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^iwiAn**: îesU de t'atqua,
i à

Un any i mig després d'hàver començat les
obres,el dia 7 de març es va inaugurarofi-
cialment el servei d'aigua potable en el nô
tre poble.

L'aigua a Biniamar, podem dir que ha es-
tat l'empresa més important i més desitjada
en el nostre poble.Un projecte d'uns vint-i
cinc milions de pessetes que s'ha duit enda^
vant sense que hagi representat cap tipus
de gravamen impositiu ni deixi hipotecat el
nostre poble ni el nostre Ajuntament.

La financiació d'aquest projecte s'ha po_
gut fer mitjançant el "Canon d'energia".
L'Ajuntament estima oportu,segons paraules
del nostre batle, reafirmades pel batle de
Selva: "fer justícia amb el poble de Binia-
mar i que disfrutes d'uns doblers que en
certe manera Ii perteneixen.

CaI dir que encara manca realitzar un
anexe del projecte inicial, que suposa uns
tres milions més de pessetes,i que solucio-
narà de manera inmediata,els problemes de
clavagueram dún parell de cases que no es
varen incloure en un principi en el projec-
te inicial.

FESTA DE LA INAUGURACIÓ

El dissabte dia 7,tambe s'inaugurà lare_
forma realitzada en el cementeri, i que ha
suposat una inversió de més de dos milions
de pessetes gràcies al PIa d'Obres i Senreis

A Ia festa de inauguracióhi assistir
D: Jeroni Alberti,president delConsell In-
sular de Mallorca, a més de les autoritats
del nostre municipi. També hi assistiren
els batles veinats d'Inca, Lloseta i Mancor
de Ia VaIl. •

La col.laboració del poble de Lloseta ha
estat molt important per a Ia realització
final del projecte d'aigua a Biniamar ja
que el suministre de l'aigua es fa mitjan-
çant Ia xerxa de LLoseta, igualment pel que
fa al clavegueram de les aigues brutes.

A les 5'30 del capvespre del dia 7 arri-
baren les autoritats. A continuació se diri^
giren al cementeri, on després de recorrer-
Io es feu l'acte de bendició per part de
D. Bartomeu Pons,vicari espiscopal de Ia
comarca d'Inca i resident entre noslatres.
Després a Ia Plaça de Sa Quintana es va fer
Ia inauguració de l'aigua potable.Parlaren
davant el nombrós públic assistent a l'acte

'<&tt*y

en Bernat Reus,batle pedani deBiniamar,
en Llorenç CoIl Solivelles,batle de l'A-
juntament de Selva i tancà el capítol de

parlaments elSr. President del Consell
Insular. A continuació es va fer voltaria
roda de Ia nova font mentres Ia banda de
Ia "Unió musical Inquense" tocava Ia músi-
ca de Ia Balenguera. El grup deball "Brot
d'Olivera"de Biniamar va ballar per atots
els assistents.

Finalment tota Ia comitiva d'autoritats
i el poble se dirigiren a l'Església nova
on es va fer una torrada per a tothom.



F E S T A DE C A R N A V A L

A les festes de Carnaval d'enguany hi ha-
gué una gran participació.El divendres a les

•6 de l'horabaixa se concentraren a l'escola
tots els nins desfressats per començar Ia rua
infantil,despres de passejar per uns quants
carrers acabaren a Ia plaça on es va prendre
foc al fogueró, encara que no no es va encen-
dre massa bé, i a l'endemà pogueren donar^Li
foc una altra vegada. A Ia plaça hi havia co-
ca dels darrers dies per a tothom i devers
les 9 i mitja del vespre començà un ball ben
vitenc, amenitzat per un conjunt musical.La
participació fOu molt animada i cal destacar
Ia gran quantitat de fresses que se concentia
ren al ball.La festa durà fins a les tantes
de Ia matinada.

CAMPIONAT DE F U T B 0 L E T

A principis de març va començar un torneip
de futbolet per a nins de 7 a 10 anys i un
altre per a nins de 10 a 14 en el qual hi pa-
ticipen equips de Buher,Campanet i Mancor.Al
nostre poble s'han creat dos equips.

EIs més petits després de perdre el pri-
mer partit en el camp de l'església nova^s'ej^
pavilaren i conseguiren una important victò-
ria davant l'equip de Búger.

L'equip de 10 a 14 anys va perdre els seus
dos primers partits, per circunstancies divejr
ses no ha pogut tenit tota sa plantilla al
complet.

Volem animar a que se vagin organitzant
competicions i actes d'aquest tipus, ja que
a part de Ia importància esportiva volem des-
tacar el valor que tenen les activitats recre
atives per a fomentar Ia amistat.!ENDAVANT!

ROKERIA DEL DILLUMS
DE PASQUA

El dia de sa mitjana festa, dia 20,
coin s'ha ana.t fent clurant els darrers
anys, els biniar.iers celebram Ia puja- •

• ca a l 'ermita per venerar a Ia !'are
de Béu de Ia Reconciliació. El diven-
dres sant Ia davallarern a Ia Parrò-
quia per a presidir les celebracions
de Ia set/nana santa i així el dilluns
de Pasqua, daraunt les onze del rna t í ,
se sortirà en processó can a l ' e rmi ta
i una ve^ada a dalt se celebrarà Ia
missa i després es farà un p.a aoib ca-
ritat. Fsperair, que sa festa surti1

tsn lluïda com ha estat fins ara.
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L'equip de futbol Bar Xilvar
ha realitzat una bona campanya es
portiva, tot i que fou eliminat ~
de Ia lliguilla en Ia que es juga
va un viatge a Ibiza. L'equip ~
que va eliminar el Bar Xilvar, a
Ia tercera ronda eliminatòria va
esser L'Oli Caimari, que se va '
classificar per penalts.

El Bar Xilvar ha desenrotllat
una campanya completa, quedant en
Ia posició classificatoria millor
des de que competeix. La tercera
plaça aconseguida es mostra i aval
)er emprendre amb més ganes, si hi
cap, que enguany s'ha demostrat.



Cu O • . 'f I SA COMUNA 5VL nfttta de tv'cyweç
tì&tia. o Mg^uU.?

El Puig de n'Escuder -també anomenat "de ¿'Escuder"-, està situat a escas-
sa distància, al noroest de Gaimari, El bordejen, per una part el Comellar dets Horte
-pel que discorren, a vegades amb mútua confusió, el torrentó i el camí que d'aquesta
possessió devallen-, i per l'altra, el Comellar de sa Coveta Negra pel que també bai-
xa el torrent que porta el mateix nom» Una mica més amunt, a Ia dreta del torrent,
s'enfila i serpenteja el Camí VeIl de Lluc. I just en el punt on es creuen ambdós co-
mellars, s'aixeca el Puig den'Escuder. EIs aprop de 300 metres d'alçada a partir de
Ia seva base -escalonada pels marges de les rotes que l'envolten-, es presenten als
ulls del viatger en forma d'abruptes penya-segats de parets nues. La verticalitat de
Ia cara sud només és interrompuda per les coves i els cingles que tanmateix, no min-
ven el seu caràcter majestuós i inaccessible, això darrer malgrat esser de propietat
comunal.

Les dificultats que ofereix Ia
seva escalada, juntament amb els 572
metres sobre el nivell del mar en
que es situa Ia cimera, probablement
serien els principals arguments a
l'hora de justificar Ia llegenda po-
pular que, des de fa segles, Ii atrj
buiex el caràcter de lloc fortificat
en temps dels moros. Aixl ho confir-
men una descripció del terme de Sel-
va de l'any 1848 (1) que, literal-
ment, diu: "... y siguiendo en Ia
misma dirección hay el Puig den Escu
der o fortaleza de los moros..."; i
un manuscrit de 1884 (2) on trobams

"...Sobre Ia meseta o plano de Ia cumbre del monte llamado vulgarmente Es puitx de
n'Escudé (...) existen todavía algunos restos o ruinas de un edificio antiquísimo pro
bablemente anterior a Ia conquista en que los moros habitaban este país y seguramente
eligieran aquel lugar tan escarpado e inaccesible como una fortaleza inexpugnable pa
ra su propia defensa, tal ha sido siempre Ia opinión popular".

Pero sembla que Ia llegenda -trasmesa oralment fins els nostres dies—, tann
bé es recolza en Ia presència, si bé cada vegada més escassa, de trossos de tests es-
pargits sobre el cim i les rotes abaix adjacents; l'origen i funció dels quals nengd
sap explicar. Es a dir, si exceptuam una versió quasi de rondalla que -segurament anrt
ànims de satisfer Ia curiositat dels al·lots-, deia que els moros es tiraven des daH
del puig aficats dinsgrans alfàbies de test.

Una vegada establits els dubtes suficients sobre Ia possibilitat històrica
de l*existencia de "qualque cosa1.1 en el Puig de n'Escuderj el que tampoc pareix segu
ra és l'autoria àrab. Convé aclarir que Ia cultura popular mallorquina ha atribuït
als moros totes les construccions antigues, bona part d'elles d'origen prehistòric,
fent sinònims el "temps dels moros" i Ia prehistòria. Aquest desgavell cronològic
s'explica pel fet de que els àrabs són els darrers que ocuparan i aprofitaran les
construccions antigues que ells ja han trobat realitzades quan arriben a l'illa.

Ja advertits de Ia inseguretat que suposa qualificar de "moro" el que hi
pogués haver, el que sí és cert és que davant Ia Cova Primera -situada dins el Come-
llar dets Horts al peu de n'Escuàer-, es varen trobar, quan es feien clots per a sem



brar-hi arbres, gran nombre de cala-
veres humanes amb altres objectes es
tranys i molt deteriorats, entre els
que hi figurava una petita espasa ro
vellada, que fòu cedida a un antiqtta
ri anomenat Alvaro Campaner, Això suc
ceïa entorn de l'any 1854» TaIs tro-
balles (3) foren datades del temps
de Ia cultura de les coves (2000 -
1200 a.G.); si be* potser no guardin
relació directa amb Ia llegenda/his_
tòria del Puig de n'Escuder qui, tê
timoni mut, guarda gelosament el se-
cret amb Ia complicitat del temps«

Sa Cova Primera, en el Camí dets Horts

Antoni Ordines Garau

NOTESt (1) J. LLADO: "Descripción del termino de Ia villa de Selva hecha en 1848 por
él Jr» D« Juaq Ferragqt"» Programa Pestes Selva, 1963»

(2) P. MORRO: "Nociones históricas del pueblo de Caymari'S 1884.

(3) Apareix inventariat a J, MSCARO PASARnJS: "Monumentos prehist6ri6os y pro
tohist<5ricos de Ia IsIa de Mallorca"> núm, 1, Graf» Miramar, Palma, 196?«

^ Concertc ¿Z lcL ¿>m¿ £

La coral des puig de Selva va oferir al poble un concert de
quaresma,el dia 4 d'abril a l'església parroquial de Selva.

Dirigeix Ia CORAL, Dn. JOSEP TORRENS i el progama va esser el
següent :

Dins el mar, Ia vela blanca
A Ia ciutat de:Napols
Miserere
Canticorum Jubilo
Dolç rossinyol
El vent
Cançó de sa neu
Vagabundages
Amor que tens ma vida (Pavana)
Donmine, nonsum dignus
Canon de Ia pau
Copeo matancer

MAIDEN- RIERA
POP. MALLORQUINA
LOTTI
HAENDEL
POP. ANGLESA
POP. POLONESA
POP. MALLORQUINA
CORHELOUR
ANONIM S. XVI
VICTORIA
TERRAL
POP. MALLORQUINA

També Ia CORAL DES PUIG DE SELVA actuà el passat diumenge,
dia 12 d-Abrll,.a l'església Parroquial de SA POBLA.

concert de quaresna
SA COMUNA 6



Altra cosa a. afegir es que el mes d'octubre de l'any passat
el CONSELL INSULAR DE MALLORCA aprovà el projecte presentat per
l'ajuntament de Selva, el qual proposà arreglar Ia casa municipal
del nostre poble de Uaimari per tal de fer-hi una casa de cultura
o casa del poble.
El presupost d'aquest projjecte éá de II.O85.669 railions de pts.,
de les quaks 4.6I9.O29 ailions dels abans anomenats són del <;.I.M.
2.77JU4JC7 de l'estat i 3.693,223pts de l'ajuntament.

Be ido aqupst proyecte ja és fa; el passat roes de gener co—
mrnçaren les obres de Ia dita casa de cultura del nostre pobleo
casa del poble» qüestió que encara s'ha de determinar.
L'edifici serà de tres plantes;

-̂ a planta baixa estarà destinada als nostres estimats padrinets,
nets.

-Al primer pis hi haurà una sala d'actes i les ofioines raunici
pals.

- El segon pis serà destinat per a Ia bialioteca municipal,
iots esperam que les obres acabin prest.

COOPERATIVA AGRICOLA
de CAIXARI

£1 paasat dissabte dia 28
de Març, Ia cooperativa agri-
cola de Caimaricelfbrà Ia
seva assemblea general de so-
cis de caràcter ordinari.
A l'assemblea es feu el balanç
de l'any passat» es rifaren
tres xots entre els socis, i
a més s'eltgiren o es reelegi-
ren una sèrie de càrrecs de Ia
directiva» càrrecs que aca-
baven aquest any»
Xerrant de Ia cooperativa
cal afegir que el ps>oper
any I<J88 es complirà el 75e
aniversari de Ia seva fun-
dació com a tal cooperativa
com ara Ia coneixem

PARROQUIA DE ;
LA niMACULADA CONCEPCIO

Per les properes festes de
SBTKANA SANTA Ia nostra parrò-

q"uia te preparat els s-seguents
actes religiosos;
- El dia XOa les 8 del vespre
tindrà lloc un acte penitencial

- Dia Ua les XI del matí tin-
drà lloc a l'església vella Ia
benedicció dels rams i processó.
Al capvespre a les 5 recordarem
els tradicionals £2 sermons, hi
haurà el via—crucis comentat.

- EL DIJOUS SANT a les 8 del
vespre tindrem Ia celebració
del sant sopar juntamentamb Ia
processó»

- SL DIVENDRES SANT també a les 8
del vespre celebrarem solemne-
ment Ia mort de Jesús amb pro-
cessó-

- PASQUA DE HEiJSlJRHECCIO-
La gran festa de Ia cristiandat
és Ia que tindrà lloc el diumen-
ge a les !{»acompanyarem prece-
ssonaliuent a Jesús i Maria.

SOLPAS E1 solpàs tindrà
lloc els dies 23» 24 i 25 al

capvespre. gA COMUNA 7|



: ̂  '¿5a^naaa£ 3.'cL ', 6aimcirlfy
rau..???****' Pintures* P«Peri, "confetti", vestits, alegria i sa-

Aque.t. .an algun. del elements que fan del Carnaval un« die. ale-

n™£; ï Í de bulla» die» en *1 q««l» ela maldecap» i els
oblemesqueden un poc arraconats perquè les il.lu,ions Fantasio-

dedies tjOS' * les F«-u»t«cion« an,agades comandin un parell

Be idòofttcara que aquests 7 dies ja hagin passat, i que Ja
fïîV! la <*uaresœa' f*re« memòria d'allb que fou el CARNA-»Ai* a '-aimari.
Co. cada any el CARNAVAL començà el Dijous Jarder.

Aquest dia, a les tres del capvespre, i encara que fes un poc

'KÍr*,qíaSa t0t *1 P°.ble era * la placaí *18 «l·l-t, de l'escola
publica i les mestres s'havien desfress*ts i es trobaren a Ia pla-
ça per després trescar pel poble.
A l'hora del berenar feren una petita festa a les escoles amb un

«c que havia estat preparat en coses fetes per les mares dels
•1•lots.

™eES; PRINCESES*G*N3TBRS, PERSONATGES DE TELBVISIO, i PROTAGONIS ,
TES DELS SOMNIS INFANTILS e. passejaren pel poble, »ostrant Ie.
seves il.lusions.

També" es celebraren balls ± concurso, de Fresses al bar
CA N TOMEU i al PUB STONS.
¿1 ball i concurs del bar CA'« TOMEU fou Divendres, mentre que els
del Pubfou Dissabte. i¿ls vestits o disfres.es guanyadors dels pre-
mis, foren vestts en el quals es valorà Ia imaginació, l'elegancia
i Ia originalitat: PIERROTS, UNA PARELLA DE BURGESOS DEL S XVI
una SENYORA MOLT AMABLE, UNA DAMETA, UNA PARELLA DE MOROS,

una PASTENAGA, UNA PEPA ANTIGA , UNA MALETA, foren els vestits
personat&es que guanyaren els concursos.

nels SUINTS^*" tambe' e" Celebra una P*tita ™«ta organitza«.
els QUINTOS d,enguany del poble de Caimari els quals hi partici

parende forma molt activa amb el propi exemple disfressant-se
hi hagué QUINTOS KUNG- FU, QUINTOS MACARRES, QUINTOS INDEFINFTS
o tc •

l*alegriadel carnaval tomà sortir al carrers del poble a pas-
turar aquest di..abte no sol. pels carrers del poble de Caimari
smo també pels de Selva amb els nins més petits i no tan petits.

El passat dia 11 del mes d'abril el poble de Caimari es converti
en el meravellós regne de lcsERRES, o sigui :
R de RENOU... R DE RALYE i R DE RAM. Doncs sl, qui sap per quin
sant motiu'NOSTRE SENYOR JESUCRIST fou rebut amb fum de cotxes en lloc
de les típiaues oliveres les quals passaren a segon terme,i els
crits^de goig del Jueus foren apagazs pels motors de dits cotxes. Com
era d esperar el que més cridà l'atenció fou el RALLYE.

^Era normal doncs un RALLYE sols en'tenim un al'any, però del RAM
tambe només en tenim un,no es ver? . Però Ja es sap

SA COMUNA 8 EL BOC TIRA SEMPRE A LA MUNTANYA !



GLmetter? i Gmetles
Per Margalida Coll

El protagonista vegetal de Ia
nostra illa és l'arnetler, per una
sinple raó ; per Ia seva explosió
floral. El seu enguany es realit/a
ai'iL retràs però ja es diu:

-Aiiietler no facis via
que gelarà qualque rii?..

-Flor de gener,
no n'uriiplen un paner.

LA FLGKACIC

fiians tar.bé el cone¿ueren i foren
ells els qui el varen introduir
a Eàpftya. A Malloca va arribar molts
d'anys després, uns diuen que va
ésser introduit durant l'entància
de Jaurr,e II a l'illa. L'arr,etler,
àurant aquest ternps, predominava
üiolt a Se^lèr En els segles XVIII
i XIX, l'ametler tengué molt
plendor.

Ul VAKIEr

a es-

* nno î  * * ' *T 1 r nT T^t2QKTS b Aiv»LILJLno
Lëpcca de florac6es fa entre

r,iitjans de gener i ,¡,itjans de fe-
brer, però aquest fenomen a vegades
es pot adelantar o ta-.bé es pot eii-
derrerir, segons el cli'tia'que reini.

La iiietereologia influeix ¡r¡olt en'
1 'etapa de floració. També ni ha
altres factors que influeixen, així
tenim Ia pluja i Ia teruperatura.

Hi haurà molts que es demanarari
perqué uns ametlers floreixen abans
que els altres. La resposta a aquest
interrogant és que no tots els ai>iet-
lers són iguals, sinó que hi ha una
infinitat d'araetlers.

L'AMETLEH: Ui>ARPKE HOLTANTIC
L'aii;etler corr.ú de Ia família de

les rosàcees és originari cl'At='ia o
del nort d'Africa. Aquest arbre ja
era conegut fa molts d'anys, és a.
dir, ja es coneixia a l'antiguitat.

L'ainetla ja
ta.nbe a Meso
uuest fruit ¿uu

figura en el Gènesi,
nia es coneixia a-
anyn a. J._r.ls ro-

La floració prové de les dis-
tintes varietats d'arnetlers cul-
tivats en les nostres possessions

Les varietats d 'anetler venen
representades per Ia flor. F'l co-
lor quasi senpre sól ésser rosat
fort passant per altres tons. La
r;,ir]a ta,nbe canvia, segons Ia classe
dametler, així doncs, tenim uns
ametl ers que tenen unes flors gro-
sses i altres oue quasi no es veu-
en.

PHi:;CIPALS VARIETATS.

Lengama de Verdereta, de Poteta
de nainellet, de Lenyoc, d'en Fene-
ret, Vellaneta, ?intades,'d'en;Fra
u, d'en CoIl, Cresta de GaIl, d'en
Pou (reina de les a^etles), d'en
Ferreteres, Sense PeI, Agrines d'
en Trinxet.., 1 SA COMUNA 9



Gràcies a l'a^ricultur.? Alex
Llull, de Ia Plana, sabem tantes
varietats d'anietlers. També serons
Llull, cal afe^ir unes altres va-
rietats que tenen uri nom xocant i
curiós :

La I,are de Deu, dén Eollot, d'
en Fort, dén Eord, de Bou, d'en
Poteta, de Pinyol d'oliva...

'Els ametlers estan repartits
per tota l'illa: des de Andraitx
fins a Pollença, d'es FIa de na
Tesa fins a Santanyí, de Manacor
fins aCaíniari, d'Establiments a
Randa, passant per Inca, Canipos,
Calvià...

L'ainetla és un fruit ben apro-

fitat. Les.fulles serveixen per
al r;ienjar del bestià, les clove-
lles s'usen per cremar i l'ametla
(bessó) és un fruit molt comú en
Ia nostra cuina.

Una cançò qu.e recolleix quasi
totes les virtuts de l'arr.etla és:

Arbre de millors profits
com s'anetler no n'hi ha,
fa fulles pés bestià
ses clovelles per cremar
i ets bessons per fer confits.

Aquest reportatge ha estat redac-
tat danunt les aportacions de Llu-
ís Ripoll, en aquest tema.

ioM^
JF*Q

jotosa yitvar'A
Recordant al benvolgut amic
JAUME LLADO FERRAGUT

Amb l'antigor dels segles, lluminosa,
s'alça Xilvar tranquil.la, patriarcal
i madura de seny, terra joiosa
amb esperit d'arrel universal.

Terra que sent l'eseència de Ia dansa
1 els ritmes ancentrals, que es fan virtut
de germanor fidel i d'esperança,
amb batecs volltius de plenitud.

Terra de gent'honrosa i de dretura,
terra ferma t fecunda, de claror;
terra amb camins segurs cap a l'altura
i balconada oberta a l'horitzó.

PeIs graons de Ia pedra que es fa història,
per l'espiga més gràvida de blat,
s'hi projecte Ia vida i Ia memòria
de Ia joia suprema del passat.

De Sant Llorenç Ia venturosa festa
perdura al par del temps, solemnement;
i Selva, dels seus fills mare xalesta,
encén amb Ia paraula el pensament.

Avui, festa major de l'alegria,
tot té un significat més jubilós
perquè l'amor, Ia pau i l'harmonia-:
mostren el cor d'un poble generós.

Selva a Ia guerra mai no ha obert Ia porta,
perquè manté i exalça-els.drets humans;
i així esdevé més m&re-i. terra forta
dels homes que se senten més germans.

SA COMUNA 10 MIQUEL BOTA TOTXO
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T*OBAOA Of t'A*XiPRCfTAT û€ UMC

El passat mas da març ss cale_
brà a Sta. Llucia da Tilancor da -
Ia UaIl una trobada oberta a to_t
hom, ancara qua dirigida aspa
cialmant als consalls parro
quials, grups de cataquistas, ma
trimonis i jovas , així com al c£
lactiu da Ia t<arcara adad.

La trobada va essar organiza-
da pals capellans qua sorveixan
las distintas comunitats cristia_
nas de l 'Arx iprastat da Lluc,
com són Bugar, Campanat, fíloscari,
Caimari, Lluc, Sslva, filancor da
Ia UaIl i Biniamar. La trobada
comptà amb una ampla raprasanta-
ció da difarants col3ctius dals
poblas qu3 conr"orman al nostro
municipi.

Una confsr=bncia par part da
FiIn. Pap Estalrich, sobra "El
lloc dal saglar, dol cristià,
dins l'asglàsia i an al món". A_
quasta s.irví d3 punt de partida
psr a qua las ncmbrosas parsonas
asist3nts raflaxionassin sobrs
3! t3ma, cn comissions de tra
ball r3du'id3s, així com amb Ia
s-,na critica i Ia raf l3xio da
munt el tsma que fan al nostra
da "L 'ancontra" .

La finalitat ds ' l a mateixa a-
ra Ia da profunditzar 3n l 'estu-
di da dos punts quj Ia racsnt A-
sambl3a Diocasana va proposar;

- El laic en l'EsglIsia i el
món.

- Obartura da fEsgla*sia al
món. Evangalització.

També un assar un agrarJabla
motiu pr3r conaixer-nos un poc
más, als vainats d 'aquas tas an-
contradas. A c t 3 S d 'aquest tipus
-par quant sarví da int3rcomuni-
cació antr3 col.lsctius d3 difa-
rants adats i caractaríst iques-
s'havian de repetir amb más fre-
qu%ncia. Aquí quada això.

LA F4M ̂  ei n6u :

solucions
Par quà las grans uotancias gastan
milions i milions da dòlars amb ar
mamant innacassari en bombes nu -"
claars qua no utilitzan más que
p3T assus ta r , an Ia venda d 'a rmas
a paJLsos aconòmicamsnt pobres, si
saban qu3 cada minut mor an al món
una p3rsona ds fam?

P.3T qua no utilitzen aqusts mi-
lions de dblars an alirmntar els
pa'ísos on 35 mor tanta gant da fam?

La cosa ûstà molt malamsnt i al
grup da 7a. de cat3quasi crau qua
les grans potancias haurian da ra-
capacitar las sevas actituts.

I N P S A L T R E S TAPiIBE !

¿XPQ3XCXO

^* ¿o *"frX*JTtf
Durant les properes Festes de Ia

Creu, que tendran lloc dia 1, 2 y 3
de maig, exposarà al casal de so'n
Arnau Ia pintora Margarida> Marto-
rell Mar«é. La temàtica d'aquesta
exposició tratarà dels nostres pal
satges, coneguts per tots noltros
per quant als nostre poble hi està
quasi sempre present. La pintora,
com podreu observar, realça Io im-
portant que és Ia combinació del dl^
buig, en primer'lloc, seguitper el
color i Ia llum, que intenta captar
així com es dona a Ia realitat.
EIs olis que na Margarita presenta-
rà sdn fruit d'una tècnica ben apre_
sa, així com Ia concentració, Ia ab
sorció, que l'artista dona a conèi-
xer a les seves teles.

'SA COMUNA 12



¿ouenlul·i
a rfra. ser

La Direcció General oe Ia
Joventut, i7iitjam;ant Ia Con-
selleria d'Educacio i Cultu-
ra del Govern Dalear, té pre-
vista pel dilluns dia fi o:'aV>ril
Ia sortida al carrer del CAL-
KET JuVE. Aquest carnet per-
metrà els joves d'entre 18 i
25 anys obtenir uns desco;np-
tes que seràn del 10 al 15;*
en vana .̂ ran varietat de ser-
veis.

Efectivament són aés de
1300 eis coir,erCos o institu-
cions de les illes que s'han
sui.iat a aquest projecte de
Ia Comunitat Autonona, tal i
com a fet Ia Generalitat de
Catalunya. L'oferta d'aquest
carnet va des de les tendes
de confecció a les autoesco-
les, passant per rellotgeries,
tendes esportives, transports,
allotja::,ents, campaments, tea-
tres, exposicions, instal·la-
cions esportives, asseguran-
ces, turisme, òptiques, agen-
cies ae viat^e, etc.
Per obtenir el carnet jove,

totalment ¿ratuit, els joves
poaran dirij/irse a 4 sucursals
bancàries ( La Caixa, Ha :\os-
tra, ííanca I'Iarch i Lanc de IiI-
bao ) o a Ia ruateixa Pele^ació
de joventut.Tendreu ¡üés infor-
rnació per Ia televisió balear
i a Selva vendrà un entés en
Ia matèria per explicar-vos
tots els detalls.

Però pareix que aquesta, idea
pot dur enfrontaments entre
Ia Comunitat Autònoma i el -
Govern Central, ja que el Go-
vern ha anunciat Ia sortida,
pel juny, d'uri altre carnet
similar, ano'Tienat TAKJET1A
JOVEiI1 però aquest a nivell
nacional.
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La tarJjeta joven Ia :io-
creu adquirir tots els jo-
ves menors de PC anys, cos-
tarà BCC pts i Ia podreu
comprar als ajuntaments, c&i-
xes d'estalvi i associacions
juvenils. EIs descpmptef$ se-
ran d'un 10?'. i sóri aplicables
a viat^es, espectacles, trans-
ports, etc, essent vàliüa a
països estrun¿ers com França, i
Portugal, mentres que el -Carnet
Jove noir:es el podreu empreiar
a altres Corr.unitata Autonorres
co:Ti les del País i;asc i Catalu-
nya .
Així pareix que l'institut r'.e

Ia joventut nejociarà ar\:. ern-
preses rìe caire estatal ( ;;enfe
Iberia, Transmerìiterrania), :;-.en-
tre que les Comunitats Autòno-
mes s'encarragaean dels contac-
tes amb les petites i rnitjanes
er,preses d'àrnbit local que pu-
guin oferir serveis als joves.

La competència entre anbdues
targetes o carnets sembla ine-
vitable, competència que en tot
cas, serà beneficiosa per a tots
els joves, que d'aquesta rnanera
tendran a l'abast importants
avantatges en l'adquisició de
detenninats productes i en Ia
^utilització de distirits serveis

r* Rorcer^
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Les grasses sanguínies, també anomenades lípids, són les que ens
donen energia. Es produeixen en part a partir dels aliments i en part
són elaborades pel nostre propi organisme; circulen per Ia sang i arr_i
ven als òrgans i teixits on s'utilitzen com a font d'energia o bé com
una reserva per quan calgui.

GRAS3ES fflE5 IMPQRTANTS
COLESTEROL ; produida quasi tota dins el propi organisme. El seu

nivell dins Ia sang també depen de la'composició dels aliments inge-
rits, és a dir, tipus de grasses alimentàries i el seu contingut en
colesterol.

Aliments que en tenen: mantega, ous, despulles de carn...
TRIGLICERIS; paraula tècnica referida a uns tipus de grasses que

s'utilitzen per cuinar com, per exemple, mantega i les que componen
els productes làctis i embotits.

Si aquestes grasses augmenten es pot remeiar amb una dieta o si
fos necessari amb medicaments. 5ense tractament pot donar lloc a ma-
lalties cardíaques i circulatòries, si a tot això s'afegeix una pres-
sió arterial alta, fumar, diabetis, obesitat i no es fa gens d'exer-
cici, representarà un perill més gran.

CAUSES D'AQUEST AUGMENT DE GRASSES
Una de les causes principals és l'alimentació rica en grassa i sjj

cre i una dieta mal equilibrada: les grasses qüe contenen àcits gras-
sos saturats ( carn grassa, mantega, greix, grassa de coco i de pal-

en sang, mentre que els àcits
oli de gira-sol, de blat de moro, soia, margari-

ma...) augmenten el nivell de colesterol
grassos no saturats (
na...) disminueixen el nivell de colesterol.

També són causa d'augment malalties com Ia diabetis, malalties del
ronyó, fetge, tiroide...

PREVENCIG
- Mantenir un pes normal, millor dit, un pes ideal. Si es perd pes

baixen les grasses sanguínies.
- Evitar aliments que tenguin molt de colesterol: carn i embotits

amb grassa abundant, despulles, massa ous, marisc, crancs, gambes...
llevar Ia grassa que es vegi més.

- Renunciar a productes làctis grassos com Ia mantega, nata, for-
matges amb més d'un 30/£ de grassa, llet entera...

- Substituir grasses i olis animals per vegetals.
- Preparar el menjar dins un recipent d'alumini i fang o bé a Ia

nlanxa.

SA COMUNA 16
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- Prescindir de mahoneses i seim.
- No abusar del sucre, per això, evitar confitures, bombons, pas-

tissos, caramels, gelats...
- L'alcohol també pot augmentar les grasses, endemés dona moltes

calories, ex: IL. de cerv/essa o 700 cc. de vi contenen unes 500 calo-
ries, que Is una quarta part de les necessàries per cada dia.

- Alimentació correcta acompanyada d'exercici físic regular.
- 5i el metge recepta uns medicaments, prendre aquests regularment,

Si s'observen aquestes normes es pot aconseguir baixar el coles-
terol, si un ja en té, o evitar que pugui pujar o manifestar-se per
primera vegada en un que mai n'ha tingut ( mentre no sia causa d'una
altra malaltia). VaI Ia pena conservar una bona qualitat de vida.

Joana fflaria Reynls Rotger
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Volqué ret!rar-se e/ C.E. xiLUAR* ?
<r

Malgrat que lLaatual classifi
oació del Club Esportiu Xilvar pc)
dria esser millor, no es manco ve_
ritat que sempre s'ha de preser-
var Ia dignitat del nostre Club,
No nomes per noltros mateixos amb
els organs adequats, sino també
per aquells estaments que d'unat.
manera o de s'altre, incideixen
en Ia organització de Ia competi-
ció lligera.

Si deim Io que escrivim és de_
gut a Ia notícia que es publicar
a Ia premsa mallorquina en rela-
ció al fet de Ia possible retira
da del C.E. Xilvar de Ia Lligà*.

EIs fets a fí que quedin ben
clars i sense cap intenció més
que Ia de donar puntual informa-
ció als interesats, foren aquets.

El President del C.E. Xilvar
Rafel Llull, acompanyat dels di-
rectius Pere Reynés i Llorenç
CoIl, anaren a Ia federació de
Futbol Balear a exposar al PresjL
dent de Ia mateixa, Borràs del
Barrio, que a Ia primera volta de
Ia Lliga, l'arbit que dirigí el
partit Xilvar-Cafetin(Resultat 1-9}
el delegat d'aquest darrer equip
va ressultar esser l'àrbit de dos
partits que el Xilvar disputà ja
entrada Ia segona volta, i "curic_
sament", dirigí els partits SoIe-
tat-Xilvar(3-l), en el qual es
produiren una serie d'injustícies
arbitrals, i el diumenge que ven-
gué, va tornar dirigir(o més ben
dit, "des-dirigir") el Cafetín-
Xilvar(l-0), equip del que l'ar-
bit era el delegat durant Ia pri-
mera volta de Ia Lliga. Davant a
quets fets tan estranys, i amb Ia
intenció de preservar, com deien
abans, Ia dignitat del Club, el
President del Xilvar anà a dema-
nar explicacions als òrgans comp£
tents, "amenaçant" que davant a-
questes situacions tan

Per Joan Rotger
sospitoses, nomes se podia actuar d'u
na manera, que era Ia de formalitzar
Ia protesta, però mai decidir unilate-
ralment per part de Ia directiva Ia
retirada del Club de competició, decJL
sió que en tot cas perteneixaria als
socis.

EIs arguments de Ia Federació son,
sifaó del tot "moralment" convincent,
si qv}e almanco estan dins Ia llei,
per quant l'àrbit en qüestió no esta-
va d'alta en el col.legi d'àrbits du-
rant Ia primera volta de Ia lliga,
per Io que podia actuar de delegat
del Cafetín, situació aquesta que a-
bandonà durant Ia segona volta lligue
ra, per Ia qual cosa pogué arbitrar
els dos partits ja assenyalats, un da
rrera s'altre i amb equips que es tr£

- ben en una situació tan precària com
Ia del Xilvar. Y ... els dos partits
se perderen i, ..., en circumstancies
"del tot no normals".

• r EIXilvar quiso retirarse
• • No hay- semana en que no se produzca anécdota
arbitral. Digoanécdota simpática porque Io otro, Ia agresión,
es Io indigno y despreciable del fútbol. :

• El hecho es que el pasado día 29 de marzo se jugóel
encuentro Cafetín* Xilvar, con triunfo local porl-0. EIIo es Io
de menos: La anécdota es que el presidente; del cuadro de
Selva reconociólafisonomía del colegiadoyal rato,la
asimiló con quien había hecho de delegado,.precisamente
del equipodel Cafetín, en el terrenodelXilvar.Obviamente,
supuso querio podíaser delegado de unequipoquienluego
Ie arbitraba partidos yseencaminó a dar de bajael club en
protestaporestacircunstancia. Se Ie convenció-ysigue,
comoes desuponer,en competición. Quierosignificar que
como delegado está dado de baja él citadoárbitro^en
ejercido y que, además, es un hombre ponderado, recto.en>
susdecisionesy que en un enorme follón queafrontósu
equipo, fue el hombre bueno y defensor de su colega. Digo
queespuraanecdoia., EL DIA 2 d'abril

Les properes FESTES DE LA CREU inclo
uran dins el programa de festes, un
Torneig de Fútbol de categoria JOVE-
NIL. Han confirmat Ia presènsia en
el mateix, els equips jovenils de LIu
bí i de Campanet. També se formarà
un equip jovenil de Selva. El torneig
se celebrarà per eliminatocis. Comen
çarà dia 1 de maig i acabarà dia 3.
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Conversa. Cimi>...

El Cafè Nou de Moscari és notici%
no perquè sigui l'únic cafè i estany
del poble,(cosa que els moscariencs
estam acostumats)sin6 perquè canvia
d'amos. EIs vells propietaris de
sempre el deixen. Però abans de pa-
ssar directament al tema del cafè -
ferem esment d'algunes coses que ma
dò Maria ens recorda de les seves -
joventuts.

Maria Palou Morro(abans dels Pu-
jols, ara del Cafè) nasqué el 31 de
desembre de 1928. Quan tenia devers
4 anys començà a Ia costura dels pe
tits amb Sor Maria d e L a Providen-
cia. Més tard estudià el Grau Prepa
ratori, l'Elemental i el Mig amb
SorBasilia. Va fer Ia Primera Comu
nió amb vestit vermell i de curt 1
Ia segona de llarg i vestida de -
blanc.

-Com era un dia de costura?
-Be, els dematins feiem estudi i

els capvespres sempre brodàvem. Hi
vaig anar fins als 16 anys, però re
cord que els dos darrers ensenyava
més a llegir i a fer a comptes a
les mes petites, i brodàvem.

-I què brodàveu?
-Uh! què brodàvem? els domasèos

de l'Església. Eren uns domassos
que posaven a l'altar. Però només
els dies de jubileu. Elsdissabtes
també anavem a fer net a l'Església.
Llavors sempre erem per Ca Ses Mon-
ges i a l'Església.

Quan acabà l'escola es posà a
fer feines al camp, i els dies que
plovia anava a cosir a Ca Sa 'Mestre
ssa "Cuca". Aleshores Sa Mestressa
feia totes les vànoves ivestits de
n o v i a d e Moscari. AIs 16 anys comen

**
çà a festejar l'amo En 3aume (Jaume
Capó de Son Rebassa).

-Quan vós casàreu?
-3o tenia 22 anys i En 3aume 26.

~SA COMUNA igl
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El mateix dia també es casà el meu
germà Toni. Férem una xocolatada
al mateix cafè. I un ball que durà
fins a les sis i mitja de l'hora-
baixa.Oesprés anarem cap a Ciütat
i l'endemà de passeig amb el tren
cap a Sóller.

Rócorda que els entreteniments
dels diumenges, eren els dematins
anar a missa i els capvespres a
fer passeig per Moscari.

Deixant de banda els trets per-
sonals passem ara al tema que ens
interessa d'aprop: el Cafè. Que
que hem de dir del Cafè? Que quan
s'hi entra del primer que ten'adc
nes és del cuidat extrem,quasi de
casa particular. Les cadires cada
una al seu lloc. Mai no manca el
ram de flors ni els cossiols, ni
Ia netedat, netedat per quasevol
recó.

-L'amo En 3aume i madò Maria,
duen el Cafè fa molts d'anys,
quants?
-Maria.-Fa 36 anys, des que mos

casarem.
-L'obrireu voltros o ja estava

obert?
-3aume.-No, ja estava obert.



L'obrí el tio Macià de Son Rebassa,
ell va fer es Cafè i regalà els te-
rrenys per fer Ia plaça. Però només
obrien els horabaixes. Quant mos ca
sarem començarem a obrir tot Io dia.

-No vós aap greu deixar-ho?
-Maria.-Sí, però ara ja se fa •

molt pessat i ets joves(la filla i
el gendre)no el volen dur.

-3aume.-A jo me sap molt de greu
som aqui d'ençà que tenia 16 ó 17
anys, l'estim molt!!

-Però vos l'amo En 3aume sempre
vendreu a fer "es truc" en haver -
dinat?

-3aume.-Si,si, i un poc de "ca-
nari" es vespre. No hi quedaré tan
cat a dins ca nostra.

-Deixau el Cafè i l'estany?
-naria.-No, s'estany al passam

al carrer de Sor Maria dels Dolors
no 8.

-Augmentaran els negocis al po-
ble.

-Maria.-Sí, n'hi haurà més, se-
rà una millora més alpoble.

-Quin dia ve més gent al Cafè?
-M.-Etsdissabtes, sí, sí,
-I el dia més fluix?
-M.-Els dilluns i els dimarts,

els dimecres ja s'alegra més Ia co-
sa .

-3.-El diumenge dematí també hi
ha molta gent, solen venir externs,
però només de dia.

-Què és el que apreciau més d'un
client?

-n.-El respecte.
-I Io que Menys?
-M.- Les flastomies.
-3.- EIs gats.
-Ses dones al cafè o es només co

sa d'homes?
-M.-No, les dones també i sens

dubte.
-Recordau qualque client distin-

guit?
-M.-No, un pic va venir el Pre-

sident Canellas a un refresc, i el
batle d'Inca ve de tant en tant.
SA- COMUNA 20 i

Abans feiem xocolata per les no
ces i les comunions, també qualque
qualque ball,gloses, i qualque co-
mèdia i jocs de mans, prerò això Ja
Ta passat. Era abans de el cafè més
petit que hi cabia molta gent.

-Hi havia més cafès a Moscari?
-3.-Si, hi havia es de l'amo

Macianet, Ca Na Busqueta i Ca Na
Piva.

Ara entra Na Catalina (la filla)
no te sap greu deixar el Cafè?

-Si, jo he nascut aquí dedins,
me'n record que era petita i no
arribava a s'escurador i rosava un
caixó per arribar-hi.

-Idò, no és un bon negoci?
-Si però és molt esclau i som

massa pocs per dur-ho.

Texte:Vicens Martorell '
Foto:Manuel Boyero

MOSCARi
CARNAVAL.E1 dia 28 de febrer hi ha
gué el ball de carnaval. Animada
va ser Ia fe-sta, però només una mi
queta. Siurells, senyores, palla-
ssos, bruixes... i un dragó molt -
gros dançaven i botaven i tots ple
gats. Tant les era un vals com un
"fox". De les persones oue anavén
fora desfressar, perquè no vos de-
cidiu per l'any que ve?
EXCUR5Id AL TEIX. El set de març
el grup de Catequesi,foren d'escur
sió al Puig del Teix. També hi ha-
via altres nins dels pobles del -
entorn.Alguns quedaren a Son Mora-
gues i d'altres si pujaren fins a
Ia casa de Ia neu.
PeIs propers dies el mateix grup
de catequesi preparen una NETEJA
al Cor de 3esus. Informau-vos i
col,laborau, que ja sabeu allò de:
Qui estima... no Ia destrueix.
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tfomenatvc TA de i*, '7f*a/
Per JOAN ROTGER

Al mes de maig, dia 16 o dia 23,- encara no està fixada Ia data-,

tendrà lloc a Selva un fet cultural molt interessant,actes d'a-

quest tipus no se fan cada dia, sinó de tant en tant. Sl pro^ec-

te, del qual informà a SA COMUNA el cap de l'organització, PSP

VALLORI, Is molt ambiciós, però també, aixó és un motiu per acon-

seguir que Selva sigui el centre, Ia nit de Ia glosada popular,del

sentir més arrelat dels poetes populars, dels glosadors de picat i

dels cantadors de composicions populars.

L'organització encapçalada pel el nostre paisà, dedicarà Ia Tro

bada de Glosadors a un dels millors glosadors que hi ha hagut a Ma

llorca: Bn Tià de Ia Real. Per aquest motiu un selvatgí ha escrit

una obra titulada " Dos Guerrers", obra que serà repressntada pel

col·lectiu de Ia Tercera 3dat de Selva, el dia de Ia Trobada.

L'acte, al qual s'hi espera .;iolta de g3nt, consistirà en Ia in-

terpretació de gloses i poesies populars mallorquines inèdita per

part dels nombrosos autors que han confirmat Ia seva participació.

À UiTtfebada hi pu.rticigaran:

-Poetes populars, que incjrpr3uaran poesia mallorquina inèdita:

^ Toni Ginard, Cantó d'Artà

Rafel Sstarellas, Sta. ¿laria

Bernat Ripoll, Moscar*i

Climent Grau, Algaida

Marià CoIl, Lloseta

Pere GiI, Soller

Toni Rebassa, Palma

Pep Vallori, Selva

^Jlosadors de Picat:

Pau Ferrer, Pòrtol '

Llorenç Grau, Caimari

Joan Planisi, Ca'n Picafort

Joan ¿las, .Jaria de Ia Salut

Madò Joana Cartera, Buger

Toni Socias, Sa Pobla

Jordi Mirató, Palrna SA COMUNA 21



Margalida ivlirató, Palrna
Rafel Roig, Es Garritx6( Santanyí)
Jaume Juan, Algaida

^3antadors populars:
Madò Buades, Sa Pobla
"Colla de sa Tercera Edat de Selva"

En Pep Vallori, ens diu que si algú no Is a Ia llista, que es do-
ni per convidat, avisant al següent número de teléion: 515260.
Només actuaran si són "amateurs", no professionals.
La festa donarà inici,aixo si que es sap, devers les sis i acaba-

ra a les 9 de l'horabaixa. L'escenari de Ia Trobada serà el Camp de

Putbol, "Ses Comes".
»

La Trobada, encara que estigui organitzada per totes aquelles per

sones interesades en aquest tipus de cultura popular mallorquina, es
tà dirigida més concretament cap al col.lectiu de La Tercera Edat de
TvIallorca, per Ia qual cosa, i per facilitar el transport es fan ges-

tions per a conseguir una adequada comunicació per a llooaaio.
L'organització comptaamb el suport econòmic del Consell Inaular

de Mallorca i es tr%balla per ten'ir col.laboracions d'altres entitats.
Taníbé està previst dur a terme una adequada campanya de publicitat a
través dels diferents mitjants de comunicació.

La Trobada de Glosadors serà per tant, una ocasió nés per donar a
conèixer Ia cultura popular anelada als nostres pobles i constifcflLfcrà
sense cap dubte, una festa del poble i pel poble.

Desitjam els millors dels èxits» Que tot vagi bé!

T"ORr/^jiG- p^f 7Myr/2>o¿¿rr ~"
CftJSTO J^2T2

Per les propares festes de Cristo Rei i de Ia Creu, els Quintos-87,
han organitzat un ïorneig de futbo3>et les condicions per poder partici
3ar-hi en el tornaig són:

a) Pagar Ia quantitat de 5-000'— ptas, per equip.
b) L'equip ha de ser de 5 o 10 jugadors.

c) L'edat mínima dels conponents dels equips és de 15 anys.
d) EIs equips han d'estar formats per jugadors de Ia comarca.

e) S'han de dir el nom de l'equip, Ia llista dels jugadors i el co
lor del equip.

f) El termini d'inscripció acaba dia 10 d'abril. SA COMUNA 22



Paraules
:/íoltes de noves m'han arribades, i de tot

vent. Una d'elles, i que el vent que ha bufat

fort aquestes setmanes passades m'ha duit fins

a les orelles, és que ¡l'l·lAN DIT,aixo és, aques-

ta secció, va tenir a Ia passada edició una aco-

llida mls positiva, que negativa. Aixo,encara

que siguin rebumboris, ja és bò. Ss bon senyal.

També és bon senyal, bona premonició, un grapat de frases soltes que

vaig aprofitar dfescoltar un flia d'aque*s passats. Deion dos homos de

seny que Ia cr.mpanya-municipal-electoral està a punt d'esclatar, però

d'esclatar amb enteniment, amb concòrdia, amb educació .i amb civisme, i

no sé quants més calificatius, tan bells con aquesbs afegiren. "I això

serà aixi"... ja ho veuràs, deia un a s'altre "jo ho voldria, jo ho vol

dria'', s'altre Ii responia. I ¿o ho voldria ¿ i tu ?. Certament, pareix

que així serà, i si dic Io dit, ho públic amb força convicció per

quant tots els grups polítics que lluitaran per defensar des de el go-

vern-rnunicipal-democraticament els interessos només dels pobles del mu-

nicipi, només, cap més, estan convençutsde que ha de primar el poble,

que és Io únic important i de destacar, i que aixo se aconseguirà for-

mant tots en el. nou consistori una "pinya"-tropical- perdó, humana, i

un equip "complet" de govern, amb representació de tots els ciutadans.

Tant és aixi,que Ia darrera frase entorn a aquest tema que aquell ho-

mo de "seny" va dir fou aquesta: " Jo , si oodia, els votaria a tots!

¡ el manco votaria per donaftLos a tots sort i ganes de fer- ne !.

1 I saps que n'.hi ha de feina per fer!.

ues u aquestes ratlles també, i canviant: de tema, hem d'agrair que

s'hagi aixecat ja el marge 2Lel Parc Recreatiu. n'Ienys mal, que qualquO

mos escolta, perdó, mos llegeix.

Ara va de bò» mitja dotzena de quinto-s a Selva. Tothom se demana com

s'a-reglaràn els quintos d'ènguany, això és els quintos 07? ¡ I sabeu

que hò són de pocsJ.

Ja ho veureu, com aquesta mitja dotzena de joves, de "mossos". - per-

que molta d'igualtat de sexes, pero"mosses", Io que es diu "quintes",

encar no n'hi ha, mem si vos amimau, nines- í'eràn uns toons i agradables

actes populars. Tanmateix, ja és toen cert aquella dita popular que
ISA COMUNA 23



Idiu: " com mes són ¡nés s'embullen" -. SA COMUNA 24

I per acabar aquesta " recollida " de notícies, sa redacció de sa re-

vista fa sebre que aquesta vegada sa crcida ha tingut èxit: ja han apare-

gut col.laboradors nous per sa nostra revista! que s'exemole seguesqwi".

en sls pròxims números.

Tambl es £a saber pel grup de traductors de Ia redacció que no es,
passaran més escrits del qui escriu M'HAN DIT mentre no millori Ia |
seva lletra.

Fins una altra.

QêtÂe*

( d'alt: asquerra-dreta )

-lacià "iartorell(jordio)

.viiquei Co.Tipany(eriçó)

Antoni Se^uí(casetes)
ijsp /Iuntaner(ros)

Antoni '<iuntaner(ros)
Guillem Capó(palern)

Amtoni Capo(palern)

Joves de ívIoscari els anys 50

( abaix: esquerra-dreta )

Simó (felip, de Selva)

Bartomeu -iartorell(marquesi)
Antoni ivlorro(panxeta)
Iiquel iiot^,er(calco)

Per viure bédemà,
vingui a"kCaixa"avui
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Corn podeu observar seguim inmersos dins el que podríem anomenar mal temps,es a dir,
temps d'hivern, com mai ho havíem vist. Durant el mes de Febrer, com veis, vacaure
aigua durant 15 dies, i qualque vegada amb pluges bastant fortes, com foren dia 11 i
dia 12. En total va ploure 1254 litres,que sumats als que ja duiem dels mesosanteriors
va fer que per tot sortís aigua.Ses finques varen estar plenes d'aigua durant mols de
dies; amb una paraula, que enguany segur que no patirem set. També podem destacar que
el Febrer va esser molt fred,prova d'això és que dur ant bastant de dies les muntanyes
varen estar ben cobertes de neu.

Durant el mes de Març pareix que Ia cosa va amainant:menys dies d'aigua i molta me-
nys quantitat. Si segueix així és possible que els campers puguin treure els tractors
i els"motocultors" ,llevar-los Ia pols i el rovell,untar-los d'oli i posar*-los en mar-
xa per arreglar ja les terres,que molta falta fa.

Direm tambe,que els darrers dies de Març va fer molt de fred,tant que el diumenge
dia 29-el matí- va caure una calabruixada força espesa,que va cobrir bé carrers,finqu3s
i teulades. Esperem que aquest mal temps que duim ja fa més de 5 mesos s'aturi i doni
lloc a que el SoI governi i poguem treure el cap de davall lesfoganyes.

JAUME MAIRATA
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|SA COMUNA 26 frcuxasr>ents Jaume Mairata

IRSNE TSIJIDOxMURA- Pilla de Josep Antoni(S3LVA) i de Brígida
(CIUTADSLLA). Va néixer dia 12 de Febrer al carrer de Jaume Lladó

•na 1 de SELVA.
BARTOMEU SASTR3,SEGUI- Fill de Joan (SSLVA) i de Gerònima Mag-

dalena (SSLVA). Va néixer dia 25 de Febrer al carrer de Cristo Rei
n2 10 de SELVA.

^JSRONI COLOM SANTANDRSU- Fill de Miquel (S3LVA) i d'Amelia (lNCA)
Va néixer dia 15 de Març al carrer de Son Morro de SELVA.

MARIA DSL IAAR MORNATA GELABSRT- Filla de Jaume (S3LVA) i de
Magina (CAIiARI). Va néixer el dia 24 de Març a CAIMARI al carrer des
Castellet nu 9«

HUATULKA(nom del Perú) BOYSRO VICSNTE- Filla de Manuel (ZAIAORA)
i de Carme (SALAMANCA). Va néixer dia 25 de Març al carrer Nou n2 1
de M03CARI.

FRANCESCA MARIA ATIJNZA PALOU- Filla de Josep(JASN) i de Fran-
cesca (MOSCARI). Va néixer dia 26 de Març al carrer des Pou nfi 19
de MOSCARI.

ENHORABONA A TOTS ELS FELIÇOS PARES

GasQfnen4$
Dia 14 de Març. per l'estat civil, es varen casar en:

PSRE BUADSS ABRIL ("CAMPANET) i na IvURIA ANTOIiIA VALLORI RE YNES
(SSLVA). ;

PSRS ROTGBR CIFRE.'"L'amon
Perico de sa Pedrera ", morí als
83 anys al carrer Des Racó n2 19
dia 27 de Febrer a SSLVA.

JAUMS JAUMa JAUME. " En
Jaume Silis", morí als 77 anys
al carrer del vent nS 22 de
BDTIAMAR.

FRANCSSCA FSMIA ;iATEU, "Na
Francesca de s'agencia",mori dia
6 de Març als 45 anys al carrer
V . 3 de Lluc no 29 de SSLVA

GUILLSM MSSIP CIFRE."Sn
guillem massip",mori dia 9 de
Març al carrer de Ia Rosa n^ 11
de SSLVA als 76 anys.
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PROGRAMA SE LES FESTES VT. CKIST KEI

Les festes de Crist Kei seran els dies 20, d¿a de Crist Kei, i el dia
25, dissabte.

Dilluns, dia2G_, Ia romeria partirà de Ia plaça a les 9 del rnatí
i desprès de Ia missa cornenceran els jocs tradicionals, que segurament
ceixer^n afamats a tothom, així els cuiners prepararan les grans pae-
lles amb molt de gust, i amb ganes de guanyar qualque trofeu dels que
s'otorguen cadaany.

Arribat el capvespre tendrem diversions que aniran des de un torneig
de futbito fins. a joies.
Després de Ia diada, el vespre, calarem foc al fogueró davant ca na
Gtenyís-, cain cada any. Hi haurà botifarrons, vi, sobrassada, pa...
i tot de franc.

Dissabte, dia 25:
El jove equip de basket disputarà un partit contra un equip d'Inca.,
seguit de més joies a Ia placeta de Valella.
Per acabar les festes de Crist Rei es farà Ia revetla musical.

El protagonistes d'aquestes festes seran els "nombrosos" quintos:

Antoni Tortellà
Joan Pere Donoso
Pere Kuiz Martínez
José hitialga
Tomeu Alcover
Süillern ,-iunar
Pep I-;ir

£1 jeuua cen+r&l ote /a portct^
cla ¿r lcL noLfOL fonl· pts*>h'coL aíG
^ct ^7=Vopo. o^ Sa. 62uint&ncL / 0.
^2>int'amQr.




