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notícies
El passat dia 5 de d e s e m b r e es

va celebrar el Concer t De Santa
Cecilia a l 'Església de .Selva.
Va ésser de Io mi l lo r , m u s i c a l m e n t
parlant, de l 'any. Llàs t ima de Ia
poca assistència de púb l i c q u e , a i x i
i tot, no 'va deslluir Ia magní f i ca
actuació .

LA COKAL t>eL rul&œseLVA UA £S7AJ At-
M£fA A LA FeD5#&C*O&e CoRAi-S Pf M&-
UOK,CA. AtX0SUf>0-
sa EL R,ec*>Meiix&Ma>i
teLS SEUJ MÈRlTS / ¿A
SEVA C0ASS6L|PAC'&,At-
XÍCOM LA QOAíA TuSCA
&£¿ J££/ l·lK&Cïofí, y¿>-
•sep 7-0Ke&vf fseftu,
que, ^ FOK^A ptL IAKR
FCK, A QUf EVf ^e ACOITU-
SIAT, f&*)OiTR& ÉSÍ&i,
ELMOTOR, M?C£SÍAK.\
pen t>VK gM&eV&MT LA
Mosr&e &ofZAL.

EIs compo-
nen t s de Ia coral han el.legit Ia
nova j u n t a d i r ec t iva , en aasamblea
extraordinàr ia í

Pres iden t ; 3osep T o r r e n s I s e r n
Secre tar i ; Simó CoIl Solivel las
Tresore r ; A n t o n i R e u s i ï la irata
Voçals soprans; f f l i A n g e l a Of lorey
P r u j a i Pfla Pu igse rve r Colom. -
üocals contralts: M§ Soler Ben-
nassar i Francesca CoIl F rau .
V o c a a * t e n o r s : 3oan L a c o m b a Gar -

COLCAM t>CL CAKKO 1f*tOMFAL £>£
S4VTA CA7*L/HA 7H0M&S

Dia 14 de
carrossa per
tres de tots
ca. L1 tema
f o r m a v e n bal
que b a i x a r e n

,'Ciutat, amb
varen teni r
tocar p e r q u e
carrosses no

Què 1 'any
sort i menys

^^

n o v e m b r e es va fer una
part ic ipar amb les a_l
els pobles de fflallor*

e r a " LA f t i I N A " i Ia
ladors del m u n i c i p i

ben decidi ts cap a
tanta mala sort que
que q u e d a r d in s l 'au-
p lovia t an t que las
p o g u e r e n pa r t i r ,

qui ve hi h a g u i mé s
aigua !

WQvCL SjH,OM ^íì /tf*W6^#AT C/A/A MO^RA
bEPIfJTVRO(IOi6^l*OS A CEM76R. c-Ai^KI&^
Ò'A&T (*>* SINDlCA*r,3V-P&t-rtA). L'EXPoílCíQ
Ei f>Qt>RA WJt7un WHS fL DIA ^ dt GG»£R, &
M*. /31M J ¿€ /7 «• 2° htres.

¿I OESlTJAf4 MOLT èl·lT.

cia.
Uocal baixos: Gabriel Sòler iïlorro.

La redacció de Sa Comuna felici-
taals components de Ia nova 3unta
Directiva i anima a tots els canta_i
res a seguir endavant en Ia prepa-
ració de nous concerts, 3



L'església vella de Caimari . '
TaI i com deiem al número del mes passat,

teniem noticies de les conversacions quet
el Bisbat de Mallorca i l'Ajuntament de
Selva mantenien per tractar Ia donació
de l'Església Vella de Caimari.
Be idò, tenim noves relacionades indirec-

tament-amb aquest tema:
El passatdijous22 d'octubre es celebrà

al local de ca ses monges de Caimari una
reunió, a Ia qual es convidà a tot el po-
ble de Caimari, amb l'assistencia de 40
persones,per parlar, en primer.lloc de Ia
qüestió de l'església v e l l a , i en segon
lloc del primer centenari d e l a benedic-
ció de l'esglesia nova.
Aquestes 40 persones votaren a favor de

donar l'església vella a l'ajuntament,ai-
xó si, amb un parell de condicions, entre
elles que se comprometi a arreglar-la, i
que no es pugui vendra, perque opinaren
que era l'única solució viable per tal
d'e.vitar que l'església caigui, ja que poc
hi falta.
Arreglada l'església vella el poble de

Caimari disposaria d'un-local apte per a
exposicions, festivals, conferències,
obres de teatre, etc; així com a lloc de
reunió.

^

Escola Municipal de Música a Caimari

L'escola municipal de música ja fa feina
a Caimari.Un dels projectes de l'escola
era crear una banda de cornetes i tamborsr
pero aixó de moment no és posible ja que
manquen al.lots-per poder-ho fer.
Un altre era donar classes de solfeig bà-

sic i classes per començar a tocar instru-

ments.
Be idò, a Caimari les classes de guitarra

començaren el passat dimarts dia 1 de desem
bre. El curset de guitarra hi participa .'
una quinzena d'al.lots de vuit a dotze anys.
La classe és semanal, i de moment s'impar-

tirà a ca ses "monges", pero quan Ia casa
del poble estigui llesta se ferà allà.
Les classes seràn els dimarts (llevat que

sigui festiu, cas de dimecres) i hi ha dos
torns, de 19 a 20 h. i de 20 a 21 del ves-

pre.
Desitjam que no se cansin, i per ventura,

tenguem qualque concertista.
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CATEQUESI /

E.1. grup de catequesi segueix amb l-es ex-
cursions. Dia 7 de novembre anaren a vol-

'tar al Puig Roig-.
.CERTAMEN DE FOTOGRAFIA . DIJOUS BO-1987
Moscari- participà i fou representat al dit
certamen . Vicens Martorell aconseguí ei
premi especial "Tema inquer". La fotogra-
fia fou premiada amb'25.0QO pts i placa.

Per aquestes dates Ia majoria de gent ja
pensa amb les Festes de Nadal. A Moscari
un any mes i fora excepció també han comeji
çat. EIs mes primerencs s6n els nins, ja =
estan fent el Betlem a Can Roig, per visi-
tarlo ja faran public els horaris. Igual--
ment ja s'està preparant l'iluminació dels
carrers o els temes de les carrosses re-
bre els Reis Màgics d'Orient.

MOSCARI-RECULL

Enguany lafesta de Santa Cecilia, patro-
na de Ia música, es celebrà dia 21 de no-
vembre amb un gran concert dels NINS CAN-
TORS DEL COL.LEGI DE SANT FRANCESC DE PAL-
MA, sota Ia direcció de FR.ANTONI RIERA.

Ŝ̂  La segona part del concert tenguè" acompa-
nyament d'orgue d'ARNAU REINES, ja de tots
conegut. El cor dels nins cantors de Sant
Francesc fou fundat el novembre de l'any
1965 per Antoni Riera, actual director. En
principi es dedicaren a actuar a les fun-
cions de l'església de Sant Francesc. Dona
ren el seu primer concert el dia 6 de maig
de 1967 a Soller; de llavors ençà han dp-
nat concerts a Menorca, Madrid, Barcelona,
Saragossa, París, Lyon, etc. També conten
amb valuosos premis com l'Insignia d'Or de
Ia federació Internacional de "Pueri Canto
res" i Ia Medalla Commemorativa.de Ia Uni-
cef, a l'anyInternacional de l'Infant.
El Concert tingué molta bona acollida,

tant que els aplaudiments obligarena se-
guir Ia interpretació de tres peçes més i
al final acabaren cantant tots junts La
Balenguera.
De l'organització s'encarregaren Ia Parro.

quia de Santa Anna i í'Ajuntament.

Aquets dies s'hafundat el Club de Cliclis^
ta Moscari per aconseguir Ia potenciació =
d'aquest esport al nostre poble i a Ia ve-
gada per consolidar Ia tasca dels aficio--
nats ja existents. Per ajudar al club se =
venen paparetes de loteria.



^&&u& 'Toweu Gros"
de M<3rS4*rii,

DEDICAT A SA TERCERA EDAT DE SELVA I COMARCA

En nom del Pare i del FiIl

i en nom de l'Esperit Sant..

Abans' de passà endavant

Déu mos guard de tot perill.

A jo per una cançó

no em paga encetà sa poJfca;

vos faig aquesta.per mostra

i si me surt mal composta

es meu motlo no és milló.

Som glossador de tercera,

que de quarta no n'hi ha

hi pretenc, ni tenc quimera,

res poder-vos ensenyar.

Un que cava tot Io dia

s'horabaixa està cansat;

i un de sa tercera edat

mereix esser respectat

i per res Ii negaria.

I ses dones Ib mateix,

també han d'esser respectades;

que s'ha vist moltes vegades

haver de dur un bon feix.

Qualcú acaba sa vida

essent infantó menut;

altre arriba a vei garrut

si té mala servitut

arriba anà a l'avorrida;

si té qualque fill o filla

com es que s'ússen avui

sempre el se mira amb mal ui

i morir-se prest voldria.

Si a mi m'heu de menesté

i vos puc fer algun favor

no dubteu en digar-m'ho,

que gustós vos serviré

An que sia de Moscari

a'Inca m'he empadronat:

Garrer de Ia Soledat

tenc tot es meu vecindari

Si jo fent glosses podia

donar-vos vitalitat

mai estaria cansat,

de nit i dia en faria.

Los hem de tractà amb dolçura

tot es temp's que los tendreu

que llavó els anyorareu

i això és cosa ben segura.

Me diven "En Tomeu Gros"

(en castellà *ixò és apodo)

de llinatge Morro Morro...

Així ja basta, supòs.

lNSTAl.LAO'orTS EtECTRiaueS

"T3flBRIO 3teus=
xrrsT&L.LuDofc eLecTTtic/-sTA

^ClU+oriizjCLt pel rtiMsrffci r> 'rrrousr&ïu Jl
C-/ CÏrZCRS , * - 4 e~ TJC- ^l 52. 5T<9 SCLuA
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Ara fa raés o manco un any vàrem estar per primera vegada amb vosaltres,iniciarem

aquest recó de cuina,i des de llavors,per diversos motius no hem sortit a cada nùme-
ro tal com^ens havíem proposat; intentarem esmenar-ho.

Ja que Ia festa de Nadal està aprop., i és un dia que tothom el celebra en famíLia
i al voltant de Ia taula, Ia nostra recepta d'avui anirà destinada a aquest àpat.

Tots sabem que aquest dia a Ia nostra taulano hi pot faltar un bon brou,qualcu
ho subs.titueix per arròs sec,i això no és tradicional, de segon plat un millor ros-
tit,sigui porcella o .indiot, i de postres una cosa tan pròpia dels Paisos Catalans
com són els torrons, .que ja han esdevingut universals a partir del seu naixament a
Alacant i Xixona,documentat des de Ia Reconquesta (segle XIII). No faltarà tampoc
un bon vi i un bon cava per ajudar a passar un dinar que se'ns dubte deixarà satis-
fet tothom. Hem de tenir en compte que aquest dia ningú no frissa d'aixecar-se de Ia
taula, diríem que fananar les barres a consciència i que per una vegada pareix que
ja es té Ia feina feta.

Explicarem primer una variant de Ia clàssica sopa de brou.,que si bé és un poc
més complicadaels resultats compensen Ia feina,perque és un plat senyor i es pot
presentar a qualsevol taula per enlairada que sigui; això és .

L A S 0 P A D E L A R E I N A

vegeu com l'heu de fer:

Preparau un bon brou,tan bo com sigui possible. Una vegada
fet i colat, hi posareuels components següents: menuts de
gallina a trossets petits,pilotetes petites fetes amb carn
de porc,pitrera de pollastre ben esmicolada,crostons de
panet que s'han de preparar d'aquesta forma: feis trossos
d'un panet que ja tengui més de dos dies,teniu-los just •
una estoneta en remull en llet,passau-los per ou batut i
fregiu-los«
També hi heu de posar un flam salat'tallat petit i que os
prepara de Ia següent manera: el procediment és igual que
el del flam dolç, només que en lloc de sucre s'hi posasaL
i també se suprimeix Ia canyella,la pell de llimona i el
sucre cremat, és a dir només hi heu de posar llet,ous i
sal i coure'l al bany Maria.
Mesclau bé tots aquests ingredients i ja teniu Ia SOPA DE
LA REINA a punt de servir.

Res més per avui, l'any passat ja vos vàrem donar unes quantes receptesde to-
rrons i una d 'indiot farcit (mirau el nQ 6del mes de desembre -80),per'tant afe-
gint-hi Ia recepta d'enguany ja teniu el dinar complet de Nadal,nomes vos falta po-
sar les estovalles de festa, Ia vaixella de porcellana i Ia cristalleria fina i
B 0 N P R 0 F I T!

BONES FESTES DE NADAL I BON ANY NOU 1988 !

Esperança Ramis. ?



Biel Nesquida.

I.- Esser testimoni d'un fet
simbólic còm el que vaig viure el passat
tr$tze d'octubre aEstrasburg marca. A
les denou trenta d'un horabaixa plujós
el President del Parlament Europeu Henry
Plumb rebia una comissió representativa
de les cent mil signatures recollides
per Ia "Crida a ' Ia solidaritat en
defensa de Ia llengua, Ia cultura i Ia
nació catalana" per tal de demanar
formalment que el català sigui admès a
les institucions europees com a llengua
oficial. El senyor Plumb. és un anglès
conservador alt, fort, somrient i amarat
de bonhomonia. Va donar Ia mà als
representants de les Universitats dels
Països Catalans, de l'abatde Monserrat
de nombroses institucions cíviques i
culturals i dels eurodiputats catalans.
A continuació un membre de Ia "Crida"
llegí un text on es definien els trets i
les sigificacions més elementals de Ia
demanda. Explicava que les cent mil
signatures corresponen a indivi'dus d'un
amplíssim escpectre social; hi . ha
signatures de catalans de naixença i
d'immigrants, d'alts càrrecs represen-
tatius en el Parlament Europeu, Espanyol
i Català, de personalitats significa-
tives de Ia vida cultural, científicai
social, de gent d'edats, classes i
procedènciaes ideològiques pluralís-
simes. Recordava que el català és
l'idioma oficial i propi d'una àrea en
què el parlen més de set milions de
persones, realitat que fa del català una
llengua normal i fins i tot més
utilitzada que algunes de les llengües
estatals europees. Subrallava que en les
institucions europees ,no es dóna una

normativa hermètica en matèria lin-
güística de cada estat membre. Aclaria
que, malgrat els arguments positius per
a Ia llengua catalana, tanmateix Ia
decisió política sobre el tema depèn del
Consell de Ministres; emperò el Par-
lament Europeu podria fer una pressió en
el sentit que es posés en pràctica èl
propi reglament del Consell de Minis- .
tres, on es diu: "PeI que fa als estats
membres on hi hagi diverses llengües
oficials, l'ús d'una llengua es regirà a
petició de l'estat membre per les normes *
generals de Ia legislació d'aquest es-
tat". Per tot això Ia intervenció del
Parlament Europeu seria també de gran
ajut per fer veure al govern de l'estat
espanyol que ha d'actuar perquè el cata-
là sigui admès entre les llengües ofi-
cials europees, pura coherència amb els
principis democràtics. Finalment es cre-
ia ' que el Parlament Europeu hauria
d'assumir Ia responsabilitat històrica
d'elaborar uns criteris i unes normes
que permetin l'ús de totes les llengües
europees, d'acord amb Ia posició legal i
cultural que cada una té o hauria de
tenir. Acabava el bell text dient:
"Nosaltrespér un deure de civisme, per
fidelitat al nostre poble, per una total
identificació amb els drets humans
individuals i col·lectius, no deixarem
d'insistir en Ia dignitat que mereix Ia
nostra llengua com totes les altres
llengües del món. També. Ia nostra
llengua és Europa i sense Ia nostra
llengua, o amb una nostra llengua
marginada, Europa no seria totalment
possible.

Henry Plumb va fer mamballe-
tes en acabar aquesta intervenció.

A continuació Antoni Badia i
Margarit, President del II Congrés In-
ternacional de Ia Llengua Catalana,
lliurà els plecs amb les cent mil sig-
natures. El President del Parlament Eu-
ropeu recollí els documents i féu unw
discurs en què declarà que reconeixia Ia
importància del fet lingüístic català i
que estudiaria el document, que valorava
significativament. Fou aplaudit i quan
ens acomiadava 1'eurodiputat Xavier Ru-
bert de Ventós Ii recordà que Sant Jordi
era el patró de Catalunya, Ia qual cosa
l'entusiasmà i va fer amb els dits el
signe de victòria.

.~. IO



II, III, IV, V, VI, VII.-
Sortírem del Parlament Europeu amb Ia
sensació d'una victòria simbòlica . El
document havia rebut el suport dels
partits i grups més lluitadors de
l'hemicicle comunitari ("verds" ale-
manys, Partit Radical Italià, grups
nacionalistes flamencs, grup Arc Iris,
Secretari General del Bureau europeu per
les llengües menys utilitzades, etc.).
EIs 500 participants del Tren de les
Nacions que havien viatjat fins a Es-
trasburg foren rebuts pel batle i es ma-
nifestaren pacíficament davant el Parla-
ment Europeu, els eurodiputats catalans
han promès Ia seva ajuda...

Em sentia com un indi metro-
polità d'una cultura agònica que encara
no vol morir. Estic segur que aquest mo-
saic de cultures que és Europa, aquesta
suma tan humana de diferències, no pot
fer el sord i el cec a una demanda tan
justa, tan civilitzadament justa. Llui-
tar marca.

Article publicat a "Baleares"
Diumenge, 18 Octubre 1.987

noMtes
E/s n'irtS i nincj ¿e U Corddt l'Efco-

Id de fe/v<J, el f>ufj¿t¿l¡3 3 ¿te rfese*>i>re
/àren oferir ¿n ccncerï f>Cs ^If Alvr*nej
de, Ia (ircerà Edat e* el Ce*tre j^>a^-
Cviiur&l dt Ia C*njelleria ¿te £uiTvr¿
del Govern Q&Udr ¿> It*c¿).

AfyUtjt C&ncert e^p'->t Cvnjìder&r
ûk vtrfecler e*¿/ t¿Hiper&lfc<¿t\~t¿iref
inf*ntiU CO^ *er ¿I fh>fctW T>: l'Xtf,
Torres we, l/J vú bre,fr*r&r ì dimír.
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pfo%rjmdti & Jtitfu,Coi*r>ari ¿ Bit)urt>s
(pàcfinj z <J'jCjuctfj revht<$'), eict'-ivtvcsi-
a¿. <ylid Zo portìtìp&rà. a /a Jrot>ud^de
Cofeis de M*l/orca c**>e, tt /cirà c? /a
fosi'iicà c^, /e?-n^ Fr&r>c-&Sc 'c^ ^j/>*icJ.
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A&Cmen,buu> de& *¿*j
6* Zd*t e*tofal.

EIs nins han de créixer uns 28 centímetres entre els 6 i els 12 anys, les nines,

que solencréixer més prest, 33 centímetres. Al mateix temps han d'engreixar o augmentar

de pes entre 18 o 20 Kgs.Això indica Ia importància que en aquestes edats té l'alimen11
«

tació sana, ja que el creixement i l'augment de pes només se poden produir si el

nin o Ia nina mengen d'una forma adequada, tant en qualitat com en quantitat.

Què han de menjar els nins d'aquestes edats?
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a) Tots els nins han de beure diàriament LLET o menjar formatge o iogurt, ja

que és l'única forma de que el nin o Ia nina rebin Ia calç que necessiten perquè

els seus ossos cresquin i se reforcin.

EIs nins i els al·lots actuals, que beven més llet que Ia que varen prendre els

seus pares a Ia seva edat, són quasi sempre més alts que ells.

b) Cada dia han de menjar CARN (o embotits o cuixot) PEIX o OUS, i si és possible,

al manco, dues d'aquestes tres coses.



Aquests aliments els donen les proteïnes necessàries perquè els seus músculs

cresquin i s'enfortesquin i perquè cresquin i funcionin bé tots els seus òrgans. .

c) Igualment, han de prendre cada jorn una ensalada (lletuga, endívia, col tendre)

o una tomàtiga crua, i fruita fresca. Així, aquests aliments els donen les vitamines

necessàries per no enmalaltir i poder créixer de forma adequada.

2. Altres aliments que també han de menjar

A més dels aliments enumerats prèviament i per tenir les calories precises,

el nin o Ia nina han de menjar alguns :d'aquests aliments: pa, arròs, macarrons o

fideus, llegum (llenties, mongetes, ciurons), patates, oli, etc.

Aquests, aliments no substitueixen els de l'apartat (1); no perquè se mengi molt

d'arròs se pot deixar de beure llet.

3.Aliments que poden menjar

Amb- els menjars que hem dit anteriorment, els nins queden perfectament alimentats.

Ja no necessiten res 'mes; però no hi ha cap inconvenient en que prenguin: sucre,

caramel·los, dolços, galetes, xocolata, gelats, mantega, ametl·les, nous, etc.; sempre

sense abusar, i sobre tot, procurant que no els llevi Ia gana i els impedesqui menjar

els aliments més importants per a Ia seva salut.
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EIs nins o les nines NO HAN DE PENDRE MAI: BEGUDES ALCOHÒLIQUES. Donar als nins:

vi, cervesa, cava, sidra o licors és molt perjudicial.

Menjant bé i adequadament estarem més sans i menys malets.

maria cuadri duque

metge i diplomada en sanitat
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MUSICA
Unes 40 persones assisteixen a les classes

de guitarra organitzades 'per l'-Ajuntament i

impartides per Simó Ripoll. A Caimari son

els d-imarts.de 7 a 8,.a Selva e-ls dilluns de

7'30 a 8 '30.

ß€TL£#\ MNS L D6COKAcioH*DAt&JCA
Aquestes festes de Nadal podreu veure el =
Betlem fet pels nins que assisteixen a ies
activitats d'esplai que organitza l'Ajunta
ment els dissabtes de 5 a 6'30.

A Moscari es realitzarà un Betlem a Sa Pla-
ça arnb figures de fang modelades pels nins.
PeI que fa-a Caimari enguany es plantarà =
un pi amb motius nadalens. A Biniamar Ia =
decoració nadalencatserà com els altres anys

/

/

v7tf-̂ r*

Ja s'està preparant a cada poble l'arriba-

dade ls Reis que com sempre vendran carre-

gats dia 5 de gener.

*vi^F06#e*OAtt,
jAM&e ÉS Voí. KECUnDO%, tfwè S'ACOJ74 Jfc*T

4>V7UA// I COfA Qü£ FuRA FK£D Hl HAV#A f*0-

U-UGROM A C&t>& PORLB PEK POf>E#, F&L7i>-

f KRAPej l TOCAA, SA *iWe>OrtBA.

CASAL DS CCfLTUKA * JEiVA
A una de les darreres sessions del C.I.M.
s'aprovà dotar de subvenció al nostre Mu-
nicipi per poder construir el Casal de ==
Cultura de Selvaa l'antig edifici de Ia
Societat de Foment Cultura.l. La totalitat
del projecte, realitzat per l'arquitecte
Adnreu Munar, puja a Ia quantitat de = -
33.692.920. Tots desitjam veure comença-
des i acabades les obres.



WbU07€QV£SHiMHCirAL$
Al Plenari de. dia 7 es va acordar per una-
nimitat acollir-nos al Conveni que el CIM
ofereix per a Ia Coordinació de Bibliote--
ques municipals.

R6CQLLIbA ̂ SMS

Aquest conveni obliga a L'Ajuntament a: ==
Inventir un 0'25 % del presupost en publi-
cacions, enquadernacions, etc.

- Cedir un local per Ia biblioteca.
- Posar una persona responsable de Ia

biblioteca.

OPICINA HVNlClf>AL
L'Ajuntament, acollint-se al conveni de ==
co'l.laboració entre Associacions Empresa--
rials, ha fet possible que Ia alumna del=
nostre poble M? Magdalena Llull (de Can =
Vill6n) faci les pràctiques d'estudis ===
d'administratiu al nostre Ajuntament. Ben
arribada.

POUCIA MUNICtP4L
%

PeI proper any es convocaran dues places
de PoliciaMunicipal. Tots els joves (ho
mes i dones) que estiguin interessats- ==
que es comencin a preparar.

El Servei de Recollida de fems d'aquest Te_r
me Municipal, com en altres anys, anticipa-
rà els serveis dels dies 24 i 31 de desem--
br¿, als dies 23 i 30, a Ia mateixa hora de
sempre, a Ia fi de que el personal d'aquest
servei pugui pasar les festes amb els seus
familiars.

MAïA-RATes

Vos comunjcam que el servei de recollida de

fems, ha posat a disposició de l'Ajuntament
bosses de "mata-rates". Tots aquells veïns
Que vulguin emplear aquest verí que passin
per les dependències Municipals a hores d'o-
ficina.

V£H/CL£
¡Al plenari de dia 2 de novembre es va apro
'var per unanimitat so.licitar al Consell =
Insular de Mallorca un vehicle per poder =
solventar Ia problemàtica que*suposa un A-
juntament compost per quatre nuclis de po-
blació.

/S
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jove
UnacoMecciôvalenla

peraunpubllc
modern

R EcfitoràlPorticsA
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A començament de Ia tardor d'enguany, l'editorial
Pòrtic de Barcelona ha tret al mercat dues noves col.lec-
cions de llibres per a joves, anomenades "el Brot Jove"
i " Pòrt-ic Aventures".

Dins Ia Col·lecció "el Brot Jove",els quatre primers
llibres publicats són:

-Mònica, Ia de COU, de l'escriptor Oriol Vergès;

-Aquell estiu a Biern, de Francesc Sales;

-El País de les dones ocell, de l'escriptora H.Perol;
-Sadako vol viure, de l'autor Karl Bruckner.

EIs dos autors catalans ençaten Ia nova col.lecció tra£
tant temes que tenen com a protagonistes els adolescents.
Es'un intent de fer una novel.la juvenil.

La col.lecció "Pòrtic Aventures" vol arribar també al
lector juvenil publicant obres o textos poc coneguts en
català, à més de recuperar alguns clàssics. Aquestes són
les primeres obres publicades:

-Taras Bulba , de l'escriptor rus Nicolai Gogol(1809- 52)

•- L'entossudit.del francès Julio Verne (1828-1905)

- El jardí de l'Eden, del novel.lista nord-americà
"Ernest Hemingway (1899-1961)

I Ia primícia en català de dos llibres de Vittorio
Tondelli: - Pao, Pao

- Rimini

L'escriptor selvatgí Jaume Enric Amengual,
llicenciat en Història i en Filologia Catalana,
ha publicat un opuscle de 50 pàgines titulat
Viabilitat de Ia independ^ència' de Catalunya

La publicació^ecull el text de Ia ponència
pronunciada a Ia Primera Convenció per Ia Inde-
pendència Nacional, dia 15 de març de 1987, al
Palau de Congressos de Montjuic,posteriorment
corregit i augmentat per l'autor.

L'obra publicada ha tengut un fort impacte
dintre el món politic i cultural de Catalunya,
ocupant durant algunes setmanes el nQ 1 de les
vendes de llibres, i .s'ha eHitat al manco dues
vegades

Jaume E. Amengual

Viabilitat
de Ia independència
de Catalunya
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L'Antroponímia és Ia part de Ia ciència Onomàstica que estudia els noms propis

de persona (noms de fonts o de pila, llinatges, hipocorístics i malnoms). No és
difícil imaginar que els noms que avui portam, si bé procedeixen de temps antics i
cultures llunyanes, no deixen de ser, per altra banda, fruit dels nostres dies, en
el sentit 'de que el corpus dels noms de persona evoluciona constantment.

EIs noms més usuals avui a lanostra societat no coincideixenamb elssimilars
d'èpoques passades per múltiples i complexes causes que aquí no tractarem,
ja que només pretenim analitzar els canvis produïts durant el darrer segle al
respecte, i més concretament al llarg de les darreres dècades.

En base al registre civil de Selva, del qual n'hem extret les dades, hem
confeccionat les següents taules relatives als naixaments dels anys 1886, 1960,
1970, 1980 i 1986. Ordenats alfabèticament, el ns que precedeix al nom indica Ia
'freqüència. Així mateix indicam un percentatge de tradicionalitat (P.T.) que
informa sobre Ia coincidència del nom imposat amb el del pare o Ia mare, i el del
padrí o Ia padrina; a més del nombre total de naixaments per una part, i el del
noms per l'altra.

Any 1886: MASCULINS: Andres,13 Antonio, Arnaldo,3 Bartolomé, 2 Bernardo,
Bernardino, Francisco, 4 Gabriel, 3 Guillermo,16 Jaime, Jorge, 5 José, 13 Juan,. 4
Lorenzo, Manuel, 5 Mateo, 6 Miguel, Onofre, 3 Pedro, Pedro-Jaime, 3 Sebastián i
Simón. Total naixaments: 89. Total noms: 21 + 1 compost. P.T. pares: 21,3%. P.T.
padrins: 53,936.

FEMENINS: 2 Ana, 10 Antonia, 2 Apolonia, 10 Catalina, Esperanza, 7 Francisca,
Francisca-Pabla, Jerónima, Juana-Ana, 5 Magdalena, 12 Margarita, 11 María,
María-Concepción, 2 Sebastiana i Teresa. Total naixaments: 67. Total noms: 12 + 3
compostos. P.T. mares: 23,8%. P.T. padrines: 46,2%. .

Any 1960: MASCULINS: Andrés, 4 Antonio, Arnaldo, 2 Bernardo, Felipe, Francis-,
co, Gabriel, Guillermo, Jaime, 3 José, 2 Juan, Juan-José, Juan-Luis, Martín,
Miguel, 2 Pedro, Rafael, Sebastián i Vicente. Total naixaments: 27. Total noms: 17
+ 2 composts. P.T. pares: 29,6%. P.T. padrins: 66,6%.

FEMENINS: Angela, 3 Antonia, Catalina-María de Lourdes, Encarnación-Emilia, 6
Francisca, Juana-María, 3 Magdalena, Magdalena-Antonia, 7 Margarita, María,
María-Angela, 2 María-Antonia, María-Jesús, María-Magdalena. Total naixaments: 3O.
Total noms: 6 + 8 compostos. P.T. marea: 16,6%. P.T. padrines: 50%.

Any 1970 : MASCULINS: Antonio, Francisco, 2 Jaime, José, Juan, Juan-Ramón,
Lorenzo, Mated, 2 Miguel, Miguel-Angel, 2 Pedro, Pedro-Juan i Rafael. Total
naixaments: 16. Total noms: 10 + 3 compostos. P.T. pares: 12,5%. P.T. padrins: 75%.

FEMENINS: 2 Ana-María, 4 Antonia, 2 Catalina, Francisca, Francisca-Isabel,
Isabel, Juana, Lucía-María, 2^Margarita, María-Magdalena, María del Pilar,
Rosa-María, Rosario, Sebastiana i'Sebastiana de Fátima. Total naixaments: 21. Total
noma: 8 + 7 compostos. P.T. mares: 9,5%. P.T. padrines: 66,6%.

Any 1980: MASCULINS: Alfonso, Angel, Arnau, Bartolomé, Bernardino, Francisco-
Antonio, Guillermo, Jaime, José, 4 Juan, Lorenzo, 2 Mateo, 2 Miguel-Angel, Total
naixaments: 18. Total noms: 11 + 2 compostos. P.T. pares: 16,6%. P.T. padrins:
66,6*.

FEMENINS: Ana-María, Francisca, Juana-María, Magdalena, Margarita, .María,
María-Aurora, María-Josefa, María-Soledad i Vanessa." Total naixaments: lO, Total
noms: 5 + 5 compostos. P.T. mares: lO%. P.T. padrines: 40*.

Any 1986: MASCULINS: Antonio, Antonio-Markos, Gabriel, Jaime, Javier-Alejan-
dro, Joan, Jordi, José-Luis, Juan, Juan-Jaime, Luis, Manuel, Marc i Rafael. Total

• n



naixamenCß: 14. Total noms: 10 + 4compostos. P.T. pares: 21,4%. P.T. padrins:
57,1%.

FEMENINS: Carme, Catalina, Esperanza, Francisca, Israel, Laura, María del Mar,
Marla-José, Maria-Marta, Raquel i Silvia. Total naixaoents: 11. Total noms: 8 + 3
conqpostos. P.T. mares: OX. P.T. padrines: 36,3%.

De l'anàlisi d'aquestes dades en destacam les característiques següents:
L'ampli repertori antroponímic de 1886, en relació a l'elevat nombre de naixaments
(1). El caràcter tradicionalde Ia totalitat dels noms imposats, quasi sempre
simples, a excepció d'uncompost en el grup dels masculins i un altre poc usual
(Francisca-Pabla) en el dels femenins que rompen Ia pauta establida per Ia majoria
de Jaumes, Antonis, Joans, Margalides, Maries, Antònies i Catalines.

A l'any 1960, malgrat ser una època decreixement demogràfic, les xifres ja no
són comparables ambles del 1886. PeI que fa al corpus antroponímic, aquést no

• presentagranscanvis respecte al passat. El més relevant tal volta sia l'increment
dels noms composts, especialment en el grup de les dones, seguint models de
procedència peninsular (2) que originàriament pretenien compendiar el nom dels dos
padrins/padrines. Per altra part, Ia disminució de Ia natalitat i Ia relativament
elevada dispersió del corpus onomàstic, explicarien Ia baixa freqüència dels noms.

La situació a 1970 és similar a Ia de 1960: Al descens de Ia natalitat només
podem afegir un lleuger augment del percentatge dels noms compostos en el grup dels
homes (Juan-Ramón, Miguel-Angel, Pedro-Juan), i Ia presència d' un compost femení
poc habitual (Sebastianade Fátima).

A l'any 1980 segueix Ia tendència de disminució de Ia natalitat a Ia que se
junten Ia de Ia varietat dels noms i Ia de Ia baixa freqüència. Però així i tot
sorgeixen característiques inèdite.s fins ara com són Ia presència de noms absents
fins. aleshores del corpus .tradicional (Alfonso, Vanessa), i Ia inscripció en
llengua vernacla (3) (Arnau). Ambdues tendències tendran continuïtat en els anys
següents, i així del 1981 al 1985 (4) trobam enregistrats entre altres: Alma,
Cristina, Elsa-María, Esther, 2 Fernando, Franciscà del Mar, Mercedes, Miren-Gotzo-
ne, Nathalie-Lavinia, Paloma de las Nieves, Pascual, Resurrección, Rita, Roger,
Silvia, Sonia, Susan, Susana, Vanessa,... relatius al primer grup; i Agustí-Tomàs,
Alexandra-Maria, Anna-Maria, Antoni, Antoni-Angel, Bartomeu, Cristòfol, Guillem, 2
Jaume, Jaume-Cristòfol, Joan, Joan-Pau, Josep-Francesc, 2. Llorenç, 2 Margalida,
Margalida-Esperança, Maria del Carme, Pau,... relatiusal segon.

L'any 1986 es caracteritza per Ia culminació de totes les tendències iniciades
a 1980 i inclús amb anterioritat. Des de Ia disminució de Ia natalitat, que arriba
a Ia seva xifra mínima amb sols 25 naixaments, fins al màxim nombre anual de
inscripcions en llengua vernacla (Carme, Joan, Jordi, Marc...); així com de noms
atradicionals (Antonio-Markos, Israel, Javier-Alejandro, Laura, María-Marta,
Raquel, Silvia,...); passant per l'absència de freqüència (no apareix cap nom
repetit) o Ia relativa abundància de noms compostos sobretot en el grup dels
masculins.

PeI que fa al percentatge de tradicionalitat (P.T.) durant tots els anys és
clara Ia superioritat dels casos en que es imposat el nom dels padrins/padrines
enfront del dels pares/mares, fet que marca Ia clàssica norma al respecte. També
observam que Ia dita costum és més freqüent en el grup dels homes que en el de les
dones. >

De Ia comparació del percentatge de tradicionalitat entre els distints anys
cal remarcar dos trets: 1) L'elevat d'aquests percentatges i 2) Ia tendència, no
obstant, a Ia disminució a partir de 1980. Trets que, en definitiva, assenyalen el
començament d'una nova etapa a l'hora d'escollir els noms depersona que reflecteix
ia mentalitat dels nostres temps (5), amb criteris que es bifurquen al imposar noms
tradicionals, alguns -que podriem interpretar amb més esperit nacionalista-, fins i
tot en llengua vernacla, per una banda; i per l'altra, dels que sucumbeixen davant
el suposat encís de l'originalitat (?) a través de noms eufònics, grandiloqüents,

bíblics, o en el pitjor dels casos de influència anglo-saxona.
La força dels mitjans de comunicació fa que el mateix impuls que duia el jueu
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a adoptar el nom d'Isabel o a un cristià el d'Abdal.là, ambdós pertanyents a
cultures respectivament veïnes i rivals però superiors, 6s el que avui fa aparèixer
Olgues, Fannys, Arlets i Yuris entrenosaltres (6).

A. Ordines Garau.

NOTES:
(1) San xifres que caldria ponderar, ja que en aquesta data l'actuaI terme de Manocr formava part
deldeSelva.
(2) Recordem que a 1960 ja s'ha començat a produir eJ. fenomen turístic a te nostra iLLa que suposarà
l'arribada massiva d'inmigrsnts de te penínsute; a més d'altres circunstancies poUtiques i de
miHora ate mitjans de conunicació que afavoriran te imptentació de modete culturate forasters.
(3) No indLouem en aquest grup eis ncms hLUngües.
(4) No en reproduün les taules conpletes per a major brevetat.
(5) Aquesta nova mentalitat té una reteció molt directa amb ete canvis economics, sociaJLs i polítics
produïts a te nostra societat. El restabliment de te Uibertat i te HiberaLització dete costums
han afavorit aquesta actitud innovadora.
(6) ATJaaigés, Josep KP: Diccionari de noms de persona, Ed. 62, Barcelona, maig 1980.
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- ANTO,NI UILLALONGA fflASSUTÍ, fill de Uicerrç 3aunre ( Selua) i Cateri_
na I'sabal. ( Inca), va néixer el dia 7 d'octubre a L'Oliuaret,
Selvà.

- ANTONI AnENZA RUIZ, fi3,l de Josep Wanel ( Huelva) i de 3oana de
Selva, v>a rréixer dia 22 d'octubre a Ia cta. rie Lluc, 11 a Selva.

- JOAN PERELLÓ' BlIR, fill de Nadal ( Sta. BlarQalida) i Caterina de
Selva, 'va rréixer dia 7 de novembre a Ia cta. de Lluc, 7 a Selva. •

- ESPERANÇA fflARIA CAIBlARI SOLIUELLAS, filla de Pere ( Caimari) i
Antònia ( Caimari), va néixer dia 30 d'octubre al carrer de l'Unió
nB 4 a Caimari.
- BIARIA1 ANTONIA JAUfflE BIAIRATA, filla d'Antoni ( Brasil) i: Antòmia

( Caimari), va néixer dia iS de novembre al carrer de L levant ,
11 de C a i m a r i *

- 3ERÕNIB1A FRANCESCA REYNES BIORRO, filla d'Antoni ( Selva) i Cate-
rina ( Blancor de l'a UaIl), va néixef dia 2 de desembre al carrer
de Son Priam, B-ler. de Selva.

- BARTOmEU ; BUADES ALORDA, fill d'Antoni (' Selva) i; Blagrialena ( BIc^s
cari), va néixer al carrer d'es Pou, 39, dia 3 de desembre a tòo£
cari.

-ENHORABONA A TOTS ELS PARES!-
«

MOCCS

- 3ESÚS BlARTINEZ BlORENO ( Caravaca- fflurtia) i ROSARIO 3EREZ GONZA-
LEZ ( Laracne- Blarruecos) es casaren dia 6 de novembre a l'Esglé
sia de Selva..

- PERE 30SEP SALOtn POL ( Binissalem) i CATERINA CUNILL UIUES ( Ui-
lledieu-des Poles, França) es casaren dia 21 de novembre a l'Es-
glésia de Selva.

- BlIQUEL TRUYOL GRAU ( Inca) i CARfflE RASERO ESTEBAN ( Higuera La
Real- Badajoz) , es casaren per l'Estat Civil dia 3 de desembre
a Selva.

-ENHORABONA A TOTS- /9
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-RlIQUEL niATEU W A I R A T A
( l 'amo en ffliquel PT,en-
gual). Tenia.BB anys
i va morir dia B d'oc-
tubre al C/ Franquesa,
5,de Caimari •

PERE ANTONI BIAIRATA
OLIUER (L'amo en Pe-
re Paciència). Rlorí
als 89 anys dia 6 de
novembre al c/ Lluc,.
34,.de Caimari

ANTONI ROTGER VICENS
(L'ano Antoni Escolà)
Rlorí als 88 anys dia
17 de novembre al c/

'Sa Font, 17 Selva

POAN f f lAYOL BIAIRATA
( 3oan Bea) móxí el
26 d'octubre al c/ de
l'Ermita, 2,als 68
anys, Caim'ari

tffe*a
VICENÇ FERRAGUT BIASSTP
( [flarrintx). Blorí als
68 anys dia 15 de no»' '
vembre al c/ Sa Font,
42,de Selwa..

ESPERANÇA NICOLAU 80NAFE

( Esperança GaIl), morí

dia 17 da|honembre als 84
anys, a Biniamar.

•DESCANSIN TOTS EN LA PAU OEL SENYOR-

COMSELL IMSULAR DE MALLORCA
SERVE11 E?>.C-CiOS*v'A»A.
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<Ztc&GU

Antoni
Pons

Eldlaclncdegener
de l'any mll nou-cents denou
sense fergalre rehou
Moscarl, un fíH nou tíngué.
Era|o,eraeltercer
d'un matrimonlavengut
que tIngué un flll molt agut
sols format d'ossos lpell...
VaIg néixer sense capell
però amb so cap ben pelut.

Poilicaot« « *6*/f*f**'ZZ
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Després d'un estiu oom el que hem
passat, tan sac i calent, el temps
ha canviat molt durant els mesos
d'octubre i novembre que han estat
ben banyats i fresquets. 67'4 li-
tres per octubre i 144'6 lts. per
novembre fan un total de 212 lts.
només endosmesos, que ja està
bé. Tots els pagesos i els ^ui no
ho s6n s'han posats ben contents
perquè han reviscolat les terres,
pous i arbres.

Volem fer notar que les plogudes
no han provocat cap desastre con
altres vegades. Ha plogut bé i '
tota l'aigua s'ha poguda apTofi-
bar.

També resaltarem que el mes de rro
verabre ha estat, podriem dir, molt
banyat,' ja que de 30 dies que té
el mes, ha caigut aigua durant poc,
més o manco 16 dies. El dia 23 va
fer trons, llamps, calabruix i mo_l
ta de neu a Ia muntanya. Ua ésser
un dia molt fred que va obligar a
posar en marxa les foganyes a to-
tes les cases i, de patì, foc 1
fun i... a torrar.
Resumint, ocrtubre i novembre han
estat molthormals i qÉe així
continui tot l'hivarn.

Jaume fflairata
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L EQUIP DELS INFANTILS

EIs qui van fora corda són els nins
que juguena Ia 2É Regional de Ia competi
ció infantil. EIs seus pares si que
també van gojosos, llàstima que el
primer diumenge de desembre perdessin
al camp de Ses Comes.

En el pròxim número de Ia revista
ja publicarem els noms dels jugadors infan
tils.

NOTICIARI ESPORTIU

L'entrenador inquer, ex jugador del XiI^
var i veí de Selva, Miquel GARRIGA,
si bé a principis de temporada es va
quedar sense equip, des del passat
me de novembre dirigeix el Mallorca
Atlètic de 3a Divisió. Miquel te desitjam
sort i èxit.

El jugador Victor Pérez Donoso continua
un any més jugant a Sta. Margalida.

• • • • • • •

Qui sembla que ha agafat vacacions
un any, és en Llorenç CoIl Sastre,
"Canyaret", després d'entrenar durant
dues temporades el Club Pollença, enguany
no vol maldecaps, encara que ha fixat
com a jugador per l'equip d'empreses
"Oli Caimari".
• • • • • • * • •

Al pròxim numero parlarem de l'equip de
Ia inferior categoria, és a dir dels
"Benjamins", i segurament dels dos
equips d'empreses.
£2 . Un aficionat

Mumnse
Uosetense

SanJaime .
Samjordi
Constancia
Cchsel
A. UuU
J.Bunob
Mensa
Sanólas
Pío. Mensa
Santa Maria

7
7
7
7
7
7
8
8
8
7
8
7
6

7 o a 38 i u :
60 1 43 11 12
5 0 2 17 10 U) i

5 0 2
4 I 2
2 2 4
2 I 5
2 I 5
2 1 4
0 3 5
1 I 5
1 05

28 17 10
19 13 9
17 19 6
1337 5
11 23 5
15 19 5
1437 3
532 3
5 IO 2

Enguany els aficionats al futbol, i els
seguidors de les ventures i desventures
del Club Esportiu Xilvar, sembla que
tenen un poc més de coratge que Ia tempora-
da passada.

La Junta Directiva, presidida per
Rafel Llull, està fent feina per intentar
reanimar l'ambient futbolístic al nostre
municipi. Aquest any són 3 els equips'
que presenta el Club E. Xilvar: un a
1§ Regional, un infantil al grup A de
Ia 23 Regional i un equip de "Benjamins".

L'equip de Primera Regional el dirigeix
en José Fuentes Pomares, ex-porter del
Xilvar fa devers 12 ó 13 anys.

La plantilla està formada per gent
jove, entre 19 i 25 anys. Si bé començaren
un poc fluixets, després del primer
terç de Ia lliga estan classificats
en un lloc acceptable. Una bona senyal
són el gols que han marcat, més d'un
per partit, en canvi l'any passat pareixia
que no sabien marcar-ne. A més lluiten,
corren i s'esforcen. TaI. volta falta
un jugador una mica veterà i un creador
de joc al mig del camp.

Vet ací l'actual plantilla:

Miquel PALOU Palou 22.01.69
Juan POYATOS Poyatos 24.06.63
Andres CABALLOL Sastre 27.12.62
Juan J. LOPEZ Luque 19.04.69
Mateo SOLER Tortellà 16.11.59
Bartolomé BALLESTER CoIl 13.11.67
Manuel PEREZ Donoso 25.08.
Manuel MOREJON Martorell 30.12.68
Mateo MUNAR Llull 26.01.61
Antonio FEMENIAS Vallori 16.12.67
Simoh RIPOLL Rayo 28.08.63
Jose ROTGER Grau 23.09.64
Pedro RUIZ Martinez 25.08.68
Antonio CECILIA Sales 25.01.68
Jose MSCARO Villalonga 14.06.66
Bartolomé BALLESTER Abrines 27.03.69
Juan ALORDA Amoros 25.08.67
Gabriel MUNAR Reus 01.04.67
Carlos JEREZ Gonzalez 25.08.66
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* ufTKs c&euA&es:

Ht)RITZQNTALS.- A) Consonant.B)
Actor que es-val preferentment de ges-
tos i moviments corporals. C) Midar a
pamÇD) Arbrefruital.E) Esfera metàl-
lica que empren els al.lots per jugar a
bolles. Present d'indicatiu verbema-
nar. F) Posar-se o estar al voltant. G)
Recipient destinat a tenir-hi Ia sal. H)
Acció de resar. I) Consonant.

¡VERTICALS.' 1) Consonant.2)Centre
i principal agent de Ia circulació de Ia
sang. 3) Que té pèls. 4) Unirenmatri-
moni.5) (Rev) Governadordeprovín-
cia entre efe àrabs. Part. pass. ant. del
verb elegir. 6) Present indicatiu de
marejar. 7) Moure els rems per fer.anar
una embarcació. 8) Poc freqüent. 9)
Consonant.

(fZEvïsrA 4w*^y >*ifS5)

PASSATENP_S ^^SSATEMP5" . .. T'uSJAT-e'MP^ 7>^S...

^l ^o\ocu¿ a to. passado, sopa de Uçfrej

^>escompiais Gl nom de /e^>
dofye. oo,les de n^al(orca &o
pz>t Ueofr : * &uan w/dras
ctfr m&£ d 'a?QÚ, rn'/ra. prfnner

c|JLU* ef-s ±u "

BKOMA PAS'S'^TGnnPS P^iSr^TcmP^ ^>teSSA • «

J&r/>e/ encerbr u</i*a ve" T&i&i
câdâ Uh J'j<fuests c<9M//erj ?
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