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S U B V E N C I O N S A LES E N T I T A T S C U L T U R A L S ,

E S P O R T I V E S I R E C R E A T I V E S =

S una de les pr imeres reun ions

plenàries que va celebrar enguany el Con-
sistori municipal s'aprovaren les següents
ajudes econòmiques a les entitats que es
preocuparen pel tema:

Coral 15.000 pts.

Revista "SA COMUNA" 25.000 "

Club Ciclista 15.000 "

Societat de Caçadors
de Muntanya 25.000 "

Agrupació "Aires de

Muntanya" 60.000 "

Associació de Ia
Tercera Edat 70.000

Associació de Veins
de Camarata 39.000 "

XILVAR benjamins 15.000 "

ESCOLES DE Biniamar,

Caimari i Selva 250.000 "

Religioses Franciscanes

de Caimari i Selva 24.000 "

OBRES I SERVEIS projectats

per l'AJUNTAMENT:

1) Projecte conducció AIGUA POTABLE
a Moscari. Canonada principal o
d'alimentació.
Pressupost: 19 milions

2) Encanonar Ia síquia de s'Hort
d'en Boira.

Pressupost: 13 milions

3) Clavegueram de les Escoles
de Caimari.

Pressupost: 4.800.000 pts.

4) Renovació asfalt carretera
Caimari - Mancor de Ia VaIl
Pressupost: 4 milions

5) Enllumenat públic vila de Selva
Ia fase. Presupost: 5.700.000 pts.

RES, amb un poc de sort,una mica
d'ajuda i quatre cèntims continuarem
fent millores pels pobles.
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Ja f« LLU 0.uy...
" Avui ha nascut Sa Comuna"
Amb aquestes paraules va comen-

çar Ia singladura de Ia nostra re-
vista, ara fa prop d'un any. Eren
pocs els qui confiaven en Ia seva
supervivència, però han quedat de-
mostrades, al llarg d'aquest any,
les seves ganes de viure i de con-
vertir-se, poc a poc, en un mitjà
cultural a l'abast de tots.

Si els començaments varen ésser
febles i una mica de tanteig, tots
els que fèiem feina ( més nombro-
sos cada cop), vàrem intentar ni-
llorar els exemplars així com ana-
ven sortint al carrer, procurant
també no fer cap mena de discri-
minació entre els pobles del nostre
municipi.

Ara iniciam un altre any i una
nova etapa, en Ia que tots els qui
formam el petit equip de redacció
estam disposats a seguir esforçant-
nos per fer de " Sa Comuna" un medi
d'unió i comunicació entre Ia gent
del municipi, que ha demostrat Ia
seva confiança esgotant tots els
exemplars i subscrivint-se a Ia
nostra revista, Ia de tots nosal-
tres.

Hem acabat bé l'any 1986. Es-
peram amb Ia vostra ajuda acabar-
ne molts més.

GRACIES.

fíeoffÇAutrzua'u D£
" J35 &>HU*JA "

EIs responsables més directes
de SA COMUNA, varen emprende,
fa unes quantes setmanes,una
reorganització de Ia mateixa,
fruit de l'experièncisa acumu-
lada en aquest primer any d'a-
parició de Ia publicació d'iii
formació local. Lo primer que
hem trobat oportú ha estat Ia
decisió de nombrar a una persc>
na, a Na Joana Maria Reynés,
com a encarregada de dirigir
Ia revista, i coordinar l'equip
que fa possible l'aparició bi-
mensual de Ia mateixa. També
s'ha constituit un equip reda_i
tor permanent, i s'han distri"
buit responsabilitats concre-
tes a diversos col.laboradors,
Ia qual cosa ferà més àgil Ia
labor que sa revista és mareix
que és Ia del poble, i sense
cap dubte, tot això redundarà
en una majo-r coordinació i qua
litat de Ia vostra-nostra pu-
blicació.
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Festes passades coques menjades...tot
i amb això férem esment del que foren
...Ia nit de Reis...foguerons...i...
MAGICS D'ORIENT. Nit de Reis,coets,^
reis,llum,reis,nins,reis,llenternes,
reis,angels,sirena,juguetes,...bufe-
tes,gent,reis...Elements de fests i
alegria a Ia Nit de Reis a Moscari.
La tiranga estava formada per nins -
que duien llenternes. Hi havia tres
caçrosses una d'àngels, una sireneta
(no Ia danesa de Rodin, sinó Ia de -
Moscari) i Ia carrossa dels Màgics -
d'Orient. Hi hagué moltes de juguetes
per això els reis acabaren de repar-
tir molt tard.

SANT ANTONI.S'encengueren foguerons
tant Ia revetla de Sant Antoni, el -
dia i l'endemà. Hem de destacar Ia
cremada d'un home de "bulto" i Ia to-
rrada de botifarrons i llonganissa -
que feren els nins.:delpoble.
A les Beneïdes, com cada any, foren
wels protagonistes a més de Sant Anto-
ni, l'obrer (En Simó), lagent, els
cans,la somera de "María", Ia cabra
de "Catalina" i el refresc de Ia rec-
toria.

Excursió al Puig de Galatzó. Dia 7 de
febrer el grup de catequesi de Mosca-
juntament amb tots els demés grups de
l'Arxiprestat anaren d'excursió al
Puig Galòtzó, Eren poc més o manco
una dotzena de moscarienes, i tots
ells deixaaren Ia seva signatura i el
nom de Moscari en el llibre que es
troba al cim del puig. SA COMUNA- 4

moscari rcculI

CARNAVAL.Suposam i suposam bé que
quan surti aquest número al carrer ja
haurà passar el Carnaval. Per tant -
tornam estar amb això de festes passa
des...malgrat el retràs direrç que el~
ball té lloc el dissabte dia 28 de -
febrer. A les 2$,30h. trobada a Ia
Plaça i a les 21h. inici del ball a
Can Roig. Desfressau-vos i aprofitau
que Ia quaresma és llarga.



11 AIRES DE MUNTANYA " REPRESENTARA A MALLORCA EN EL II FESTIVAL INTERNACIONAL
DE BALLS FOLKLÒRICS .

A. Sta^rupaoto o-& Peshiral muncu'a&^
Per Joan Rotger

Día 18 de gener se celebrà a Palma Ia
selecció dels grups folklòrics mallorauins
no profpsionals aue representaran a Mallor-
ca en el II Festival Internacional de Balls
Folklòrics. El concurs selectiu, que es va
realitzar a Ia sala Mozart de l'Auditorium,
assistiren un total de quinze grups pro-
cedents de diferents pobles de tota Ma-
llorca, així com grups de ciutat, que
previement s'inscriviren per poder par-
ticioar en Ia prova selectiva.
L'oraanització elegia,juntament amb " Ai-

res de Muntanya ", al grup " Sarau alcu-
dienc ", d'Alcudia, aue participarà en el
festival en Ia modalitat d'adults, ambdos.
En el concurs també foren eleligts com a
representants en Ia modalitat infantil
" Balls i tonades de Mallorca ", de Son
Roca, i " Maristel.la ", d'Esporles. En
el mateix també participarà en l'apar-
tat d'exhibició " L'Escola de Danses de
Mallorca ", que va obtenir el primer pre-
mi en Ia primera edició del festival, ce-

lebrada a Munich.
Només 15 agrupacions de les

aproximadament 80 que existeixen
a Mallorca s'inscriviren per con-
cursar en aquesta selecció:
-Rondalla des PIa
-Balls i tonades de Mallorca
-PIa de Na Tesa
-Maristel.la
-Rondalla Bellver
-Estol de Tramuntana
-Estol del Cocó
-Brot de Taparera
-Revetla d'Inca
-Sarau alcudienc
-Aires de Muntanya
-Arrels de Son Forteza
-Ordi Boix
-Revetla de Sant Antoni
-Estol d'Esporles
El jurat, presidit pel folklo-

rista Antoni Galmés, tenia com
a representants locals el direc-
tor de !'Orquesta Ciutat de Pal-
ma, Julio Ribelles; el director
del Conservatrrt,Bernat Julià; i
els escritors Gabriel Janer Ma-
nila, Josep Maria Oliver, Pere
Noguera i Lluís Ripoll. Com a re-
presentant del jurat internacio-
nal va esser present l'especialis
ta italià Enzo Laaretta. No no-
mès es va tenir en compte l'in-
terpretació, sino també els ins-
truments, els coros i Ia presen-
tació.
Segons les explicacions donades

per representants del jurat, Ia
votació va esser molt ràpida i
unànime, ja que tant sols amb
mitja hora s'havia arribat a un
acord sobre els grups seleccio-
nats. En Ia selecció no hi va ha-
ver ni primer ni segon, sino que
els grups que resultaren elegits
destacaren per motius diversos,
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oferint dues vertents del folklore de l'illa:
Ia bona presentació "d'Aires de Muntanya",i
l'espontaneitat de " Sarau alcudienc ".

EIs diferents grups presentaren als ma-
teixos balls que interpretaran en Ia mostra
internacional. Varen tenir un temps d'actua-
ció de'10 minuts. S'Agrupació va oferir en
aouesta ocasió una mostra variada, així: va-
rietat de Boleros (de Ses Nines,.Nous i d'en
Planes), iota de Sa Potada, Parado de Vall-
demossa, Mateixa i es Parado de Selva.

La mostra, patrocinada per l'Ajuntament
de Palma i Sa Nostra, en Ia que també co^-
laboren diversas entitats de l'illa, conta-
rà amb dos apartats: un d'exhibició i un al-
tre de concurs.

El II Festival Mundial de Folklore es ce-
lebrarà de dia 22 a día 25 d'abril. El ju-
rat estarà format per els següents eminents
folkloristes:

Nibs Mathews,britanic, president, Ferdina.nd
Van Alterna, holandès, Enzo Laaretta, italià
Frankïsek Bonms, txecolovac, i Bartomeu En-
senyat, per Espanya.

EIs grups inscrits provenen de més de tren
ta països. Vendran a Palma un total de
3.000 participants, dels cinc continents, a
més de un gran numero d'acompanyaDts. Tot
aixó exigeix una magna organització, que
ja està totalment perfilada.

EIs diferents actes de programació reco-
rraran variats indrets: el Teatre Principal,
Palau d'Esports, Poble espanyol, Passeig ma-

rítim i el Parc de Ia Mar.
El Teatre Principal, com escenari

pel concurs, el Passeig marítim i el
Parc de Ia Mar per l'inaguració, el
Palau d'esports per Ia clausura.Per
exhibicions, tots els llocs cèntrics
de Palma, així com per els pobles.

A mesura que Ia celebració del fes-
tival s'acosta, Palma per una banda
i s'agrupació per l'altra, es van
preparant perqué aquest compromis re-
sulti un exit, que tots esperam.

La Mostra, en definitiva, no serà
només un festival que presenti músi-
ques i danses de tots esl països del
món, sino també un punt comú en el
que s'establesquin amistats durade-
res i marc des del que promocionà Ia
nostra illa.

FOLKEANCE FESTFVAL

PALMAQ7
DEMALLORCAO /

April 22-25

Píttoc inado poi
p^EXCmO AVUNTAMlENTC

JJ- OE PALMA DE MALLORCA

Sponsoífd t>v
CAJA DE BALEARES
"SA NOSTRA"

1

F R E S S E S A M 0 S C A R I
( anys AO)

Francesca Morro (Panxeta)
2 Catalina Martorell (Tinons)
3 Petra Morro ( Gros)
4 Bàrbara Sastre
5 Maria Palou (des Cafè)
6 Joana Tugores (Piva)
7 Maria Palou (Orelia)
8 Joana Segui (Casetes)
9 Margalida Mayol (Mora)
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tes PESres DB ~ CAtHAGi —

badaL i San/ Cinu>n/
NADAL

Encara que es pugui pensar o dir això de: " Festes passades, co-
ques menjades", diré com anaren les festes de Nadal a Cainari.

Com és costum dia 24 de desembre es celebraren les llatines, sen-
se gaire participació, a les 11 del vespre (un poc tard segons Ia
gent) i com és natural anb molt de fred i sense gens de neu.

L'església estava decorada, igual com els altres anys, amb de-
talls de Nadal; tot i que enguany es canvià un poc Ia col.locació
de qualque cosa com poguéreu veure.

La cova de Betlem era nolt senzilla però garrida. Feta amb dues
escales de fusta antigues'( d'aquelles que s'utilitzen o s'utilitza-
ven per emblanquinar), un parell de domassos i, això sí, molta ver-
desca: carritx, pi i cassiol8.

TaI i com es fa cada any un grup de nins del poble representaren
el "Betlem vivent", al qual no mancaren els pastorets que feren les
seves petites, però significatives, ofrenes a l'Infant Jesús, malgrat
que enguany no hi hagué tants de pastors com l'any passat i altres
anys. Les figures del Betlem foren representades pels al.lots:

Sant Josep Vicenç Escandell Mir.
Verge Maria M» Magdalena Alzamora Martorell.
Bon Jesús Marc Cantallops Tugores.

L'Angel portador del Infant Jesús fou na Joana M* Socias Seguí.
Dues al.lotes de Caimari, na Joana M* Alorda Nicolau i na Mag-

dalena Grau Jaume interpretaren Ia cant de Ia Sibil.la i el cant
de l'àngel*

Com anècdota val a dir que per primera vegada en 5 anys el Bon
Jesús fou un nin, ja que en els altres anys ho havien estat nines.

ELS REIS D''ORIENT
Quant a Ia festa dels Reis Màgics s'ha de dir que, encara que

fes un poc de fred, Ia festa fou molt lluïda, hi haguémolta de par-
ticipació, tant de nins com de pares.

A Ia fí! EIs Màgics arribaren com cada any a Caimari.
Per més que havien d'arribar a les 8 h. del vespre, arribaren a

les 8'30 a l'Església de Caimari on repartiren les juguetes als al.-
lots que havien fet bonda aquest any passat.

SANT ANTONI

Enguany s'ha de diu que, acausa de Ia manca de participació de
Ia gent al fogueró de l'any passat, no hagué fogueró de Sant Antoni
a Ia plaça de caimari. Però val a dir que tant els veinats de La Vi-
leta com els veinats de Ia Mosquera i els dels Fornassos, en feren
un per Ia festa de Sant sebastià.

Quant a les beneïdes de sant Antoni s'ha de dir que, malgrat que
hi hagués un parell d'animalets, no foren tan populars ni tan lluï-
des co les beneides d'altres anys passats; hi mancvaren els amics
De Sant Antoni: els animalefes.

M.M. D.

P n P E R i 1 R i R 5'£5TA7iy

C fl Î Tn Pi R ì

^PEKtfUQUE9m

Tn f ìSkAUPf t Vflfr ç o7tt"
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Paraules

N'hi ha que diuen que " Sa Comuna ",
aixó és, sa revista dels nostres po-
bles, resulta a vegades molt "fada"
perque no entra en polèmiques. Aques-
ta afirmació és certa, hi ho serà
sempre, ja que sa finalitat de Ia ma-
teixa no és, ni prop fer-si, promou-
re situacions incordials, sino més
bé tot Io contrari.

I parlem, per primera vegada i
sensa que servesqui de precedent,

de Ia situació política pre-electo-
ral als nostres pobles,ipero hi sa-
beu que ho és de difícil, i de com-
plicat i d'insegur parlar-ne d'aquests
assumptes!. I sobre tot si res es sap,
si res es diu ni res s'escriu. Ningú
diu ni piu ni aquesta boca r-s meva,
ni noltros proposam ni aquest ni
aquest altre per primer o darrer de
.llista.

Sabeu que ni ha de pau, val més ai-
xí ¿qué noho trobau7.Pareix-que ses
eleccions de ses que han de surtir a
llum els futurs mandataris municipals
no haguin d'arribar al municipi de
Selva. Pero...ja arribaran, ja. Ac-
tualment Ia fosca reina en aquest te-
ma. Per tant sa noticia era que, ai-
xó mateix, Io que deiem, que no hi
ha noves.

Sa mateixa fosca que aquell bon
homo que se va enfonça fins baix del
tot, amb so seu cotxo tan blanc que
hi entra, involuntàriament per supo-
sat, hi tant pnfangat que sa grua heu
tregue de " l'infern ". Hi és que
aquella sèquia de davora sa Font de
Valella hi està ben perillosa.A mem
si heu solucionam i no mos donen
més sustos.

I ses Carnestoltes, amb una paraula
els carnavals, varen resulta tot un

exit. Totes ses festes foresn aixó,
"guapissimes", així de sencill, un
gran exit del que tothom és res
ponsable. MoIt bé.

També me digueren que els de Va-
lella han quedat amb sa boca eixu-
ta. No , no vos asusteu. No es que
no tenguin aigo. No. Lo que no te-
nen es bar, i ja fa un grapat de
setmanes. I sabeu que ni fa de fal-
ta aquella " taverna ". Mem si
s'assumto s'arregla.

Així com també fa falta acabar,
d'una vegada per totes, d'aixecar
es marge des Parc Recreatiu. A mem
si s'atura de ploure- i sabeu que
n'ha caiguda d'aigo!- i deixa fer
feina en pau, i sobre tot, en sec.
I en Io que respecta a l'amon

Joan de Mina, no hi havia per tant.
Però en tot cas, ell mateix és el
responsable i l'autor directa de
ses manifestacions que va realit-
zar a s'entrevista publicada al
darrer numero de " Sa Comuna ", sa
revista que si no esteis suscrits
ho heu de fer, o bè l'heu d'adqui-
rir al llocs de compra i wenta.Ja
ho veureu com hi guanyareu en in-
formació, i vos enterareu de mol-
tes més coses de ses que sabeu.

Aixó m'han dit i aixó he dit
per escrit

SA COMUNA- 8'



"̂ Hr i '«A<vo|MAAA^: Jta*>ju^reft l̂ W™XL AVNÍ̂ C^WO^

flXA*^MAcU W^ Y^ O^y /̂ VüUvJvvv^

A4CdtA*VOy <AfrAAA ^Wt<^ t̂ Oc '̂í^iA-MA^a ^

< *̂̂  4Vvv<^ C^ A^cXjUvcÁA^

C^ ̂  U^A AwAítOJ^?

^* U*J*A>U coA^ ^A*Jr v*yjU^vA^Vq^Jl MUJt
** VjHÁ <JcOAA '

Í^S



t- P**flt>w W M#%rt cb VWA. iJu*4 *AA*J<. i ¿^Vtftft-
I . I . «>m*fct ¿a. o**A¿ &AMM&. q*jt ¿> e^w^ju u*v$c^wv^oA.

J- ULMrf̂  ^V ii eúíruA W JffT 4*4 4pJb. jh wiïJhjt, t
A* >w*iArtxt oA^a»

*<^- F^A" u*vfl̂  A^a/tau fluwUr JÜCAÍofci X *^AA, **»^£¿1 *̂ ̂ *wt|

PMVV^ **AVÜ14Í+ ftAuk*- // JLMJLAjJl flt^L *i ' eÜïOL^ví̂  ̂ * XuW

uvovf^ Uf*#- A| ¿a. #*$KAJ^ MJM.

S *fju t^V^Vv aX^ftít»^ WMfi*M' <Mik Jl·f ¿to** ^WVV Í̂ >M À

6*jCV* AjUm iLyWK^AW^ Xw. t4uv*. O*JL ArVMM^y>U^
J ^ , .̂ -' . ̂  Jk

rf^íuva ^«w>t>v\^A^«^ Wx^vuvi t( wtA**,myt tf*JWx***jM
I Q . »

kvw f+44A jj*M &AM*JL X 6HoL Jy jHrywpJbW*.* ^K u*>***v,

tAAUí ^H t̂t̂  ¿<jf^4 * £5COLA Je BiNiAMAR
C* Q. vw* M ocuuI^V ¿^ ^CX. 4fl A4Avtov Z^ e^^¿AV ^MV

4*W í*ÁÂ* èj^JUr^&ì. - y¿A ^ cU*btM*A. * t**7 • SA COMUNA-IO



J. V. Fòix ha mort
per E. RAMIS

J.V. FOIX, elgran poeta de Sarrià (Barcelona), va morir el passat dia vint-i-nou
de gener als 94 anys i amb ell desapareix una de les figures cabdals de Ia literatura
catalana que va saber recrear amb una profunda originalitat els valors de Ia tradició
i de l'avantguardisme.

No cal dir que els desitjós de Foix, formulats al següent sonet que pertany al
llibre "SoI i de dol ",editat l'any 1947 amb data de 1936, s'han convertit en una rea-
litat,es del tot evident:

Oh! Si prudent i amb paraula lleugera
Sabés fixar l'imperi de Ia ment,
I amb hàbils mots, Ia passió naixent,
DeI meu estil pogués fer presonera;

Si, fugitiu de Ia faisó estrangera,
Arromancés en dura nit, dolent,
L'amor del Tot i del Res, sense esment
DeI fosc i el rar, i a l'aspriva manera

DeIs qui en vulgar parlaren sobirà,
-Oh Llull! Oh March!-, i amb claredat de signes,
Rústec, però sever, pogués rimar

PeIs qui vindran; si, ponderats i dignes,
EIs meus dictats guanyessin el demà,
Sense miralls ni atzurs, arpes m cignes!

diari AVUI 30-1-87
han guanyat el demà que

per
l'autor anhelava

Ia seva riquesa idiomàti-
No es pot dubtar que els seus "dictats"

i han esdevingut un clàssic dins Ia literatura catalana,
ca i tècnica excepcional.

Dins tota Ia seva obra es pot veure Ia gran preocupació que tenia per Ia seva pà-
tria, Catalunya i el seu destí, però ho feia d'una manera tranquila,sense violència,
això sí des d'una posició de reivindicació nacionalista i amb tot el risc ideològic
que una opció d'aquestes comporta.

Exemple clar d'aquest ideal pot esser el que diu en el poema
ció i publicat a l'esmentat llibre "SoI i de dol":

transcrit a continua-

No pas l'atzar ni tampoc Ia impostura
Han fet del meu país Ia dolça terra
On visc i on pens morir. Ni el fust ni el ferre
No fan captiu a qui es don' l'aventura.

Clos segellat, oh perfecta estructura
De Ia mar a Ponent, i a l'alta serra
—Forests dels Pirineus—, on ma gent erra!:
A ElIa els cors en Ia justa futura.

Sòl de beutats: Ia Mar és el teu signe
I els teus magnes cabdills Ia feren dea;
Pagà tribut i un tempé fores insigne.

Oh vigorosa estirp! Esclava indigna
Que cobeges viltats: Sagna, i signa
El teu rescat, i el retom a Ia Idea!

SA COMUNA-Il



Aquest sonet és una afirmació noble i gran d'arrelament profund en el propi pais,i
•ma crida als catalans a realitzar Ia Idea de Catalunya.

Parlar de Foix i Ia seva obra podria omplir pàgines i més pàgines, i no és aquest el
cas; n'hi ha prou que quedi constància, com molt bé deia un crític, que J.V. Foix repre-
~>enta una acció real d'actualització i d'aprofundiment de Ia poesia catalana i que Ia se
va obra és una de les més importants de Ia literatura de qualsevol temps, i que traspas-
sa les fronteres idiomàtiques, així l'any 1984 fou guardonat amb el "Premio de las Le-
tras Españolas" concedit pel ministeri de Cultura, Ia qual cosa fa que sigui el primer
3scriptor en llengua no castellana que rep un "Premio Nacional de Literatura".

La mort de J.V.Foix va esser dolça mentre estava celebrant el seu noranta-quatre
^niversari.Esperem que Ia trobada amb Ia "desconeguda" hagi suposat, com deia en elsdos
'arrrers versos d'un poema seu una resposta a les seves incògnites:

"Esser i traspàs fan un: Tot muda i tot roman;
tots hi serem al Port amb Ia desconeguda"

C R 0 N 0 L 0 G I A B R E U

1893

1927

1932

1947

1948

1953

1956

1960

1961

- Neix a Sarrià (Barcelona)

- publica Gertrudis

" K R T U

- publica SoI i de dol, amb data de 1936

Les irreals omegues

" On he deixat les claus

DeI "Diari 1918"

Onze Nadales i un Cap d'any

fou elegit membre de l'Institut
d'Estudis Catalans.

1964 - publica Desa aquests llibres
al calaix de baix.

1965 - publica Catalans 1918

1966 - premi "Jacinto Verdaguer"

1970 - publica Allò que no diu
"La Vanguardia"

1971 -publica Mots i maons o
cascú el seu.

1972 - Tocant a mà

1973 - Premi d'Honor de les Lletres
Catalanes.

1984 - in*ignia de l'Ordre de les Arts i
les Lletres,concedida pel Govern
Francés.

1984 - Doctor "Honoris Causa" per les
Universitats de Barcelona i Madrid.

-"Premio Nacional de las Letras Espa-
ñolas"

1986 - premi "Ciutat de Barcelona"

1987 - mor al mateix poble on havia
nat:Sarria

CP CcuTctmeYvt oo
A l'església parroquial de Caimari
dia 28 de novembre de 1986 se
caíaren EN JOSEP SEGUI SASTRE

i NA CATALINA CAÑELLAS MAYOL

SA COMUNA-12
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El tètanus és una malaltia de molt mal pronòstic. En el nostre país ha disminuit
notablement Ia seva freqüència com a malaltia i com a causa de mort, gràcies a Ia difu-
sió de Ia vacuna antitetànica, sobre tot durant Ia infància; però encara se produeixen
alguns casos en persones majors i també en nins,principalment nadons(recents nats).

El més trist d'això és que tots aquests casos de malaltia,i les morts que produe-
ixen, són evitables, ja que Ia vacuna antitetànica és eficaç en un 100% dels casos.

En el medi rural el factor exposicio(possibilitat del contagi del tètanus) ésmolt
més important que en el medi urbà. No obstant, Ia seva difusió és universal, i se troba
tan en el camp com a Ia ciutat, fins i tot en el trispol dels quirofans,malgrat les me-
sures de neteja i desinfecció que se fan periòdicament en aquests ambents.

Les ferides en que més fàcilment apareix Ia malaltia tetànica són les ferides bru-
tes, les nafrades,i les que tenen elements o coses estranyes. De vegades les ferides
semblen poca cosa simplement són talls, escarrinxades o picades.

El tètanus pot esser una malaltia professional en determinats grups de treballadoE
que tenen un major risc de patir-lo,aixi,per exemple: els campers,jardiners, ramaders,
pastors, els quals constanment o amb freqüència toquen terra i adobs que tenen gran
quantitat de "espores" tetàniques, o directament fems o estercol dels animals domèstics.
EIs mecànics i els miners,tambe pel seu treball sofreixen gran quantitat de ferides i
picades que augmenten el seu risc de contagi del tètanus.

També formen un grup especial les dones,de qualsevol edat, però sobre tot aquelles
que estan en edat fèrtil. L'any 1978 a l'estat espanyol encara moriren 12 nadons, iaixò
s'hauria pogut evitar si les seves mares haguessin estat degudament inmunitzades contra
el tètanus.

EIs darrers anys han aparescut un gran nombre de casos de tètanus entre els droga-
dictes,entre els drogadepenents que consumeixen drogues administrades per via perente-
ral (picant-se).

El tètanus és una malaltia amb Ia qual Ia medecina curativa ha tengut i continua
tenint molt materesultats , amb una mortalitat que oscila entre el 50 i el 80 %,segons
Ia localització de Ia ferida, el moment d'ingrés del malalt a l'hospital,i l'edat del
malalt. Davant aquest fosc panorama curatiu, disposam de Ia vacunació antitetànica que
protegeix a Ia comunitat amb una eficàcia del 100%, és una de les vacunes més barates,
eficaces i inocua que existeixen.

L'efectivitat de Ia vacuna antitetànica va quedar suficientment demostrada durant
Ia 2a guerra mundial. Per motius patriotics(!),els soldats alemanys de Ia Werhmacht
del III Reich no foren vacunats contra el tètanus (Ia vacuna l'havia descoberta un in-
vestigador francès). En canvi, els soldats de l'exèrcit aliat foren vacunats. A les
lluites en el front de Normandia,en unes terres especialment afavoridores del tètanus,
els soldats aliats quasi no tingueren baixes, i les que hi hagué foren de soldats que
no s'havien volgut vacunar. En canvi , a l'exèrcit alemany se produiren milers de baixer
i morts per tètanus.

En conclusió, és necessari que tothom estigui vacunat contra el tètanus.

Maruja Cuadri Duque. ̂  COMUNA_13_



<b><7arl<unenk de pres-entocto ¿e í°- <?or**- W
per P. Jottp 7>MV*V

Bon vespre a tots:
Estam reunits avui aqui,no només per escoltar un concert, sinó també per celebrar

i festejar un aconteixement, un naixement, el naixement d'una Coral a Selva.
I celebrar vol dir fer festa ,estar contents.
Tots celebram que a Selva, poble de tradició musical i folklorica,hi torni haver

una coral, i així no hàgim de sentir per més temps allò de que: "... aquí hi havia una
coral, dues bandes de música..."

Tots nosaltres volem contribuir amb les nostres cançons que a Selva reneixi Ia tra
dició musical, i així, amb les entitats que ja exerceixen Ia música:

- L'Agrupació "Aires de Muntanya",de llarga i valuosa història;
- el COR parroquial ;
- el COR escolar
- les Escoles de ball

i tots els que en particular estudien musica,els que han començat a tocar .el violi, i
amb tots els que d'una manera o altra estimen Ia música... volem tots junts:

- Fomentar Ia cultura dins el nostre poble,
- Ia unió de tots As que formam aquesta comunitat,
- i una convivència pacífica i alegre.

Desitjam i volem que des d'aquest Puig de Selva s'escampin, avui i sempre per^sa
Plaça, Camarata, Valella, Son Priam i es Molí Nou, les melodies de tots els que d'al-
guna manera practicam l'art subtil i celestial de Ia música, i que les ressonànciesdek
nostres cants arribin a tota Ia plana i turons de Mallorca com una onada de pau i ale-
gria, en un món moltes vegades mancat dels sentiments més humans i pacífics.

Presentam Ia nostra Coral en família, a ca nostra, només amb Ia in-
tenció de passar-ho bé cantant, i de que ho passeu bé escoltant. El perfeccionament
artístic vendrà amb el temps. Just ara hem començat, amb molta il.lusió i esforç.Així
com admiram amb alegria les primeres passes d'un infant encara que no siguin molt segu-
res, així ens alegram de les nostres primeres cançons encara que no surtin moltafinades

Latemàtica del concert d'avui és variada. Les primeres cançons que sentireu,molt
senzilles, són les primeres que vàrem aprendre. Acabarem amb tres de Nadal.

Esperam que les ecolteu amb Ia mateixa bona voluntat amb que nosaltres les vos
oferim.

Donam les gràcies a tots aquells que d'alguna manera ens han ajudat:
- a l'Ajuntament de Selva, propulsor de Ia idea de Ia Coral;
- a Ia Caixa de Pensions
- a l'Associació de Ia Tercera edat,
- a les Escoles de Selva,
- a Ia Parròquia,
- a l'Associació de veïns de Camarata

i a tots els que en aquest començament m'han orientat ± ajudat en Ia meva tasca com a
Director, cosa que jo mai no havia somniat.

Però avui feim especial record del nostre estimat amic i músic En Lucio SanEigenio
que ens ha deixat fa molt poc temps. A ell dedicam aquest concert com a mostra de gra^
titud i homenatge per Ia seva labor musical a Selva.

Durant molts d'anys es va dedicar desinteresadament a l'ensenyança de Ia música
a les Escoles: solfeig i flauta, cançons i guiterra, tambors i platets han sonat gràci-
es a Ia seva dedicació i paciència, i ,encara que no sempre va trobar Ia col·laboració
que es mereixia, ell no poerdé mai l'esperança, i treballà fins aconseguir formar un
conjunt musical,obert a tothom que vulgui tocar i cantar, i va crear Ia Rondalla de
Selva que avui interpretarà les mateixes cançons que ell els va ensenyar.

Havíem fet plegats el programa per avui. Però Ia vida és així. EIl que estimava
a Selva com el millor selvatgi,HOME DE PAU, AMIC DE TOTS, va deixar sembrada una llavor
que ja comença a florir amb ritmes i harmonies de vJoftns i guiterres, flautes i tambors
d'acordions i panderetes que amb les nostres veus fan les havaneres.

Lucio, avui i sempre tu ets amb nosaltres perquè conservam Ia teva il.lusió, les
teves ganes de viure Ia música, perquè CANTANT I TOCANT FEIM PRESENT EL TEU RECORD.
_ SA COMUNA-14 ,



iSv^V2aO^SM^frv --xw*i l~^fA\ > S^ TAULERA

2>€ Tb'm#mAn:

ßi'ei Name>n...
/a JrQcUcfóconh'fvua.

El passat mes de desembre se celebrà a Marratxi,la III fira del fang. Per segonany
consecutiu, en Biel Ramon hi participà exposant els seus productes.

Podem dir que en Biel és un dels pocs biniamers que es dediquen avui en diaa l'ar-
tesania. Amb el fang i sefuint les més abtigues costums, en Biel fa:canals,teules, cos-
siols,... Es Ia quarta generació (repadrí, padrí...) que ha passat per "Sa Teulera".Si
bé hem de dir que els començaments de Ia teulera els podem cercar molt més enfora.Sense
voler aixecar càtedra, arranca uns quatre-cents anys enrera, i encara que darrerament
es feia poc treball de torn, fent clots o llevant enderroc o peltret s'han descobert -
quantitat de despulles d'olles, gerres,gerricons,plats... Qualcun envernissat amb el
vernís típic.

També es troba dins Ia teulera un murter
de pedra que antigament s'emprava per mes-
clar vernissos, peça aqueixa que avui endia
és mala de trobar. Tot això certifica lanqs_
tra creència de l'antiguetat de "sa Teulera','
i que en temps llunyans fou molt variada i
important Ia seva activtat.

Però Ia teulera no és tan sols una "pe
ça de museu", sino que amb tot aqueix bsga_t^
ge històric darrera, segueix activament Ia
seva tasca. Aquests darrers cinc anys en
Biel Ramon Jaume ha estat qui ha agafat les
riendes i amb Ia seva inquietut i ganes ha
fet possible una continuitat, que Ia tradi-
ció familiar se mantingués.

A més de Ia producció o fabricació de
teules, canals i cossiols, en Biel investi-
ga i retreu antigues tècniques, i això el dur a provar, encara que de manera experimen-
tal, el torn .També ens conta que ara mateix du entre cella i cella Ia ceràmica envern_i
ssada, si bé de moment és un camp de treball aqueix en el que, considera,li falta domi
ni. Com tot ofici o entreteniment s'ha de menester una certa inquietud i fins i tot una
certa vocació que ens dugui a dedicar-nos a una activitat concreta.

L'argila, el foc i Ia mà artesana són els ingredients bàsics per treballar Ia cerà
mica. Una vegada arreplegada l'argila, aquesta se mol i se fa Ia pasta mesclant-la amb
aigua. Una vegada es té, se Ii dóna forma i quan ja està emmotlada se po sar a secar,i
finalment se passa pel forn.

CaI dir que tot el que es fa a "SA Teulera" es continua fent amb els mateixos es-
tris o eines emprats des de sempre: el forn de llenya,l'argila del nostre entorn, i el
sistema i les pautes que podria haver emprat el amteix "mestre Tià teuler",repadrid'en
Biel,predecessors seus en aqueix ofici, del qual encara podem saber el seu nom.

Fins aquí un resum de Ia xeradeta feta amb en Biel.Crec que s'ha d'animar a n'en
Biel perquè continui Ia tasca, i també a tots els altres artesans que fan possible que
coses tan nostres i amb tanta arrel, no tenguin un mal fi.

Bernat Reus. SA COMUNA-15
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gufttju^LOL 'Popuiat, ; ta no*fia. cuma

La nostra cuina més tradicional s'ha servit sempre dels productes que es cultiva à
Ia terra, i dels animals que criava cadascú a casa seva; així a l'hivern Ia major partde
$ent de Ia pagesia emprava bàsicament com a únic recurs, el porc, del qual s'aprofitava
quasi tot, i per mor de les especials característiques de Ia seva carn és ben indicatcom
a menja d'hivern.

Quan es feien les matances es solia posar dins d'una alfàbia amb sal seca o amb pa£
ta de sal (llavors no hi havia conservadores) a més dels ossos del porc i els peus, lacjï
ra que es guardava per fer Ia greixonera dels darrers dies (de Carnaval s'enten),i aquí
és on volia arribar,ja que Ia proximitat d'aquests dies fa que avui vos doni una recepta
per fer-la i conservar així una tradició ben antiga

G R E I X 0 N E R A

Ingredients:
- 1 cara de porc
- 1 llengua de porc
- ̂  kg. de carn capolada de porc
- 8 ò 10 ous
- sal, pebre bo i moraduix
- un poc de sobrassada (optatiu)

Preparació:
Es posa una olla al foc amb aigua i sal, Ia cara

de porc i Ia llengua.Quan està ben cuit es degota
ben degotat i es passa per Ia màquina de capolar,
llavors s'hi mescla Ia carn capolada,els ous batuts,
es trempa amb Ia sal, pebre bo i el moraduix, s'abo-
ca dins una greixonera untada amb saim i es posa
dins el forn fins que sigui cuit

Si feis aquesta greixonera per dinar o sopar una bona manera d'acabar de celebrar=-ho
és fent de postres una coca ambtallades i carabassat,tambe ben tradicional dins Ia nos-
tra cuina. No vos don Ia recepta perquè pens que Ia majoria ja Ia sabeu fer..

Això sí, per contrarestar Ia panxada d'un menjar tan fort i amb tantes calories, i
tenint en compte que després del senyor Carnaval ve Ia senyora Quaresma, costum també
prou arrelat dins Ia vida del poble que fa que no es mengi carn uns diesdeterminats, se-
guidament vos donaré una recepta d'una cassola de bacallà, menjar prou indicat pelsdies
d'abstinència.

C A S S 0 L A D E B A C A L L A

Ingredients:

- i kg.de bacallà
- 1 Kg. de patates
- 3 ous
- 4 carxofes
- 3 tomàtigues de ramellet
- 1 ceba
- sal, oli
- pebre bo i pebre bort
- panses i pinyons

Preparació:

Posau primer el bacallà en remull dos dies abans (s'ha
de canviar l'aigua cada dia).

Enfarinolau el bacalla,fregiu-lo i guardau-lo dins un
plat.Amb el mateix oli sofregiu Ia ceba i Ia tomatiga;quan
està tot ben cuit posau-hi aigua i afegiu-hi les patates,
el bacallà frit i les carxofes,tambe les panses i els pi-
nyons. S'ha d'anar molt alerta amb Ia sal (el bacallà en
té mxolta),tambe un poc de pebre bo i una cullaradeta de
pebre bort. Quan ja està quasi cuit posau-hi els ousbullits
tallats per llarg amb quatre trossos.

Aquesta recepta ens Ia varen donar, i Ia provàrem ( en soparem), a una taula redona
sobre cuina tradicional mallorquina que es va fer a Porreres dins Ia Quaresma de l'any
passat.
I—SA COMUNA-16 •



RACO DECUINA (continuació...)

Ja vàrem parlar de paraules castellanes que s'han introduit dins el vocabulari qu£
tidià de cuina, a més d'això n'hi ha d'altres molt genuines nostres,que es van substituint
per frases fetes, locucions o altres paraules que sense ser del tot incorrectes no són
tan nostres. Caldria fer un esforç per recuperar-les i que formin part de Ia nostra parla
habitual, per exemple: xicra per tassa; eixugaxmans per pedaç de cuina.

I ara una llista de paraules incorrectes o BARBARISMES:
- "Servilleta" per torcaboques . „

- bandeja
- "butano"

"mantel" per estovalles
"palillo" per escuradents
"vajilla" per vaixella
"cubo de basura" per poal de fems

"cazo"
- "barrenyo"

per palangana,
per butà
per cassolí
per ribell

safata

xa
Res més per avui,que les' disfresses de Carnaval vagin bé i passeu uns dies de bau-

ben alegres. ! Molts d'anys !

Esperança Ramis.

CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a:
NEGOCIS

Barbarisme Forma correcta
AGOTAR
AHORRAR
ALMACEN
ALQUILER
BARATO
COBRO
HASIENDA
MOSTRUARI
PORCENTATGE
RECIBO
SOClO
XEQUE

esgotar, acabar
estalviar
magatzem
lloguer
barat
cobrament
hisenda
mostrari
percentatge
rebut
soci
xec

J -

CONSELL iNSULAR DE MALLORCA

Durant Ia primera quinzena de febrer,
i per segon any seguit, el jove pin-
tor selvatgí JOAN SASTRE pa>rticipa
a ARC0-87. Magna corïcentració-expo-
sició de pintors i galeristes que se
celebra a Madrid. SA COMUNA-17



ConuerSOL amb • * * on &ml$rant a Cuba.

Joan Llompart Perelló, de Ca na Melis de
Selva, va néixer dia 13 de ¿juny de 1904. Es
el major de cinc germans. Va començar a fer
feina quan tenia set anys: va espedregar a
Lluc per 50 cèntims cada dia, gronxava oli-
veres a Ia primera mina de selva, tallava pins
a Turixant i, finalment, llogat a Ia fàbrica
del gel d'Inoa. Anava a escola els vespres
amb l'amo en Jaumet de sa Torrentera i costa-
va 3 ptes. cada mes. Quan tenia 15 anys, dia
11 de febrer de 1920, partí cap a Cuba amb
son pare. Tornarien el 19 d'agost de 1931.

L'amo en Joan viu a Ciutat, i allà, a ca
seva, asseguts entorn a Ia camilla, me conta:

" Es viatge a Barcelona valia 6 ptes. Es
barco havia de partir d'allà dia 12, però no
va poder ésser perquè no estava acabat. Era
un barco de vapor d'unes 8.000 tonelades i .
se nomia "José Tayá", així varem estar vuit
dies per allà. Embarcam dia 20 de febrer i j
per cert, un d'aquells martells que surten
dins Ia mar, que fan moll va ésser esbucat
pes temporal que feia. A les 9 des vespre de
dia 19 de març varem arribar a Santiago de Cuba, on estiguérem 29 dies i
encara en faltaven tres per arrifear a l'Havana.

-Era un barco de passatgers?
-Si, però feia poca via i encara menos mal qÉe varem trobar un tempo-

ral que mos vengué de darrera i mos va adelentar un poc, si no fos per
això encara hi seriem.

-A més de Barcelona, vàreu fer altres escalas?
-Si, primer mos aturàrem a Alacant, després Màlaga. Passàrem s'Estret

i partirem cap a Vigo d'on anarem direste cap a Santiago.
-Què és Io primer que fereu quan arribàreu?
-Hi havia un puesto que Ii deien Triscòrnia, a l'Havana, i tots esba£

cos que arribaven i no tenien una carta de reclamació les dúien en
aquell puesto -Triscòrnia o Triscorni- fins que anaven a reclamarlos un
altre mallorquí o un que estigués situat allà. No podien sortir d'allà.
No els deixaven desembarcar.

-I voltros, com vos arreglàreu?
-La major part part varem desembarcar a Santiago de Cuba i, allà, no

hi ha res de tot això. Podia desembarcar tothom. S'any abans, ur» barco
que nomia " Balaanera" i feia sa trtavessia de Cuba va ésser collit per
un"ciclon" que no el deixà entrar dins es port de l'Havana, d'allà el
veien que anava a entrar, però es temporal el xupava cap enrera i no se
va salvar ningú. Es història perquè mai han trobat rastre d'ell. Be se-
guint amb Io nostro, varem desembarcar a Santiago de Cuba i es vespre
va venir un americà amb un negre de per allà, "interprete", perquè ells
no sabien res de castellà. Com que es americans se varen fer " Dueños"
per ses.seves, varen dir: " Fins aquí serà meu i d'aqul a allà serà teu"
Es Io mateix que va fer en Castro quan va entrar, que va dir que s'anas-
sen a ca seva; perquè a allà ets americans varen hundir s'esquadra es-
panyola que era sa més gran del món. I ets americans són molt dolents,
pareix que passen pena per entrar però una vegada que són dedins, saps

SA COMUNA-18



que són de mal de treure!. Tot és seu llavonses, ja!, si les deixes en-
trar tot és seu. I alerta a Espanya!. Be, i aquell americà va venir a
llogar-mos a tots i n'hi havia prop de mil. A Vigo en varen embarcar
catalans de Barcelona; llavonses un parell d'Alacant, de Màlaga i deves
vuicents " gallegos", tots amb uns cabells més llargs!...,bruts!...,
pois!, no n'has vist tants mai!. Noltros no varem voler estar amb ells,
les varen posar a un altre departament i es capità ordenà que s'havien
de tallar es cabells " ran". No hi havia braços suficients dins sa bar-
beria!. Jo, justament duia una màquina de tallar cabells i me varen or-
denar que les tallàs " a rape", ben igual que tondre ovelles. Eren molt
bruts i atrassats. Ara no, ja estan civilitzats perquè en Franco se va
cuidar d'ells perquè era " gallego" també; Idò aquí, a dins es barco
ja mos varen llogar i jo ja igual com ets homos. Dos dolars i mig ca-
da dia, a jornal. Sa qüestié que l'endemà dematí -es vespre no varem
desembarcar perquè hi va es metge, hi va sa Sanitat allà, per mirar si
qualquú està fotut-. I res, d'allà mos dugueren a menjar a un hotel que
mos pagaren. S'americà se va fer càrreï de tots es gastos per anar a sa
feina, que estava a " Manzanillo"i fins es vespre no sortia es tren.
Quan arribarem mos duguerem amb un camió, maletes i bauls de cap a un
bar. Pensa!, pentura erem 500 llogats. Tots a prendre cafè amb llet i
quèmullar, i coses d'aquestes. Es negre mos va dir que ara haviem de-.
partir a un puesto que se deia " Cayo Mambi", una "isleta" de sa matei-
xa "isla"; quan mos va dir aixó, noltros mos deiem un amb s'altre:
" I jo no hi vaig; si m'he de tornar embarcar,no hi vaig. Duc 2S dies
de barco i tornar-me embarca, ca!ca!V I ningú hi Va voler anar. Va ve-
nir un espanyol que tenia un restaurant, i va saber això, com era es
temps de zafrà, que és es temps de tallar canya. Allà se diu es zafrà
com aquí diuen es vermar a sa vinya, dura mig any, de Nadal a Sant Joan
I mos varen llogar, abans mos va fer com un mitin allà: " I ja veureu
com allà " aguabuena" i " podeis ganar hasta 12 pesos", perquè en es
dólars lis deien "pesos" a Cuba, però era moneda americana. L'endemà
agafarem un tren, pagat i tot, fins a n'aquesta colònia i començarem
a tallar canya. Jeiem en terra, amb fulles de canya per devall i varem
fer feina 2 o 3 dies; quan tenguerem un bon munt de canya, se va pegar
foc, però saps que de foc!. Menos mal que no mos varem cremar noltros.
Tot d'una allà se posen a uns carrers que deixen ja quan sembren sa .
canya i serveix per poder passar es bous i ses carretes per trajinar-la.
Fuego, fuego! i " avancen, que se vayan por aquí, que por allí hay can^
dela y por alla...",.i que me sé jo!, bono!.Varem agafar sa motxa de
tallar canya, que és una espècie de tallant de carnisser, però més lleu
ger. Li donarem a ses cames, fillet, i mos n'anarem des foc, però se
va cremar fins i tot sa tenda de llibres i es menjador fet de penques
de "guano", fulles que néixen per allà i per tot n'hi ha. Són unes pal-
mes que fan un ventall gros i d'elles s'hi fan teulades que poden durar
fins i tot cent anys. Mos repartiren unes capses de confitura que se
diu "guayaba", una fruita silvestre queabunda i d'elle s'hi fan unes
barretes quadrades que van molt "barates" i són molfc bones. I un punya-
tero esporlerí que venia amb noltros era un poc més adelantat, me de-
via guanyar d'un any o dos; bé, les hi donaren a ell perquè les repar-
tís i mos va fer creure que allò eren pastilles de sabó, aquell puta!.
Vadéu si l'agafava!. I a Io millor és viu encara. Quan erem a Alacant
ell tenia 16 anys i jo 15 i partirem a cerca " muchaches" per allà, res
que no sabiem per om anar i varem pensar:" mos anirem per allà on va-
gin es soldats". Així ho ferem i varem trobar es nieró de rates. I res,
ferem Io que haviem de fer, però aquell puta era molt adelantat!. Ja
va venir al cap d'un parell d'anys a fer feina amb noltros i duia per
fer-se ses dents netes i uns " trapecios" d'aquells, quan encara no hi
havia res de tot allò.
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Després de pegar-se foc varem agafar tren cap a Majagua,a-fer carbó
i sitges amb un tal José Díaz que tenia un "monte", que Ii doraren per-
què l'explotàs. Va posar unes 14-15 colles de ranxos; per exemple, te
donava 100 o 200 mts. i fins que trobassis es fi d'es "monte". Si un
t'hi manava caminant seguit durant 5 minuts, perds el nord, d'espessos
que són aquests-'llocs. Primer feies net i llevaves ets arbres petits per
poder tomar es grossos. Mos pagava es sac de carbó a 4 ptes.

-I per què tornàreu?
-Vaig haver de venir a l'any 31, jo no hagués vengut, perquè hi havia

sa guerra de " Marruecos", amb es dictador aquell, en Primo de Rivera,i
jo no anava de dietadors, ja bastava amb en " Machado", un fill-'de puta
aquest, que ja havia sofrit. Vaig venir perquè va entrar sa República.
Lo que passava a Ilarruecos ho sabiem tot, era a Espanya i a Mallorca que
no s'enteraven perquè el duien d'ai^agat tot. I jo veia que en queien
molts, en mataren un de Selva, un tal Jaume de ca's Caret que era un pa-
rell de quintes més vell que jo. Tota sa meva quinta va anar a Marruecos
sa d'es batalló 62 d'Inca i jo me vaig dir: " Ara tenc que anar cap a ca
nostra i no m'hi deixaran estar ni un dia?". I no vaig voler tornar, te-
nia molt de capital i ho vaig fotre; mon pare no me volia deixar per c.
allà tot sol per por que no tornàs més. I teniem mésde 22.000 dòlars.

-I això era Io que havieu anant estalviant d'ençà que ereu allà?
-Si, Io que llavonses va venir tot tan malament que res valia res i

no hi havia dobbers. Haguéssim pogut viure noltros per allà, tots sols,
no hagués vengut jo...hi havia 3 o 4 periòdics i les comprava tots per
veure mem quin me donava sa ditada de mel, una bona notícia pes qui erem
pròfugs o desertors. Va ésser s'any que en Franco va anar a Bones Aires
amb " s'aeroplano", va ésser es primer que atravessà es " charco" i el
Rei Ii va demanar, quan tornà: " Dim que és Io que vols de ses Amériques
ell Ii contestà: " Estaria content que indultàs tots es desertors i prò-
fugs que hi ha allà". I jo era pròfug. El rei Ii concedí. Noltros, per
tornar a Espanya, teniem que pagar una quota fins que tenguessim sa lli-
cència absoluta, però no me record d'es què. Sa qüestió és que vaig ve-
nir, però pagant es passatge, eanse ésser repratiat. Aixi m'en puc anar
cap allà en voler. En es barco on vaig venir n'hi havia 350 que no pa-
gaven ni un cèntim. Mallorquins en vengueren molts, però noltros varem
voler pagar per ésser " libre" d'anar on volguéssim,

-Quan estiguéreu a Cuba, viatjàreu molt per dins s'illa?
-Si, de Santiago de Cuba fins a l'Havana he passat per tots es pobles

quasi, quasi, no ésser es de per sa vorera, per part de Ia mar. He estat
en es ramal que surt de " Ciego de Avila" fins a " Nuevitas". Per allà,
11 l'Esmeralda", per " Velasco", " Iloron"," Placetas del Sur", " Trini-
dad", " Santa Clara","Guayacanes ", " Majagua", " Guatibunico", " Zaza
del IIedio",on s'hi aturava es tren per menjar i descansar un poc; hi ha-
via unes taules ben llarges que omplien de menjar. Tu pagaves un duro i
podies menjar tot Io que volguessis, vol dir que si menjavas aviat i te-
nies gana, t'en passaves més de dos duroade menjar. Jo cada vegada m'hi
aturava perquè, vadéu!, feien bon menjar, i eren d'aquells..." xinos",
no,..." japonesos". Són molt trempats aquests!

-Quan feieu carbó, tenieu qualque horari de feina?
-Si feia lluna, l'aprofitàvem. Feien ses sitges de 2.000 i pico de

quintars cada una, d'on treiem carbó quasi, quasi, un mes, cada vespre.
A les dotze mos aixecàvem quan era cuita sa sitjai mos posàvem a treure
carbó fins que era de dia. Mas afanyàvem per treuper- ne molt. Llavors
anàvem a prendre cafè. Es carbó el treiem amb un"garabato" que és com un
ganxo, i un parell d'estirassos.

-Tinguéreu problemes amb sa gent de per allà?
-Amb sa dona d'un " jefe" de sa policia. Me va encalçar i me va dir

de tot, jo me vaig tenir que aguantar. Com que Ia vaig insultar. Resul-
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ta que en es temps d'en " Machado" varen retirar tots es barrios de
ses dones aquestes i estaven per mig d'es poble; com allà sempre fa ca-
lor Ia gent està a Ia fresca i jo Ia vaig insultar pensant que era una
d'aquestes que fan favors. Això va passar a Florida. I va passar que
era sa dona d'es " jefe"de policia, més gran que jo. Me va dir de tot.
I sinvergüenza, i " gallego" -per ofendre te deien aquest nom-. Vaig
tenir que callar perquè si no m'hagués fotut un tir ( mataven en ets
espanyols com si res). Me vaig salvar d'aquesta i és es " recuerdo"
de Florida.

-Heu parlat abans d'uns diaris que compràveu, quins eren?
- Record"El Mundo", " La-Marina", " El País" i " Excelsior". N'hi >

havia de bromistes: " La política cómica", " La semana cómica"... Es
diari " ElPaís" tenia una esquadrilla d'avions per repartir, mollaven
des de s'avió i un espanyol en manava un, per cert, era un " jefe", Ii
deien es " Potaje". Era s'unio.:diari que disposava d'avió per repartir,

-Tots ets 11 anys, vàreu estar es es mateix poble, a " Placetas"?
-La major part sí, però llavonses

vaig estar Ia major part de 3 mesos
a un hospital de Sta. Clara perquè
vaig collir es tifus. També vaig es-
tar per Trinitat un any i pico.

-I amb quin barco tornàreu?
-Amb un vapor, M Marqués de Co-

millas", un que va venir quan sa
guerra civil ennes port de Manacoe.
Era un bon barco i vaig passar gust
de venir amb ell. Tornarem en 18 dies.

-Fereu escales quan tornàveu?
-Només a Nova York. Hi varem estar

tres dies, d'allà m'en record d'es
II Puente de Broklyn", n'he passat per
damunt.

-vareu visitar sa ciutat durant es
tres dies?

-Sí, però no tens temps de veure res.
Què valia es viatge?
-Valia 400 ptes i tornada 60 dòlars
-Vos va sebre greu tornar?
-No, perquè hi havia sa familia i

tot això. Lo que me va sebre més greu
és que vaig arribar i vaig tornar
collir es temps dolent. Vaig tornar el
31 i Ia gueraa començà el 36, si l'ha-
gués sabut m'hagues tornat abans de que començàs, perquè allà tenia
formes de viure bé. I es menjar m'agradaya molt i ses costums també.
I es modo de tractar sa gent també.

( Aquest extracte d'entrevista a Joan Llompart Perelló, fou rea-
litzat per Antoni Ordines Garau a Ciutat. Està escrit literalment,
tal com l'entrevistat anava parlant)

PAPeße&to pezeuo
PreutfCL f Material &c0lar

C/ cSnexs^ *eu44
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DESEMBRE - 1986

Si repassau el darrer número de "Sa Co-
muna",veureu que vos deia que podria esser
que enguany arribàssem als 1.000 litres
d'aigua. No ha pogut esser,encara que ha
faltat molt poc: tan sols 21 ls., és a dir
que durant l'any 1986 al nostre terme ha
plogut un total de 979 litres, com podeu
comprovar al resum que vos donam dels dar-
rers quatre anys. El mes de desembre també
ha estat bastant bo, i en quant al total
anyal, hem superat en 179 Its. Ia mitjaque
hauria de ploure cada any al nostre terme,
que com sabeu són uns 800 lts.

RESUM DELS DARRERS 4 ANYS A SELVA

La nota més destacada d'aquest resum és
que l'any 1986 ha plogut més del doble que
el 1983, que com recordareu va esser unany
sequíssim. Un altre detall que podeu notar
és que cada any va augmentant el volumd'ai^
gua ploguda, fins a superar, com hem dit,
Ia mitja que toca al nostre terme. No és
estrany,ido,que se vegin tan poques finques
sembrades. Es que els campers no han pogut
acostar-se a les seves terres. Hem demanat
l'opinió a uns quants pagesos que ja han
superat els 70 anys, i , Ia veritat és que
no recorden cosa com enguany,ja quesempre
solien tenir uns quants dies de bona saó
per poder sembrar faves, ordi, blat i civa-
da; però enguany, res de res. Poc gra se
podrà recollir.
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RELACId DE PLUJA DES DE L'ANY 1973

de C A I M A R I :

Any 1973
" 1974

Any 1975
" 1976

Any 1977
" 1978

Any 1979
" 1980

Any 1981
" 1982

Any 1983
" 1984

Any 1985
" 1986

847'5 litres
937'6
898'6
906'6
638'1
827'6
820'5
757'7
564'8
593'1
408'8
592'7
509'3

1.021'0
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L'encarregat del control meteorològic
de Caimari: T ...

Jaume Mairata Mir.
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E/s joues cnft>rmen. . . .
La possible creació a Selva

d'una associació juvenil és se-
gur que serà noticia que intere-
ssarà als joves d'aquest poble.
Estarà integrada pels joves de

14 a 25 anys, i les seves fun-
cions, a més de mantenir unida
Ia joventut del poble, seràn di-
dàctiques, esportives i cultu-
rals.
Sa formació d'aquesta associa-

ció ha estat possible gràcies al
treball de'n Joan Rotger Seguí i
a l'ajuda d'un parell de joves,
que per començar, han constituit
una junta provisional vàlida fins
a Ia legalització del grup.
La junta és Ia següent:
-President: Toni Tortellà Soler
-Vicepresident: Ignasi Valls Al-

cover
-Secretari: Santi Morro Soler
-Tresorer: Josep A. Gonzalez

Rodriguez
-Vocals: Miquel A.Femenias

Jaume
Joan Rotger Seguí
Josep Vallori Pons
Josep CoIl Mir
Llorenç CoIl Real
Bartomeu Alcover
Vallcaneras

G E N E R 1987

I què en direm d'aquest començament d'any.!Vaja
un gener! Durant 16 dies ha caigut aigua en més o
manco quantitat. Ha estat un mes força banyatifret
Molta d'aigua, un poc de neu i temperatures baixes.
Amb una paraula, temps d'estar a ca seva i ben aprop
de sa foganya. En un mes ha caigut en el nostre ter-
me quasi un 30% de l'aigua que toca ploure en tot
l'any. No és estrany que per totes parts brolli ai-
gua: aubellons,torrents,parets, finques anegades...
és una cosda que feia molts,pero que molts d'anys
que no se veia. Pareix que l'any 1987 no mancarà ai-
gua ni a Selva ni a altres llocs. Volem deixar cons-
tància de que durant una partida de dies hi va haver
molta de neu a les muntanyes. Resumint: un vertader
GENER.
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Per ANTONI TORTELLA

Les causes de Ia legalització
del grup són:
-poder rebre subvencions del Con-
sell Insular de Mallorca

-preparar un poc els joves per
viure en aquesta societat demo-
cràtica

Cas que no es legalitzàs, no se-
ria possible rebre subvencions i
per tant, el material que ens fa-
ria falta no es podria aconsseguir
i les funcions de l'associació que
darien afectades.
Per acabar, els que vulguin for-

mar part d'aquesta associació es
podran dirigir a n'en Joan Rotger
Seguí.
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F R A N C E S C A G A R I FLORIT
" M a d ò P a q u i t a de Ca Na
BeI Cocovera" .Ten ia 92
a n y s , v a m o r i r d i a 8 - XI- 8 6
al car rer des Pou^oscar i

MAGDALENA BUADES PONS
Na Magdalena"GILA".Tenia 77

anys, va morir dia 21-XIP86
al carrer des Nord,ll-Caimari

MARIA COMAS FIOL
de "Can Beneit".Tenia 89 anys
i va morir dia 5 de gener-87
al C/ Verge de Lluc,3-Caimari

M A C I A M A R T O R E L L MATEU F R A N C E S C A S A S T R E T O R T E -
"En Macià de Can Jordio" LLA -"Madb Piva" tenia
Tenia 50 a n y s . V a mor i r 85 a n y s , v a mor i r dia
dia l l -XI-86 al car rer 2-XII-86 al car rer de
de Sa v o l t a , l - C a i m a r i Sor Maria dels Dolors-Moscar

MATEU PALOU MORRO PERE VALLORI MUNTANER
de "Can Llasinto".Tenia 68 En Perico "Majoral'.'Tenia
anys,va morir dia 21-XIP86 80 anys,va morir dia 29-XII
Viviaal CMe Sa Font,13-Selva 86 al C/ Llevant,19-Selva

LLORENÇ RIERA BONAFË
de "Can Toi".Tenia 78 anys
iva morir el dia dels Reis
al CMeI Vent^3-Biniamar.

MARIA REYNES SASTRE
"Na Maria Beneta".Tenia 82
anys.Va morir dia 8-1-87 al
carrer deS'OlivaretL3^elva.

CATALINA FAR SEGUI
de "Can Cameta".Tenia 74 anys
va morir dia 10 de gener.

'Vivia alC^ V.de Lluc^3-Caimari
. SA COMUNA-24

GABRIEL SEGUI VALLCANERA:7

Li deien en Biel"Calet"
Va morir dia 15 de gener al
G/ TersaL16-Caimari.Tenia

fn anvs.

MIQUEL AMER LLOMPART
L'amo'n Miquel "Canonge"de
Moscari.Tenia 76 anys.Vamo-
rir a Muro dia28de gener.
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JOANA SOLIVELLES COLL
de "Cas Potecari",Tenia 77anys
vivia al C/ dels Angels^3-Selva
va morir dia 30 de gener

MIQUEL PLANAS LLOMPART
"N'Ortega". Vivia al 0/ de Sa
Font,12-Selva.Va morir als 68
anys dia 1 de febrer.

Encara que no tenim retrato volem fer constar que:

-En MIQUEL FEMENIAS MARTORELL, en Miquel "Mosset",va
morir dia 17 de november-86.Tenia 55 anys i vivia al
C/ de Ia Soledad,3- Selva.

-GERONIA MARTORELL SASTRE, Madó Geronia deCa sa Ginyete
va morir dia 6 de febrer.Havia complit 92 anys i jaen
feia uns quants que vivia a "Ses Germanetes"-Palma.
Era germana del Capellà Esteva Martorell.

DESCANSIN TOTS EN LA PAU DEL SENYOR

*tvatxements *
GABRIEL MORELL SERVERA,fill de Jaume (Caimari) i de
Catalina (Inca),va néixer al G7 des Fornassos-Caimari

dia 4 de desembre de 1986

RAQUEL CARRICARDO SALAZAR, filla de Pere Benet( Cami-
les-Granada) i de Felisa (Los Santos Maimone-Baaajoz)
va néixer a Biniamar dia 11 de desembrede 1986.

MANUEL PEREZ MATEO, fill de Manuel (Badajoz) ± de
Isabel (INca). Va esser el primer nadó de l'any 1987
al nostre terme.Va néixer dia 9 de gener alC7 Verge de
Lluc, 11-2 -Selva.

SAVINA MORA CARRETERO, filla de Jaume (Palma) i de
Silvia (Pollensa).Va néixer dia 22 de gener al C7 de Ia
Rosa, 13 Selva.

cs>CcLsamenes a&
ENHORABONA A TOTS AQUESTS FELIÇOS PARES.

Dia 18 d'octubre de 1986, a l'església parroquial
de Selva es varen casar en JAUME BUADES PONS,de Cam-

r>anet i na FRANCESCA MARTORELL SASTRE,de Selva,neta
de l'amo'n Llorenç "Pipa"

N 0 C E S D'O R

El passat dia 7 de febrer celebraren el seu
50 aniversari de matrimoni l'ameAi FRANCESC MORRO POL
i na .MARIA MORANTA VICENS. EIs seus fills,germans
i nets lis dedicaren una festa familiar, on no hi faĵ
tà bulla i alegria.

Per MOLTS D'ANYS L'amo'n Paco "Nesse" i madò

'Iaria • Jaume Mairata

Per viure bé demà,
vingui a"kCaixa"avui
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Damunt un pujol alegre
es poble de Selva està
sempre es sol hi sol pegar
i s'oratge que ve d'Auxella.

L'Església ben situat
és igual que una lloqueta
ses cases replegadetes
com pollets a n'es costat

Si a l'Església voleu anar
s'escala és preciosa
tan pobre com ses senyores
que més podem demanar.

I un"parque" que també hi ha
tothom hi sol acudir
per poder-se divertir
si cap funció s'hi fa.

Hi ha se Creu de Can Cota
que és un gran mirador
un dia clar i de claror
veuen s'illa de Menorca.

Vistes n'hi ha de molt guapes
per tot Selva en Io redó
des des campanar major
deven veure d'allà mapes.

Pes carrer de sa Noblesa
a Valella mos n'anam
i sa Placeta no trobam
perquè ara Ia mos han presa.

I es clot de Camarata
que no podem oblidar
ets arbres que allà hi ha
tenen ses fuies de plata.

Sa "placa" de S'Olivaret
sempre l'havia vista a n'es número 1
i ara l'han haguda de dur
a sa paret de Can Catxet.

Si anau cap a sa Tanqueta
que d'oliveres veureu
pes pinar d'en Llull passareu
i per s'olivar que dur sa Careta.

Des Cabanyal cap a ses Torrenteres
quants de pics hi he passat
i caragols hi hé cercat
per parets i per voreres.

Llavors tenim Cas Jurat
\ tot es camp de ses Deveres
finques de bons i de veres
que nostro Senyor ha creat.

I pes camí de Moscari
que n'hi ha d'ametlerar
tot és digne d'adminar
allò és com un relicari.

I si prenim pes Diumenges
anant cap a Son Macià
allà podrem contemplar
finques que s'hi fan ses feines.

Anant a sa font de Valella
pes camí de Cas Xorquet
és un camí molt estret
amb batzers per sa vorera

Que SI que s'arreglarà
amics sa font de Valella
i serà sa Plaça més bella
que a dins Selva hi haurà

Dona Catalina Amer
un bocí podria dar
i Ia podríem eixamplar
dant Son Bonet i es Ferrer.

Son Priam brevejarà
amb aquesta font tan guapa
Valella i Camarata
crec que enveja Ii tendrà.

Ara pegam a sa Sort
i es tros de Ca S'Angelí,
per Cas Carro un bon bocí
i a sa Tanca dén Nofre volt.

Pes camí de Cristo Rei
és un gust es passar-hi
de vert i de tant de pi
quin pissatge més bell.

De sa Tanca peg tot dret
i a Cas Potecari he sortit
través per Can Plandolit
i surt a S'Olivaret.

Crec que bé he voltat es Poble
cap aquí i cap allà
per mi ja heu deixaré anar
que ja estic cansat de moldre.
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PEP VALLORI " ERISSONA"

Selva- 27 d'abril 1986.



FOTOS: Presentació de Ia Coral

i Ball de Carnaval (1986)




