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"SA COMUNA"

Revista de Biniamar,

Caimari,Moscari i Selva.

H»!- _MAIG-JUNY 1986.
Adreça: carrer dels Angels,

n« 12 SELVA

En aquest número han col.la-

borat:

Teresa Alorda
Arnau Amer
GenIs Bonafé
Joana M< CoIl
Llorenç CoIl .
Maria Cuadri
Faustina Donoso
Nofre Fornés

Joan Lacomba
Josep A. LlocnpART
Jaume Mairata
M< Magdalena Martorell
Catalina Massutí
Mft.Massutí
flargalida Oliver
Bartomeu Palou
Miquel Pons
Bernat Reus
JoanaMReynés
Francesca Rotger
Joan Rotger
M« Magdalena Tugores
Joan Vallori

CoI. S. Francéscd'Asis
Escola de Biniamar
Escola de Caimari •
Escola de Selva

...i aquf tornam deĵ
xar un espai en blanc per a -
quells que vulguin col.lobo -
rar i fer feina enels pròxims
números.

Bernat Morell
Gabriel Reus

Dlp6Bit Legal;P.M.7-1986
Imprimeix:Apostol y

Civilizador-PETRA.
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LES NOVJaS PLAQUES DELS CARRKRS

ClKKI
Mi-: .v%
ïiïn

tfUÀRufe* og¿5 fitrec*

CAPS DE SETMANA: dea de lea 14 hor« del dia-
sabte a les 9 del dilluns.

DIES Pi,STIUS : des de Ia vigília a lea 21 b.
fins a les 9 del dia aegOent aL featiu.

DIi,S PfiINERS ; des de les 17 hores fins a
les 9 del dia segttent.

TORNS SETMANALS AMB EL CAP DE SETMAHA INCtOS..

Dra.L.PABREGAT Dr.R.FARRIOLS Dra.M. CUADRI
Q*C.Descatlar^ QyM.Caballec5 C/J.Estelric^4
SELVA Tf.515008 MANCOR T504865 SELVA T515355

505066

quA*OiECOtL$ pjg^CT)'c4nryy

Víctor Lapez Perea, A.T.S., titular de Selva
C/ 19 de Julio,5- CADUHI Tf. 515598

Pedro Caflellas Cardona,A.T.S., titular de
• LLOSETA-C/ Ranon .i CaJal,2B-Tf. Sl4W

CAFS DJj SETMANA: des de les 10 h. del dissabte
a les 9 h. del dilluns.

DIES PESTIDS : des de Ia vigília a les 17 h. .
fins a les 9 h.del dia segttent al festiu

TORNS DE GUARDIA DE CAPS DE SETOANA

D. Victor Lo*pez D. Pedro Canellas
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19.30 h. Amollada rie
cohets.

22.00 h. "Sa 6ran Revet
lla de La Creu"
amb l'actuació
de Ia Banda U-
nifi Musical In
quenae. Presen
tara sa vetla-
da el popular
Pep Vallori,
"Eriçona".

Aquests dies els
predisos dels
vells, s'ompliran
dd joves..«

«

PRDCRAMA D'ACTE5 DE LES FESTES DE LA
CREU, DEL MES DE M A I S DE L ' A N Y 1986

D I V E N D R E S , 2 de maig
CONVIDADA

EIs organitzadors con-
viden a tot al poble a
participar vivament en
aquestes fdstes populars
i tradicionals, aixi
com tots els que hi vuJL
guin venir.

D I U M E N S E , 4 de maig
"Diada Infantil".

09.30 h,

10.30 h,

12.00 h,

15.00 h,
16.00 h,

17.00 h,

19.00 h,

21.00 h,

Amollada de
cohets.
Partit de fut
bol, catego-
ria Tercera
Divisió AIe-
vin: XILVAR-
M O N T U I R I .
Actuació del
Grup BULLA.
Tir al Plat.
Joies, trer i
cada d'olles.
Partit de fu£
bol, catego-
ria 1* Regio,
nal Preferent

XILVAR
SES SALINES

Actuació del
Grup CUCURBA
Cran Traca Fi
de Festes.

DISSABTE, 3 de maig^ *La Creu'
09.00 Amollada de cohets.
39.30 Cercaviles pels xeremiers.
11.00 Missa Solemne a l'Església

de Sant Llorenç. Se balla-
rà el "Ball de l 'Oferta, i
cantarà el corn parroquial.
Se procederà a Ia Benedic-
ció de Nous Fruits.

11.30 Exposició de cotxes marca
R E N B U L T ,

12.00 En el casal de "Son Arnau"
de l'Associació de Veinats
de Camarata, inauguració
de Ia Exposició pict5rica
a càrrec de Ia pintora "Mg
ria Mateu Reus" natural de
Selva.

15.00 Gran Carrera Ciclista "La
Creu-86", per Alevins, In-
fantils, Femines, Cadetes
i jovenils.

21,00 Trobada de Grups Folklòrics
M a l à o r q u i n s , en el PIa de
Sa Font, amb Ia participa-
ció de nombrosos grups de
tota Mallorca. Serà una fes.
ta mallorquina de »oca a
rel, i aquest vespre Selva
serà, sense cap dubte, el
centre de Mallorca.

*Sa comuna 3



^A- BARROft DALT*
**awtì - *

,S3El pròxim 1 de maig el poble de Biniamar, igual que els passats
darrers anys, si Déu ho vol i el temps acompanya, fa comptes pujar fins
a "SA BARRERA DALT" per fer una trobada, per fer Ia nostra festeta.jtíla
biniamera mos reunim aqueix dia entorn a un bon plat d'arròs a l'ombra
de pins i alzines,dins Ia nostra comuna. A "sa barrera dalt" devora el
torrent, en contacte directe amb Ia natura, tots oblidam color i par-
tit, penes,dolors i treballs, i intentam passar un dia de Io més alegre.

No se pretén que sigui una festa "prefabricada", tot ho preparam
nosaltres mateixos, feim el nostre arròs, les nostres joies, cada qual
conta Ia seva i entre vells i joves també organitzam Ia nostra festeta
s'horabaixa, el"show" o Ia xocolatada perquè de tot hi ha d'haver.

Aqueix trui va començar fa unsquatre anys, quan un grup de joves
va llançar Ia idea de fer una paella a "sa font des Patro",alla on tots:

els que volguessin s'apuntassin, ja que duiem Ia idea de "quantsmés
s6n més riuen".La veritat és que no mos va anar malament,podem dir que
des d'aquell 1*0 de maig, cada vegada ha aumentat el numero de persones
que aqueix dia ens trobam i feim festa,

Si bé l'única contrarietat va esser no poder fer Ia primera paella
a "sa font des Patró", font que des de sempre havia estat Ia font de
Biniamar; però resulta que per bé o per mal està dins una propietatpri^
vada, i si bé els amos de Biniatzent ens han fet arribar Ia nova de que
podíem, darrerament, organitzar Ia nostra festa a sa font, hem conside-
rat que després d'aquell 1- de maig: ŝa barre_ra da]-t",Biniamar_i
e_l_l*a de_maig són ja_un jto_t,i Ia festa va començar aquï T aquí creim
que Ka de seguTr.

j<aiguan$ teníem posada molta d'il.lusió, ja que segons ICONA (que
ara es diu SECONA) i després d'unes sol.licituts que es feren l'any pas_
sat, mos havien promés tenir instal.lat a "sa barrera dalt" llocs apro-
piats per poder fer foc, bancs i taules, papereres i un aljub d'aigua.
U Sa comuna



Però com tots sabem "las cosas de pala
cio van despacio" i no haurà pogut ser
aquest Is0 de maigla inauguració d'a-
questes instal.lacions.Confiam que
abans de finald'any si que hi poguem
anar a seure a l'ombra d un pi,i si no
ens menjam l'arròs del primer de maig
asseguts a una de les taules promeses,
al manco que hi poguem fer un bon trem|
pó al final de l'estiu.

Aquests darrers dies d'abril ja es
,sent renou de calderons i caceroles,
ja n'hi ha que cerquen animals de pel
i de ploma, juls al.lots ja asaagen elsi
seus números i concursos.-Se respira
ambient de festa. Des d'açuí volem apro|
fitar per convidar-vos a tots,perque
ena juntem de forma activa i participa-
tiva aqueix dia.
Perquè el nostre primer de maig no

decaigui i perquè l'arròs i Ia bulla
surtin més bé de cada any.Perquè BINI^
MAR hi surti guanyant.

e.R

SEMBRADA DE PINS A " SA COMUNA"

Com ja és costum des de fa alguns
cursos,a prinèipis de març els nins
de les escoles celebraren el dia de
l'arbre. Anaren d'excursió a "Sa Oo
muna" sembraren pins i disfrutaren
jugant pel bosc.

3nguany també Ia Societat de Ca-
çadors de Muntanya organitzà dos
dissabtes de sembrada de pins a
"Sa Comuna" durant el mes de març,
acabaren Ia jornada amb una bona

3*"< paella feta per l'amo en Simó.

4» A més, els caçadors com que el
£* que els interessa és caçar han amo-

llat una dotzena de conilles prenya
des per veure si així aconsegueixen
tenir qualque conill per encalçar
a l'estiu pròxim.

Sa comuna 5



Apunts perA ojrux
MlSTÒftU *fESCOlft

Hola! Tornam esser nosaltres, un grup d'alumnes de L'escola de
Selva que com vàrem dir volem una cosa molt nostra: contar Ia història -
de l'escola.

El principi d'aquesta història és un camp, un camp sembrat —
d'ametlers i altres fruiters.

Però l'any 1931 es començà a construir l'escola i segons diven
s'inaugurà a 1'any 1943.

Una escola pública, però els nins no podien anar a les matei-
xes aules que les nines, ja que hi havia certs costums que ho impedien.

Hi havia tres mestres, dels quals només en sabem dos.
- Joan Sastre Bestard, professor dels nins i director de l'es-

cola.
- Vicenta Villalba Izquierdo, professora de les nines, Ia —

qual començà a donar classes a l'altra escola més antiga el 2 d'octubre
de 1934.

Com podem veure eren pocs els mestres que hi havia, perquè —
tan sols eren dues aules de nins i una de nines.

Més envant també es posaren en funcionament dues aules mes:la
de maternal i Ia de parvulari, aixl que vengueren dues mestres més.

Per recerques que hem pogut f.er hem pogut sebre qui eren els
matriculats, quants assistien a l'escola diàriament.

Nins:
Any 44- Matriculats 32, acudien diàriament a l'escola 30.
Any 45- Matriculats 30, acudien diàriament a l'escola 26.
Any 46- Matriculats 34, acudien diàriament a l'escola 32.

Al llibre d'açtes de "El Consejo local de Ia 1* Enseñanza" hi
trobam coses curioses com que el mestre recomana al President que avisi
als pares d'alguns nins que estaven tot el dia pel carrer, perquè ana-
ssin a escola.

Per avui ja n'hi ha prou, esperam rebre anècdotes i notícies
curioses d'aquell temps. Maria Morpo Jo&na m CM

Joana Llull Cati Morro

A LA PI AQUEST MES D'ABRIL HAN COMENÇAT

A COL.LOCAR ELS NOUS RETOLS DELS CARRERS,

VET- AQUÍ UNA MOSTRA.

6 Sa comuna
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DI^SABTE__ ECOLOG]:C_

El dissabte dia 22 de març nins
i nines del grup d'esplai,els quin
tos-86 i gent voluntaria,sobre toT
de Valella, varen fer una bona ne-
tejada de pots i fems a dalt del
puig de Cristo Kei,arreplegaren
tanta de brutor que ompliren el ca
mionet de l'ajuntament.

A més sembraren papereres i po-
saren una barana de fus.ta al mira-
dor.L'ajuntament obsequià als col.
laboradors amb begudes.

FESTA DÊ CRISTO RE-I"

Bl dilluns de Pasqua se celebrà
•la tradicional Romeria i pancaritat
de "Cristo Rei", fou un dia de sol
i festa. Molta de gent,aprofitant
el bon temps,puja alpuig a bere.
nar i molts feren una bona.paella.
Hi hagué molta participació.

• • • • • * • • •

ji)l dissabte dia 19 d'abril els
"quintos" netejaren Ia cuculla del
puig .Malgrat que Ia gent cooperà
procurant no embrutar massa i po- *
sant Ia brutor a les papereres en-
cara ompliren un bon grapat de bo£
ses de fems.

DIADA D*ESPLAI_A_SA POBLA ^

. El pròxim 4 de maig hi ha una
diada de grups d'esplai a sa Pobla
a Ia qual assistiran els nins i ni
nes del grup Rebumbori.

Ç00PERATJVA DE_CAIMARI

Vaja rebumbori i polseguera que
s'alcà per Caimari amb motiu de
l'Assemblea ordinària de bocis,fou
necessari una nova assemblea per
intentar resoldre el problema.

EL_BATLE_DE BINIAMAR MALALT

El nostre col.laborador Bernat
Reus va estar internat a ¿>o 'n Dure_
ta per espai de 15 dies,va perdre
un grapat de quilos,pero ja torna
esser al seu poble i comenca*a re-
cobrar els colors.

JA TENBl PAPERERES !
NO OBLIDEU QUE LES HEM D^EMPRAR
SI VOLEM ELS POBLES NETS.

NOTICIES
DONACIO DE_SANG

El dia 18 d'abril es va despla-
çar a Selva Ia unitat mòvil de Ia
Residència sanitària de Ia Segure-
tat bocial per tal de facilitar Ia
periòdica donaci6 de sang.
L'acte d'extracció de sang es va

dur a terma,com és habitual, en el
centre parroquial, Ia participació
fou nombrosa.

"ROBATORUM"

Aquest mes d'abril vàries «ases
de Selva,els dos bars i l'escola de
Biniamar varen tenir visites desa-
gradables, aembla esser que se pas-
seja per Ia comarca del Raiguer
qualctí que estima molt els doblers
dels altres.

LA_CORAL_EN MARXA

Després de distintes reunions
per posar en marxa un Patronat de
música local,sembla esser que les
coses van per bon camí. y'ha orga
nitzat una Coral i ja ha començaT .
a assajar els divendres.Per a més
informació dirigiu-vos a Simó Ri-
poll o al mestre D.Josep.

^

»1 f^ • wIaCaixa
Sa comuna 7
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SALUI :<prevencóde lacaries
S'ha realitzat a l'escola una campanya de prevenció de càries

dental,amb l'objectiu de reforçar el que s'ha aprés i tal volta esten-
dre Ia informació a un major numero de persones, feim un resum de Io -
que ha estat aquesta campanya.

Objectius generals:
- Aumentar el coneixement de pares i mestres damunt el proble

ma de Ia càries dental.
- Facilitar l*adquisici6 de hàbits favorables a Ia salut den-

tal.
La càries dental és una malaltia, Ia mès estesa als països -

desenvolupats.
Al nostre medi més de 2/3 dels escolars Ia pateixen.
Factors que provoquen l'aparició de càries.
Factorbacterià: A Ia boca hi tenim gran quantitat de bactè-

ries, que es nodreixen de restes d'aliments. Formen una closca que —
s'adhereix a Ia dent i que els hi serveix de protecció: Placa bactariéi
na.

Factor dietètic: Les bactèries de Ia placa bactariana consumei
xen els sucres sobretot sacarosa transformant-los en àcids que ataquen
l'esmalt.

Factors individuals: La disposició de les dents, composició -
de Ia saliva, etc., influiran en Ia major o menor predisposició apatir
càries.

Prevenció de Ia càries.
Una vegada s'ha iniciat el corc a una dent, és impossible Ia

curació. Hem d'actuar per tant, abans amb MESURES PREVENTIVES. La càries
és pot-ser de les malalties on és més clar el paper que juga l'educació
sanitària. Amb una acció preventivaconjunta s'ha demostrat que és po-
ssible disminuir de forma important Ia seva incidència.

Hem vist que són diferents els factors que provoquen Ia càries,
per tant haurem d'interferir totes les etapes si volem fer una eficaç -
prevenció.
1.- Factor bacterià: prevenció mitjançant una correcta higiene dental,
amb un espalmadoret, de tamany adequat, recte i millor de nylon. S'ha
de canviar al manco cada sis mesos. Rentar les dents després de les men
jades mès importants i sempre després de menjar dolços.
2.- Factor dietètic: prevenció mitjançant una correcta alimentació. Ali-
mentació completa iequilibrada, sobretot al'edat del creixement, són
importants els aliments rics en calci (llet, formatge, iogur... ivege-
tals rics en vitamines). Acostumar-se a rovegar bé els aliments. Contro
lar l'abús de sucres. Es mes*cariogen com més concentrat i refinat és -
(ho és més un caramel.lo que una poma), i els durs i pastossos que els
líquids. Hi ha que incloure tambè com a prevenció les revisions periò-
diques de les dents, visites al dentista, i glopegades. de fluor, perquè
dissortadament encara les aigües potables no estan fluoritzades a tots
els municipis. Maria Cuadri Duque

Sa comuna 9
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EVOLUCId DE LA MÚSICA A TRAVES DELS SEGLES

Durant els segles XII i XIII (Edat mitjana) Ia música l'interpreten per les fi-
res, mercats i festes els joglars. En els monestirs, les comunitats de monjos ja
posaven les seves veus al servei de les ceremonies religioses.

Entre els segles XIV i XV (Renaixamernt) comencen a aparèixer els cors acom-
panyats de qualque instrument musical: primer el violí (rutinari d'una o dues cor-
des), el primer orgue en el segle X I V i després altres tipus d'instruments, com a
flautes diverses, psalteris i guitarrons. En èl segle XV els grans orgues ja ser-
veixen d'acompanyament per a les obres mestres.

En el segle XVI en el XVII (El Barroc) se mescla Ia música popular amb Ia reli-
giosa i ja comença Ia composició de "cantatas". Neix l'òpera ambuna obra cabdal
"Orfeo de Monteverdi"

Al segle XVIII (El Rococo) amb ritmes entremesclats, de diferent origen, surten
las combinacions de les sonoritats dels instruments de corda, de vent, que donen
lloc a les composicions de sinfonies, "cantatas" "Lieders", etc.

El clasicissme deixa pas al Romanticisme, i 1 segle XIX. les grans figures
de Mozart, Paganini, Lizt, Bach, Haendel, Schuman, Beethoven, i molts d'altres au-
tors, amb grans orguestes sinfòniques, varen compondre obres mestres que amb grans
corals i destacades actuacions són el deliri musical.

Lucio Saneugenio

RACÓ 3>fL$ TitfroRS
SALO DE TARDOR

A Ia Biennal de pintura de lea Balears que convocà "Da Caixa'* ..
l'any 1985 hi han participat en Joan B, Lacomba i el seu fill Gabriel,
en Miquel i>alom i en Llorenç Mirr les obres seleccionades foren expo-
sades a Ia L·lonja de PaLna entre dia 4 i 17 d'abril.De 150 quadresp»
sentats en seleccionaren 60.

JBi Miquel Salom exposa,a finals d'abril,dibuixos en una mostra
col·lectiva que se celebra a Ia sala Lluc Fluxà de Ciutat.

JOAN SASTRE' A**ARGQ-SO
De dia 10 a dia 15 d'abril es cele-

bra a Madrid Ia quinta edicidde Ia
fira internacional d'Art ContemporaxL
ARCO és un col.lectiu de galeries

d'art que lloga espais i serveisala
Institu id de Ia fira de Madrid.

4 Gats presenta quatre pintors,un
d'aquests és en Joan sastre Quetglas
que té l'oportunitatde mostrar lase
va obra més recent a un públic molt
especialitzat i en més capacitat de
crítica que el de Mallorca.

Desitjam que l'obra colorida,persD
nal d'en Joan,enriquida per les seves
vivències de cada dia,assoli una bo-
na crítica.

• • • • • • • • • • • • •

El pròxim dia 6 de maig en Joan
yastre inaugura una exposició* indivi-
dual a Ia Galeria DIART de Madrid.

També el mes de maig participarà
a Ia mostra de Pintura de BASILEA.

F.D.G.10 Sa comuna
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El joTe Antoni Ordines,llicenciat en OUOA/ v>rucUU/
Filosofia i lletres especialitat de Ceo
grafia,el dia 21 d'abril presentà i Ue
gí Ia Tesina (treball d'inve'stigaci6)
que és un eatudi de Ia toponimia del mu
nieipi de Selva, ha arreplegat devers
2.500 noms de lloc de les nostres encon
trades. Fou aprovat amb Ia màxima.nota:
Joccel.lent . ENHORABONA amic Toni.

C. R CcuyWAJji.

,Sa comuna 11



é
Q*JP

^>0 LACREU f<wr
f

1APROXIMACIONS
per JOAIÍ ROTGER

'Uh dels fé'ts incuestionables
en els estudis del home és
que es condicionaments geo-
gr%fics delimiten sa consti,
tució de nuclis urbans,a on
l'home dur a terme una fina
litat, al mateixtemps que
necessitat: el viure en Sc1

cietat, el viure en comú. Aquest
caràcter s'ha plasmat també en sa
nostra illa, i als pobles voltants ,
com en es nostre.

'S'antigua Silva, que després es-
devingé a sa denominació àrab de Xil_
var, es va constituir a ses portes
de sa Serra Nord, i a Io ample i a
Io llarc d'un pujol amb una configu-
ració geogràfica que ha influit, ja
d'una manera concreta, en sa idio -
sincràcia de Selva, dels seus habi -
tants, de ses seves costums i tradi-
cions méspropis.

Tot això es diu per quant aquests
condicionaments han influit forta -
ment al nostre poblç. Aquest fet es
veu en Ia diversitat dels diferents
barris que conformen el poble.

Així com hi ha nuclis urbans que
si en un primer moment són unitaris,
i els seus barris surten de Ia matei^
xa extensitat, no és Selva un cas de
aquest tipus, sino més be al contra-
ri. Es evident que Selva és el con-
plomerat dels diferents barris, uns
rnés antics i altres més recients, en
caraque, i això és evident, formen
un sol poble.

Tot això fa que un poble es reu-
nesqui un parell de dies a s'any ,
celebrant esdeveniments com poden es^
ser el del patró de's poble, o al -
tres. Aquest és el cas de ses festes
de LA CREU que el barri de Camerata
,del que ja ens consta Ia seva exis-
tència l'any 1371, celebra de temps
enrera.

12 Sa comuna

ORIGENS REMOTS

Sa benedicció des fruits -diu
Mn. Antoni R. Cario Oleo, rector de
de Selva- (1)̂  que es feia tradici^
onalment, tradició avui recuperada,
donava una pinzellada religiosa a
sa festa.

Encara que no sapiguem,- ambe-
xactitut, quant el barri de Camara
ta comença a celebrar sa FESTA DE
LA CREU, pareix segur que allà per
el segle XVI, amb motiu de Ia cele_
bració en el mes de maig de l'ano-
menada Festa de La Creu de Maig ,
també els veinats de Camerata cele_
braven sa festa de 11Ia seva creu
de terme" -segueix di.ent Mn. A. Ca
no-, creus que s'extendrien per
protegir dels mals sperits que po-
dien dur a perdre ses cuites.

En els pobles de Mallorca tam-
bé trobam "ses creus de terme" per
demanar Ia benedicció divina da-
munt es nostres camps i viles, cas
que és aquest el de sa "creu de Ca
marata. Per tot aixó, i degut a Ia
proximació entre Ia Semana Santa ,
setmana de penitenci, el 3 de maig
el poble adornava Ia Creu, amb au-
fabeguera i ramells de sa creu, i
amb alegria celebrava una festa p£
pular.

CURIOSITATS. EL PAS DEL TEMPS

Una de ses tradicionats mahten
gudes pels cameraters és, sense cap
dubte, Ia caragolada que a cada ca
sa es sol preparar per les festes.
Es molt agradable passajar aquests
dies per Camerata enmig de l'aroma
que desprèn el bull de ses calde -
res.

També fa molt de temps Ia con-
figuració de allà on es desenròtlen
sa major part de ses festes, en el



PIa deSa Font, no és sa mateixa.Hi
havia un lladroner, en mig del Pla,
que donava ombre a tota Sa Font.
Al voltant d'aquell majestuós lla-
droner hi colocaven es catafalc.

Un temps enrera les festes de
La Creu eren subhastades, p enca£ '.
tades, a sa Casa Consistorial, i
es qui s'enfilava més amunt acnnse-
guia organitzar ses festes d'aquell
any. Per això n'hi ha que es diven
¡compassa estemps!, quant avui,si
un temps hayien de pagar a l'Ajunta
ment per poder dur ses festes, mi-
ren de cercar ajuda, els organitza
dors, a les distintes entitats' per-
que ses festes siguin esser populars,

Són aquestes algunes de ses cu-
riositatats que enrevolten ses fes-
tes, encara que n'hi ha més. Poden
estar be segurs.

LA CREU. AVUI

L'any 1982 es va constituir sa ComjL
sió de Festes de La Creu amb l'únic
objectiu de revitalitzar unes fès -
tes antany tan arralades dins el
sentir dels cameraters, dels selvajt
gins.

%

Es components de Sa Comisió ,
que presideix Rafel Llull, es va
traçar com a final'itat el resor -
gir d'unes festes, resorgiment i
manteniment d'unes festes "vives"
que és avui una realitat.

Durant aquests anys passats,
han col.laborat en Sa Comisio,en^
titats des tipus més veriats, pas
sant pels Quintos i l'Associació
de Veinats, i acabant per l'Ajun-
tament i entitats privades.

Tampoc s'ha de donar s"esque-
na a sa polèmica -afortunadament,
ja enterrada- que en elseu mo -
ment varen esser aes festes de
LA CREU. De llavros ençà, s'han
fet evident ses "sanes" iniciat_i
ves i els proj«ctes constructius
del tot, dels components de Sa Co
misió, que han treballat, forta -
ment, com es enguany,entre les a!L
tres entitats, perque ses festes
siguen "de tots, i celebrades per
tothom".

DeI programa d'actes d'enguany
és de destacar, entre altres esd£
veniments, de Ia Trobada de Grups
folklorics,que feran,sense cap
dubte, de Ia "nit selvatgina"una
mit netament "mallorquina", per
quant es viuran en intensitat les
arrels deÍ folklore selvatgí.

ENCOMIADA

EIs organitzadors de les Fes-
tes de La Creu d'aquest any desiJ;
jen -que els selvatgins tots p£
/;uem gaudir de ses festes que
ja prest aniràn a començar.

fi) Segons Io editat en els pro
grames de les Festes dels a-
nys 1983 i 1984.

Aufebeguera i ramells de Ia Creu
Ia vcGtir*Gn. Sa comuna 13'
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'Ccocm Lewder
L'amon Joan Gual Ripoll,conegut també com

l'amon Joan "Carrer6",fa 78 anys que va néixer
a Selva,al carrer de S'Olivaret;pero mos diu que
encara casi cada dia puja a peu a s'olivar per
collir oliva,cacar o,com ell diu,culajar.

Quan parlam de l'amon Joan no podem dei-
xar de pensar en Ia seva dona, Madò Margalida;son
d'aquelles poques parelles que mai ne veus un sen-
se l'altre.

En aquest temps de primavera, el capvespre
quan guaita el sol, el podem veure, amb qualque
altre padrí de Selva, assegut vora Ca seva, al
pedrís del "matadero" .

L'amon Joan mos diu que fa molt d'anys, mas-
sa tal volta, que va començar a fer feina:

-Tenia nou o deu anys quan vaig anar per primera vegada a fer feina de porque-
ret a Son Vic, guardaba una truja.

Ademés de "naveter", també mos conta ses distintes feines que des delsdivuit
fins els seixanta-sis anys a fet dins sa mina: -Vaig començar a fer de va'goner, i de$
prés vaig posar via, enfustar, desaiüés,... i una temporada vaig fer d'encarregat.

L'amon Joan, Io que mos agradaria és que mos parlasiu una estoneta d'aquest of[
ci:NAVATER,que ja fa un grapat d'anys que va desaparèixer, i, si no ho tenim mal en-
tés vos sou el darrer que queda viu de Selva.

-Què era un navater?.
-Uns j.oves que aplegaven neu en s'hivern, Ia posaven i pitjaven dins ses cases

de sa neu, a fi de que en s'estiu se pogues tenir gel.
-Quina era sa vostra feina?.
-Com abans he dit, replegar neu. EIs primers dies amb pales, aprop de ses cases,

després amb senalles-la tiràvem, dedins i després Ia pitjàvem amb pics i a potades, '
voltant un darrera Kaltre i fent sostres d'un o dos pams de gel.

-Quant d'anys tenieu?.
-Entre quinze i setze. Només hi vaig anar un sol any.
-Quin temps estàveu al Puig de Massanella?.
-Dòtze o quinze dies. Aquest any vàrem davallar sa setmana de Pasco, i va esser

el darrer any que sa va fer gel a Massanella.
-Quantes persones ereu?.
-Unes setze o desset; casi tots joves mancb un que Ii deien l'amon Tofol de sa

Poblera. M'en record que amb jo varen pujar en Joan i en Biel "Gal.letes", en Joan
de ca Madò "Careta", i qualqun altre de Selva que ara no m'en record; els altres ereri
de Caimari. L'amo que aquest any havia llogat sa casa de sa neu era l'amon Miquel de
Son Massià, i també vivia a Caimari.

-Mos porieu contar com passàveu un dia qualsevol allà dait? ¿ Quantes hores de
feina feieu?

-De sol a sol. De matinada mos aixecàvem i berenàvem d'una arengada i v;despres
a aplegar neu, i en sentir fred entràvem dins el porxo per encalentir-mos i menjar si
hi havia gana. Abans de dinar pitjàvem sa neu i al migdia fideus o sopes amb faves.
Després de dinar Io mateix que el matí. Abans de sopar tornàvem pitjar sa neu, i per
sopar fideus o sopes amb faves. Després de sopar, cada vespre, jugàvem a penyores
(vola-vola gorrions, vola-vola cadires, ...), i a dormir damunt dos brins de palla,

W* Sa comuna



amb els peus vora el foc.iSabs que ho era de diferent d'ara!
-Quants de doblers guanyàveu?
-Set reals en tot Io dia.A més l'amo hi posava es menjar,manco es pà que el

posàvem cada un de noltros.
-Com eren ses cases de sa neu?.
-De pedra,com una sinia llerguera.Tenien uns 15 metros de llargaria,per 8 d'am-

plària i 7 de fondo.Hi havia vuit finestres,tres per banda i una a cada cantó.L'om-
pliem fins dalt de tot i damunt hi posàvem càrritx.

-Tenim entès queorganitzàveu una espècie d'Ajuntament,com era això?.
-Sí.Hi havia es "batle",maxima autoritat,que encantava ses penyores.Una "pa-

rella de guàrdies civils" per posar orde,si qualqun sa desmandava, un "jutje" i un
"notari" que feien ses sentències de ses penyores. Un "capellà" que passava el
rosari i després mos feia un sermó. Es "cuiner" que aguiava es fideus o ses sopes amb
faves (sempre menjàvem Io mateix). Era un "Ajuntament" elegit per noltros mateixos.

-Com vos protegieu del-fred?.
-Foc i vi, i qualque arengada. Més que el fret, me molestava més sa claror del

sol. Aquest any cada día en va fer; record que els darrers díes no podíoan mirar sa
neu.

-A^'estiu què se feia amb sa neu?.
• -Després d'haver omplit tota sa casa, sa neu que tocava ses parets de pedra

se fonía i llavors omplíem s'espai entre ses pedres i sa neu amb pallús de fava.
Quant arribava s'estiu dos homes Ia picaven ( era tant forta com s'asfalt)i Ia po-
saven dins motlos i feien un pa de neu; els davallaven amb bísties i Ia venian a
n'es pobles per fer gelat. Crec que també en duien a Ciutat.

-Sabeu que sa nostra Agrupació Airesde Muntanya, balla un ball que se diu
"Pitjen sa neu". Vos que l'heu ballatmai?.

-Madó Margalida riu i contesta per ell: ¡Mai ha estat balladorl.
-Després de quince dies quant davallav.eu devieu fer una festa?.
-Sï. Desprésd'arribar i rentar-mos, anàvem a Caimari a misa, i després l'a-

mo mosconvidava a xocolata i ensaimades, i al vespre feiem. un ball a un cafè de
Caimari.

L'amon Joan mos seguiria contant moltes més coses tant interessants com totes
ses que mos ha contat, però no mos queda més remei que deixar-ho per un altre ve-
gada.

La impresió que me queda després d'haver xerrat una estona llarga amb l'amon
Joan és que en cada persona major del nostre poble hi ha un gran tresor de sabiesa
popular; que sa hitòria del nostre, i de tots els pobles no estS als llibres, esta
dins el'cor dels 'nostres padrins. L.C'

•Arribar a esser Quinto és Ia meta de
qualsevol jove a Ia seva joventut. EIs
Quintos d'enguany com d'anys anteriors
han duit les festes de Cristo Rei com
millor han pogut.

Ses festes de Cristo Rei han estat
un èxit grandiós, spbre tot en quant
a assistència de públic. EIs actes allà
d'altcelebrats varen tenir una gran
col.laboracio del públic assistent, tant
al "Gran trull" com al "Concurs de pae-
lles".

A Ia vetlada de Cristo Rei va tenir
lloc una gran glossada, amb els tres
millors glossadors de Mallorca:En PIa-
n i s i , En Mas i Madó Joana Costera. CaI
remarcar Ia gran assistència de públic
a Ia acte.

El dissabte següent va tenir lloc
una gran verbena del Quintos animada
pels conjunts, punk-rock "ESKORIA", re-
plegats de Mancor i "STARKIS SHOW".

• Gràcies a Ia revista "Sa Comuna", els
Quintos volem demanar perdò si hem fet

'^
*MMfc- JShk.

qualque cosa malament d:irant les festes,
esperam que els Quintos de l'any que ve
puguin corre>gir.

J.V.P B.S.V B.B.C Sa comuna 15
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DE CANÇÓ INPANTIL

El passat dia 2 de Marg, com estava previst, a les 10 h.

del matí a l'Auditòrium de Ciutat començiu Ia IX Mostra deCangó

Infantil, a Ia qual hi participaren 16 clubs d'esplai, quées ve

ren animats i aplaudits -per unes 1.500 persones.

La Mostra es va iniciar amb Ia presentació a càrrec d'un grup

de Titelles que manifestaren el desitg de veure tots els homes del

r,('n units. Aparagueren ido a l'escenari 16 representants de distin

tes nacionalitats, nins dels nostres clubs quees feren càrrec de

tota Ia presentació de Ia Mostra.

Les actuacions dels distints grups varen ser molt bones. Cari

taren i ballaren acompanyats pel grup de músics que tots nosaltres

ja coneixem. Fou una festa que ens alegrà el demati.

En el descans, i com a novetat d'enguany es realitzà úna mos.

tra o desfile de vestits amb paper que tarabé va ser un èxit.

Per acabar Ia Mostra, al final de segona part, tots els nins

i nines que havien participat ptgaren a l'escenari i juntament amb

el públic cantarem: "mirau bé allà dalt".

Aquest any tots els nins que cantaren, presentaren o deafila^

ren varen ser obsequiats, com a r:cord, una preciosa titella.

Com els altres anys, durant eldescans i al final es,varen

venre camisetes amb el dibuix del cartell de Ia Mostra; també

'i* posaren a Ia venda titelles. Ja que aquesta vend. resultà un

exit, cal donar-vos les gràcies per Ia vostra col.laboració.

Per acabar només donar-mos l'enhorabona mútuament. Agrair-vog

lfi participació idonar mil gràcies als mtísics que desinteressada.

ment col.laboraren amb Ia Mostra. Rf

&ftXci feS A rois

GRUPS O*ESPLAI

D E M A L L O R C A
16r Sa comuna
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Com podeu veure, aquest mes de
Març que hem passat, no ha estat
gaire bo en quant a pluges. .
alment el mes de Març, cada any

sol esser generós de vent i aigua.
L'any passat varen caure 131

litres, mentres que enguany, sols-
ment 33 litres.

Com veis Ia diferència e's im-
portant. Es una pena que el temps
no hagui seguit Ia bona marxa que
duia ja des del mes de Novembre de
l'any passat. Esperem i desitjem
que el mes d'Abril sia gaire més bo
en quant a n'aquest capítol d'ai4-
gua. Pareix que serà així. A Ia
pròxima ja vos contarem.

*DEMOGfiAFJA +

MATRIMONIS

Dia22 de marc,a l'eaglésia
parroquial de Selva BJS casaren
el jove Antoni Pons Vidal,nas-
cut a Binissalem i na Frances-
ca Marqués Hinojosa, filla del
nostre metge-oculista D. Ga -
briel Marqués i D^ Mercedes.

Enhorabona grossa.

DEFUNCIONS

En quant a defuncions tenim
Ia sort i l'alegria de dir-vos
que no hi ha cap mort aquest
mes, gràcies a Déu.
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NAIXAMENTS :

-DIa 24 de Març a Caimari C. 19 de Juliol
n5 51, va ne'ixer en Joan Jaume Mairata Seguí,
fill de Jaume i M? Antonia

Dia 27 de Març, va néixer en Manuel
Gonzalez Morro, fill de Manuel (Inca) i
Francesca (Selva). Viven al carrer de Ia
Musa-Selva.

Día 5 d'Abril va ne'ixer en Rafel García
Tortellà, fill de Donato (Càceres) i de Isa-
bel (Selva). Viven al carrerdel Racó n9 23.
Selva.

A Caimari día 6 d'Abril, els esposos Fran-
cesc Manuel Sanchez (Pollensa) i Catalina Na-
dal (Palència), varen tenir una filleta que
s'anomenarà Carme.

Día 8 d'Abril, a Selva -carrer de Sant Jo-
sep ne 38, va ne'ixer en Joan Janer Reus,
fill d'en Joan (Inca) i Magdalena (Selva)

ENHORABONA A TOTS AQUETS FELIÇOS PARES



CONCERT EíPREVIST

Eldia 27 de març- Dijous Sant-
Moscari fou punt d'aturada obligat
pels músics David SENN (flauta) i
Delter GUNMELT(orgue) en Ia seva
peregrinació a Lluc. ElIs ben assa
bentats de l'existència i funciona
ment de l'orgue històric-mecànic
del poble no dubtaren en desviar-
se de Ia ruta establerta. Aprofi-
tant l'avinentesa els esmentats
personatges oferiren als assis-
tents un concert, una sèriede pe-
ces musicals barroques amb orgue
i flauta.

L'ORGUE VEHICLE D'APRENENTATGE

MUSICAL.

Dia 7 d'abril un grup de ciuta-
dans suïssos visitaren l'orgue .

L'explicació i concert eãtigué a càrréc de l'organista holandès Jan
JONGENPIER (concertista conegut pel ppble) cap de l'organització de Ia
viiita cultural. La coneixenfa de l'orgue esfeu per mitjà de l'explica
ció de cada registre per separat. Sons,qualitats i materials de que es
componen foren els elements a destacar.

"LA CREU M

Malgrat el dia 3 de maig,festa
de Ia Creu, no sia de gran tras-
cendència al poble,els moscari-
encs Ia celebram i l'homenetjam,
La festa és sobre tot fita obli-
gada pels al.lots de l'entorn
qui són els que duen a terme
l'endomasaada - amb flors i mur-
ta - de Ia creu que hi ha al ca-
mí de t>o'n Hebassa.

LLORENÇ VlVES i MIR

ANTONI VIVES I MIR

A S S E G U R A N C E S

ASSESSORAMENT

ECONOMIC, CONTABLE
¡ FISCAL

CARRER MAJOR, 20
TELÈFON 504988- INCA fotografia, any 1985. Sa c o m u n Q 19



Caimari.- QUINTOS 1950

1- Pere "Ferra,uet"
2- Beraadí "Cor:/1"
3- Biel de "S'Auqueria"
4- Biel de "So'n Nebot"
5- Miquel "Xella"
6- Pere "Escolà"
7- Tofol Frau
8- Bernat "Roig"

Biniamar.- QUIMOS 1948
1- Toni Bonafe "Ca's Perrer"
2- Joan Morro "Sn Réi"
3- Biel Nicolau "i'.Iucho1'
4- Francesca Jaume "Madò Silis"
5- Miquel Jaume "En Lava"
6- Bernat Reus "Gayos"

20 Sa comuna



CONVERSA AMB».

madò CATALINA 'MONYA
Madò Catalina Gual Martorell,va

ne'ixer a Caimari l'any 1.908. El pa-
ssat 17 de Desembre va cumplir 77 —
anys.

A madò Catalina Ii va tocar viu
re una època difícil, l'època de l'e_s
cassesa i de fer feina de sol a sol -
per poder tirar endavant.

Filla d'una humil família, l'a-
mo Jaume i madò Aina, també tenia una
germana Aina. Degut a l'escassesa que
hi havia per alimentar a les dues fi-
lles petites, els seus pares varen -
decidir anar a una nova terra, una -
terra plena d'il.lusions i de futur:
Argentina.

Comença dient madò Cata.lina que
se'n varen anar l'any 1913 jo tenia -
cinc anys i dos Ia meva germana, ma
mare ja hi tenia allà una germana i
dos germans.

Recorda que varen sortir de Cai-
mari i se'n varen anar amb un Carro -
cap a Palma, allà varen agafar el —
"barco" cap a Barcelona. A Barcelona
hi vàrem quedar dos dies a ca un cosí
de ma mare, i al moll de Barcelona a-
gafàrem el "Barco" que ens dugué a Bo
nes Aires.

Amb nosaltres hi venia altre gent de Caimari, madò Mengueta i els -
seus fills (el seu home ja era allà). També hi va venir amb nosaltres —
l'amon Josep de son Canta que deixà Ia família aquí (dos infants i Ia se_
va dona), i ell va partir a fer fortuna. Va tornar es cap d'un parell —
d'anys i va morir a Caimari.

Vàrem estar vint i dos dies per arribar a Bones Aires, i lunic re—
cord que tenc del viatge és que pujava a Ia coberta del Mbarconi veia Ia
coa de sabonera que deixava dins Ia mar. Quan vàrem arribar a Bones Aires
mos dugueren amb un carro a Tafiviejo, allà i vivia Ia tía Francina, ger-
mana de ma mare, amb Ia que vàrem viure una temporada. Després varem pa-
ssar a regentar un forn que abans de nosaltres havia estat de Ia tía Antcv
nina, cunyada de ma mare, que va tornar a Mallorca.

Durant el temps que vàrem'estar al forn jo anava a l'escola i m'agra
dava molt, L'únic que record d'ella és que tenia un sol llibre i que a to
tes hores llegia, inclús a l'hora de dinar el m'Havíen de llevar de devant
també record que tenia una amiga que nomia Argentina i que jo Ii duia
pastissos d'amagat de mon pare i que ell un dia me va trobar i se va -
enfadar molt. SQ comunQ ?1

MADO CATALINA ALS 20 ANYS



Es cap d'un any d'estar al forn el vàremhaver de deixar, per què -
no estava en condicions i havien de fer reforma.

Després de deixar el forn ens vàrem anar a Ia garriga a fer de car-
boners, que era l'ofici que sempre havia tingut el meu pare. Allà hi ha-
via molts d'animals feroços, sobre tot serps..A Ia garriga mon pare va -
construir una cabanea i vivíem allà. Durant aquest temps varen neixer —
una germana, na Magdalena i un germà en Jaume que era el més petit, i —
perquè deien que les serps anaven als "bebes" per mor de Ia llet, penja-
ven un rosari d'alls al voltant del bres del nin.

També recorda que no tenien aigua a prop de ca seva, i que ella i el
seu pare anaven amb un carro a cercar-ne, Ia posaven dins botes i llavors
les enterraven. Diu .madò Catalina que una vegada que anava amb el seu -
pare a cercar aigua, varen trobar una serp molt grossa al mig del camí,-
era tan grossa que travessava tot el camí, son pare va agafar una barra
del carro i Ii va pegar un cop, però no va conseguir matar-la.

Segueix recordant madò Catalina i diu allà hi venia un home amb un
carro i un mul i mos duia carn. Ma mare l'enfilava a un fil de ferro i Ia
penjava perquè secàs i així en tenia per molt de temps.

EIs aires d'Argentina no Ii varen caure bé a ma mare, sempre anava
molt xereca i jo que era Ia filla major havia de cuidar de Ia casa i fer
menjar pels meus pares, els meus germans i cinc homes que tenia llogats
mon pare al ranxo, tot això, i jo tenia tan sols 8 ò 9 anys. Així és que
en vista de que ma mare no es trobava bé de salut vàrem tornar cap a Ma-
llorca.

Allà varen quedar dos germans de ma mare, i amb els seus-descendents
actualment hi mantenim contacte.

Quan vàrem arribar aquí ma mare va deixar de estar malalta, i va -
viure fins 97 anys, Io que tenia era mal de l'anyoranca.

. M. TUGORES

TOT PMB.filGUfl,S.fl.
S. Bartolome,l - TcI. 50 44 94 Inca - MaUorca
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MOT3 CREüATS

HQRI'íaONïALS.- 1.-Un dels
pobles del nostre municipi.
Consonants iguals. 2.- (al
revés) Vehicle de transport.
Veure, observar. 3.- Un del
orgues ;rincipals del cos.
Anec. Cervesa anglesa. 4.-
Anirnal quadrúpede. (Al reve
Se desplaçarà d'aquí cap
allà. Matrícula de I.iurcia.
5.- Oonso:'iant cue forma el
plural. Quatre en romans.
500. I.Ies de dos i menys de

quatre. 6.- El contrari de baixos. Lires. 7.- Sèptim.
Quarta vocal. Article femení, t.ímbol del carbono. 8
Síl.laba sagrada indú b nom dNarbre. Beguda típica
asturiana, lúatrícula de Toledo. 9.- Cadascú to' el sev
de pila. Cub, quadre. Numero. 1u.- Junten, uneixen.
Instrument musical d.e buf. 11.- Jolor. (Al reve*s)Po-
ble del nostre municipi.
VERTICALS.- .1.- Arabs, sarraïns, íocam Ia música.
2.- "... sdh trumfos". Sopa molt petita. 3.- Socie-
tat Regular ;ol.lectiva. I.ïultinacional de l'electrò-
nica. En romans s'escriu M. 4.- Animal domèstic. (Al
revés) poble cap del nostre municipi. Espanya. 5.-
(Al revés) Penya, pedra grossa. Alacant. (Al revés)
Antic.poblador d'^merica. 6.- Consonant. Cabdill cri
tià ie Ia Reconquesta. Composicid poètica. Consonarit'
7.- Mineral que estira el ferro. Signe de victòria.
Pollina, burra. 8.- Itàlia. (Al revés) extremitat
dels peixos. Marca de tabac ros. 9.-(Al reves)Tros
d'una circunferencia. Manifestació rcomlar ¿e carna-
val. Cap vegada. 10,- Bonances. Pila.11.- Tens fé.
Vòmit.

B. Pa3hou

SOLuciorrf oeL o^^/ae^ rr* ;
QutmëLAcuLTunAL A - 6 2-c
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