "L'AVENTURA DJi LLEGIR"
publiaada perl 'Ajuntament de
Pakna el dia del llibre de 1983.)

Dissortadament, saber llegir és, encaraavuï,
un privilegi.

Saber llegir no és "conèixer les lletres", ni
traduir en paraules els signes gràfics que tos re-
presenten. Saber llegir e*< divertirle llegint, experi-
mentar l'emoció que Ia literatura, amb tota Ui for-
ça del seu poder ocult, és capáç de suscitar dins el
cor de tothom. Saber llegires, també, Ia capacitat
de córrer lliurament pels camins de Ia paraula es-
crita.

I, no obstant, saber llegir continua etsentun
privilegi.

La causa principal d'aquest fet és que ni l'es
cola, ni Ia família, ni els mitjans de comunicació no
assumeixen Ia responsabilitat de construir el lec
tor. L'escola alfabetitza, però no educa per a ta lec
tura. La nostra és una societat de no-lectorsl el
nolector és Ia conseqüència d'una determinada
pedagogia. També, d'una política curtunrtmolt
concreta.

Ltogfrés, per tant, ta posnbrtttat· u"acuBuii afr •

cQivtiiwoti • dfccoMgute, àf?- p^*Wfc .&, .̂ KJPiPiI
història quotidiana, enWftefeW^'ítenoTOs
han tingut de tej**aperfo***, e* hr<nagi*cwri<*t
conaefx m cacw fMt, «n tl mb%pl de ta*nostre$
¡ndefugibfos quimeres. Saber llegir e*aventurar*ea
camirmr p«r un bosc irop*natrabte i obecyr, tot da
bruixw mi*tario*es i *oawtertvSM>erH*fw és ob-
tenir I» possibilitat a*F«rdrasjMfcvtar»nys dtfícHs
d« ta reftexió. D'una reflexióqueoondUmx »mpre
a l'anàlisi de ta i

En el flMre d'aqueHa'rervintKcaciólúdica de
l'extstència que »»'Jo»«l d'avui roüaimn arnbtant
de coratge, lalecturahauriadeiugarunpaperprm
cipal. Sobratet, perquéta literatura éssempre une
metàfora du ta realitat il'acto de Hefk,^*^d'en
carar^e amb aquesta ^Miii<MUiroita> d>fcflljBHI,
és sempre una aventura ptena d1nquietudld*sor
presa. Una fe»ta de ta inUri.Ugéncta que ens huma
nitraiqueé»precítv4ooutaral

La realitat és que per a molts d'al.lots i també
per a una gran quantitat d'adults llegir és una expe-
riència que prefereixen evitar.

No han descobert, o no hem sabut fer-los des-
cobrir, que Ia lectura és capaç d'obrir davant els
seus ulls un món d'experiències fascinants que els
permetrà despullar-se de Ia seva ignorància, que eb
possibilitarà entendre Ia realitat del món que eb en
revolta i els conduiràal domini del seu particutar
i indefugible esdevenidor.

Perqué Ia literatura és'un dels grans descobri-
ments de l'home, car pel camf de Ia paraula —del
joc amb les paraules— hom ha estat capaç d'explo-
rar el significat de Ia seva existència, l'ordre del
món, Ia vida de les coses quees transformenicrei
xen.

El darrer diumenge d'abril
organitzada per Ia societat de
Foment Cultural i Ia Comissió
de Cultura de l'Ajuntament se
celebrarà Ia festa del llibre
a Ia Plaça Major.
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-1-11 Congrés Internacional de Ia \ LlengUQ Catalana
Des del dia 30 d'abril a I'll de maig d'aquest any es celebrarà el

II Congrés Internacional de Ia LLengua Catalana, convocat pef un gran
nombre d'institucions docentsi culturals, tals com Ia Universitat Autò-
noma de Barcelona, Universitat de València, Universitat .de les Illes Ba-
lears, Universitat de Perpinyà. Estudi General de Lleida i Institut d'Es
tudis Catalans.

Ha estat, posat sota Ia presidència honorífica de les més altes
a u t o r i t a t s i n s t i t u c i o n a1s d e c a da s c u m d e 1 s t e r r i t o r i s d e 11e n g u a c a t a1 a-
na i presidit pel rector de Ia Universitat de Barcelona.

Aquest II Congrés ha estat convocat en el vuitantè aniversari, del
I Congrés .Internacional de Ia LLengua Catalana, el qual donà un impuls
decisiua Ia lingüística i filologia catalanes, establint les bases orto
gràfiques i gramaticals quepropiciaren el desenrotllament posterior de
Ia nostra llengua.

E.s celebrà a 1.906 per iniciativa i baix Ia presidència de l'il.lus_
tre mallorquí, mossèn Antoni M* Alcover, en el qual les Illes Balears
tengueren una representació considerable.

En aquest II Congrés les tasques.es dedicaran prioritàriament a Ia
socio-lingüística, essent l'eix del debat científic Ia relació entre -
llengua i societat. Servirà per dur a terme un conjunt d'estudis que ana
litzin amb rigor i profunditat lasituació actual de Ia llengua catalana
com .a vehicle de comunicació, al temps que s'establiran propostes per
avançar en Ia normalització del seu ús com a llengua pròpia de Ia nostra
comunitat.

H*i haurà sétàrees científiques, els actes de cada u'na de les quals
es faran a diferents llocs del territori de parla catalana i els temes
que s'hi tractaran demostren Ia voluntat d'afrontar les qüestions més
problemàtiques que Ia nostra llengua té plantejades en l'actualitat.

La distribució de Ies àrees científiques i calendari de sessions
és Ia següent :

1. Plantejaments i processos de normalització lingüística. .-
Lleida, del 4 al 8 de maig.

2. Lingüística social. Mallorca i Menorca,- del 30 d'abril al
4 de maig.

3. Sociologia de Ia LLengua. Girona del 3 al'7 de maig.
4. Hitjans de Comunicació i Noves Tecnologies. Perpinyà, del

2 a 1 4 d e m a .i g .
5. Llengua 1 Dret. Andorra i Barcelona, del 4 al 8 de maig.
6. Ensenyament. Tarragona, del 1 al 6 de maig.
7. Història dè Ia LLengua. València, del 5 al 7 de maig.

P a r a 1 . 1 e 1 a m e n t a 1 e s s e s s i o n s c i e n t ' f i q u e s h i h a u r à u n ^ r a n n o m h r e
d'activitats artístiques i culturals i se duran a terme dos projectes:
e 1 primer. Ia publicació d'un "Llibre blanc sobre Ia unitat de Ia llen-
gua" a càrrec de cinc prestigiosos romanistes de les Universitats de Ro-
ma, Vanderbilt (EE.UU.), Liverpool (Gran Pretanya), Toronto (Canadà) i
Munster. (Alemanya).

El s e g o n r serà una sèrie dè conferències a 100 poblacions de les
terres de parla catalana, per tal de sensibilitzar els ciutadans en Ia
col.laboració a Ia normalització de l'ús del català.

El II Congrés assolirà plenament els seus objectius si aconsegueix
una àmplia col.laboració de institucions públiques, universitats, asso-
c i a c i o n s c u 11 u r a 1 s , e n t i t a t s s o c i a 1 s , e t c .

Però és indispensable que els ciutadans de les terres de LLengua
catalana facin.seus els objectius del Congrés i s'organitzin per dur-los
a terme. El futur de Ia nostra llengua depèn de cada un de nosaltres.
Usar-la i defensar-la és una feina comuna de tots.



AQ
L'ERMITA DE LA MARE DE DEU LA RECONCILIACIÓ

La presencia d« les germanes Franciscanes data das de l'any 1886,8
en q.ue SeT Garcanda Call va ser namenada mastra de l'escala pública.Parè
va ser all7 de juny quan -atenent Ia sal.licitua del Vicari D.Miqual B_i
sellach- s'instal.la definitivament Ia camunitat Franciscana.

L'anyl978 -despris de quasi un segle de permanència franciscana a
Biniamar an les germanes havien tingut esment dels malalts i de l'educaciP*
dels infants- decidiran constituir unaCasa d'Qracii.Le seve fineLitat
era que tant les Les Filles de Ia Misericèrdia cem altres cristians hi pe.
guessin trebar un llac de pregaria i de trebada amb Deu.

Després es va pensar que a Ia Casa d'Oracií Ii mancava uns ermitp,
per poder passar estanes de tatal salitud i silenci.Es va trabar un llac
ben adient al Puig de Biniamar, des d'on es veu tet el peble i altres in-
dretsdel centre de Mallerca.

Una vegada que s'haguí canstruida l'ermita -amb Ia gran col.laberj.
cii de les femílies del peble- es va determinar dedicar-la e Ia Mare de
Diu,Cem que aquell anyes celebrava a tet el mín el VIII Centenari d e l N _ a
ixement de 5ant Francesc d'Assts, esdedice l'ermita a Ia Mare de Diu de
Ia Recenciliacii, per ser Sant F*ancesc d'Assís hemÉ recencilieder dels
hames i per ser hem« recenciliat amb tets.

El qualificatiu de Ia Mare de Deu de Ia Recencilianií indicwv« una
advecacié meriane melt venerada a Franca:el Santuari de Ia 5elette, «n Ia
Basílica de Maria Recenciliadera fa memèria de l'aparicií de Ia Verqe de
La balette, en un 19 de setembre de 1846, demanant als hem*s 1« Hecenci-
liacií ?mh Efcu i amb els germans.La Verge de Ia 5alette, en un Santuari
a des mil metres d'altura, els Alps, recerda Ia necessitat de Ia recenci-
liacié, cem era he fa el Puig de Biniemar.

L'ermita de Ia Mare de Diu de Ia Recenciliacií va ser beneiHa el 4
d'ectubredel9Bl.Cada any el 19 de setembre es celebra Ia seve festa i
augmenten les persanes que puqen a encemenar-se a Maria.

El ?5 de*arc,de,'1883, quan cemenceva l'Any Sant de Ia Redempcií,
Ia Verge -en precessó i mentre es centave el Resa-ri - va ser d*vallada a
'la Parrnquia, en fins després de Pasqua, rebí «1 culte efectuís del oeble
de Biniamar.I nevament fau pujada en precessi el dilluns després de Pas-
qus.I així meteix es segueix de llavers enca.

Cada a n y a Ia Mitjana Festa de Pasqua, el peble surt en precessi
cap a l'ermita duent a braços la^Mare de Diu de Is Recenciliacii, i,des-
pris d'haver-se ce,lebrat una missa, es fa un "pa amb caritat?

Es de destacar el cehteneri de l'arribada de les manaes e BinieWar
-l'any lBB6-, per aixi exhertam p. les nastres germanes franciscanes amb Ia
seva qran tasca d'ajudar als malalts i a tets aquslls que ho necessiten,
cem semore les ha caracteritzedes, i que, cmm m mlnim, estinuin uns al-
tres cent anys entre nesaltres.

Des d'aqulvull donar les gràcies a las menges per haver-me ajudat
a censtruir aquesta petita i breu histèria de l'existencia de les reliqie,
ses Franciscanes a Biniamar.

I a tets aquells que llegiu Ia revista ves velem cenvider a passer
un dia de bulla i alegria a l'ermita de Ia Mare da Diu He Ia Recancilia«
cií de Puig de Biniamar aquest dilluns que ve,despr$s de Pasqua.

VOS DESÍTJAM UNTS 3CN'ES FESTES DE PASQUA

Gents Benafe Heredia
ANAU ALERTA A LES PAKADES

BWiAMAR -^.»qu.Hel986



44

Carrer Rubi, 5
TcI. 213021

PALMA

EL II CONGRES A LES ILLES BALEARS

Com se sap, entre el trenta-u d'abril
i 1' onze de maig se celebrara a diverses
ciutats del nostre paIs, entre elles Palma i
altres localitats de les Illes Balears, el II
Congrés Internacional de Ia LLengua Catala-
na, quan s'escau el vuitantè aniversari d'a-
quell històric I Congrés Internacional qué
marcà una fita ben destacada dlns Ia història
de Ia nostra llengua. • •

EIs dos congressos, perd, han estat con-
vocats amb motivacions i propòsits ben dife-
rents. En el del 1906 l'objectiu central era
enfrontar-se amb Ia problemàtica de Ia codi-
ficació ortogràfica i gramatical del català
modern, terreny en què Ia llengua es trobava
aleshores, totalment desemparada. Ara, quan
sortosament tenim un idioma amb un grau
de fixació semblant al de qualsevol de les
llengües normalitzades, cal .fer front a una
altra problemàtica: l'ús de Ia llengua, els con-
dicionants socials d'aquest ús 1 Ia cerca de
solucions per a una comunitat lingüística que
té plantejat el repte històric de continuar
existint com a tal comunitat lingüística, en
un món de cada vegada més tecnificat, més
empetitit i més interdependent, i on per a
les llengües l'alternativa és o ser del tot o
no ser res.

El Congrés està dividit en set àrees
ciehtTfiques, una de les quals desplegarà els
seus actes a les nostres illes, sota els auspicis
de Ia Universitat de les Illes Balears. Es l'à-
rea anomenada de Lingüística Social, sobre
Ia qual voldríem oferir unes indicacions perquè
els lectors puguin fer-se una idea de quina
és Ia tasca que el Congres es proposa dur
a terme en l'àrea que ens ha estat adjudicada.

L'àrea de lingüística Social, els actes
de Ia qual tindran lloc entre el trenta d'abril
i el quatre de maig, és Ia més lingüística
del Congrés, en el sentit que és l'única que
estudiarà directament les característiques in-
ternes de l'idioma, méntre que les sis restants
tractaran sobre les relacions entre Ia llengua
i el context social (l'ensenyament, els mitjans
dé comunicació, el dret, les institucions,etc.)
Òbviament no és que l'àrea de Lingüística
Social pugui prescindir dels factors externs.
El que ha de fer és analitzar quina és Ia in-
fluència d'aquests factors sobre Ia llengua
mateixa, sobre Ia seva forma i les seves ca-
racterístiques. En aquest sentit les tasques
del Congrés giraran entorn de dos eixos fona-
mentals: Ia diversitat de Ia llengua i Ia seva
unitat.

PeI que fa al primer, s'estimularan els
estudis sobre Ia diversitat de Ia llengua en
el sentit més ampli: estudis sobre les carac-
terístiques que presenta el català parlat i
escrit a cada una de les regions del territori
lingüístic, sobre les diferències que hi ha en-
tre el català parlat per cada un dels grups
i classes socials o pels diversos grups genera-
cionals, i sobre Ia forma que adopta Ia llen-
gua quan és usada en les diverses situacions
concretes en funció de Ia temàtica, el mode
de transmissió o Ia formalitat del context.

L'altre eix és Ia unitat de Ia llengua,
Ia màxima expressió de Ia qual és Ia llengua
estàndard, Ia varietat comuna, unificada i
ben codificada que té per funció bàsica ga-
rantir una comunicació supralocal o suprare-
gional àgil, funcional 1 segura. La fixació i
promoció de tal varietat és una de les màxi-
mes fites que han d'assolir aquelles llengües
que vulguin deixar de ser vernacles familiars
i posar-se en peu d'igualtat amb les altres
llengües del món. Per això prou que Ia com-
baten aquells que voldrien que el català fos
únicament un munt de vernacles familiars.
L'estandarització del català modern ha estat
un llarg procés avui portat feliçment a bon
terme, gràcies a gramàtiques genials, com
Pompeu Fabra, i amb Ia participació decisiva
-no ho oblidem- d'illencs il.lustres com Marian
AguilÓ, Tomàs Forteza, Antoni Maria Alcover
o Francesc de B. MoIl. Tots ells defensaren
sempre una idea que té tot el seu vigor en
aquests moments: el català estàndard (que
ells anomenaven literari), tot i aspirant a
Ia màxima unitat, ha de ser un resultat de
l'aportació de totes les varietats geogràfiques
de Ia llengua i no Ia imposició d'una d'elles
sobre Ies altres. Amb tot, resten per acabar
de perfilar -i això és tasca que es proposa
el Congrés- alguns aspectes del camI que ha
de seguir Ia llengua comuna, les aportacions
que hi han de continuar fent les varietats
geogràfiques, quins elements d'altres llengües
s'hi han d'incorporar i quins s'han de rebutjar,
com s'ha d'adaptar el català a Ia constant
innovació tecnologica, quins models de llengua
han de difondre l'escola i els mitjans de co-
m.unicació de masses, etc.

Totes aquestes qüestions es vol plantejar
l'àrea de Lingüística Social del Il Congrés
Internacional del Ia Llengua Catalana, tot
partint deI principi que només té sentit plan-
tejar-les si estam ben decidits a fer del cata-
là Ia llengua de tots els moments, de totes
les situacions i de tots els qui viuen en a-
quest paIs.

GABRIEL BIBILONI.--
Coordínador de l'àrea de Lingüística

Social a les Illes Balears del II Congrés Inter-
nacional de Ia Llengua Catalana.
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CONVERSA AMB
L'AMO EN JAUME DE 3ON ALBERTI -'3>'

L'amon 3sume Mairata Mir'va néixer

a Caimari dia 1 d'octubre de 1.904,

te' actualment 82 anys, i un capvej.

pre vaig anar a par'lar amb ell pe_r_

què me contas un poc Io que era Ia

vida a Caimari durant els anys de

Ia seva joventud, i a Io llarg de

Ia seva vida.

Comença diguent que va anar a

l'escola fins l'any 1.917, amb mes-

tre PoIl, personatge aquest, a n

que alaba moltíssim, i diu d'ell

era molt bon mestre i bona persona,

que cada any a final de curs feien

exposicions í que inclús un any va

organitzar Ia festa de l'arbre, i va

du a n'els al'Lots a sembrar pins a

'el

que

nfes costé.

« Pfe conta l'amèn Jaume que l*esco^

Ia estava aquí a on està avun na Pti

ri í que despréVva .pasar a Ia Bod¿

ga de Ca'n flartí. L'aaon Jaume de_soldat l'any 1926

^uan va sortir de l'escola se va posar a fer de Carreter, díu que

a Caimari tothom feia de CarSeter o de carboner, diu que n Haimari hi

havfa mes de cent carros. El seu pare sempre havia estat carreter, i

ell va agafar l'ofici del seu pare.

A l'estiu feien el carbí, ii després a l'hivern anaven a Ciutat a

vendrer-lo, diu que feien 3 o 4 viatges per setaana. Partien a les 9'30

del vespre de Caimari, p§r arribar a Ia matinada del día següent a

Ciutat. Ab-ns no hi havxa asfalt a les Carreteres, sino que estaven

plenes d*esquerda, Í a les bísties els anava millor que amb l*esfalt,

Ja que anave,n ferrades.

Cada carro havia de du un fanalet d'oli ençà's, ja que devall les

porxades de Consell sempre hi havia Ia guardià civil d'Alarí que guar_

dava (Abans Consell ers un llogaret d'Alarí), i si duies el fanalet

apagat te nosaven una multa de 10 pesetas, Io que suposava une ruina.



íluan a Ia matinada arribaven a Ciutat, quasi sempre arribsvem adojr

mits, peèô Ia bisti sabia a on tenia que anar, I si el trpnvi& Ii

pitava, -ella s'<aturava i el deixava pasar, per finalment arribar a

l*hostal, allà" abeuràvem les bísties i les donàvem menjar i després

feiem un café i una ensaimada que valia un velltf, Una vegada berenats

anàvem a descarregar a les carboneríes, que a Ciutat ni havia moltes,

a n'el carrer del sol, Sa costa de SantDomingo, La Plaça de Sta, Ca^

talina, El Terreno, Carrer dels Oms, etc,La gent de Ciutat després

anava s Ia carbonerfa i comprava 3 o 4 kg,de Carbo% i els mes pudients

podien comprar una sarria de carbo' ( 6 6 7 sàrries s 1 carretada),

Me segueix contant i me diu que abans no hi havia autocars i que Ia

gent s'havia de desfpIaçar a D a l m a a m b les diligen*ies, perA a Caimari

no.ni havia, i Ia gent se servia dels carreters per fer els encàrrecs,

0 per arribar a Ciutat,

Me diu l^amon 3aume que ell ve esser es bpstrig de les monges de Caima:

(bestaig = porteado). Diu que sempre teninn qualqua cosa per enviara

Casa Madre^ que estava a Ia Plaça Cuadrado, just darrera Sant Francesc,

1 que ell les ho duia.

Després de vendre el carbé s*en tornaven a l*hostal i allà les do>naven

diner primer i segónplat, vi i fruita. Tot aixb mes l*hostelatge les

costsva dues $esetes,

L'amon 3aume va fer de carreter fins lrany 1,925 que va h.-ver de cujn

pilir el servei militar, L*any que va venir devant el seu pare va comprar

l*oliva de Son Colom, i ell va pasar a Ia Tafona de Ia possesií. Després

d'aquest hivern, ja va quedar a Ia possesií de Son Colom durant 18 anys,

L*any 1.941 se Va casar^ va sVguir a S.on Colom fins l*any 1.946, en que

vsren pasar a Son Albertf, possesitf a Ia que hi estaven els seus sogres,.

i a Ia que s'havia criat Ia seva esposa,

A Son Albertf hi va estar 32 anys,

fins l*any 1.979 en que va decidir re-

tirep.se.

I ja finalment me fa fixar l.'amon Dau^

me en Io descuidat que esta ara es camp,

diu que abans tota Ia garriga era un ja£

df, que tot estava axermat i ben net i què

ar,^ tot esta abandonar i que :-ixo no é's

guapo,
M-T.M Cases de Son Colom (Lluc)
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ASSOCIACIÓ PREMSA FORANA

DE MALLORCA
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ELs eséucLis sobrc ld nostra, ¿lenoua. c^

L ' esh^ccnper
.. Cada vegada són mês els mallorquins conscients del fet que Ia nos-

tra llengua té unahistòria que no podem oblidar i ha estat i és vehicle
d'una literatura important, ja des de l'edat mitjana. I llevat dels Ig-
norants i del obstinats, tothom sap que es tracta d'una llengua romàn.i-
ca -derivada, per tant, del llatí- que en diverses varietats dialect'alr=
es parla no solament a les nostres illes Balears i Pitiüses, s^'nó t.arnbé
àl Principat de Catalunya, al departament francès anomenat dels "Piri-
neus Orientals" -a l'antic regne de Mallorca-, al País Valencià, a una
extensa franja d'Aragó i a Ia ciutat italiana de 1 Alguer, a Sardenya.

•Probablement no són tants, p.erò, els qui saben que el català -en
1 a s e v a f o r m a 1 i t e r à r i a i e n 1 e s s e v e s v a r i a n t s d i a 1 e c t a 1 s - é s o b j e c t e
d'estudi a moltes universitats d'arreu del món. Ja des de molt ant.ic,
hi ha hagut una tradició considerable d'estudis lul.listics. Ramon Llull
una de les figures més suggestives que ha donat Mallorca en totes les
èpoques, va viure a França i hi va deixar una bona colla d'amics, i les
seves obres i el seu pensament foren vindicats o atacats a tot Europa,
no solament a França, a,Italia o a Alemanya, sinó fins i tot a Rússia
on es conserven manuscrits que mereixen que qualcú s'hi dediqui a fons,
segon l'opinió d'Elena Wolff, de l'Acadèmia de les Ciències de Moscou,
bona coneixedora de les llengües romàniques, que parlà i escriu amb una
relativa correcció elcatalà. El lul.lisrne modern, d'altra banda, ha ten
gut grans representatnts.estrangers, alguns molt relacionats amb Mallor-
ca, com R. Pring-MIll, autor d'£¿_ííl£££££S_2—_—!^l— (publicat per l'E-
ditorial MoIl), que visqué de petit a Ia nostra illa, o Anthony Bonnes,
que .hi viu habitualment i és conegut sobretot per Ia seva dedicació al
QOB, el qual col.labora sovint a Ia revista "Estudiós Lulianos"-organ
de l£Escola Lul.lística Mallorquina, molts "mestres" de Ia qual són es-
trangers- i que acaba de publicar als Estats Units dos enormes volums
que tradueixen a l'anglès una àmplia selecció de les obres de Ramon -
Llull.

La Gran Bretanya i Irlanda han tengut des de fa molts anys a les
seves universitats Ia llengua i Ia literatura catalanes com una assigna-
tura d'un cert relleu. Conseqüentment, són molts els anglesos que saben
llegir i parlar Ia nostra flengua, que han assistit -juntament amb estu-
diants de molts altres països- als cursos per a estrangers que organitza
des de fa- molts anys l'Institut d'Estudis Catalans a Barcelona, i que
es dediquen d'una manera o altra a l'estudi de Ia llengua, Ia literatura
o Ia cultura dels Països Catalans. r*I'es una bona mostra l'existència de
l'Anglo-Catalan Society, associació que cada any celebra unes quantes
s e s s i. o n s b e n i n t e r e s s a n t s .

A F r a n ç a , s ' h a m a n t e n g u t s e m p r e e 1 c a 1 i u d e 1 s e s t u d i s c a t a 1 a n s , e n
p a r t d u i t s a t e r m e p e r i n t e 1 . 1 e c t u a 1 s p r o c e d e n t s d e 1 R o s s e 11 ó , c o m J o s e p



Sebastià Pons o Joan Amade. Fou precisament el fill de Joan Amade que,
con a prefecte de París, permeté l'obertura d-'un Centre d'Estudis Cata-
lans a Ia Sorbona i parlà en català als sorpresos barcelonins que l'ana-
ven a veure juntanent amb autoritats acadèmiques franceses. De- fa temps,
hi ha e"l projecte que els francesos que treballen sobre temes catalans
s'agru.pin en una associació semblant a Ia britànica.

Aquestes associaciones són ja un fet als països germànics (Alemanya
Suïssa i Austria), on fa uns quants anys va esser fundada l'anomenada
Deutsch-katalanische Gesellschaft -impulsada per TiI Stegmann, entusias-
ta divulgador de Ia nostra cultura a Alemanya-, i a Itàlia, on existeix
des d'abans una Associazione Italiana di Studi Catalani. Aquestes asso-
ciacions agrupen historiadors, lingüistes i historiadors de Ia literatu-
ra, que en molts casos han fet i fan contribucions molt notables en el
seu camp i formen,. á les universitats respectives, noves generacions -
d'estudi.tants. VuIl subratllar el nom de Ia universitat de Basilea, a
Suïssa, o n G e r m à Colon ha creat una autèntica escola, d'on han sortit
treballs dignes d'esser destacats sobre Ramon Llull i sobre el Llibre
d_el_Conso^at_del__rTar,.entre molts altres.

T a m b é a 1 s E s t a t s U n i t s i a 1 C a n a d à a b u n d e n e 1 s e s t u d i o s o s d e 1 a n o s
tra llengua, catalans "trasplantats" o americans o .canadencs, els quals"
s'han agrupat igualment en Ia North American Catalan Society. Aquesta
associació celebra col.loquis multitudinaris cada dos anys, lesactes
dels quals han estat publicades arnb regularitat (n'acaba de sortir el
quart volum, a les Publicacions de l'Abadia de Monserrat).

í'olts d'aquests i molts d'altres "catalonòfils" estan en contacte
a través de l'Associació Internacional de LLengua i Literatura Catalanes
a-mh seu teòri.ca a Amsterdam, de Ia qual parlarem un altre dia.

Totplegat és un panorama engrescador 'i digne d'esser més conegut.
¿í;o és sorprenent'que molts estudis sobre el cata,la hagin estat duits a
terme a l'estranger mentre Ia nostra llengua era prohibida a les nps-
t r e 3 u n í v e r s i t a t s ? .

J o s e p M a s s o t i M u n t a n e r .

noscA*i • • É/5 n L 'ns {ença m
>

es sen
Ur

EIs nins de Ia catequesi da Ia 1§ Comunió en feren veure que tots ela vol
tants del monument al 3agrat Cor de Jesús a Moscari estaven plens de por-
queria, ferros^vells i animals morts, tirat tot amb tota intenció a un -
dels paranys més bells de Moscari amb vistes panoràmiques sorprenents, -
als vuit vents del món. A aquesta profanaeió d'aquestipinar-toosc,d'aques
ta naturalesa tan bella i única hi hem d'afegir Ia profanació d'un dels"
llocs sagrats i estimats per tot el poble de ¿ïoscari, íntimament lligat
a Ia fe d'uns cristiana hereus i fills dels seus avantpassats. El monu-
ment al 3â rat Cor de Jesús si és tot el símbol d'una herència cristiana.
Dissabte>dia 8 de març hi ferem Ia cattequesi, i també hi berenàrem vora
el Monument, iarem- onze i tots plegats recollirem després: vidres» papers,
pedaços, ferros, vells, geleres, escombreries*..i animals morts. N ompli-
rem més de vint sacs'de porqueries. Paradoxa de Ia vida! resulta que uns
nins tenen més seny, sentit comú que unes persones madures queprofanén
un lloc doble:uent sagrat per Ia seva bellesa i religiositat. Finalment e
si és propòsit d'aquests infants dur a terme Ia restauració de Ia imatge
del Sagrat Cor de Jesús.
4& Bernat Morell
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Um dels «spert» qu« darreramemt
ha evelucie*at i progreasat fins al
puHt d« convertir-se •• es#ert pepu
lar del tet ¿8, sense cap nona d«
dubte, el "ciclismo".

Aquesta afici< a Ia biciel*ta ,
mamif*stada p«r t«t arr*u, fa Ja
••lt d« te»p« qu« va arr*lar eMtre
MoLtre«, eiicara qu« !•• condicie*s
g««gfafiqu«s •» l*s qu« s« tr«b«n
•l8 pebles d'aqueste« emc*ntrades,
m« són, certameat, d«l t«t favera -
hle«, pere és també bem cert qu«
1«8 dificultat* «stimul«n •!• hom«* .
d« s«ca a r«l a Ia seva superació.

. El ciclisme representa t>mbe 1''
amor d« l'heme cap a Ia matur«l«sa
i cap a tet 1« qu« «lla representa,
perqué ¿s aqu*st u« del« esperta a
on •• manifesta d'una ferma més in-
tensa Ia relació entre «1 ciclista
i Ia natura. Es també «1 ciclisme _a
llà a «n si Ia lluita individual sa
manifesta fortament, n« ni falta 1'
esf>rc del grup, d« l'equip.

Per tet alxe, si cenvenim en «1
fet de que «1 ciclisme n« «s un es-
port individualista del tet, sinè
que també hi té f*rta pres*ncia Ia
lluita i l'esferç del grup, és cen-
venient del tet Ia f«rma«ié d'enti-
tats que «s preecupin i lluitin pel
ciclism« «n tets els seu« aspeetea.

T*tes aquestes circunstancies
han fet que a CAlMARI, a on darrera
ment s'ha manifestat el -resorgir i
Ia nova ferça de.la bicicleta, un
grup de bons dep0rtistes hagin vol-
gut encaminar l'afició manifestada
cap aquest espert, al mateix temps
que bell, sefrit i dur esport, cens
tituint el CLUB CICLISTA CAIMARI.

El »Club Ciwlista Caimari" es
va cptMstituir legalm*nt fa pec temps
i han estat bastantes les entitats
privades que han volgut, i volen,fo
mentar aquest esp*rt, i que desde _a
qui elw s'ha d'agrair sincerament
Ia seva ajuda aportada, per quant
•Is beneficiaris del ciclisme n« sé»
tant seis els que roden, evidentment,
sinó també el poble tet.

J«an R«tg«r

La presidència del Club l'os-
tenta En Jean Mayol i Ia direccií
tècnica cerre a càrrec d'EN Jaume
Seliv*llas. Així matéix destaquen
d'e*tre l«a files del Club els ĵ
venils Cirrer i Escardell, i «1
cadete Pep B*lagu*f. El eaaal ae-
cial del Club «s troba a Sa Bodega
d« C»'n Mayol, evidentment, d« Ca.
imari,

El Club té cem a ebjectiu«
guiar l'espert d« Ia bicicleta a
Caimari, amb una adecuada ergani_t
sacié i coordinació , aixi cem a-
judar tlcnica i humanam«nt a t« -
tea aquelles persenes qu« vmljuin
coBiençar a redar, fomentant Ia "ca_¿
tera" i n« oblidant «1« altres af̂
cienats, 1 en definitiva recaudar
els medis necesaria tant per l'e-
quipament dels diferentes equips i
categeries cem per !'«rganitsacié
d« diades ciclistes en aprofitament
de tothom.

Desde aquí aplaudim de tet goig
aqu*sta iniciativa dels caimariencs
que redundarà, sense cap mena d« du_b
te en benefici de tets ells.

Per altre banda, i també rela-
cionat anib el món de Ia biciftleta,
el Club Ciclista Selva, i també el
que acabam de presentar, tenen fert
interès en que sigui un èxit el
pas de Ia serp multicolor de Ia VOL_
TA CICLISTA A ESPANVA per ,selva i
Caimari. Els ciclistes passaran
pel nostres pobles, disfrutant d'
aquests inigualables paisatges, d^
valiant de Lluc, día 23 D'ABRIL,
aproximadament cap al migdia, s'ej;
pera que l'ambient i Ia participa-
ció popular ne hi falti.
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SELVA - ¿9

1.- Simó "Blanquet".
2.- Miquelet"des" Cine".
3.- Joan Rotger.
4.- Arnau "Xot".
5.- Jordi "Espanyol".
6.- Llorenç "Gal.letes".
7,- Llorenç "Mister".
8.- Nofre "Taparé".
9.- Toni "Nenis".
10.- Jordi "Retaret".
11.- Pau "Titè".
12.- Miquel "Gonzalez".

•

equip d'aficionats al camp de Ca'n -L·lorencito ¡13.- Miquel "Blanquet".
(Ca ses Basques), devers l'any 1955.

CAmARI -a l'escalade l'església vella,deveral955

ng 1 Magdalena Punxa

n? 2 3oar, Guixa

ni 3 Antònia Punxa

ng 4Catalina Verana ng 7 Toni GuiKa

n§ 5 3aume Rapinya n8 8 Joana Com

ni 6 Aina Nonya ng 9 Vicens Simona
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Hola ¡ Una vegada mes aquí teniu

IMnformació de rfuges correspoeent al mes
de febrer. La nota més destacariaés que,.
de 28 dies que te febrer, va caure aigua
durant 15 , Io que va esser motiu perqué
els pagesos poguessin fer molt poca sosa
a n'es camp. Un altre detall a destacar
'e's que el mes va començar ploquent i hi va
acabar. Com veis hA'va haver tres dies que
va ploure força bé : dia 8, 23,3 litres;
dia 14, 27,5 Ie. i d í a 20, 24,6 ls., que
ja es ploure, i ademes, ben repartit.

Abans d'acabar aquest comentarivull
dir-yos que Io més important de les piiges
del mes de febrer és que va ploure molt
si el comparam amb els tres darrers anys:
l'any 1.983 (28,6)-; l'any 1.984 (78,6)
i l'any 1.985 (22,8 Is), mentres que en-

guanym'han caigut 101,6 Is. Com podeu veure ha estat un mes molt, però que molt.
bo per les nostres terres. Be ha començat s'any en quant a pluviometria..

-AtaviMF*T 3)Eh06K*Tic -

Abans de donar-vos compte del moviment que hi ha hagut els nostros pobles,
vos he de dir que aPalma s'han fet unaserie de suscriptor de 1¿ nostra revista 1Sa Co-
muna », gent deS.elva, Caimari, Moscari i Biniamar, que viu a "'t>alma Ja fa anys ,han

disfjutat molt llegint totes les pàgines , i m'han encarregat que doni publicamentl'en-
horabona als promotors d'aquesta feliç iniciativa, i sobretot que els digui que això
és una cosa que hauriade durar sempre, ja que és una de les millors maneres de fer
poble, i que fa que els *atius que per motiu o l'altre han anat a viure a altres po-
bles, puguin tenir un vertader contacte que fa que ja mai s'oblidin d'allà, on varen
nexier.



mació:
I dit això pas a dir-vos que és el que ha passat des de Ia darrera infor-

NAIXAMENTS

Dia 6 de març va naxer na MARIA JOSE LLOMPART CABELLO, filla de TOMEU
i ROSARI. Es una neta d'en Toni (a) Bat-let, mort ja fa anys.

EIs esposos Rafel Tortellà i Aina"Maria Gost han tingut una filleta
que s'anomenarà Maria Marta. Va neixer día 14 de març a Moscari.

Al número 1 de Sa Comuna , vàrem donar compte de to% els naixaments de
1 'cny 1.985, i vàrem fer un descuit b<a& involuntari. Vàrem deixar cte-couagnar que
dÍa 26de febrer va néixer na MARGALIDASASTRE SEGUI, filla d'en JOAN SASTRE iNA
JERONIMA SEGUI. Demanam als feliçospares que mòs ho perdonin.

MATRIMONIS

Dia 8 de març , en el Jutjat de Selva, es varen celebrar dos matrimonis
per lJEstat Civil, a Ia presència del Jutge D. Becnat Vallori Rotger. Varen esser les
seguüents parelles:

THYERRY-RAYMOND BEGUELIN, natural de Bruselas (Bélgica) i
MARIA VICTORIAARGIMON MAZA, catalan3 resident a Moscari
L'altra parella va ésser:
ERIK RAINER HANSEN (Alemany residents tots dos a
LESLEY HESMONDOALGH (anglesa) BINIBONA

Dia 15 de febrer,"a l-Església parroquial de Selva, es varen casar en
Josep Martínez Mesa i na Magdalena Sastre Horrach, fiDa d'en Miquel"Ponsa"i na Sebas-
tiana .

DEFUNCIONS N

J

BARTOMEU PERICAS MARCE
(l'amo en Tomeu dels Horts)
de 87 anys, va morir a Cai-
mari dia 27 de febrer.

Dia 11 de març va morir a DIONIS SASTRE COLL, De
SelvaV^a FRANCESCA TORTELLA Ca'n Blai, de 79 anys. Va
FERRAGUT, de "Ca ses Simones morir dia 14 de març. El

Tenía 88 anys. funeral va esser concele-
brat per 29 capellans.



& ¿ A darrera hora mos haarribat Ia noticia de que a Caimari, dia 21 de març
ha mort madò Maria Mateu Mulet, que era sa vidua de Toni Seguí áblàel las, .conegut
perUamo en toni Llarg. Aquestatenia 90 anys i havia nascut a Inca.

Volem aprofitar Ia sortida d'aquest--n9 pear parlar,', amb retard/
de Ia mort de duespersones que varen esser molt estimades a Selva, i varen contribuir
amb el seu art a que el nom de Selva, i sobretot el nom de l'Agrupació "Aires de Mun- •
tanya" fosin prou coneguts internacionalment. Varen morir a Palma, bastartjoves. Srfn:

Franciscà talIera"
Arnau "Blai"
Magdalena "Plates"

juny 1950

MAGDALENA VALLORI ROTGER "Ba
flates" (a Ia d>eta), tenia 60 anys.Va
ballar molt de temps amb "Aires de Munta-
nya" i quan sortia a ballar Ia mateixa
"UN TEMPS TENIA SVaMOR " amb en Jaume
Serra, era allò que les bambelletes del.
públic feien fum, com deim amb bon mallor-
quí. Era molt salada i reguitsera.
Va morir dia 25 de desembre de Uany1.985

FRANCESCA SASTRE RAYO "Na Raiona". Tenia

59 anys. Era filla de mestre Andreu "gaBi
aquell gran músic que durant tants d'anys
va esser el tim6 de Ia part musical d'Ais
de Munianya.
Era una al.lota molt guapa. Tothom deia
que era una artista.
EIs seus balls preferits eran el Parado de
Selva, El Bolero de l'amor i aquell famós
Bolerode S'Hort d'en Boira. Quasi sempre
els havia de repetir. El seu balladorçera
en Joan Sastre (a) Blai, mort també com
sabeu fa uns quants mesos.
Na FRANCESCA va morir dia 1 de gener.
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