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Corfo, al ÁVwctct
DINS ELS TORRENTS TOT HI CAU BE

In̂ clús a Moscari, un poble de 2OO habitants,sense
comptar ses gallines, ets cans ni es moixos, tenim un
servei per alliberar-nos d'alguns dels inconvenientsde
sa vida moderna, això que endeim fems o "basura",com
més vos agradi. Però també a Moscari, parl de Moscari
perquè és el Hoc que tenc més a prop de ca nostra,enc^
ra que Ia pràctica és generalitzada a tota s'illa
tenim Ia " SANA COSTUM" de tirar tot el que no ens ser-
veix als torrents.

En passar pel Pont de'n Blai, inclús amb ses fir:es-
tresdels cotxestancades podreu sentir s'olor de s'ai-
gua que amollen dins es torrent. I si guaitau dins de
qualsevol altre torrent, podreu veure ses nostres ren-
tadores,cuines, estufes, geleres, televisors vells que
hi passegen per dedins.

A vegades protestam quan ens pugen un duro es pa,
es cafè,... i pagam milions per uns serveis que no em-
pram, i tornam a pagar més milions per no haver utilit-
zat ets serveis que hem pagat.

Presumim de poder embrutar perquè pagam. De cada ve-
gada més vivim dins ets fems, això és una cosa que no
cap dins cap cap i si hi cap que qualcú m'ho expliqui.

Vicens Martorell
P.D. Si de cas ningú m'ho pot explicar deixau que es
torrents només s'omplin d'aigua de ploure.

Pep Fiol gran companyò,
Llorenç de "sa mà cremada",
sa meva germana amada
i tota sa processó,

amb"ses Senyores" estimades
a sa sombra del Senyor
formau Agrupació
aguardant sa nostra arribada.

Oh Verge!, vos deman perdó,
i alegrau sa vostra cara
que en Blai vos ballarà ara
es boleros de l'amor.

En Toni Reus se n'ha anat
al CeI a servir al Senyor
deixant a s'Agrupació,
i ets seus desconsalats,
era bon al.lot i honrat,
dins Selva home d'honor.'

Josep Vallori "Eriçona".

" AIRES DE MUNTASYA"

SE MUDA DE LOCAL.

Idò sí, des de dia 1 ¿e
març l'Agrupació ja no ba-
lla al casal de Ca'n Ser-
vera. Ara ha passat a fer
les seves actuacions fol-
klòriques al FORO de MaI -
lorca.
De moment segueix actuant
els dimarts i divendres.

Selva, com a poble,hi sqr_
tirà perdent,pero sembla
que els balladors en canvi
els hi anirà millor.
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Un 9ny m¿í 1 jtïan fa*
Novembre de 1985, un grapat de joves i alguns de més granadets es

reuniren a Ia sala de sessions de l'Ajuntament per parlar de posar en
, marxa una publicació de caràcter local. Després de dues reunions el
' projecte s'iniciava.

Una de les primeres tasques fou Ia recerca d'un nom. De entre les
propostes presentades s'escollí "SA CX)MUNA". El títol de Ia revista
té unes referències fisico-geogràfiques: és el topònim d'unes terres
d'importància dins Ia vida dels nostres pobles;

- és Ia revista comuna dels quatre nuclis de població que formen
el municipi de Selva;

- és Ia revista que fa un grup obert ( a tothom),que treballa en
comú per fomentar Ia Cultura i Ia comunicació en el municipi.

Per Cap d'any de 1986 sortia al carrer el n° 0 de "Sa Comuna" que
naixia amb Ia voluntat de ser element aglutinador dels quatre pobles
i a més font d'informació i comunicació local. La tirada d'aquest pr¿
mer número fou de 500 exemplars que s'esgotaren ràpidament.

Per espai de dos anys Ia revista ha arribat a les cases i als
llocs de venda, de vegades amb retard, amb alts i baixos, és possible
que qualque pic s'hagin fet descuits; per tot això demanam perdó i vo_
lem fer constar que han estat involuntaris. Sabem que l'organització
no és perfecta (no som professionals), però també volem dir-vos quela
revista surt gràcies a l'esforç voluntari d'unes persones, a les hores
que robam al nostre temps de lleure, que Ia feina és totalment gratui-
ta i desinteressada :

- des de Ia persona que cerca Ia notícia i Ia
redacta,
- a Ia que escriu a màquina,
- a Ia que ens deixa les fotos,
- a Ia que duu Ia revista a Ia impremta,
- al repartidor que vos visita per entregar-vos
Ia revista i una vegada en l'any demanar-vos
Ia quota de subscripció.

Estam contents de l'acollida que heu donat al primer número d'en-
guany; les subscripcions no sols s'han renovat sinó que han augmentat
(en un quadre anexe vos indicam Ia situacióactual). Per tercer any
consecutiu hem mantingut el preu de Ia subscripció anual de 600 Ps,pe-
rò ja podem assegurar que el pròxim any ens veurem obligats a incre-
mentar el preu. Volem agrair molt de veres als subscriptors-protectos
Ia seva quota especial, i també a les cases comercials que ens ajuden
amb Ia seva aportació econòmica. Hem de dir,igualment, que gràcies a
Ia subvenció del Consell Insular de Mallorca i a Ia de l'Ajuntament
de Selva el balanç econòmic de Ia publicació és equilibrat: anam de
net a net.

Veureu que en aquest número hi ha una "Carta al director",en Ia
qual un lector expressa Ia seva opinió sobre Ia brutor dels torrents
i Ia manca de civisme.. Per acabar recordar-vos que seran ben rebuts
tots els qui vulguin col.laborar o aportar qualque escrit o notícia.
Ah! i també enviau-nos Ia vostra crítica que serà publicada.

.NOMBRE__DE SUBSCRIPTORS L'EQUIP COORDINADOR.

Binianar
Caimari
MOscari
Selva
Ciutat

14
45
33
180
28

Fora Vila
Madrid
Ciutadella
València
Brasil

7
2
1
1
1 SA COMUNA 3



* CONCERT A MANCOR DE LA VALL. El primer dissabte de març Ia Coral va presentar-se
al poble de Mancor. En un concert organitzat per Ia Comissió de Cultura de l'Ajuntament
veí, Ia massa coral va ofertar un ample repertori de cançons que foren molt ben rebu-

des i aplaudides-.
En aquesta mateixa pàgina vos oferim Ia presentació de l'acte que feu el Llicen-

ciat mancorí Jaume Gual. A més de Ia Coral també actuà Ia ROMDALLA.

m SOPAR D'AMISTAT. La mateixa nit del concert a Mancor, els cantaires se reuniren
amb els seus esposos o mullers, o parella per fer un sopar de germanor al celler del
Foro. Eren mes<ie 100 persones les que posaren els peus davall taula,i s'empassolaren
un bon arròs brut,me rostit i postres. Qualcú remugava perquè Ii havien tocat només
els ossos. No tot ha d'esser cantar.

* CONCERT DE QUARESMA A ALGAIDA. El dissabte dia 19 de març, Ia Coral viatja fins a
terres algaidines. A les sis i mitja del capvespre oferiran un concert de Quaresma,
és a dir, Ia major part de cançons seran de música sacra o religiosa.

* VISITA DEL MUSIC BALTASAR BIBILONI. A principis d'any, i a petició del Director de
Ia Cotal, assistí a un assaig el músic i compositor D. Baltasar Bibiloni, el qual des-
prés d'escoltar unes quantes interpretacions, va donar Ia seva opinió i valuosa critica.

PRESENTACIÓ CORAL D'ES PUIG DE SKLVA.

Bon Vespre a tots: Cantaires, amics de Ia
Coral i mancorins:

La Comissió de Cultura del nostre
Ajuntament, en el seu extens programa
d'actes, ens presenta avui l'actuació
d'una agrupació coral i d'una rondalla,
ambdues de Selva. A mi m'ha tocat presen-
tar-vos Ia Coral.

La Coral d'es Puig de Selva està a
punt de celebrar el seu segon aniversari.
Es pot dir que a Ia primavera de l'any
1.986 es presentava públicament Ia coral,
aquest fet no era més que destapar el pot
que contenia les essències musicals de
tot un poble, gelosament guardades, i que
conformen Ia fibra més íntima del seu és-
ser.

De tots els racons de Ia vila i de
totes les llars, sorgiren cantaires dis-
posats a palesar tot el que duien dintre;
vos puc assegurar que de veres ho han
aconseguit. Amics, per Ia vostra constàn-
cia i tenacitat, vos admiram ! !.

El programa que per a tots nosal-
tres han preparat ens reflexa tot un en-
trunyallat, atapeït de distints colors
musicals: Cançons del gran compositor
alemany, Jordi Federic Händel, qui va as-
similar l'art dels organistes alemanys i
italians, respresentant típic de l'estil
barroc. Melodies populars mallorquines
harmonitzades pel músic binissalemer,
Baltasar Bibiloni: Cançó de Ia neu o dels
Nevaters, ens recorda a aquelles persones
que recollien Ia neu a les muntanyes de SA

Lluc; El Taronger, al·legoria a l'arbre
del mateix nom; Copeo Natancer, del ball
que es feia després del sopar de matan-
ces. Edelweiss de Richard Rodger, forma
part de Ia pel·lícula "Sonrisas y lágri-
mas", film molt admirat i d'unes melodies
extraodinàries. Obres d'autors anònims
del segle XVI, música senzilla però molt
melodiosa. Albada, cant a l'estrella de
l'alba, del mestre Tortell, natural de
Muro i de Joan Naria Tomàs, director que
fou de Ia Capella Clàssica. Cor dels es-
claus de l'òpera Nabucco de Josep Verdi,
compositor italià que ompl tot una època
i un estil en Ia història de Ia música.

El director de Ia Coral és En Jo-
sep Torrens, mestre a l'Escola i mestre
de Ia música. Vosaltres, cantaires, en
sabeu molt del seu esforç desinteressat,
de Ia seva sensibilitat musical, així com
de Ia seva sana tossudesa en enllestir
les cançons el més bé possible. EIl, en
gran mesura, és Ia força que dinamitza Ia
vida de Ia Coral.

Gràcies, amics cantaires, per Ia
vostra presència avui aquí, gràcies a
l'Ajuntament de Mancor de Ia VaIl que ha
organitzat aquest acte.

Res més, vos deix amb les veus de
Ia Coral d'es Puig de Selva.

Saló del Casal de Cultura

Mancor'de Ia VaIl, 5 de març de 1.988

COMUNA 4 Jaume Gual Mora
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Es obligat referir com a activitat princ^

nal d'aquest mes passat a Biniamr,igual que
a quasi tots els pobles,la celebració de les
festes de CARNAVAL. Sempre és bo que siguen
les festes i les celebracions les que manquin
Ia vida d'un poble. I el Carnaval ha estat
una fita de les primeres,despres de les fes-
tes de Nadal d'enguany.

El DIJOUS LLARDER,dia de carnaval per an_
tonomàsia juntament amb els darrers dies,va-
ren ser les fites assenyalades per celebrar
les festes de carnaval a Biniamar.Així el
dijous dia 11 el capvespre començà el sarau
amb Ia RUETA organitzada pels nins de Ia
nostra escola, encapçalada per Catalina
Valriu -Ia nostra mestra-.Amb l'amollada de
coets i el recorregut dels nins i nines des-
fressats pels carrers del poble començà Ia
festa.

Acte seguit a Ia plaça s'encengué un fo-
gueró i al so de tonades dels darrers dies,
mesclades amb música infantil passaren les
hores menjant bons trossos de coca i diver-
sos refrescos.

Devers les 10 del vespre a Ca'n Lluis
s'organitzà un ball de Carnaval; un grup
musical cuidà de posar Ia nota i d'animar Ia
festa. CaI dir que el cafè estava de gom
en gom i que Ia vetlada fou molt animada,
sobre tot per Ia gran quantitat de disfres-
sats assistents al ball.

Tan gran fou l'èxit i Ia participaciódel
"Dijous Llarder" que sense està programat
el dimarts 16-darrer dia- es tornà organit-
zar un bon ball, aquesta vegada sense mús±_
ca en viu,pero que fou tan brillant i amb
tanta participació com el primer i també
amb gran quantitat de disfresses..

Finalraent,i pel que fa al Carnaval,cal
fer referència a Ia carrossa feta pels al_^
lots del nostre poble,organitzada pels
"PLaniols" dirigits per Josep A Mayorga
PiIi i l'ajuda de'n Guiem Guitó entre d'aJ^
tres, aquesta carrossa participà a Ia rua
de LLoseta, deixant constància de Biniamar
al poble veinat. La idea era participar
també a Ia rua de Selva,pero per qüestions
de temps a darrera hora es va haver de dei-
xar anar Ia participació a Selva.

• • • • • • • • • • • •

* Passant a una altra banda,podem dirque
a l'escola han canviat el comptador d'ele£
tricitat,cosa que ha solventat algunes de-
ficiències.

* També hem tengut notícia del projecte
d'acabar Ia vorera dle torrentet i arre-
glar les pasteres del jardi,esperem que
les converses mantingudes arribin a bon
port.

i S'ha sol.licitat una subvenció perdur
endavant el projecte de reparar deficièn-
cies d'estructura a l'Església nova...

* A més s'han sol.licitat ajudes per
construir uns vestuaris a l'Església nova,
però de tot això ja n'anirem parlant...

• • • • • •' • • • • • •

ROMERIA I PANCARITAT.- .. . ,, , .,dia 4 d abril,di-
lluns de Pasqua, se celebrarà Ia romeria
fins a l'ermita , on hi haurà missa i bere
nada de panades i robiols.

DARRERS DIES Ocvvn^

CAlXA DE PENSIONS

"laCaixa"

Un any més, l'animació arribà amb els
"Darrers dies".

A Ia Rua d'enguany hi participaren pe-
tits i grans, tots fent renou i ben des-
fressats. Les carrosses: Ia dels romans,
Ia de les bruixes, Ia dels trapassers,
Ia dels metges locos, Ia dels gitanos,el
camió ple de nins i nines, i Ia somereta
i el carret donaren aNIMACIO i color a Ia
festa. Tots desfilaren pels carrers del
poble divertits i animats, acompanyats
de tambor.

Una de les carrosses que més curiositat
despertà fou el "carro de gitanos" que
anava acompanyat d'una jove parella de
guàrdies civils en bicicleta.

A Ia nit, el bar de Ca'n Pereó s'ompli
de color i de música, tothom havia prepa-
rat el seu 'desires i al llarg de Ia nit
vérem ballar parelles singulars. El ball
va durar fins que Ia gent es va cansar de
fer bauxa. Moltes parelles desfressades
se passejaren pels locals de festa dels
pobles veinats. gA cmj( 5
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FKSTES DELS DARRERS DIKS.

Pierrots, pallassos, punkies, pa-
gesos, "charlots", indis, vaquers, ...
Amb Ia desfilada-dels nins de les escoles
de Caimari (tant els de Ia costura com
els més grans) disfressats amb il·lusió,
passejant-se pels carrers del poble acom-
panyats pels seus mestres ... així comen-
çaren les festes dels darrers dies a Cai-
mari .

El dijous capvespre les aules, els
llibres, les lliçons i Ia feina quotidia-
na de l'escola, es convertiren en una
passejada dels nins, plens de fantasia,
pel poble.

A les 21'30, nins, petits i grans,
també els seus ,mestres, tots vestits i
pintats, feren bulla i alegraren Caimari
amb els seus crits de goig, rialles i
cançons. Més tard, acabada Ia passejada,
tots feren una festa; els grans a l'Esco-
la de "Ses Roques" i els petits a l'Esco-
la de "Ca Ses Monges".

El vespre, a les 22 hores i per a
tots els majors, es donà el "sus" al
carnestoltes en el "Pub Stone".

El divendres també hi hagué sarau
i vestits. A les 22 al bar "Can Tomeu" es
celebrà el ball de carnestoltes amb con-
curs de fresses. EIs guanyadors foren:
per parelles, una colla d'estrangers; el
premi al més original, mig nuvi acompa-
nyat de mitja núvia. També hi hagué con-
curs de ball amb tres premis.

A Ia fi arribà el dia esperat:
dissabte. La festa començà a les 17 ho-
res, tots, petits i grans, disfressats i
sense disfressar, es concentraren, puntu-
als, a Ia plaça de Caimari, per començar
Ia Rueta que consistí en una desfilada
dels nins i qualcú més gran, amb una car-
rossa preparada pels "quintos 88" que
totd'una s'omplí de menuts i menudes, els
altres, grans i petits, anaren a peu dar-
rera d'ella, fent que tota Ia gent sortís
al carrer.

J*mA 5taWaia
LA QORiA
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Acabada Ia Rueta, els al·lots s'ho
passaren d'allò més bé a Ia festa amb
l'actuació dels pallassos "Fino i Topoli-
no", actuació que per mor del temps es
féu a Ca Ses Monges.

Encara que l'actuació fou molt
lluïda i tingué molt d'èxit, sobretot per
part dels nins que, asseguts davant de
tot, reien, feien mamballetes, corregien
els pallassos que tot el temps s'equivo-
caven i ballaven molt; només s'ha de dir
que el local s'omplí aviat i molta gent
no hi va caber i no va poder veure 1'ac-
tuació.

A les 22 hores i organitzat pels
"quintos 88" es celebrà al Pub Stone el
ball de Carnestoltes amb concurs de fres-
ses. Hi hagué molt de disfressats, gua-
nyadors: CARTES, POTS DENTRÍFICS, PARELLA
XINESA, PARELLA MORA, etc... També es do-
nà un premi a Ia millor parella de balla-
dors.

Per acabar, el dimarts a vespre,
els que volgueren, feren "L'Enterro de Ia
sardina" al Pub Stone.

** 75 ANIVERSARI DE LA COOPERATIVA

PeI mes de setembre de 1913 es creava a
Caimari Ia Cooperativa i Caixa Agrícola, és
per això que enguany se celebra el 75 Anivei^
sari. Segons notícies, Ia Junta Rectora es-
tà preparant tal conmemoració pel pròxim mes
de setembre.

Han encarregat al jove llicenciat Antoni
Ordines Ia preparació d'un llibre on es re-
collesqui Ia història d'aquests 75 anys de
vida de Ia Cooperativa.

La tradicional Assemblea anual del mes de
març, és possible que se celebri el darrer
dissabte d'aquest mes.

** T R U C MALLORCA 1988.

A l'hora de tancar l'edició ens arriba Ia
notícia de que en el Torneig de TRUC de MaI^
lorca 1988, Ia parella formada per Jaume Sas_.
tre Alzina - de 62 anys- i Pere Sô cias Cuart
-de 42 anys-, que foren els guanyadors de Ia
renyida Ia fase celebrada al bar "Ca'n Tomeu"
han estat els vencedors de Ia 2a fase disputa
da a Ciutat el primer dissabte de març. S'han
classificat per jugar les semifinals.
ENHORABONA, sort i alerta als envits !
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La idea que el cos humà s'acostuma
al renou no està demostrada; els seus
efectes perjudicials són ben coneguts:

l-Efectes fisiologies (sobre tot
Ia pèrdua de l'audició, és a dir
Ia sordera).
2-Interferència d'activitats com
Ia comunicació oral.
3-Producció d'alteracions del
so (dormir)
4-Creació de problemes psicològica

La capacitat auditiva varia per a
cada persona. El renou pot disminuir
temporalment o permanent aquesta capa,
citat'8uditiva; quan Ia disminució és
temporal, se pot recuperar Ia capaci-
tat de l'oïda retornant a un ambient
on hi ha un nivell de so normal (per
eiemple, el que passa quan se va a
una discoteca). L'exposició altra vo_l_
ta al renou, abans de Ia recuperació
total, pot disminuir de forma irrecu-
perable Ia capacitat auditiva, causa-
da per una estada massa llarga en un
ambient eixordador.

Una característica d'aquesta pèr-
dua d'audició provocada pel renou és
que no se produeix de forma brusca,
sinó gradualment, al llarg d'un gra-
pat d'anys, i depèn de Ia intensitat
i duració de l'exposició al renou.

L'audició de sons inesperats o des_
coneguts pot provocar respostes refle_:
xes en el cos humà, ocasionant
l'"estress".*Si el renou és persistent
o se repeteix amb regularitat,pot or¿
ginar alteracions permanents en akres
sistemes de l'organisme com l'aparell
circulatori, i sembla que existeixen
indicis de relació entre l'exposició
continua al renou i l'augment de Ia
pressió sanguínia.

EIs renous inesperats podencausar
un retgic6 i produir vertigen i pro-
blemes d'equilibri.

Per a una salut física i psíquica
adequada és necessari un ambient de
silenci, CaI tenir present que una
forma de contaminació pot esser el
renou.

M8. CUADRI

jy^frcatá
** ELS DARRERS DIES.Encara que començàs amb una
mica de retard, el ball de Carnaval fou animat
i divertit,Si bé els primers moments efe ball¿
dors estaven freds,llavors s'animaren i Ia ba^
llada durà fins devers les dues i mitja.

A Ia festa s'hi presentaren tota una diver-
sitat de personatges: mexicans,moros,cubanes,
pallassos,fades, romans i romanes, carameLlos,
mans, etc..Molts havien canviat de personalitat
encara que només fos per un dia.

El ball del dissabte fou reenganxat el di-
marts a Ia nit i darrer dia de Carnaval,moltes
de persones tornaren a canviar de personatge.

** DIUMENGE DEL RAM. A Moscari feim el Ram.
abans de Pasqua com pertoca, per això dia 27 de
marc,i seguint Ia tradici6,s'aaira al Pou per
beneir i recollir els rams d'olivera, i tornar
tots en processó cap a l'Església i celebrar
l'Ofici.

** P A S Q U A. El diumenge dia 3 d'abril, a
les 10 del matí se celebrarà Ia processó del
"Encuentro", a continuació Ofici solemne.
En acabar a berenar en faml& d'un bon frit
de xot, i qualque robiol.

** FESTA DEL LLIBRE. El diumenge dia 24
d'abril, organitzat pel Centre Cultural Ca'n
Roig i l'Ajuntament se celebrarà Ia festa del
llibre. A partir de les 10 a Ia Plaça (si el
temps ho permet)hi haurà una taula-parada de
llibres,per a totes les edats, per poder ful-
lejar, i,si el genere agrada,adquirir.
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dAUu*mm ĉ , QA>X- Ia fl4Utt&w&. cowpo^l^u. oman*7w a Ex ^uc<x dl« Ll**cttA- A
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BARTONEU ROSSELLÓ-PÒRCEL, ALS CINQUANTA
ANYS DE LA SEVA NORT.

Enguany fa cinquanta anys de .la
mort prematura del gran poeta Bartomeu
Rosselló-Pòrcel, el cinc de gener de
1.938, quan tenia només vint-i-cinc anys.

Havia nascut a Ciutat de Mallorca
l'any 1.913, va fer els estudis primaris
a un Col·legi de Religiosos i els secunda-
ris a l'Institut on va tenir com a pro-
fessor de Literatura a Gabriel Alomar,
que Ii descobrí Ia vocació literària i
1 ' animà a col·laborar a Ia premsa local.
Alumne brillant, quan va acabar el Batxi-
llerat el 1.930, va traslladar-se a Bar-
celona per fer els estudis universitaris
a Ia Facultat de Filosofia i Lletres.

Va ingressar a Ia residència d'es-
tudiants que dirigia Miquel Ferrà, i ini-
cià les edicions de poesia. En aquesta
època va fer amistat amb Carles Riba,
professor de Ia Universitat de Barcelona,
i amb Salvador Espriu, company seu de
curs.

El 1.935, després d'obtenir Ia Lli-
cenciatura, es traslladà a viure a Madrid
per tal de fer el Doctorat. Aquell mateix
any havia fet Ia darrera estada a Mallor-
ca, durant les vacances d'estiu. La Guer-
ra Civil el va sorprendre a Ia capital
madrilenya, mentre preparava unes oposi-
cions per a una càtedra d'Institut. Se'h
tornà a Barcelona, on col·laborà en les
tasques de reraguarda fins al moment
d'incorporar-se a files. De sobte, però,
va caure malalt dels pulmons i ingressà
al Sanatori del Brull, al Montseny, on
morí, poc temps després, de tuberculosi.

La seva obra va ser curta com Ia
seva vida, ja que en conjunt, només ens
ha deixat uns seixanta poemes, però d'una
extraordinaria,bellesa i d'una refinada
habilitat, suficients com per reservar-li
un lloc distingit en el panorama de Ia
lírica catalana del segle XX.

La poesia de B. Rosselló-Pòrcel és,
de fet, una successió de visions, on pai-
satges i records s'il·luminen en forma
d'esclats en Ia imaginació i en Ia memò-
ria del poeta. Fa l'efecte sempre d'un
continu joc de llums i de colors, un joc
però desassossegat i convulsiu, on el re-
cord de Mallorca hi és present.

Reproduïm un poema, reconegut per
tota Ia crítica com un dels millors poe-
mes de Rosselló-Pòrcel:

A MALLORCA, DURANTLA GUERRA CIVIL

Verdegen encara aquells camps
i duren aquelles arbredes
i damunt del mateix atzur
es retaUen les meves muntanyes.
AlIi les pedres invoquen sempre
Ia pluja difícil, Ia pluja blava
que ve de tu, cadena clara.
serra, plaer, claror meva!
Sóc avar de Ia llum que em resta dins els ulls
i que em fa tremolar quan et recordo!
Ara els jardins bi són com músiques
i em torben, em fatiguen com en un tedi lent.
El cor de Ia tardor ja s'hi marceix,
concertat amb fumeres delicades.
1 les herbes es cremen a turons
de cacera, entre somnis de setembre
i boires entintades de capvespre.

Tota Ia meva vida es Uiga a tu,
com en Ia nit tes flames a Ia fosca.

Barcelona, setembre 193 7

Es pot dir que fou el símbol de Ia
generació perduda, de tota una generació
forçada al silenci i reprimida quan co-
mençava a desenvolupar-se. En els anys de
Ia postguerra el seu record va ser vene-
rat i Ia seva obra gairebé mitificada. A
Mallorca fou pràcticament desconegut fins
a Ia publicació del volum "Obra Poètica",
l'any 1.949.

Obres :
1.933 - Nou poemes.
1.934 - Quadern de sonets.
1.938 - Imitació del foc.
1.949 - Obra poètica. f.RAhlS
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Gio4ot
M'han vengut a convidar

que fes unes quantes gloses
i que les faci bones
per "Sa Comuna."1 posar.

Ara vui contestar
perquè no vui dir que nq,
jo no som cap glosador
per poder-me presentar

Ja que el tenc per passatemps,
uns motets puc combinar
per poder assaciar
d'algun es seus pensaments.

Sa revista "Sa Comuna"
aquest nom és acertat,
així és es meu pensament
perquè bastanta gent
per ella molt hi circula.

Desig tenguin bon encert
en s'escriüre a sa revista
i que sigui una conquista
de. tot es terme enter.

Moscari,Caimari i Selva
i també Biniamar,
per tot s'ha de passejar
i "Sa Comuna" poder comprar
que tothom ja Ia vol veure.

Sa revista "Sa Comuna"
l'hem de voler apoiar
perquè mos recordarà
sa vellesa de Ia ViIa
que molts de records hi ha
i sempre n'explicarà
del temps passat que hi havia.

Sa revista "Sa Comuna"
molta gent Ia vol llegir,
prospera de cada dia
i va per molt bon camí.

Cxeoo0n6
CoUi M£RC6RIA

I RO£A

Carretera de Lluc,15 - SELVA -

Hem de dir qualque bajanada
per cridar s'atenció
i voldran llegir-ho
i així, amics, se reclama.

Per allargar una conversa
sempre s'ha de cuantredir
i arribar a bonfi
és es donar bon exemple

Vistes aquestes rondalles
sa feina no ha estat dura
0 així s'ha de pensar
tot ha estar per desitjar
que molt pugui prosperar
sa revista "Sa Comuna".

Es matrimonis molt veis
poc tenen per discutir
perquè els arriba a fugir
es gust i es pensaments.

He fet aquestes cançonetes,
1 ara me vui despedir
som un homo selvatgí
i algo,a tots, les vui dir

que facin moltes pessetes
però sempre honradetes
i podrem tenir bon fi.

Un arbre quan és petit
si el cuiden torna molt gran
i arriba a fruitar tant
que dóna molt bon profit
i sa vida és llarga i segura
que si Ia cuiden no té fi,
i sa revista "Sa Comuna"
cuidau-la, i serà així.

• • • • • • • * •

Apreciats amics i amigues
a TOTS vos salud

A. P.LL.

Aquest GLOSAT l'ha fet Mestre Antoni
Perelló LLabrés, que va néixer l'any 1907.

GRACIES, Mestre Antoni per les vostres
paraules que ens donen ànim i coratge per
ana: fent feina.

SA COMUNA 12
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Diumenge dia 21 de febrer

El cel està una mica ennigulat. Devers les nou del matí es sent una piuladissa huma-
na inusual per Ia plaça major de Selva. Més d'un centenar de persones, petits i grans,
alguns amb cara de son, compareixen per començar Ia diada excursionista.

A les 9'30 dos autocars parteixen cap a les muntanyes de Lluc.Després de mitja hora
de viatge, l'autobús ens abandona a prop de Menut, vora Ia carretera de Pollença, un
kilómetre abans de Ia barrera de Mossa,es sent qualque remuc perquè Ia caminada comença
abans d'hora. En poc temps arribam a les belles cases de Ia possessió de Mossa,despres
de travessar unes marjades de conró i d'olivar. Davant les cases es conserva una gran
era. EnPaco de Mossa, l'amo de Ia possessio,saluda a tots els coneguts,mentres es visi
ten les cases. I qualque afamagat ja treu el berenar.

Aquí s'afegeixen a l'excursió alguns que han arribat amb cotxes fins a l'era de
Mossa. Total que 130 persones enfilam el camí de ferredura que ens durà fins al "CoIl
dets ases", una bella panoràmica que va des del Puig Tomir fins al Puig Galileu.A l'hor
de les "bataiades" (les 11'30), devora el pi del coll berenada i descans

Ben berenats es continua l'excursió deixant a Ia dreta el Puig Caragoler, ara japel
coster de darrera el Puig Roig. Entre qualque boirai clariana se contempla l'hermós
paratge de Ia costa brava mallorquina.
Després de dues hores de cami(devers les 2)
s'arriba a Ia Font des Poll, on Ia gent
s'escampa pels redols cercant una mata o
una roca per seure,treure el pa i el compá^
natge i donar-li a les barres. EIs més ago_
sarats encara caminaran fins a les runes
del vell quarter de Carabiners que hi ha no
molt lluny de Ia font.

Com a prova de les forces recobrades
Na Francesca "Caminera",Na Catalina Sampol
"de Cas metge",Na Maria Morro "Cais" i en
LLorenç Mir ens ballaren un bolero abans de
donar el "sus" per arreplegar el personal
i iniciar el retorn.

El camí totduna passa per davant de Ia
possessió de Cosconar,exemplar únic d'arqui_
tectura de muntanya (Ia teulada és Ia prò-
pia roca del puig). A pocs metres de Cosconar deixam el camí de carro nue condueix al
Clot d'Aiibarca, i agafam un caminoi de pedra que seguint el coster ens durà cap el pi>a
ret que hi ha abans de s'hort de Sa Plana. Trepitjam una era, símbol de l'agricultura
de subsistència queies practicava temps enrera per aquestes encontrades(terres i marjades
robades al bosc).

Arribara a Ia font de s'hort i mentres caminam en Miquel Perelló em conta que fauns
30 anys, treballant amb el seu pare,mestre Antoni Perelló, varen encanonar l'aigua
d'aquesta font fins a conduir-la a les cases de Sa Plana. A devora aquesta font queden
unes quantes marjades que es conraven per fer hortalissa, resten uns cirerers i un casta^
nyer arbre poc vist a Mallorca. .

Deixam el pinar,travessam un olivar i entram dins un bosc d'alzines, arribant poc
després al Pi gros de Mossa, un exemplar digne de veure, vàrem voler comprovar Ia gros-
saria de Ia seva soca i foren necessaris tres homes per abraçar-la.

I ara ja arribam a les terres conrades ëe Mossa, després de dues hores de caminar,
/ample camí fins a Ia carretera ja es farà llarg i feixuc,Alguns raarxaires jâ fan cara
de cansats i comencen a arrossegar els peus.El darrer 'quilòmetre serà el pitjor,i a Ia
"i a les 18'30 arribam a l'autocar, on qui més qui manco quedarà ben assegut.

El dilluns següent per tot xerraven dels"excessos" de Ia caminada,a més de comentaj^
se qualque petit accident( el braç romput de na Maruja Sastre i qualque esquinçament o
xapada de barra).cosa normal entre un grup tan nombrós - 130 persones .- A.Amer 43
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Para venir a poseer lo todo, no quieras poseer algo en nada.

Para venir a serlo todo, QO quieras ser algo en nada."

( San Juan de la Cruz ) .

La gent vol tornar a la Naturalesa, però no a peu".

Sec re t de dos, és sospitós; sec re t de tres, no és bo

per res" .
Es foc, es betlem i la mar, sempre tenen que mirar".
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L'origen del que avui anomenam llinatges se remunta a l'època romana (1)
ja que cada individu a més d'un nom de pila i, a vegades, d'un malnom, portava
el nom de Ia família i el de Ia tribu.

Amb l'expansió del cristianisme i les invasions dels bàrbars s'imposà
l'ús d'un sol nom, però amb el pas del temps es feu necessària l'adopció d'un
segon davant els problemes de identificació produits per Ia coincidència d'un
mateix nom a distintes persones. Aquest segon nom, originàriament, fa referència
al nom del pare (PoI, fill de Paulus); el lloc de procedència (Barceló, de
Barcelona); Ia professió o càrrec exercits (Pastor, Batle); les circumstàncies
del naixement o altres (Nadal, nascut el dia de Nadal; Gener, nascut en aquest
mes; Prim, primer dels fills; Duran, "que ha de durar", i Vives, "que visquis",
expressen desig de llarga vida); un malnom (relatiu al parentesc: Fiol, Nebot;
a una qualitat o defecte físic: Roig, Morro; a una qualitat o defecte mental
o moral: Ensenyat, Alegre; a un objecte o animal: Calderó, Colom, Mulet) etc.;
GTyC • • •

A darreries de l'Edat Mitjana el segon nom, en un lent procés, s'ha fet
hereditari per raons pràctiques i legals, i es converteix en llinatge (2).
O'aquesta manera, al esdevenir nom personal, perd el seu significat original
propi d'un nom comú i se perpetua i evoluciona fins els nostres dies en que
ja manca, majoritàriament, de significat entenedor.

EIs llinatges són objecte d'estudi per part de disciplines tan diverses
com Ia genealogia, l'heràldica i l'onomàstica (3). Des de Ia perspectiva d'aquesta
darrera i a partir del cens electoral de 1987 del municipi de Selva, hem seleccio-
nat els primers llinatges que es repeteixen amb una freqüència igual o superior
a 10 (4). Podem suposar, per tant, que Ia majoria dels habitants del terme
portaran qualcun dels 43 llinatges que, ordenats alfabèticament, al temps que
assenyalam Ia seva etimologia o significat originari recollit d'en Francesc
de B. MoIl (5),son els següents:

Albertí: Derivat d'Albert, nom d'origen germànic que significa "noble
brillant".

Bennàssar: De l'àrab ibn-Nasr, "fill de Nàsser".
Bonafè: Grafia aglutinada de bona fe, que antigament era un nom propi

freqüent entre jueus.
Colom: DeI substantiucolom (llatí columbus), nom d'ocell.
CoIl: DeI substantiu coll (llatí collis), de significat topogràfic: muntanyo-

Ia o pas entre muntanyes.
Femenia o Femenias: DeI llatí femina, "dona".
Ferragut: Contracció de ferro agut, nom de ganivets i altres armes de

punta, aplicat a l'home que n'anava armat.
6arau o Grau: De "Gairoald", nom germànic que significa "govern de Ia

llança". La forma Grau existeix també com a procedent del llatí gradu "escaló",
però a Mallorca es pronuncia sovint Grau el cognom que s'escriu Garau.

Gelabert: De "Gilabert" o "Gisilbert", nom germànic que significa "sageta
brillant".

Llabrés: Grafia incorrecta de llebrers, plural de llebrer (que tant pot
significar "ca llebrer" com "caçador de llebres").

Llompart: DeI nom germànic "Langobard" vingut al nostre país a través
de l'adjectiu italià "lombardo", nadiu de Llombardia.

Llull: De "Lullus", nom de sant i de diversos personatges del món germànic
medieval.

Mairata: De "Macerata", nom d'una ciutat d'Itàlia central.
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Martorell: Nom d'una vila del PIa de Barcelona, d'un poblet de Ia Selva
i d'un barri de Ia ciutat de Gandia. Pot venir de "Martyrellus", diminutiu
de martyr. Martorell era antigament un nom propi d'home. També és possible
que Martorell com a nom de vila vingui d'un llatí "Martorellum", derivat de
"màrtore", dimarts.

Mateu: De "Matthaeus", nom d'un dels quatre evangelistes.
Mayol: DeI substantiu mallol (llatí malleolus), que significa "rebrot

de sarment, vinya jove", i també "guardià de Ia vinya".
Mir: De "Miro", nom germànic, "famós, il.lustre".
Morro: DeI substantiu morro, "llavi d'animal", i dialectalment "llavi

de persona". Devia aplicar-se com a nom propi a persones de llavis prominents.
Munar: DeI llatí "molinare", molí d'aigua.
Nicolau: DeI nom "Nicolaus" (d'origen grec) d'un sant del segle III.
Oliver: Nom de l'arbre que fa olives. Oliver era en l'edat mitjana un

nom de baptisme, divulgat potser per Ia fama del personatge Olivier de Ia gesta
carolíngia. De totes maneres no era un nom d'origen germànic, sinó llatí.

Palou: Nom de diversos poblets del Vallès, de Ia Segarra i del Gironès.
DeI llatí "palatiolum", palau petit.

Perelló: Nom d'una vila de Ia Ribera d'Ebre, d'un llogaret del Gironès
i un altre de Ia Ribera del Xúquer. Sembla aplicació onomàstica del substantiu
perelló o pera silvestre.

Pericàs: t)erivat de Peric, que ve de Pere, del llatí "Petrus".
PoI: DeI nom llatí "Paulus", nom de Sant Pau.
Pons: DeI cognom "Pontius" (derivat de"Pontus", Ia mar), nom de diversos

sants.
Ramon: De "Raginmund", nom germànic de diversos sants, compost de "ragan"

consell i "mund" protecció.
Rayó: Probablement del llinatge francès "Raillon".
Reus: Nom d'una ciutat del Camp de Tarragona.
Reynés: De "Raginhari", nom germànic compost de "ragin" consell i "hari"

exèrcit.
Riera: DeI substantiu riera (del llatí rivaria), riu de poca aigua.
Ripoll: Nom d'una famosa vila pirenenca, que en les llatinitzacions medievals

apareix en formes com "Ripullo" o "Rivipullo", relacionant l'element -poll
amb el llatí "pullus", gall.

Rotger: De "Hrodgaer", nom germànic compost de "hrod" fama i "gair" llança.
Sampol: Grafia aglutinada de Sant PoI, equivalent en català antic a Sant

Pau.
Sastre: DeI substantiu sastre, qui fa vestits d'home.
Seguí: De "Siguwin", nom germànic compost de "sigu" victòria i "win" amic.
Soler: DeI llatí "solàrium", derivat de "solum", sòl, terreny, solar.
Solivellas: DeI llatí "olivella", diminutiu de oliva. La forma Solivella

és una grafia aglutinada de l'article sa (s'olivella).
Tortellà: Forma femenina de tortell, derivat diminutiu de tort que originària-

ment seria un malnom.
Tugores: DeI llatí "tuguria", cabanes, cases rústiques.
Vallori: DeI germànic "Balduwari", o del llatí "valle laurea", vall de

llorers.
Villalonga: La forma normal és Vilallonga (vila llarga) que és el nom

de diversos pobles del Rosselló, del Vallespir, del Ripollès, de Ia Garrotxa,
del Camp de Tarragona i de l'Horta de Gandia.

Vives: DeI llatí "vivas", que visquis. Nom expressador del desig de llarga
vida per a un infant. En l'alta edat mitjana es troba sovint usat com a nom
personal.

NOTES A LA PAGINA 19
A. Ordines Garau
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Mes de març :

El març marceja i Ia gent bo-
teja. PeI març qui no té sabates que vagi
descalç i qui en té que es calç bé. No hi
ha març sense neu ni sense Mare de Déu.

Es un temps malsà i poc de
fiar. Es el mes dels refredaments i dels
costipats. Es el mes del grip. Temps pro-
pens als barts i les pigues que anuncien
Ia remoguda de Ia sang de Ia pròxima pri-
mavera, que començarà quanel sol estigui
en Àries, el dia 20 a les 9'30 hores.

En el Creixent (dia 25), es
sembren els melons, carabasses, ciurons;
també es poden sembrar figueres a terres
un p.oc calentes. En el Minvant (dia 11),
s'ha d'entrecavar i treure l'herba dels
sembrats; es poden execallar les moreres,
magraners ; de Ia mateixa forma es poden
podar les vinyes. Es un temps bo per a
trescolar el vi als cellers.

Dia 27 de març és el Diumenge
de Rams i dia 31 ja és el Dijous Sant,
això ens indica que el dia de Pasqua serà
el 3 d'abril.

Mes d'abril

Les pluges d'abril han estat
objecte de molts comentaris i refranys:
"Aigua d'abril, cada gota val per mil".
Les pluges d'aquest mes asseguren una bo-
na anyada, així ho espera el pagès. EIs
sineuers diuen que per Sant Marc (dia
25), vuit dies ençà o vuitdies enllà,
l'aigua no ens pot fallar.

El Minvant (que comença dia
9) anuncia uria millora climàtica i el
Creixent (dia 23), mos durà ja un temps
primaveral.

Començarem el mes amb les
Festes de Pasqua, abans matarem el mè si
volem menjar panades; si ens agrada el
dolç podrem tastar els robiols o cres-
pells. El dia de Pasqua no sol caure ma-
lament anar a Ia processó de "s'encuen-
tro" i a l'Ofici. Si encara vos queden
panades, el dilluns de Pasqua o el dia de
l'Àngel podreu fer un bon pancaritat.

El mes d'abril és ja un temps
bo per fer bones bajocades de faves ten-
dres i, totd'una que es pugui, a finals
de mes, fer bessons de fava ofegats amb
morro de porc.

El blat ordi i civada estan
en ple creixement, n'hi ha que diuen que
per Sant Jordi (dia 23), garbes d'ordi;
també es diu que no hi ha abril sense es-
pigues.

En l'aspecte cultural, el dia
de Sant Jordi es celebra el dia del lli-
bre, dia propici per obsequiar als amics
amb un bon llibre.

Jaume Gual Mora
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ELS NOSTRES LLINATGES
N 0 T E S

(1) D'aquí que s'empri com a sinònim de Uinatge, el terme "cognom", del Uatí "cogncmen".
(2) VoI dir "propi de te línia", o sia, de te branca familiar directa.
(3) Mentre te genealogia s'ocupa de l'origen i història de te família portadora d'ui Uinatge
i l'heràldica del seu escut o emblema, l'cncmàstica estudia ete Uinatges con a paraules i, entre
altres aspectes, te seva etimologia. Les dues primeres tracten, per tant, aspectes particuters
-te història i els escuts- de te branca familiar portadora d'un Uinatge que poden no tenir res
que veure amb una altra branca del mateix Uinatge. La confusió d'aquests aspectes ha arribat
a l'extrem de considerar l'escut del Uinatge X patrimoni de tots ete que porten el Uinatge X
te qual cosa és disbaratada.
(4) Al extreure ete Uinatges de tres Uistats diferents (un retetiu al nucli de Selva, l'altre
al de Caimari i el tercer ate restants: Biniamar, Moscari i disseminats), i de forma fraccionada,
sense unificar, sote permet considerar-los majoritaris provisionaLnent. L'existència d'un sol
Uistat suposaria te presència, a més, d'altres Uinatges.
(5) F. de B. MoU: 1^Ls Uinatges catatens", Ed. MoU, Palma de Mallorca, 1959. gA COMUNA 19



CONEGUEM LA NOSTRA LLENGUA

EIs diftongs

Conèixer bé els diftongs és
imprescindible per a una correcta accen-
tuació. Veurem.com no coincideix el cata-
là amb el cas'tellà.

L'encontre d'una vocal dèbil
(i, u) amb una forta (a, e, o) té el nom
de diftong. Quan comptam les síl·labes
d'una paraula, si hi ha diftong, forma
una sola síl·laba (Ex. ai-re); si no hi ha
diftong, les dues vocals són síl·labes
distintes (Ex. teo-re-ma).

EIs diftongs es classifiquen
en tres grups :

1.- Creixents.- Quan Ia i, u
van en primer lloc; no sempre formen dif-
tong, només quan es troben:

- A començament de paraula:
io-gurt,hie-na.

- Entre dues vocals: no-ia,
cre-uen.

- La u en els grups: gua, qua
(guant, quan), güe, qüe (ai-gües, fre-
qüent) gUi, qüi (pingüí, o-bli-qüi-tat),
guo, quo (pa-rai-guot, a-quós).

Quan Ia i u estan situades
entre consonant i vocal no formen dif-
tong, ex. ti-a, ri-e-ra, Ma-ri-a, An-tò-
ni-a, du-es, su-or.

2.- Decreixent.
segon Ho

Quan Ia i, u
són sempre:
oi=almoi-na,

estan en segon lloc.
ai=ai-re, ei=eina,
au=nau-frag, eu=veure, ou=moure, ii=no-
vii, uu=duus, iu=ciu-tat, ui=cui-ner.

3.- Triftong.- Es el resultat
d'una combinació d'un diftong creixent i
un decreixent, són: iaiiai!, ieu=de-ieu,
uai=guaitar, üeu, ueu=o-bli-queu, cre-
ueu.

La dièresi

Es posa damunt Ia ï o Ia U,
en general indica que aquestes (ï, U)
s'han de pronuciar amb més detenció: Be-
neit (tonto), beneït (bendito). Es dóna:

. 1.- Quan Ia u sol ésser muda,
indica que s'ha de pronunciar. Veure Ia
diferència, algues i aigües, aquest i
qüestió, antiguitat i exigüitat, quiet i
obliqüitat.

2.- En situacions en què Ia
i, u formarien síl·laba amb Ia vocal con-
tigua, Ia dièresi indica que aquestes
s'han de pronunciar com a vocals (nucli
síl·labic). Vegeu les diferències: ve-ia i
o-be-ï-a, du-ia i fru-ï-a, no-ia i co-ï-
a, ve-ien i o-be-ï-en, be-cai-na i co-ca-
ï-na, fei-na i ve-ï-na.

3.- Duen generalment dièresi
els derivats d'un mot que tengui Ia i, u
tòniques. Ex. Agrair - agraïment, ve¿,
veïns.

4.- També en duen els deri-
vats que tenen els sufixos -tat, -al,
-itzar. Ex. heroic - heroïcitat, laic Ia-
ïcitat, judaic - judaïtzant.

No es pot posar dièresi :

1.- Quan ja hi ha accent grà-
fic. Ex. Pa-ïsos, pa-ís / a-gra-ï-en, a-
gra-í-em.

2.- En les terminacions lla-
tines -us -um. Ex. Mèdium, Pius.

3.- En els mots composts de
anti-, co-, contra-, re-, semi-. Ex.
Coincidir, contraindicar, antiimperialis-
ta, reunificar, semiindiferència.

4.- En els sufixos -isme,
-ista. Ex. egoisme, panteista. No es con-
sideren sufix les terminacions de proïsme
i lluïsme.

5.- Tampoc es posa dièresi en
els següents temps dels verbs acabats en
-ir: Infinitiu, gerundi, futur i condici-
onal (agrair, agraint, agrairé, agrai-
ria). JAUME GUAL

Per viure bédemà,
vingui a"hCaixa"avui
nrM^fTTXTA on ^™^̂SA COMUNA 20
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En un passat número de "Sa Comuna",
apareixia Ia notícia del naixement en el
nostre poble del "Club Ciclista Moscari".
TaI esdeveniment va agafar a molta gent de
sorpresa, doncs va ser dit i fet per ini-
ciativa d'un grup d'aficionats a tan dur,
noble i saludable esport. A fi de consti-
tuir legalment el Club, es va fer una jun-
ta directiva fundacional formada per un
president(Bartomeu Palou), Secretari (Jau-
me Rotger), Tresorer (Miquel Tugores), un
vice-president (Andreu Mairata) i un vocal
(Gabriel Tugores).
-Com va neixer el C.C.Moscari?

Com saps,hii ha un grup de moscariencs (En
Miquel "Putxero",En Biel "Puput", N'Andreu
"Rosset", En Joan de "Son Mavet",etc.)que
sempre han estat aficionats en això des
pedals, haV)ent corregut alguns d'ells fede
rats amb diferents clubs ciclistes, i no
passant cap de setmana sense agafar bici-
cleta per a fer salut i suar sa "porque-
ria" acumulada entre setmana. Be, idò. A-
quets moscariencs varen pensar que si s'or
ganitzaven, a més de poder correr amb un
equip propi, fomentarien l'afició en el
poble, arratrant a altres companys a Ia
participació. Es varen fer les passes opor
tunes a Ia Federació de Ciclisme i a Ia
Conselleria de Cultura del Govern Balear i
finalment es va constituir el Club davant
notari.

-Què és i que pretén el C.C.M.?

Es una associació esportva-cultural que,
en principi i com activitat principal,vol
canalitzar i fomentar Ia pràctica del ci-
clisme, tant a nivell d'esplai com de com-
petició. Però, a més a més, aprofitant que
els estatuts de tota associació d^aquest
tipus permeten ampliar les activitats
en tantes seccions esportives o culturals
com sia necessari, el club està obert a
qualsevol altreiniciativa, ja sia futbol
sala, petanca, exursions, dards, truc, es
cacs,etc.. Per desgràcia, a Moscari estam
molts limitats tant pel que da a material
humà com a instal.lacions, per Io aue
crec s'haurien de dur a terme. Totes i
cada una, tenen cabuda dins el C.C. Mosca-
ri .

-Com sa financia el Club?

De moment, el pressupost és molt escàs i
limitat. Comptam amb el suport de 2 cases
comercials que ens financien el material
esportiu (jerseis, calçons, turbos,etc) i
pel que fa a despeses de constitució, ad-
ministració llicencies federatives, desH
plaçaments, organització carreres,etc.
creim que ho podrem cubrir amb alguns sor-
teigs i amb aportacions de socis, sens 0-
blidar el capítol de subencions i ajudes
per part d'entitats oficials, locals i «
provincials, que poguem obtenir. VuIl a-
profitar per fer una crida a tots els mos-
cariencs i fins i tot als qui no ho són,
convidant-los'a col.laborar i fer-se socis
mem si, encara que som pocs, conseguim
tenir una cosa nostra que funcioni i aju-
di a fer poble. Les quotes dels socis són:
Jovenis:500, normals:1000, i socis d'honor
5000 pts.
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-I quines avantatges tenen els socis?

Sa veritat és que poques, degut a les ca-
racterístiques de ractivitat espotiva del
club. A part de tenir veu i vot a les fu-
tures juntes de socis i de poder aspirar
a qualsevol càrrec directiu en properes
eleccions, estudiarem fórmules perque pu-
guen tenir alicients i avantatges (possi-
bles descomptes per adquisició de camisetes
o andals, algún berenar o sopar organit-
zat..) De totes formes, crec que tampoc -
costa cap animalada i samillor avantatge
ha de ser sa satisfacció íThaver co.labo-
rat en un projecte d'il.lusió pel nostre
poble.

-Quins projectes inmediats té el C.C.M.?

Be. El més inminent és fer Ia presentació
oficial tan aviat com tenguem els equipat-
ges. Ferem una festa i convidarem els mit-
jans de comunicació per fer renou. Després,
treurem varies llicencies federatives i els
nostres corredors aniran participant perio
dicament en carreres oficials. La federacií
ja ens ha convidat perque n'organitzem al-
guna a Moscari, que programeren més envant.
Per altre pert, volem organitzar qualque
marxa ciclista popular amb Ia corresponent
berena o bauxa. I més coses

Bartomeu Palou.

/CUuncu*utf>
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EXCURSIO AL PUIG DES TEIX

El pròxim diumenge dia 27 de març Ia
Comissió de Cultura de l'Ajuntament ha
organitzat una excursió al Puig des Teix.
S'anirà fins a Valldemossa amb autocar,
per continuar després a peu per So'nGual
fins a dalt del puig passant per les ca-
ses del Rei Sanxo. La baixada serà cap al
CoIl de Sòller. EIs entesos diuen que són
dues hores per pujar i una per baixar.

També s'ha previst per al raes d'abril
una pujada al Puig Major. L'excursió al
cim més alt de Mallorca està planejat pel
diumenge dia 17. Així és que els que vul-
guin pujar ja poden començar a preparar
les cames.
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XILVAR PRIMERA REGIONAL

El canvi d'entrenador, de moment,no ha
significat cap canvi en Ia classificació
del primer equip, si bé ha millorat el sis_
tema de joc i hi ha més ganes.

CaI dir que Ia pbntilla és justeta, i
el planter de jugadors locals no dóna per
fer filigranes. A més, Ia sort sembla que
no està a favor del club ja que en el camp
del Rafal se lesionà el jugador Poyatos
(Fractura de braç), i en J. Sastre Vives
que, a principis de febrer,retornava des-
prés de més d'un any de no jugar, se va
rompre el nas en el segon partit, abando-
nant altra volta Ia competició.

** El jugador juvenil Bartomeu ALCOVER
VALLCANERAS que juga amb el"San Franciscò"
de Ciutat ha estat preseleccionat per for_
mar part de Ia selecció juvenil balear.
Diven que alguns equips "gallets" de Ia
3a divisió balear segueixen les seves ac-
tuacions per fitxar-lo per a l'anypròxim.

• • • • • • • • •

** En Miquel GARRIGA continua Ia seva
labor com a entrenador del"Mallorca Atlè-
tic", ha aconseguit que l'equip se situi
entre els primers classificats de Ia
3« di*isio.

X I L V A R I N F A N T I L

EIs infantils continuen en Ia seva bo-
na íinea d'actuació, estan classificats
entre els quatre primers equips de Ia se-
va categoria de 2a regional (grup A)

El seu entrenador és un home jove en
Joan PERELLO COLL, d'Inca, és el primer
any que entrena i fou jugador del Constàji
cia i del Sallista.

Vet aci Ia plantilla de l'Infantil;

Francesc MORRO POMARES Porter
Joan Pere MOYA COLL Defensa
Jaume REUS GAYA "
Bartomeu COLL TRIAS
Joan COLL TRIAS
Joan SEGUI ROTGER
Antonio LOPEZ MUNOZ
Josep MKTEU MORANTA
Llorenç LLULL SOLER
Andreu SOLA MARTORELL
Miquel CABALLOL SASTRE
Vicens CANALS MATEU
Antoni CAIMARI NOGUERA
Josep PARDO GUTIERREZ
Alfredo GARCIA MORRO
Rafel LLABRES PIERAS
Franc. CORRALEJO DIAZ "
Jaume MONTSERRAT MASSOT Defensa

Centre
Defensa

•t

Davanter
tt

centre
Davanter
Centre
Davanter
Defensa

»

Davanter
n

10-09-73
29-06-73
13-05-74
22-09-73
22-09-73
05-09-72
16-10-72
16-09-74
19-02-73
11-11-72
17-04-73
07-03-73
08-12-72
17-07-73
10-02-74
25-07-74
14-96-73
31-03-73

IV TORNEIG INTERNACIONAL INFANTIL

"CIUTAT D'INCA"

Enguany el XILVAR INFANTIL participa-
rà en el Torneig Internacional que se ce-
lebrarà a Inca durant Ia Setmana Santa.
En el Torneig hi participen 8 equips:
5son malorquins, 1 és català i 2 són ita-
lians.

El Xilvar és l'anfitrió de l'equip
italià "VICTORIA IVEST".Els jugadors ita-
lians arriben a Mallorca dia 30 de març,
viuran a cases particulars de Selva fins
dia 5 d'abril.

El torneig se juga en dues fases, Ia
prinera està dividida en dos grups, a un
hi participen els següents equips: Const
tancia,Beato Ramon Llull, Victoria Ivest
(Italia) i Consell.

A l'altre grup hi juga l'equip selvat-
gí i el calendari de competició és aquest:
Dia 31-març Sallista - PinoMaina(Italia)

Sant Fost fCatalunya)-XILVAR
dia 1- abrilpinoMaina _ Sgnt Fogt

XILVAR - Sallista
dia 2- abril c ,-, c ., .Sant Fost - Sallista

XILVAR - PinoMaina
Després hi haurà Ia segona fase entre

els dos equips classificats en primers
llocs de cada grup.
SJ=LJJVJPJ=,_=PJVRJICIP_A I ANIMA AL XILVAR !
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Coirtít i Qtf4*&^&
per E. RAMIS

La Quaresma, segons Ia religió
catòlica, comença enguany dia 17 de fe-
brer i convé recordar algunes coses :

1.- El dejuni consisteix en fer
solament una -menjada forta al dia.

2.- L'abstinència consisteix en
no menjar carn.

Són dies de dejuni i abstinèn-
cia, el primer dia de Quaresma i el Di-
vendres Sant. D'abstinència tota sola,
tots els divendres de Quaresma.

Segons l'Església Catòlica, han
d'observar Ia llei del dejuni tots els
qui tenen vint-i-un anys i encara no han
arribat als seixanta.

Després d'aquesta breu introduc-
ció, dedicarem l'espai d'avui a plats
anomenats de Quaresma, es a dir aquells
on no hi entri Ia carn com a ingredient.

CANALONS DE TONYINA

Per començar posau els canalons
en remull o bulliu-los, seguint les ins-
truccions que estan escrites a Ia capsa.
Després bulliu un bon manat d'espinacs i
sense deixar-los coure massa, retirau-
los del foc i colau-los; s'ha de procu-
rar que quedin sense gens d'aigua. Dins
una paella fregiu-hi molta ceba en poc
foc; en ésser cuita hi afegiu els espi-
nacs ben capolats, una capsa de tonyina
esmicolada, sal, pebrebò, canyella i un
ou dur també picat. Tot això es mescla
bé i amb Ia pasta que resulta s'omplen
els canalons amb salsa de tomàtiga i
baixamel, posau-los dins el forn uns deu
o quinze minuts.

LES TRES TRUITES

Es un plat que cadascú pot en-
girgolar segons el seu enginy.

Feis una truita amb patata, pla-
na i ben prima. Una altra d'igual amb
espàrecs. Una tercera, encara, amb car-
xofa.

Posau les tres truites una da-
munt l'altra, tapau-les de salsa baixa-
mel i teniu-les una estona dins el forn.

EIs components de les truites
poden variar. EIs ous tenen Ia gran vir-
tut de combinar-se bé amb moltes coses i
depèn de cadascú Ia manera de preparar-
1OS
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PEIX AL FORN

Aquesta recepta és senzilleta,
però d'un resultat ben acceptable. Per
fer-la necessitau un peix grosset.

Quan teniu el peix ben net, Ii
feis una sèrie de xaps, sense arribar a
l'espina, per tal que Ia salsa Ii entri
millor i coguin més bé. Posau oli dins
una rostidora, col·locau-hi el peix amb
un poc de sal i pebrebò. Feis trossos
d'una ceba grossa i un parell de tomàti-
gues, afegiu-hi un parell d'alls, juli-
vert, una fulleta de moraduix, una fulla
de llorer i escampau-ho damunt el peix.
Afegiu-hi llavors mig tassó de vi blanc
i mig d'aigua i posau-ho al forn.

En ésser cuit, separau el peix i
passau Ia resta per un colador o passa-
purés; Ia salsa que resulta s'escampa
altra volta per damunt el peix; Ii donau
un aire de forn més i ja està a punt de
servir.

Com podeu veure aquestes recep-
tes crec que han d'ésser profitoses per
a tothom, practicants o no, de l'absti-
nència quaresmal. BON PROFIT.

Ja que avui hem parlat d'ali-
ments que no tenen carn, el nostre apar-
tat de Normalització Lingüística refe-
rent a cuina, anirà de peixos; així no
diguem:
atún sinó tonyina
salmonetes " molls
mero " anfós
mejillons " musclos
merluça " lluç
almejas " copinyes, cloïsses
cigales " escamarlans
lenguado " llenguado.

PAPEFBRIA

PZReLLO
C*JVltn, CiM&S -¿ELVA



MOVIMENT DEMOGRÀFIC

APOLONIA PALOU PONS CATALINA SOLIVELLES SASTRE
Tenia 80 anys i va morir Va morir als 71 anys,dia 7
dia 26 d'octubre de 1987 de desembre a MOscari,
al c/ Campanet,n0 19-Moscari. vivia al C/ Nou,n0 6

MIQUEL ALZAMORA GOMILA
"En Miquel de Sa Canova

de Campanet" Va morir dia 31
de gener,al C/ de Sa Volta
nQ 26 -Caimari. Tenia 54 anys

NAIXEMENTS

JOAN MAIRATA PONS
"En Joan Puça"
Tenia 76 anys i va morir
dia 5 de febrer,al
c/ de LLevant,ll-Caimari,

CATALINA CANAVES REUS
"Madò Catalina Ponsa",
tenia 90 anys,i va morir
dia 30 de gener a Caimari
C/ des Fornassos,n0 48.

D E S C A N S I N

T 0 T S E N P A U.'

MARIA DEL CARME GARAU RIGO, filla dè Pere Josep(Caimari) i de Maria del Carme(Caimari)^
va néixer dia 28 de gener al C/ de Maria,n0 3-la-CAIMARI :

MARGALIDA RIPOLL SASTRE, Filla de Simó i de Francesca,ambdos de Selva.Va néixer
dia29 de gener al C/ des Cirers,n0 5 de SELVA.

INSTAL·LACiorfS EtKTRiaueS

L

j:rrSTA L . L&DO& ELeCTK<Cj-STA

^CtufonizaJ- pel niMsreni D Trrousr&iû ).
c./ cïrzees , * - 4 v TF si sz S<=) SELUA
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Vaja un mes de febrer que ens ha tocat!
Ningú mai ho hagués pensat.Ni una gota d'aigua
durant 23 dies i una temperatura força alta,com
mai havíem vist (a prop de 20 graus)quasi feia
calor.

I vet aquí que els darrers cinc dies vaja
canvi que va fer: molt de fred,temperatures bai-
ixes i bastanta neu a les muntanyes. Sort que va
fer un poc d'aigua,no molta, però sí suficient
oer alegrar els sembrats.

No era això el que esperàvem del mes de Fe-
brer, ja que Io normal és que faci fred, no calor
i , a més, plogui entre 60 i 100 litres.

Arribarem a pensar que,de cada any, el temps
va canviant mes a mes. Ja veurem com acabarà això
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NotícÍes 5*edA
irei* 2TmS*" dVa TerCera edaí Van molt XaletS' duen un trui * un rem*nat ̂  noparen. Anib quatre retxes resumirem les seves activitats d'enguany:

* El GRUP DETEATRE, a més de les representacions fetes durant les festes de Badal
Slïî*rfî°ïîe!iîî """̂ iPi'h3 escenificat les seves obretes teatrals a Costitx i a les
aui.es de La V Edat d Inca durant el mes de febrer.La seva actuació fou molt aplaudida.

* BALL DE CARNAVAL. Vaja bulla que armaren el diumenge i el darrer dia de Carnaval
El diumenge moltadegent es presenta desfressada al local i acompanyats per Ia música
de lorgue elèctric^de D. Manuel VitaHer ballaren fins que el cos aguantà.
en vi,, Sî!«nrf«ÎÎ * organitza el da«rer dia de Carnaval, i encara que Ia música no era
en viu, les desfresses i el sarau si que fou ben viu i animat.

* TORRADAO " PAMBOLIADA''.Un horabaixa fredolenc de finals de febrer més de 70 asso-
ciats se reuniren per fer una bona torrada "vegetariana".Uns duen una botelleta d'oli
vnrjo decollita propia, altres quatre tomatiguetes de ramallet.qualcú hi posa el pa,i
mentres torren i mengen fan quatre rialles fresques. '

* EXCURSIO AL PORT DE MANACOR. El diumenge dia 13 de març està prevista una excursió
per lascosta manacorina.Visitaran Manacor on D.Francesc Ramis -des de finals d'anv nou
rector de Ia Parròquia de Manacor - ha de celebrar una missa aposta pels seus antics fe-

ICaIa0MiUOr^ T? ̂""̂ 18 a ̂ "reserva africaW quehi haentre Porto Cristo

segur̂ ue'acaJramrunâ f̂ eía?̂  "' *"̂  1 '̂ * "" "*"̂  del ̂'1 ̂asi

* CAP DE SETMANA A UN HOTEL. S'està planificant una activitat per devers el tercer
o quart diumenge d abril.Possiblement consistirà en disfrutar d'un cap de setmana a un
hotel de Ia platja de S Arenal per un preu economic;Al pròxim numero de "Sa Comuna" ia
direm si el projecte va endavant o si ja està fet.
SA COMUNA 26 Pep Vallori
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BON CÖNSELL.BONS RESULTATS

AccióSocial. u..*.
t i>n jmcmal J'jguesu Area ha tomisiii en
iians(ormar uni estructura adtmmsiraiua
toriameni arrelada a viMKCpc« issiMfnuaK.
en un Smei lecnitament preparai, qualificai
i apropai al auiada

CultUra. l.'Km.iatort.ural
s'ha conccfl(rai en du« are« d'aciuacio
Jour als poMet de l'inlrantruciura
n<cnsirit per l'activiiat cuhural t poienciar
qualsevol auió prr Ia reniptracK) i
conservacio Jd novire patnmoni. Et maim
plameiameni s'ha te|uii per l'espon

Cooperació. (^^^^
de Ia ('i>missio d'Orden<icii) del Tririion
sabre Ia uru de catreieres del tonsell
lnsular i Ia c<MKmaou i manicnimem deU
wus cemres assitrenciaK han atonse|un
rnu)tais moll sa t i s fac ions . ism a Ia vma.

Economia, m<,mrmdci
iurisme i Irs ajudes a Ia mdusina. rl comeiv.
l 'agricultura. Ia peua i U ramadena han
«:aracieni/ai l'>chvitai d'aquesia area.
|un<amem amt) propcies de protetcìo i
tionKfvavio d< Ia naiurak%a

MILLORAR EL SEU DEMA
ESLANOSTRAFEINAAVUI.

« • « . .><..&>
;iT*f1

A

COMSELL IMSULAR DE MALLORCA
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.P.ROGRAMA DE LES FESTES DE CRIST REI

Les festes de Crist Rei se celebraran dia A d'abril, dilluns

de Pascua, i dia 9, dissabte.

DILLUNS DIA 4.-

MATI

CAPVESPRE

NIT

La Processó, portant Ia imatge de Sant Sebasti4
partirà a les 9 del mati, en arribar a dalt del
Puig se celebrarà Ia Missa.

BERENADA de panades i robiols
Jocs, Joies i Balls
CONCURS DE PAELLES

FINAL del Torneig de FUTBOLET que se jugarà
al Polies3prtiu de "Ses Escoles"

El vespre s'encendrà un fogueró devora
Ca na Canyis. Hi haurà botifarrens,llonganisses,
pa i vi... i tot de franc.

DISSABTE DIA 9.-
A sa Placeta de Valella BERBENA

EIs "Quintos 88" han organitzat un Torneig de Billar ame-
ricà que se farà al MoIi Nou. Igualment durant Ia Setmana Santa
se disputarà un campionat de Futbolet, s'han apuntat mitja dotze-
na d'equips.

EXPOSICIÓ D'OLIS

BARTOMEU PALOU

L̂ JL=JL2JLLJJUL=JL̂ JL2jyL
t

** En MIQUEL SALOM després de l'èxit
aconseguit a Ia Galeria Center de Palma amb
Ia seva exposició del mes de aesembre,ha
participat a Ia Mostra de pintura Jove de
Mallorca que s'organitzà i montà a l'Aero-
port de Son Sant Joan des del dia 29 de
gener al 17 de febrer.

** En JOAN SASTRE QUETGLAS continua tre-
ballant entre Barcelona i Selva. Per ter
cer any consecutiu ha exposat a Ia fira ~ '
madrilenya ARCO-88

** 3n Bartomeu PALOU de Moscari presenta
a Ia 'Casa de Cultura de "La Caixa" de Cam
panet una exposició d'olis, des del dia25
de març al 5 d'abril.Eecomanam Ia passeja_
da fins,a Ia vila campanetera durant les
festes de Pascua per contemplar eb quadres
del pintor moscarienc. SA ̂^ ̂




