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EDITORIAL
•

Les festes de La Beata
QUAN, a les acaballes de l'estiu,
s'apropa el primer diumenge de
setembre, la nostra Vila es prepara
per viure la seva festa més gran, la
més estimada, la que ha donat a
conèixer la nostra Vila arreu de
Mallorca i d'altres indrets més
llunyans.

Els margalidans vivim amb in-
tensitat i entusiasme la festa de la
Beata, perd limitam aquesta
vivència plena a l'espai de temps
comprés entre, més o manco, el
quinze d'agost i el primer dimarts
que ve després del primer diu-
menge de setembre. A partir d'a-
quí, sols sobreviuen les crítiques i
alguns elogis, que no arriben a
durar, unes i altres, més enllà d'u-
na setmana i poca cosa més, l'o-
blit més absolut s'ensenyoreix de
la "les festes de la Beata" fins el
mes d'agost que tornará. Alesho-
res, podem parlar, i qualque vega-
da presumir, de tenir una festa
important i definidora de la nos-
tra identitat margalidana? Nosal-
tres pensam que no, per, molt
lluïdes que hagin estat les esmen-
tades festes.

Aquesta limitació temporal és,
al nostre parer, el que fa que les
festes tenguin, en certes ocasions,
un component d'improvisació no
desitjable i un desenvolupament
rutinari que no li fan gens de bé.
Aquesta rutina res té a veure amb
la conservació rigorosa de la pure-
sa de la tradició, fita importantís-

sima, sinó que, en alguns aspec-
tes, pot arribar a tenir un cert re-
gust d'estantís.

És notable l'esforç que fa l'ajun-
tament per tal de presentar unes
festes, el més dignes possibles,
amb un cost raonable; no és per
aquí on hi veiem les mancances, al
cap i a la fi una orquestra més o
manco important i una figura de

primera línia no donen prou
substancia al bessó de la festa. Al
nostre parer una comissió de fes-
tes, que es reuneix dos pics abans
de la Beata, creada amb més bona
voluntat que no encert, no ha do-
nat el toc d'imaginació que li
manca a les nostres festes. El grup
organitzador de la processó, pen-
sam que actua per costum, quasi

rutinàriament i poques innova-
cions ha aportat a l'acte central de
les festes: la Processó, amb un bon
grapat d'anys d'actuació. És una
llàstima que un element humà tan
apreciable i que fa una feina tan
abnegada, de la qual ningú en
dubta, no imposi nous criteris i
idees imaginatives per millorar la
processó; si ells no ho fan, pensam
que no ho farà ningú.

Els elements necessaris per fer
unes bones festes els tenim; les ga-
nes del poble de participar-hi són
evidents, la motivació de conser-
var el prestigi de les festes de la
Beata a Santa Margalida és pre-
sent any rera any; però manca al-
guna cosa més que potser un
plantejament seriós i manco pre-
cipitat de l'assumpte podria resol-
dre, i no fiar-ho tot a la improvi-
sació que imposen les presses.

Els polítics de Palma, i els nos-
tres també, es deixaran veure a la
Processó i fins i tot en faran ala-
bances, com cada any, però som
bastants que pensam que amb
això no n'hi ha prou.

Amb l'esperança de que d'una
vegada es posin els fonaments
d'una festa auténtica, genuina,
tradicional; però amb capacitat de
renovació per cobrar més vida,
desitjam a tots unes bones festes
de la Beata amb Pau i Concòrdia.)
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LA VILA
e

A la Vila passen coses...

Els nins saharians
ELS deu nins saharians que
passaren poc més d'un mes
acollits per famílies del munici-
pi, han partit de bell no cap a la
seva terra. Entre nosaltres han
deixat un hermós record i, sens
dubte, un sentiment d'estima-
ció i de solidaritat vers la seva
nació, mancada de la llibertat a
la que té dret com a poble. Es-
per que l'empremta que Santa
Margalida ha deixat en els seus
cors sigui de llarga durada.

Pintades
anticatalanes a Son
Serra de Marina
SON pocs, però volen deixar
per tot arreu el testimoni, ja si-
gui manifestant opinions es-
burbades o embrutant les pa-
rets, de les seves idees mancades
de tota lógica i recolzades en
positures "anti". No els interessa
anar a favor de les seves tesis
perquè no tenen defensadura, a
ells el que els va bé és anar con-
tra alió que no els agrada, sense

cap casta d'argument. El crit i la
pintada són les seves úniques
raons.

El programes de
festes de Can
Picafort
AMB els programes de festes de
Can Picafort redactats en català
i en castellà ja tenim "la seu ple-
na d'ous". Si havíem de cercar
una manera de rebaixar i fer be-
fa de la nostra llengua, aquesta
n'es una de molt bona pels qui
pensen que el mallorquí no ser-
veix per res. L'any que ve, a més
del català i el castellà, potser
també seran en alemany, anglès,
italià... "per deferència als turis-
tes que ens visiten" i si n'hi ha
qualcun de japonés també que
ho digui.

Exposició
DURANT les festes de la Beata,
a més de participar a tots els ac-
tes, no deixeu de visitar l'expo-
sició de pintura de Vicenç Vila,
el professor de l'institut, un va-
lencià, que també parla com
nosaltres i que ens dóna una vi-
sió de la nostra Vila que, des de
fa mesos també és la seva.

Cartell de la Beata
ANTONIA Calafat Capó,
membre de l'Obra Cultural Ba-
lear i col.laboradora de la nos-
tra revista, fou la guanyadora
del concurs, convocat per l'A-

juntament per confeccionar els
cartells i els programes de les
festes de la Beata 1997, que en-
guany tengué una notable par-
ticipació. Enhorabona.

Homenatge a Joan
Mascaró Fornés
NO convé oblidar que enguany
celebram a la Vila el centenari
del naixement de Joan Mascaró,
i recomanam l'assiténcia a l'acte
de la seva investidura com Doc-
tor Honoris Causa de la UIB,
acte que tindrà lloc el dia 5 de
setembre a l'església de Santa
Margalida i que suposa un im-
portant esdeveniment per a la
nostra Vila. Després, el recital
d'en Raimon, al pati de l'Insti-
tut, será de veure.



Moviment
Parroquial

Matrimonis:
jüliol, 25. -Baltasar Piña Adrover amb

Antónia Ordinas Mayol.

Baptismes:
Juliol, 6. -Llorenç Gelabert Naranjo.
Juliol, 6. -Josep Font Nadal.
Agost, 3. -Joana Cánaves Bassa.

Agost, 17. -Vanesa Caballero Amaro.

Defuncions:
Juny, 17. -Margalida Ordinas Moragues
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Juny, 18.

Juliol, 3.
Juliol, 3.

Juliol, 10.
Juliol, 14.
Agost, 6.

Agost, 16.

Agost, 17.
Agost, 17.
Agost, 18.

gost, 21.

LA VILA

A la vila passen coses...

Més troballes a s'Illa
dels Porros.
ALTRE cop arqueòlegs de la
Universitat de Barcelona i yo-
lurítaris de Santa Margalida
anaren, durant el mes d'agost, a
s'illa dels Porros per continuar

amb les tasques d'excavació i
restauració d'aquest important
monument. Enguany s'hi han
trobat nous restes humans a les

tombes que no s'havien acabat

d'excavar l'any passat.Sembla
esser que ja s'han aconseguit les
subvencions i permisos per
continuar l'any que vé amb
aquesta tasca tan encomiable.

Una gran gírgola
AQUEST notable exemplar de
"gírgola de figuera", amb un pes
de 1'200 Kg., el va collir en-

guany na Maria Moll Crespí, a
la seva finca de Santa Eulàlia.

•
Parróquia

Maria Morey Salvà,
e.p.d.

Na Maria va morir el dia a l'edat de
38 anys.

Si totes les morts són sentides, la
d'una persona que ens deixa en plena
joventut és, si més no, més impactant.
Na Maria va esser, durant una tempo-
rada, col.laboradora de la nostra revis-
ta en una secció de receptes de cuina,
que no hem tornat publicar des de que
ella va interrompre la col.laboració,
potser seria hora de tornar reempren-
dre la tasca, cosa que podria semblar
com una recordança i homenatge a
l'amiga que ens ha deixat.

Amb aquestes retxes "sa revista de
Santa Margalida" vol expressar el con-
dol de tot l'equip de redacció i deixar
testimoni d'una absència, dolorosa per
a tots els qui coneguerem i apreciàrem
na Maria.
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Magatzem
distribuidor

a Balears

Conserves de Peix, Vegetal
i Peix Salat

Especialitats:
Anxoves del Cantàbric "El Velero" i "Rezumar"

Bacallà importació d'Islàndia

C/. Joan Muntaner Bujosa, 29 C
Tel/Fax 73 38 44	 Ciutat de Mallorca

esa
mobles i fusterio

Portes, persianes, vidrieres ¡falsos terrats en fusta i PVC
Passamans, mobles a mido i fusteria en general

Mobles de cuina,bany, hogar i complements de decoració.
Projectes d'interiorisme

Fusteria mecánica	 Exposició i venda de mobles
C/. Miguel Ordinas, 25	 C/. Miguel Ordinas, 31-33

Tel./Fax 52 31 45 • SANTA MARGALIDA

SR MFORMAt 1CA
SOPORTE INFORMA TICO PROFESIONAL

ORDINADORS I ACCESSORIS

Servici i accés a Internet

Servici Tècnic. Reparacions i ampliacions

Suport Windows 3.11/95 Certificat per Microsoft

Suport Novell netware Certificat por S.N.I.

Xarxes locals i Comunicacions

ALEXANDRE ROSSELLÓ, 15 • TEL: 523731 - 908 631388 • 07450 STA. MARGAL1DA

‘gtit ELECTRÓNICA CID 
Venda de T. V. Color i Electrodomèstics en General

Primeres Marques
Servei Tècnic Ràpid

C/. Alba, n 2 1 - CAN PICAFORT
Tel. 85 06 14

C/Jovades, n2 33 - STA MARGALIDA
Tel. 52 32 10



LA VI LA
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Festes de la Beata

Les Beates d'enguany
Carrossa
Carrossa
Carrossa
Carrossa
Carrossa
Carrossa
Carrossa
Carrossa

Carrossa "Casa natal": 	 Margalida Alzamora Tortell.

Teresa Gomila Capó.

	 Francisca Ferrer Serra.

reina" . 	

 
Ma Victòria Galmés Malondra.

rca" . 	

 
Bárbara Bonnin Nadal.

	Ma Victòria Rosselló Dalmau.

Antònia Socías Martí.

 Catalina Font Perelló.

M a del Mar Quetglas Molinas.

Margalida Valls Gual.

Antònia Moragues Ramon.

Margalida Gelabert i Estelrich.

"del Pou". 
"de La Seu" .

"Sta. Catalina
"Flor de Mallo
"del Molí"-
"Lliri Blanc".
"Didal" .

"Infantesa".
Carrossa "Apció. Sant Antoni"- 	
Carrossa "Glorificació" .	

La Beata a peu, o del Festeig .	 t 1
PER tal d'evitar que hi pugui ha-
ver malentesos, equivocacions o
que ningú no es pugui sentir dis-
criminat a l'hora de l'elecció de
les Beates, s'ha nomenat una co-
missió que será l'encarregada
d'elaborar unes normes que regi-
ran a l'hora del sorteig per a l'e-
lecció de les beates de cada any.

Entre aquestes normes, que
corn deiem s'estan engirgolant,
podem destacar;
- Les pagesetes que acompanyen
els sants: han de ser de preescolar.
-Les monges de la processó: ni-
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...... altittinesdel'Escola de Música. .
.. - DitrW: Visita a les Excavacions de l'Illa

deis Porros i Conferéncia sobre el matebt

-....,Dia 29: Tatúa rodona L'Its de la llenlu
. :T .I'Citalanaen els niitjans de comunicactó

i recital poétic de Sebastiá Alzarnora.
Dio 30: La diada del Batre a ellott cr

nes de ler. i 2on. curs.
-Els àngels: nines de primera co-
munió.
-El àngels que van darrera la ca-
rrossa de la Glorificació: les de
l'any següent de la primera co-
munió.
-Àngels de la carrossa de la Glori-
ficació: Les ques l'any anterior
han anat darrera la carrossa.
-Beates de les diferents carrosses:
A partir dels dotze anys. Les que
hangin estat àngels tendran
avantatge a l'hora del sorteig.
Han d'estar empadronades en el

Degollat i una betbena a la placa
'Dia 31: Corregudes. Presentació dels

equips del "Márgaritense» . Exposicioris
de pintura i fotopofies antigues el pre-
g ., e festes a l'església a cárrec d'Anth-
nia,Quetg„las atttlació del grup Ca -
la P Pe-
Dia 1 de setembre:, Futbol. Exposidó de

intura. Exposició de fotos de la Marató
otogafica Taula ródona sobre la figura
d Io Mascar4 Fornés i un recital
poétic musical a cárrec de Vicenc ea- .
longe Josep Amau Estrades.
Dia 2: Futliool,Exhibició Gimnástic
Futbol saIa..Cineina a la fresca al Pouás.•
Dia 3: Rompuda d'olles concurs de
menjar sindries.-Futbot Vetlada infantil

SupelEscuma'97.
Dia 4: Acte a la biblioteca municipal
Futboi, Futbol sala...Sopar a benefici de
les obres de la ParrOquia a la placa. Ni
de FeC amb Iguana Teatre.
Dia 5: Corregudes ciclistes. Partit de fut-
bol..A.cte cl'inv«tidura de loan Mascaró
Fornés com Doctor Honmis Causa per

l'UIB, al temple parroquia'.
Actuació de-RAIMON l'ad de. l'Insti-

inunicipi.
-Abans dels 18 anys es pot esser
espigadora.
-Virtuts, Santes i Puríssima: a
partir dels 18 anys.
-Beata de a peu: será condició in-
dispensable per entrar en el sor-
teig haver estat abans virtut, san-
ta o Puríssima. Estar empadrona-
da en el Municipi. esser fadrina.
-Les normes seran redactades per
la comissió que, a la vegada, es
reverva el dret de resoldre els
possibles litigis que puguin
sorgir.
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xeremiers, dimonis pagessos, carrosses...
que clourá amb la tradicional trencadiss-

Berbena arnl l'actuació dels grups:
"Amigos" i 'Fórmula Diablos".
Dia 8: ,Recorregut incógnita. Festa als
majors de 80 anys. Café teatre amb l'ac-
tuació d—Arrebato". al pati de l'institut
Traca fi de testa.



Seguint les passes de

a talina 1 omás

LA VILA

Festes de la Beata

SI l'any passat donàrem
una mirada al convent de
Santa Magdelena, on Cata-
lina, la nostra Beata, va
viure els darrers anys de la
seva vida, ja amb una forta
flaire de santedat que s'es-
campava arreu de Mallor-
ca, enguany les passes de
Catalina Tomás ens porten
al seu poble de naixença, a
Valldemossa, la vila mun-
tanyenca que té una baleo-
nada de pins i d'oliveres
abocada al Mediterrani i
l'ombra protectora del
Teix, un dels cappares de la
Serra de Tramuntana, guai-
ta permanent de la seva au-
tenticitat, encara inviolada.

Ramblejant pels carrers, es-
trets i ombrívols, trepijant les
pedres seculars, a la llum passa-
da pel cedás de la tarda, és fácil
imaginar les passes de Catalina,
la nina o la joveneta, caminant
cap a la font amb la gerra a la
nià, amb el temor de la presén-

...Valldemossa,
la vila muntanyenca
que té una balconada
de pins i d'oliveres
abocada al
mediterrani i
ombra protectora

del Teix... 	

cia del dimoni o amb el goig es-
perançat de la visita dels seus
sants preferits, quan l'un i els
altres ja la tenien acostumada a
la seva presència.

Els pasturatges esquerps de
Son Gallard, la presència agom-
boladora dels ermitans, l'esvel-
tesa enmoriscada del campanar
de la Cartoixa, la sezillesa de les
rajoles que ornen cadescuna de
les cases de la vila valldemossi-
na, tot ens parla, amb llenguat-
ge clar i entenedor, suau i confi-
dencial, de la presència de Cata-
lina Tomás, que, en lloc d'es-
campar la seva mirada pels pai-
satges encisadors de la serra o
sobre la immensitat enlluerna-
dora de la mar, tenia la vista i el

cor posats en els convents
de clausura de Ciutat, que la
que seria la Beateta i des-
prés la Santa , entrellucava
entre la boirina, ancorada
en el pla de Mallorca.

¡Quina diferència al cor de
l'estiu, entre l'ombrívola i
agradable frescor dels ca-
rrers de Valldemossa i la xa-
fogosa i colradora presència
del sol sobre els les cases de
Santa Margalida! Però,
quan arriba el primer diu-
menge de setembre, l'espe-
rit benigne que emana de la
figura de Santa Catalina
TomáS -per a nosaltres en-
cara La Beata- s'ensenyoreix

de la vila margalidana del Plá,
amb la mateixa intensitat que la
seva presència es deixa sentir
pels paisatges de la muntanyen-
ca Valldemossa.11
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Ajuntament

EN el Ple de l'Ajuntament ce-
lebrat el dia 10 de juliol es va-
ren presentar els punts se-
güents:

-"Aprovació de l'oferta d'o-
cupació pública. (referit a dues
places de Policia Local, llocs de
nou accés reservats a funcio-
naris)." S'aprova per unanimi-
tat

-"Aprovació sobre la sol.li-
citud al CIM de l'inclusió en el
Pla d'Obres i Serveis per a
l'any 1998 del Projecte d'abas-
timent d'aigües potables i xar-
xes d'aigües residuals de Son
Serra de Marina." S'aprova per
unanimitat.

-"Aprovació sobre la remis-
sió del projecte de creació
d'aules en el Carrer Progrés
s/n de Santa Margalida, sobre
si s'ajusta a la normativa del
CIM."	 S'aprova per unani-
mitat.

-"Aprovació sobre sol.lici-
tud al MEC el conveni de fi-
nançament del projecte de cre-
ació d'aules escolars en el ca-
rrer Progrés de Santa Margali-
da."

Els dos punts anteriors fan
referència a les aules que está
previst construir en el solar de
davant el Col.legi Nou. S'apro-
va per unanimitat.

El batle informa:
Visita del Sr. Conseller de

Medi Ambient.
Presentació programa festes

de Santa Margalida.
Sobre renovació càrrec del

President de la Mancomunitat.
Sobre contenciosos del CIM

i TIRME.

"›L Et S'el. el E ca-'. PP61111111' dle7:	 fié 'ir'gnun	 ,

al case urbà de Can	 rs111:111
per caulldoVpoliéPe -cte --:a les
normes cuculatòres

Pie. de 'Ajn.11.t.1..1111.4

--"Apiovaci6 de 1'aditidica7
clO:deftnitiva del concurs per,a
reiplotació dels serveis del
Bar, Šituat a.la ',Lar de la 31

-Edat de Santa Margalida, Plaça
de la Vila no ji»

quest punt per part deis par-

'PPE'9IP
 i CPU que no es

radel:ItruP Sótialistá
a parlar

 .. as'IdY

eni .ég7 :
.v<
prearicaci
a votar el Punt, donant
*sjó". Fiha m

P 

cotttra..CPU'Í.b!teil

c <5	

..
•GIP:JIErceortsecitiencia

sa .1;IO.P. 1a
de la concessto.

- Aprovació

d'UM, en la que es demana
que " 'itilttiGhvértütl. a

presentada

adequa r
les línies i els horaris a les ne-
cessitats deis usuaris de 1'! los

-pital de Manacor que viuen a
l'àrea d'assistència t,
$141110Vá per unanimitat.

"Aprovació sobre subscrip-
co¡yerii .:deleolJábbiP:1:::-

Iplrqlgoolvoigotattittitli
wresa "Alzinar Mar, S.l."
ent a la utilització de les

instal.lacions esportives del
camp de Futbol de Can Pica-

Aquest punt va desfermar la
polémica suscitant una forta
discusió entre els regidors Joan
Monjo (UM), a favor del con-
veni, i Cristòfol Salvà (PSOE),
en contra. Manifestada la posi-
tura contrària a l'aprovació del
punt per part dels grups del
PSOE i PP, el regidor d'Unió
Mallorquina, demana la retira-
da del punt, el batle accedeix a
la petició i el retira per manca
de la documentació necessà-
ria.

Comentari:
Ja he dit altres vegades que

l'assistència als Plens Munici-
pals és un execici recomanable
pels ciutadans d'un poble, ca-
da pic vos endureu noves sor-
preses, experimentareu noves
sensacions i vos fereu una idea,
més o manco aproximada, de
l'actuació dels diferents grups
municipals i de les persones
que els integren. Veuríeu alter-
nar-se, sense solució de conti-
nuïtat, enteniments idíl.lics i
desavinences aferrissades,
sempre per mor d'una suposa-
da "defensa dels interssos del
poble". Veuríeu com es passa
d'amenaces de prevaricació i
apel.lacions a l'honor dels re-
gidors, a una defensa, quasi
heròica, de la petició d'una
empresa particular que vol
emprar el camp de futbol Mu-
nicipal unes determinades ho-
res cada dia, a canvi d'unes
contraprestacions no massa
aclarides i que fins i tot po-
drien semblar utòpiques.

Creis-me, assistiu als plens
municipals i aprendreu més
coses que no en tres mesos de
veure la Televisió.

sobre



TALLER MECANICO

111151IEL SALVE 11E115

NOU
FORD PUMA

C/. Miguel Ordinas, 20 - 07450 Santa Margalida - Tel. 52 32 75 - Tel. móvil 908 43 66 58

77 la C aixan
Plaça de la Vila • Santa Margalida



GALIDASANTA MAR

IISETEMBRE
IDEILAIVILA

-	
°ASSOCIACIÓ 3A EDAT

DISSABTE DIA 20 DE
ALES22H.A LA PLAÇA

mateix dia, vigilia de Sant Mateu,
COL.LABOREN: 	UNTAM

durant el descans hl haurà Bunyols per
ENT. DE STA. MARGALIDA 1 "SA NOSTRA"

tothom,

LA VILA
•

Associacions

Gent Majoi
Activitats de
l'Associació "Hero"
EL passat dia 5 de julio!, es va
celebrar a la Plaça de la Vila una
berbena molt animada.

El 12 de juliol, una represen-
tació de la nostra associació va
assistir a l'ermita de Betlem
d'Artà a la celebració de la festa
Aniversari de la fundació de la
primera ermita, la de Vallde-
mossa fundada per l'Ermita.
Mir d'Alaró.

En el ple de l'Ajuntament es
va resoldre el concurs per á
l'adjudicació del bar de la Llar
dels Padrins, que va significar
un canvi en la titularitat del ma-
teix. Volem des d'aquí donar les
gràcies al matrimoni que ha
acabat el seu termini, per les
moltes atencions que ha tengut
amb la gent major. A la vegada
desitjam encert a les persones
que se'n fan cauce.

El dia 9 del corrent es va cele-
brar una excursió amb el lot Ja-
ro II, cap a Cala Rajada, amb vi-

sita al mercat, un bon bany en
aquelles meravelloses cales i di-
nar i ball a l'Hotel Eva Park.

El dia 23, sortint de Can Pi-
cafort amb un vaixell, anal-cm
bordejant les les badies d'Alcú-
dia i Pollença, amb un bany a

les Platges de Formentor, torna-
da al migdia a Can Picafort per
el dinar i el ball.

Els dimarts i dissabtes, de 10
a 13 hores, un grup de persones
de les associacions de 3' edat de

la Vila mantenen oberta l'esglé-
sia parroquial pel qui vulgui vi-
sitar-la.

• El dimarts dia 22, mentre
guardàvem el temple, es talla-
ven els pins que ornaven l'esca-
lonada del portal major. La

imatge de Santa Margalida que-
dava així exposada al sol. Espe-
rem que prest poguem veure de
bell nou verdor per l'escalona-
da. n



La primera gran migració
dels	 ansMargálid
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Història

D'AQUÍ a pocs dies, per les festes de la

Beata, la Vila de Santa Margalida  rebrà

una visita d'una àmplia representació

del poble valencià de Tàrbena, que s'hi

ha agermanat de forma oficial. El princi-

pal motiu de l'agermanament és que els

tarbeners descendeixen en la seva prác-

tica totalitat de mallorquins i mallorqui-

nes que s'hi establiren a començaments

del segle XVII. Més concretament, de
gent de Santa Margalida i també de Po-

llença i Manacor. L'origen de la pobla-

ció de Tàrbena no té res d'anecdòtic, si-

nó que es deu a un fenomen d'abast

molt més ampli, desconegut per la ma-

joria de mallorquins i mallorquines, i

que podríem caracteritzar com la pri-
mera gran emigració de mallorquins.

Aquella que, fa més de tres segles, es di-
rigí cap al sud del País Valencià després

de l'expulsió dels moriscos.

L'EXPULSIó DELS MORISCOS I L'E-
MIGRACIÓ MALLORQUINA

L'expulsió dels moriscos, decretada

lany 1609, va deixar pràcticament des-
poblades extenses zones del regne de

Valencia, sobretot les zones muntanyo-

ses que ocupen bona part de l'actual

provincia d'Alacant. Els seus senyors

feudals, amb la intenció de mantenir

seves rendes, es decidiren a promouren
la repoblació. La captació dels repobla-

dors i la direcció del procés fou dirigida

pel senyor d'Olocau a Valencia, que s'en

va aprofitar la seva condició de virrei de
Mallorca. També seguiren la seva inicia-

tiva molts d'altres senyors de la zona, de

manera que, tal com assenyala l'investi-

gador J.Costa i Mas, al seu article La re-

població mallorquina a la Marina Alta i

el seu Entorn en el segle XVII -en el qual

es basa directament gran part d'aquest

escrit- "els illencs resultaran ser el prin-
cipal element colonitzador del buit dei-

xat pel vell substrat morisc".

Molts de mallorquins i mallorquines,

atesa la crisi económica per qué traves-

saya i davant la promesa de terra a

bastament i de millors condicions de vi-

da, acceptaren tot duna l'oferiment dels

senyors valencians. Lany 1611, en una

sessió del Gran i General Consell s'ex-

posava que per poblar lo regne de

Valentia ha buidat molt la gent de Ma-
llorca i s'en buiden. És a dir, que l'emi-

gració ja havia estat molt important i
que continuava amb força.

Aquesta pèrdua d'efectius humans va

afectar sobretot a la Part Forana, tot i

que sembla que amb diferencies impor-

tants. D'acord amb les dades de qué dis-

posam, els pobles que en resultaren més
afectats varen ésser Manacor, Pollença,

Andratx, Artà i, sobretot, Llucmajor i
Santa Margalida. La Vila degué ésser la

localitat que va perdre més població, al-
manco percentualment. Segons els sín-

dics del municipi, havien abandonat
Santa Margalida més de quatre-centes

persones, xifra que suposa entre una

quarta i una quinta part dels seus habi-

tants d'aleshores.

ELLS LLOCS DE DESTINACIÓ DELS
MALLORQUINS

La zona on els mallorquins, juntament
amb una minoria d'eivissencs, varen és-

ser el principal grup repoblador en més

d'una ocasió, pràcticament l'únic- o en

qué la seva participació va ser impor-
tant, ocupa una àmplia extensió de les

comarques de la Marina Alta i la Marina

Baixa. Es tracta de comarques d'orogra-

fia accidentada i geografia muntanyosa,

tot i que suavitzada per la presencia de

nombroses valls, fet que ha aïllat relati-

vament la seva població i que ha ajudat a

mantenir-la relativament homogènia

fins a l'època contemporània. La gran

extensió d'aquesta zona fa que ací sigui

impossible desmentar tots els indrets en

qué hi va haver participació de mallor-

quins a la repoblació, pel que, forçosa-

ment, ens haurem de circumscriure als

més importants o coneguts, distribuint-

los per subcomarques.

• A molts daquests indrets hi ha Ilinat-

ges d'un clar origen margalidá o, alman-

co, ben característics de la Vila, com, per
exemple, Alós, Calafat, Carreres, Dal-

mau, Femenia, Font, Molines, Monjo,

Muntaner, Ordines, Ribes, Serra, Vives.

I també s'hi conserven llinatges que fa

tres-cents anys eren margalidans i que

ara ja s'han extingit a la Vila, com Alba-

nell o Mestre.

NORD DE LA MARINA ALTA

A la Marina Alta, a les valls de Gallinera,
Ebo i Laguar, els mallorquins gairebé en

monopolitzaren la repoblació. És ben
conegut el cas de Gallinera, que fins el

present segle va conservar, a més d'altres
trets dialectals, l'article salat. Dels Ilinat-

ges i de les notícies històriques es

desprèn que bona part dels seus primers

habitants eren andritxols. Els Ilinatges

actuals són típicament mallorquins:

Alemany, Balaguer, Boronat, Camps,
Cortell, Dalmau, Domenech, Femenia,

Frau. Mengual (Amengual), Molines,
Moll, Morell, Puchol (Pujol), Puig, Sas-

tre, Seguí, Vercher (Verger). El mateix

es pot dir de la Vall d'Ebo, on actual-

ment continuen predominant els Ilinat-
ges mallorquins (Alemany, Calafat, Fe-

menia, Frau, Llodrá, Marí, Mas, Massa-

net, Mengual -Amengual-, Montaner,

Oliver, Nadal, Moll, Ribes, Seguí, Se-

corn també ho fan a la Vall de Lá-

guart (Arbona, Ballester, Carreres, Es-

telrich, Esteve, Llodrá, Mas, Massanet,

Mengual, Mesquida, Moll, Nicolau,
Oliver, Pujol, Riera, Ripoll, Seguí, Vi-
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cens...). La majoria dels primers  veïns

de Laguart eren artanencs: de 69 que se

n'han comptabilitzat, 31 eren d'Artà, 10

de Manacor, 7 de Llucmajor, 3 de Pe-

tra...

A la Vall d'Alcalá, cal esmentar el poblet

de Beniaia (amb repobladors d'Andratx

i de Santa Margalida), o el de Benido-

leig, on consten repobladors de Mana-

cor, Andratx i Porreres i de llinatges, en-

tre molts d'altres, com Alemany, Bailes-

ter, Estela, Esteve, Far, Ferrer, Mas,

Mengual, Oliver, Ordines, Pastor,Ribes,

Riera, Seguí ...

CENTRE DE LA MARINA ALTA

El mateix succeeix a moltes d'altreS lo-
calitats de la zona central dé 11 Mariiia

Alta, com a Setla, Mirarrósa i Miraflor,

on els Carrió, Coll, Dornenech, Feme-

nia, Ferrer, Fornés, Mari, Mas, Malonda

(Malondra), Moncho (Monjo), Pastor,
Perelló, Puigserver, 	 To-
rres, Vicens o Vives conviuen amb una
gernació de llinatges estrangers
dara, que va rebré emigrants

Felanitx, manacor, Marratxí i Muro; o a

Sanet, on, entre els llinatges més
qüents, s'hi troben Moll i Llull; o a la
Rectoria, on els més abundants són Ba-

llester, Garrió Estela Femena o Ferra-

gut; o al yogér, on conjuntament
llinatges víleficianl'i41tellans, hi tro

-bam molts de ilínátIellállOrqUinS; qüe

sovint s'han convertit en característics
d'aqueixa població (Ballester, Bosch
Calafat, Esteve, Femenia, Ferrer; For
nés... I l'enfilall de llinatges iztie pobles

encara podria continuar.

SUD DE LA MARINA ALTA

És aquí on, a més de pobles anib  una
població d'origen mixt mallorquí i va-

lencia, sobretot-, s'hi localitzen daltres

pobles on la práctica totalitat dels repo-

bladors varen ésser mallorquins, sovint

amb algunes aportacions eivissenques.

És el cas de Xaló, on la gran majoria

eren de Santa Margalida: de 58 persones

que s'hi casaren entre 1620 i 1650, 44

eren de Santa Margalida. La millor pro-
va del seu origen mallorquí i sobretot

margalidá, com per tot, són els seus ac-

tuals llinatges: Albanell llinatge ara molt

poc nombrós a Mallorca i que prové de
Santa Margalida-, Ausina (Alzina),

Avellá, Ballester, Calafat, Costa, Escales,

Estela, Femenia, Ferrà, Ferrer, Font,

tornés, Fullana, Grimalt,loycWMas,

Maian1;:Mengui; Mestre,

Motines, Moll, Moncho (Monjo),
Montserrat, Moragues Muler Nogitera,. .
Ordnes Pont Páll;Puigserver, Reus,..-:

Ripoll ,Rosselló, Segui, Serra, Sirerol

rero1 7 , Vila o Vives. Un altre  exemple '

n es Llíber o, envoltats de llinatges

trangerS, S"hi troben els Avellá, Font;
Fullana, Mas, Mengtiál,IvIonjo, Mulet,

Ordines, Perelló, Poquet, Reus, Sifre o
Sifre (Cifre). Si Xaló havia estat una pe-

tita Santa Margalida valenciana, Llíber

:va ser un petit Llucmajor: de 27 perso-

nes que es casaren entre 1620 i 1650, 21

eren Ilucmajoreres':
A Benigembla:ka Gata,.báldái -riéritbi
abundin llinatges valencians i  castellans,
els més nombrosos són els d'origen tria
llorquí,1eivissenc (Boronat, Caselles,

Costa, Ferrer, Font, Ginestar,
Martí, Mas, :Mengual, Mulet, Mut, --:Pe-
relló, Pons; ‘Salirá, Soler, Torrel„
ves...). Pedreguer, amb devers sis mil

habitants, á el tilidi :4edelCendents de

,mallorquins de:irtés„. .11,rtáncia. L'as-
cendència insular de la pràctica totalitat

de la població es torrilkievelar pels-
natges i les seves cOrnbinacions com per

ot arreu daquests pobles, un hom té la
impressió que es tracta de qualsevol in-
dret de Mallorca (Artigues, Balaguer,

Ballester, arr6, Costa, Domènec, Fe-

Ritttés segurament el

més çomú del poble-, Gayá, Gilabert,

.Jelí, Martí, Mas, Mengua], Miralles,

Monjo, Morell, Noguera,

Pons, Puigcerver, Ribes, Riera, Roig,

Rosselló, Salvà, Sastre, Serra, Simó, So-
:

ler, Tomás (Thomás), Tur, Vaquer, Vi-

ves i una bona tiranga més. 1 del català
de Mallorca, substituït pel català de

València si en aquests casos es pot parlar
de substitució-, encara en queda el re-

cord a les gloses: Dels pobles del mar-

quesat/que parlen més mallorquí, és Pe-

dreguer sense dubte, com tots saben per

allí.

LA MARINA BAIXA

A la Marina Baixa també hi ha pobles

repoblats totalment, o quasi, per ma-

llorquins, com Guadalest, on hi va haver

repobladors de Pollença i Santa Marga-

lida. Actualment, tot i que l'onomàstica
sembla d'origen més divers, la d'origen

mallorquí encara en fa devers la meitat

(Balaguer, Bou, Lledó, Móra, Pasqual,

Ribes, Sales, Santacreu). O a Castells de

Çastells, on consten repobladors de

Llucmajor i de Santa Margalida i els ni-,.	 „..,
natges rnallorquins en són els predomi-
nants: ,,Nteitititty . Ms, Carreres, Estel-

rieh, Ferrer, Frau, lsiklvlassanet, Men-

gua], Mezquida Mesquid11, ;. Moragues,

Ribot,- Seguí, Serra, Taverner, Tomás,

Torres, Vaquen 1, finalment, hi..„,
- bárn Tàrbena,	 poble on  els seus

habitants rnatenen viu el record de l'ori-

gen mallorqt1.*més de nombrosos
com l'article salat, el

pronom personal en, els demostratius

(aquest, aqueix, aquell). Tàrbena es va

10Ohl.ár:i.sobretot amb gent de Santa Mar-,
Manacor i Pollença. Els llinatges

actuals en són bona mostra: Arbona,

Calafat, Ferrer, Font, Estelrich, Ginart,

Marcó, Mascaró, Molines, Moncho

(Monjo), Moragues, Pont, Reus, Ripoll,

Salvà, Santacreu, Serra, Seguí, Sifre Ci-

fre-, Soliveres Solivelles-, Vila o Vilano-

va. I també costums tan mallorquins
com l'elaboració de sobrassades, que a

Tàrbena els diuen així però que la resta

de pobles de la contrada anomenen tár-

benes.

És en atenció d'aqueix origen i d'aquei-

xa consciencia que el poble valencià de

Tàrbena i el mallorquí de Santa Marga-

lida s'han agermanat de forma oficial.

Només de forma oficial, perquè ger-

mans de llengua, història i cultura ho

són des del 1609. Tan de bo aquesta ini-

ciativa servesca també per descobrir a la

resta dels mallorquins i dels valencians
de la Marina Alta i Baixa els vincles que,

encara ara, els uneixen fermament.)

14/4.1>
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Especialitüt.
Horxata d'ametlla

natural

Tapes Variades

Plaça de La Vila - Sta. Margálida

OBRA CULTURAL BALEAR

Activitats

Tertúlies a la fresca
EL divendres dia 11 de juliol,
encetàrem de bell nou les tertú-
lies a la fresca, aquest pic va es-
ser damunt la Plaça de la Vila,
amb una pamboliada, pel mig,
de franc pels socis, i la conversa
a càrrec del Pare Joan Francesc
March, que ens va parlar de la
Història de Mallorca, de la nos-
tra llengua, de nacionalisme i
de Joan Mascaró i Fornés. El
col.loqui va resultar molt ani-

mat amb la participació d'una
trentena de persones que, com
acté final, cantàrem Sor Tomas-
seta.

Excursió a Sa
Dragonera
EL diumenge dia 13 de juliol,
una seixantena de persones vi-
sitárem Sa Dragonera, en una

excursió organitzada per la nos-
tra delegació. - Un bon dia de sol
i mar que va divertir prou a tots
els qui no ens assustávem de la
gran quantitat de sargantanes
que habiten aquella illa. Ten-
guerem ocasió també de con-
templar la costa des del Port
d'Andratx fins a Palma.,

OrnA GaNa
L. Gestoria Administrativa

Paseo Colón, 95 - 1°
Tels: 85 04 31 - Fax 85 03 44

07458 Can Picafort



PENSAT I DIT
•

Opinió

e

linS
1I_
	 parts que r

ritS géln lp ,

de l'esglésiaEls
TOTES les
amputacions
per molt que si-
guin beneficioses i necessàries,
són traumàtiques i, la majoria de
vegades, no desitjades. Aquest és
el cas de la tala dels pins que,
com centinel.les ecològics, guar-
den els voltants del nostre temple
parroquial i posen una nota d'a-
gradable verdor a un dels indrets
més emblemàtics de la nostra Vi-
la.

Aquests pins, al llarg de 37
anys d'existència, han estat testi-
monis pasius de molts esdeveni-
ments en la vida dels margali-
dans, naixements, primeres co-
munions, noces, funerals, festes,
processons... han gaudit del con-
trapunt remorós i de l'ombra
protectora d'aquests arbres que,
amb un espai de temps relativa-
ment curt, han assolit un grau de
desenvolupament i esponera ver-
taderament notables.

Precisament aquest creixe-
ment quasi extraordinari ha
marcat de manera inexorable el
destí dels pins de l'església, vícti-
mes ara de les màquines de serrar
municipals que, com el bisturí
dels cirugians, han de mirar de
posar remei als mals causats pel
creixement de soques i branques
i la invasió destructora de les rels.

Anem ara a veure les causes
que han marcat l'actuació depre-
dadora: com ja sabeu, hi ha un
projecte de restauració del nostre
temple parroquial que es troba
en un grau de deteriorament cer-
tament preocupant. Les dues

nés precisen d'actua-
; teulades i els fona-

ments i principalment els fona-
ments es poden veure afectats
per l'acció de les arrels dels pins
sobre el terreny que envolta el
temple i, segons el parer dels tèc-
nics, podrien incidir negativa-
ment sobre la cimentació, basta
veure l'estat de les escales del

portal major. Qualsevol actuació
sobre els fonaments, sense llevar
els efectes causats per les rels es-
mentades, seria com fer retxes
dins l'aigua.

Però no és aquest l'únic motiu
que ha impulsat els responsables,
ajuntament i parròquia, a pren-
dre una mesura desagradable i
potser que impopular: hi havia el
perill, comprovat, de l'esqueixa-
ment d'alguna de les branques
que per efectes d'una ventada
podrien comportar un risc seriós
pels nombrosos vianants que
transiten per l'escala i per a la in-
tegritat de les cases i edificis pro-
pers, a més de l'efecte de les

arrels sobre les cisternes i la bru-
tor que origina la fullaraca.
Aquestes, entre d'altres, podrien
esser raons de pes per a la tala no
desitjada per ningú.

No hi ha dubte però que ens
dol profundament que s'hagi ha-
gut de prendre aquesta mesura,
sé que hi haurà gent que la trobi

desencertada, altres que hi esta-
ran d'acord i d'altres que en fa-
ran una qüestió política, tot això
és inevitable en una societat plu-
ral, però hi ha pics que els fins
justifiquen els mitjans. I perquè
em dol de veres l'amputació no
en faré cap comentari ni a favor
ni en contra, sols esper, com
qualsevol persona que estima la
Vila, que la mesura resulti efecti-
va i que els arbres que es posin en
el lloc dels pins, després d'uns es-
tudis seriosos, dónin la bellesa i
l'encant que es mereix un indret
tan emblemàtic, agradós i esti-
mat dels margalidans.11
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Opinió

Enhorabona a la
cc Bulla d'estDES d'aquestes línies

vull donar l'enhora-
bona a tots aquells
que fan possible i que treballen
a l'escola d'estiu, o més ben dit
"Bulla d'estiu", tal i com és ano-
menada l'activitat, es dugui a
terme amb un grau tan alt de
satisfacció, tant per als al.lots,
com per als pares.

Agrair també a l'Ajuntament,
i en particular a les regidories
que estan al davant, perquè
pens és una de les bones coses
que s'han fet per a la gent petita
del municipi, i encoratjar-los a
seguir per als anys vinents, ja

que activitats com aquestes són,
moltes de vegades, les que més
falta fan, no és d'estranyar que
molts de pics siguin els nins el
més oblidats, però en aquesta
ocasió, repetesc que l'activitat
ha estat un èxit, i si no, que ho
demanin als participants, n'es-
tan encantats.

Ja per acabar, i sense la pre-
tensió de fer una protesta, si
més no una sol.licitud, vull re-
cordar que a Santa Margalida hi
manca un parc infantil, amb

aparells moderns, que no com-
portin risc per als nins, ja que
s'ha d'anar amb molta cura
amb alguns dels existents, com
és ara el giratori que hi ha devo-
ra la piscina municipal, crec
que és molt perillós, o el seient
damunt d'una molla en forma
de moto que no té proteccions,
jo he vist com alguns petits
s'han fet mal i pens que no hi és
de més el recordar-ho.
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La imatge i la paraula
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BIBLIOTEQUES DE
MALLORCA

Centre Coordinador

Activitats de la
Biblioteca de Santa Margalida

durant l'any 1997

*Gener: Dia 30, vàrem pintar i retallar màscares de paper.

*Març:	 Dia 14, l'hora del conte.

*Abril:	 Dia 11 (Fira d'Abril), férem un taller de manualitats.
-Amb motiu de la festa del dia del llibre, es va fer el IV Concurs

de redacció i contes curts. Hi participaren més de 150 persones, entre nins i
majors. El dia 25 es va fer l'entrega de premis i un berenar per a tots els
participants.

*Maig:	 Dia 23, l'hora del conte.

*Juny:	 Dia 17, visita dels alumnes de 1er, i 2on. cursos de preescolar del
Col.legi Nostra Senyora de la Consolació.

*Juliol:	 Dia 17 a les 17'30 hores, taller de cerámica. Pintérem una rajola.

Horari d'obertura al públic de la Biblioteca:
Dilluns, dimarts i dijous dematí: de les 09'00 a les 1300 hores.

De dilluns a divendres: de les 16'30 a les 1930 hores.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA



sa revista
Santa Margalida

en nom seu i
deis seus anunciants

Centre
Assessorament
Empresarial

José Trías, 11 - 1- Tels. 85 08 46- Fax 85 18 10- CAN PICAFORT

C/. Lluna, 2 - STA. MARGALIDA
Tels. 52 31 03 - 52 32 89 - 52 30 36
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Imatges d'un Temps

Banda de Música de
Santa Margalida, a la
darreria deis anys
quaranta.

1.-Xisco Rosselló (Ramis). 2.-Pep
Bibiloni (Gri). 3. -Damià (Curt). 4.-
Joan (Memori). 5.-Miquel Quetglas
(Calet). 6.-Joan Morey Trobat (Ma-
co). 7.-Tomeu Serra (Fraret). 8.-Mar-
tí Bassa Capó. 9.-Gabriel Dalmau
(Llebro). 10.-Joan Fornés (Manento).
11.-Mateu Alzamora (Mora). 12.-Jaume Ferriol. 13.-Jaume Estelrich (Fideuer) 14.-Jaume
Alberti (Director de la Banda). 15.-Joan Garau Capó (Llasset).16.-Jordi Bassa (de ses Ca-
mineres). 17.-Miquel Ribas (Llasset). 18.-Miquel Monjo (Curt). 19.-Miquel Payeras (Pa-
tró). 20.-El fill d'en Tomeu Fraret. 21.-Mateu Estelrich (Merro). 22.-Bernat Payeras (Pa-
tró). 23.-Jaume Cladera (Femenia). 24.-Antoni Gayá Alomar (de Son Corb). 25.-Rafel
(Pitxon). 26.-Miquel Ferrer (Fullós). 27. -Sebastià Mayol (Calçó). 28.-Joan Gual (Manyo).

29.-Tomeu (Tem). 30.-Bartomeu Gayá Alomar (de Son Corb). 31.-Joan Ramis (Xisquin).
32.-Gabriel Bonnín Alorda (Pobler). 33.-Antoni Quetglas (Calet). 34.-Joan Nadal (Benet).
35.-Arnau Dalmau (Picó). 36.-Guillem Ferrer (Tusí). 37.-Avellá. 38.-Miquel Ferrer (Gaar-
dó). 39.-Pere Pomar (Gil).
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Marcats per les festes

Miguel Cifre, b atte.
DAVANT les festes de la Beata,
no podien faltar a la nostra re-
vista unes paraules del batle,
perquè ens parli una mica de les
coses de la nostra Vila.

-Com que la Beata sol marcar
pels margalidans un cicle,

aleshores preguntaríem, per
després de la Beata quins pro-
jectes té el nostre ajuntament,
referits a la Vila?
-Procuram fer feina abans i des-
prés de la Beata, pero tenim en
projecte acondicionar l'edifici de
l'Ajuntament, cosa que farem
amb la casa que s'ha comprat a
la part posterior. Allá, comptant
amb la portassa de l'ambulància,
que está devora, disposam d'uns
500 m2 útils, aixó ens permetrà
una ampliació de l'espai d'ofici-
nes, però també pensam amb
qualque cosa més, com sales de
reunions, podria servir per escola
de música i altres activitats, hem
de pensar que l'actual escola de
música está a un local llogat que
costa a l'ajuntament 40.000 pes-
setes mensuals. Una altra cosa
que hem de fer és acabar d'arre-
glar el carrer Crespí, aquest as-
sumpte és important perqué és
una entrada i sortida del poble
que ens permetrà els dies de festa
poder desdoblar la circulació i a
la vegada l'ampliació de la puja-
da de Son Mas, i adecentar fins
al cementeri.

- Projectes de tipus cultural?
-Continuar duent companyies de
teatre, actuacions musicals, esco-
la d'adults. Ara hem aturat l'ex-
cavació del Pou d'Hero on ja hi
portam gastades més d'un milió i
mig de pessetes, la meitat les pa-

ga el CIM, ara tenim concertada
amb FODESMA (organisme de-
penent del CIM) la restauració,
en el sentit que ells aporten la ma
d'obra i l'ajuntament el mate-

rial. Estam també a la segona fa-
se de l'excavació de l'Illa dels Po-
rros. També arreglarem la finca
dels pous, perquè els al.lots del
poble hi puguin anar a fer-hi ac-
tivitats.

- I el tema de l'escalonada de
l'Església?

-Allá és un espai que església i
ajuntament estam decidits que
sigui pel poble i que es pot aprofi-

tan de moltes maneres el projecte
que hi ha és que l'escalonada pu-
gui esser un teatre a l'aire ¡liare i
serveixi també per a altres activi-
tats ja que és un marc molt ade-
quat i molí lzermós. Hi ha coma-
nat un projecte i confiam que
prest es puguin posar les obres en
marxa. També aquesta obra la
podria fer FODESMA i l'ajunta-
ment aportaria el material. Ara
el que fa l'ajuntament és arre-
glar-ho provisionalment perqué
es pugui transitar, fins que es faci
el projecte definitiu.

-Quin és el pressupost de les
festes d'enguany.
-Sense comptar les despeses de la
processó, está en torn als vuit mi-
lions de pessetes. Pràcticament
igual que l'any passat, el pressu-
post de totes les festes del munici-
pi s'ha incrementat en cinc mi-
lions de pessetes.

- L'Obra Cultural Balear de
Santa Margalida va entrar un
escrit dirigit al batle dema-
nant el canvi de nom d'alguns

carrers de Santa Margalida,

que s'ha fet en aquest sentit?

-Hi ha encarregat un estudi que
inclou aquests els carrers a qué fa
referencia l'escrit i catres de Can
Picafort i de la Vila que estan
sense nom i esperam donar-li
prompta solució.

-Aquí a Santa Margalida va es-
tar proper un pacte PP, PSOE,
ens agradaria saber l'opinió

del batle sobre la polémica
que un cas semblant ha susci-
tat a l'ajuntament d'Alcúdia.
-La meya opinió és que cada po-
ble és absolutament distint, en el
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tema dels pactes no es pot gene-
ralitzar i més entre formacions
antagòniques, almanco sobre el
paper, depèn de les circumstán-
cies de les legislatures i el tema de
les relacions personals, crec que
cada poble és distint. Si l'agrupa-
ció local pren una desició de-
mocrática pens que Palma no s'-
hi ha d'aficar. Al cap i a la fi qui

coneix el tema d'aprop és la gent
del poble. Ara pel que sé pels dia-
ris el tema d'Alcúdia no el veig
massa clar.

-Que damanaries als margali-
dans en aquestes festes?
-Sobretot participació, que la
gent participi a tots els actes en
general; pero que tengui en

compte que la investidura de
Mascaró és un acte únic i impor-
tant pel poble de Santa Margali-
da, la particiáció a la processó es-
tá quasi assegurada, per') convit
a la gent a participar: al recital
d'En Raimon, la festa del batre,
l'ofrena de flors... i a tots i cades-
cun dels actes festius de la
Beata.,

Felip D íez, el Rector.
ES compleix, més o manco, un
any de l'arribada del Rector a la
Vila, les festes de la Beata són
una bona ocasió per fer-li unes
preguntes i que ens doni les se-
ves impresions.

-Després de passar entre no-
saltres la festa de la Beata de
l'any passat i apropar-se les
d'enguany, voldríem que ens
donassis les teves impresions
sobre la festa.
-De les festes de la Beata, abans
de venir destinat a Santa Marga-
lida sols havia vist passar la pro-
cessó, l'any passat la vaig poder
viure més d'aprop encara que no
en tota la intensitat que la podré
viure enguany, tota vegada que
ja em trob integrat dins la vida
del poble. Hi veig una expresió de
fe popular dipositada en la Bea-
ta, és una celebració més civil que
no religiosa, malgrat la im-
portáncia de l'Ofici del dia de la
festa. Pens que és una festa del
poble i feta pel poble, cosa que és
molt important, però no és una
festa religiosa. Es evident que hi
manca qualque cosa, m'han
arribat comentaris en el sentit
de: "molta festa de la Beata però
amb poc sentit religiós': Una al-
tra cosa que m'ha cridat l'atenció

és que un poble
que té una festa
tan arrelada no
tengui una ca-
pella dedicada
a Santa Catali-
na Tomás.
Quan jo vaig
arribar la imat-
ge anava de ca-
pella en capella
sense aturall.
Crec que a això
s'hi ha de posar
remei i intentar
fer veure la fi-
gura de la San-
ta baix l'aspecte
religiós i de la
fe. Donar-la a
conèixer com una dona que sorgí
del poble i que és del poble, mal-
grat la seva vida de clausura.

-Tens cap idea per posar remei
a aquesta situació?
-La primera seria la de instal.lar
la imatge de la Beata a una cape-
lla definitiva, com que hem tras-
lladat la pica baptismal, ara en
tenim una buida i la idea seria la
de llançar un concurs d'idees per
fer un retaule a la imatge que te-
nim i així poder-li dedicar una
capella. Una altra cosa és que en-

guany, una setmana abans de la
festa, la imatge de Santa Catali-
na Tomás estará exposada com
ho va estar la de Santa Margali-
da a damunt l'altar major i tam-
bé exposarem la rellíquia perquè
pugui esser venerada, a la vegada
a les misses farem una mica d'in-
cidència sobre la figura de la Be-
ata. De cara a l'any que ve inten-
tarem fer venir qualque persona
amb autoritat que ens parli de
Santa Catalinalomás i mirarem
d'organitzar alguns actes cultu-
rals entorn de la seva figura.
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- Pel que fa a la capella de la
que abans hem parlat, ara que
la parròquia es ven abocada a
una restauració del temple
que costa molts de doblers,
penses que es podria mirar de
cercar una manera de finança-
ment de la capella perquè hi
hagi consciència de que l'ha
feta el poble?
-El primer que hem de fer és
llançar el concurs d'idees per tal
de fer una capella, moderna però
que no desdigui del conjunt del
nostre temple, això será una fei-
na, sense retribució, dels artistes,
arquitectes o tècnics del nostre
poble i el finançament ja mirarí-
em si es podia fer a base de dona-
tius, subscripcions o col.lectes.

-Hem parlat de l'acte religiós
de la festa que és l'Ofici, ens
podries dir qui será el predi-
cador d'enguany?
-Sí, el predicador será Mn. Pere-
Gerard Bestard i Muntaner, l'Ar-
xiprest del nostre arxiprestat. I
cada any procurarem que els pre-
dicadors siguin coneixedors de la
Beata. Procurarem també que
amb la col.laboració de tots l'Ofi-
ci surti molt lluït, amb la partici-

pació del flamant cor parroquial.
i de tots els estaments implicats
en la festa.

- I parlant de temes de la
Parròquia, com está el tema
de les obres?
-El terna de les obres va envant,
per la Fira varem intentar que es
fessin subscripcions i he de dir
que, davant la meya estranyesa,
la gent no ha respost com espera-
va, hi ha hagut donatius, això sí,
a llores d'ara hi ha recollides per
a les obres 940.000 pessetes en
devers mig any, és un bon senyal,
però ens haguéssim estimat rnés
que fossin de subscripcions periò-
diques, ja que això dóna una
major seguretat per poder fer els
càlculs per endavant. Hi ha
qualcú que ha fet subscripcions
periòdiques però la majoria són
donatius esporàdics i puntuals.
Convé que la gent sàpiga que els
donatius a l'Església desgraven a
la declaració de la renda en un
20% i que si es fa una subscrip-
ció, basta el justificant que et dó-
na el banc. Altra cosa que es de-
mana la gent és fins quan han de
ser les subscripcions, la resposta
és fins que cadescú vulgui o fins

que s'acabin les obres majors.
Des d'aquí voldria fer una altra
cridada a la gent perquè s'ho tor-
ni pensar i ens ajudi a conservar
aquest patrimoni de més de 750
anys d'antiguetat.

-Ara per acabar, que ens po-
dríes dir d'aquest any que has
estat entre nosaltres els vile-
ros?
-La impresió ha estat immillora-
ble, nz'he trobat molt ben acollit
per part del poble margalidá, he
trobat molta col.laboració en to-
tes les coses que he anat propo-
sant, quasi sempre passa rnolt
poc temps entre la manifestació
d'una necessitat i la solució del
problema i això per a mi és molt
important i molt d'agrair. Supós
que de tot el que he fet hi ha coses
que no han agradat a tothom,
però és molt difícil encertar per a
tots. Des d'aquí deman perdó si
durant aquest any he ofès a qual-
cú i disculpa per a les meves limi-
tacions. Pens seguir treballant pel
poble i vull donar les gràcies i de-
sitjar bones festes a tots els mar-
galidans.11

Margalida Gela )ert,
la Beata d'enguanyNA Margalida

és una joveneta
de 25 anys, que
enguany ha tengut la sort que li
tocás representar la Beata de a
peu a la processó, aquest privile-
gi és desitjat per moltes joves
margalidanes, però sols una ca-
da any pot veure complida
aquesta il.lusió.

- Enguany t'ha tocat esser la

Beata, havies representat al-
tres papers a la processó?
-Bé, abans hi havia que fer una
espècie de meritatge per ocupar
llocs a la processó, jo havia co-
rregut quasi tota l'escala, ángel,
monja, virtut... el que no havia
estat mai és beata danzunt una
carrossa, ara després de vestir-

me de pagesa durant uns quants
anys, m'he presentat per esser la
beata de la processó i per sort ho
he aconsseguit. Ara es torna a
les normes antigues, el que ha
canviat és que abans podies es-
ser virtut als 13 o 14 anys i ara
s'ha de ser major de 18. I la que
vulgui esser la beata abans



haurà d'haver estat virtut o
santa.

-Quina és la teva opinió sobre el
fet que s'hagin establert unes
normes pels nomenaments de
les nines i joves que han de
prendre part a la processó?
-Em sembla molt bé, ja que, si és
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compleixen les condicions, tot-
hom té el mateix dret i això evi-
tará favoritismes o privilegis. De
totes inaneres voldria dir que la
processó no la fan solament les
persones que van vestides de qual-
que cosa, la processó i la festa són
moltes les persones que la fan pos-
sible.

-Ereu moltes les que optaveu
per esser la beata?
-Les que entràrem en el sorteig
erem devers 13.

-Estás molt satisfeta de que t'-
hagi afavorit la sort?
-La veritat és que sí, sé que és una
cosa que es diu sempre, però és
que és ver, és un orgull però amb
un poc de preocupació per la res-
ponsabilitat que comporta, això
em té una mica assustada però
crec que m'en sortiré.

-A tu Margalida, t'agrada la
festa de la Beata així com és o
creus que hi manca o hi sobra
qualque cosa?

-Si ens referim a la processó, he de
dir que l'he vista molt poc perquè
cada any hi he participat, però pel
que he pogut veure em sembla que
está bé. El que sí trobaria posititz, i
en certa manera ja es fa, és la re-
novació de les carrosses perquè la
gent que ve de fora no Izo trobi
sempre tan igual.

-Et sembla una bona mesura
que les beates de la processó
hagin de ser de la Vila o empe-
dronades al municipi?
-Trob que está molt bé perquè s'ha
donat el cas de nines que tal volta
els padrins eren de la Vila però
elles hi tenien molt poca relació i
que prenien el lloc a altres arrela-
des aquí que es quedaven foro.

Na Margalida fa feina a Alcú-
dia a una gestoria. Pensa que es-
sent la beata a la processó ja ha
assolit l'escaló més important
dins la festa, i ens diu que de la
festa de la Beata el que més
agrada és l'ambient i l'animació
de les persones. /I

El "Dimon•	 i Gros
Gabriel BauzaL'AMO en Biel és el "dimoni

gros", el que va al capdavant de
la dimoniada a la processó de la
Beata a Santa Margalida, és un
borne de molt de "pes", tant pel
paper que fa a la processó corn
per la seva humanitat, 119 kg.
de dimoni avalen la nostra opi-
nió. L'amo en Biel ens parla de
molts d'anys de feina i en al-
guns punts de la conversa es
deixa endevinar l'emoció que li
produeix una tasca tan senzilla i
a la vegada tan important per a
la nostra festa.

-Vós l'amo en Bid l no vareu

néixer a la Vila?
-No, jo vaig néixer a sa Serra de
Llubí i la meva vida s'ha fet entre
Llubí, Muro i Santa Margalida.
A mí en varen batiar dues vega-
des: una a l'església que em posa-
ren Bici i després, quan vaig pas-
sar a ser el "dimoni gros':

-I quants d'anys fa que feis de
dimoni a la processó?
-Si enguany em vesteixo en farà
trenta-vuit.

-Supós que quan començàreu
no ereu el dimoni gros?
-És que llavors no ho era gros.

-El que volia dir és que no
ereu el principal.
-No, quan jo vaig comen car no-
més erem 5 o 6 dimonis, Ilavors a
la Vila esser dimoni era una cosa
com a proscrita, estava com a
mal vist. Quan va morir el blon-
co Frit que estava a l'ajuntament
i es cuidava de cercar els dimonis,
el batle, que era l'amo en Pere

P7 )1
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Cladera (Cifre), em va dir si jo
em volia encarregar del tema dels
dimonis a la processó de la Beata
i Ii vaig dir que sí, si trobava que
Ii podia servir. Llavors entre els
dimonis hi havia en Pomar, ca-
sat amb na Melis, l'amo en Mi-
guel Porxet, en Mateu (Cordat)
que era el dimoni petit, després
en "Yanqui': Bé, llavors no n'hi
havia tants i la pro-
cessó tampoc era
tan ¡larga. El fet va
ser que la processó
va agafar força i
aleshores per corn-
plir allò que em de-
manaven vaig anar
a cercar dimonis de
fora poble, en vaig
dur de Sineu, de
Muro, de Llubí,
d'Artà, de Palma,
de Maria de la Sa-
lta... Aleshores vaig
dir al baile que els
dimonis que ven-
guessin els havien
de pagar el mateix
dia de la Beata i ai-
xí es va fer, jo els
vaig pagar del meus
doblers i quan vaig
anar a cobrar a l'a-
juntament, l'amo
en Pere em va fer un
regal de 1.500 pesse-
tes d'aquell temps,
que era un bon regal. També vaig
dir a l'amo en Pere Pastora, que
era concejal, que trobava que els
dimonis també podien entrar a
brufar a l'ajuntament ja que
eren persones com els altres i no
hi entraven. L'any que vengué
davant el baile que era en Jaume
Verga em va dir que els dimonis
entrassin a brufar.

-I ara quants de dimonis sur-

ten i d'on són?

- Alguns anys n'hi ha hagut qua-
ranta, altres cinquanta altres sei-
xanta, i corn que l'ajuntament
no té tants de vestits, si qualcú es
vol vestir i aporta el vestit no hi
ha res a dir. Ara són tots de la
Vila o que viuen aquí. El que sí
voldria aprofitar per dir que el
qui vulgui anar de dimoni que es
comporti correctament i dugui el

vestit així com pertoca. No fa
falta ser sants però s'ha d'anar
un poc alerta, sobretot amb el
beure.

- Estan a les ordres els dimo-
nis?
-Més o manco, n'hi ha qualcun
que n ecessita una estitrada de
brida, com una bístia mal erega-
da. Així mateix quam veuen que
no vaig de bromes, m'estan una
mica alerta.

- Sabeu guantes gerres rom-
peu al llarg d'una processó?
-No ho sé però moltes, el que sí
puc dir és que acab ben cansat.
Ara ja som vell per() faig el millor
que sé.

-Quina és la missió dels dimo-
nis a la processó?
-La primera és fer lloc, després

anar als pagesos a
prendre-los les ge-
rres i les me donen
a mí que les trec
davant la Beata, en
els punts establerts,
i si veig o conec al-
guna casa que hi
ha una persona
malalta o impedi-
da que miri passar
la processó, procur
trencar una gerra
davant ca seva i
això és un detall
que els agrada, o
davant les monges,
encara que les
monges i els dimo-
nis sigui una cosa
que no lliga. Sem-
pre trenc la prime-
ro i la darrera gerra
de la processó.

L'arno en Biel
s'emociona quan
parla de la proces-

só, de gerres, de dimonis, de la
festa... Ell ja es troba una mica
cansat i reconeix que no pot fer
el que feia abans, però pensa
continuar i fer el que pugui, i
per quan ti arribi la jubilació de
dimoni ti agradaria passar la
feina al seu Liii, que ho fa molt
bé, i així continuarla la tradició.
L'amo en Bici, que molts
d'anys!I
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Cuques de processó	 t
SI ho recordam be, benvolguts
lectors, en el darrer número de la
revista vaig deixar pendents tres
apartats ben importants per do-
nar per acabat l'article. Ben segur
que tots haureu reconegut l'oru-
ga de la que vos parlava, però
potser no la seva pròpia papallo-
na ni la crisàlide, i és que aquest
insecte té un cicle vital molt ca-
recterístic. Durant la seva vida
passa per aspectes totalment di-
ferents. Deiem que aquest fet, en-
tre d'altres, era un sistema de
protecció i la causa de la seva
gran expansió i abundancia, fins
arribar als racons més amagats
de la nostra Terra...

L'ou de ¡'oruga
Ens situam a l'inici del cicle

(principi de la tardor), just en el
moment que la papallona femella
pon els ous sobre les fulles del pi.
La papallona de la processionária
és més sofisticada que altres in-
sectes: deixa els ous col.locant-
los en forma d'hèlix al voltant de
la fulla, molt semblant a un brot
de pi novell. Així i tot aquest ca-
muflatge seveix de poc per a certs
depredadors, com el llagost, la
vespa i petits aucells que s'engo-
leixen les postes amb gran avide-
sa. Un mes després, (a mitjan tar-
dor), les orugues de la mateixa
posta que han aconseguit sobre-
viure, comencen a roegar la clos-
ca de l'ou per sortir. En poques
hores neixen totes i en aquest
mateix moment ja comença
mentació, deixant soles les fulles
més properes a la posta i, a poc a
poc, van desplaçant-se per tot
l'arbre. Llavors, panxa plena, es
concentren en el lloc de la posta,
delimiten i construeixen el niu o

la borsa coneguda, segregant el fil
de seda.

Les orugues són l'estat més co-
negut de la processionária, prin-
cipalment per tenir el procés més
llarg, després per fer-ho de forma
més visible i característica i final-
ment per les causes negatives so-
bre el paisatge i per a nosaltres.

Les orugues en els seus pri-
mers estadis larvals són de colors
clars: verd poma en el primer, ro-
sa en el segon i a partir de la se-
gona muda de pell, aparéixen les
bandes de color terra i negre.
Aquestes mudes permeten que
l'animal creixi i així es proveeix
d'arpons defensius carregats de
substancies urticants, un sistema
de defensa passiva però eficaç.

Quan l'oruga ha arribat a la
maduresa té per tasca alimentar-
se i anar canviant la borsa cap a
zones més càlides del pinar, men-
tre s'acosta la fredor de l'hivern.
L'oruga es regeix per la tempera-
tura de la borsa: si aquesta es tro-
ba entre els 20 i els 25°C les coló-
nies evolucionen amb normali-
tat, entre 10 i 200C el desenvolu-
pament avença a poc a poc, i per
davall dels 10 ° sols no surten de
la borsa. Per altra banda, a 32° i a
12., moren les colònies senceres.

Metamorfosi
Ja acabat l'hivern, just al co-

mençament de la primavera les
típiques processons ens anuncien
l'inici del cicle metamòrfic. Aca-
bat el periode d'acumulació d'e-
nergia, es van transformant en
crisàlides. Les orugues en proces-
só prèvia a l'enterrament, no

amollen el fil de seda, si
ho fan o la cadena es tren-
ca, les orugues estan per-
dudes. L'elecció del lloc
d'enterrament, general-
ment a l'ombra, ho deci-
deix l'oruga capdavantera
que actua de guia, aquesta
donará lloc a una papallo-
na femella. En el lloc de
l'enterrament es forma
un pilot d'orugues i Ila-
vors es disposen en forma
de garangola.Una vegada
enterrades, cada oruga ha
fet un forat entapissat de
seda formant un "capu-
llo" o ametló, a continua-
ció es desprenen de la pell
i de la cápsula encefálica
al mateix temps, Ilavors .,~~1
segreguen una pasta blan-
ca que quan s'endureix té fornia
d'aglà. Unes - hores després,
aquesta cutícula quitinosa es tor-
na de color marró i forta, aquí ja
espot apreciar amb claretat les
ales, el cap, les antenes i les cames
que s'han format interiorment.
Aquest és l'estat de crisàlide que
interromp la metamorfosi on la
processionária roman sense
transformar-se, amb vida latent,
durant el periode anomenat dia-
pausa (hivernació).

De ¡'oruga a la
papallona.
Després de la calor estival, és
quan arriba la segona fase de la
metamorfosi: La papallona es-
brella la closca de la crisàlide, fo-
rada l'ametló de seda i empeny
obrint-se el camí fins a la superfi-
cie del sòl. Surten de la terra amb
unes ales petites i humides, tam-
balejant pugen a una branca per
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posar-se immòbils, llavors co-
mencen a estirar i remenar les
ales, prenint el vol d'una nova vi-
da.

La papallona en certa manera
és difícil de reconèixer, el mascle
és més petit que la femella, té un
abdomen menor i sense un ca-
racterístic paquet d'escames al fi-
nal, que sí té la femella; les ante-
nes semblen dues plomes petites,
el color varia entre un to gris cen-
dra i un marró terra en el mascle.
La vida de les papallones és curta,
sols disposen de dues o tres nits
per fruir dels vols nocturns i apa-
rellar-se.

El control de la plaga
Com la majoria dels insectes
considerats plagues, la proces-
sionária augmenta exponencial-
ment i és capaç de defoliar com-
pletament un pinar. General-
ment podem observar que la cur-
va de població té forma de duna,
després d'un màxim (la defolia-
ció) la població descendeix brus-
cament, per una manca d'ali-

ment, un augment
dels paràsits depre-
dadors i malalties.

En repoblacions
sense intervenció
humana, els cicles
entre dues defolia-
cions successives,
per a una total re-
generació del pinar,
és de l'ordre dels 5
anys; davant
aquests desastres
els mecanismes
biològics ofereixen
resistencia contra
l'alta tassa repro-
ductora. Però hi ha
llocs on el pi es tro-
ba tan fora del seu

ambient que no té capacitat per
reaccionar, em referesc a petits
pinars aïllats per la urbanització,
pinars propers a carreteres i re-
poblacions o sembres a llocs ina-
dequats.

La qualitat de l'aliment és una
condició principal per a l'aug-
ment de la plaga, les papallones,
a l'hora de pondre els ous, conei-
xen bé els pinars que són abonats
i regats per l'home. També saben
que els pins propers als pobles,
ciutats o carreteres, tenen la tem-
peratura anual més cálida. Les
papallones cerquen la bona fulla i
una temperatura suau i constant,
entre 20 i 25° C. Per exemple, en
els anys 1989 i 1990, les tempera-
tures hivernals a Mallorca foren
molt suaus, això va propiciar un
gran augment demogràfic. Els
pinars de Santa Margalida: de
Son Dico, Sa Teulada, Son Fullós,
el Corral Serra i Sa Dragonena;
ho notaren molt bé i els veïnats
de Son Bauló no sabien com
combatre la plaga. És clar que
amb la construcció de xalets, eli-

minant massa forestal i incre-
mentant l'activitat urbana, enge-
gam molta fauna depredadora,
l'únic majá natural per combatre
la plaga. Els tractaments amb
bioxides o insecticides són ino-
portuns si no s'empren quan les
poblacions són mínimes i direc-
tament per mètodes manuals so-
bre les borses, d'altra manera, no
sols afecta la plaga sinó als depre-
dadors d'aquesta. Altres mètodes
equivalents i millors són les
trampes de ferormona sexual
(aquelles caixes negres amb una
borsa de plàstic on hi retenen la
papallona mascle).

Una altra solució és potenciar
els depredadors, aquests són es t

pecífics, cada especie actua en
moments concrets del cicle vital
de la processionária. Són depre-
dadors de la papallona: les rates
pinyades i l'enganya pastors; són
depredaors de l'oruga: el puput,
el cap ferrerico i el cucut; i són
depredadors dels ous: les vespes i
les formigues...

Una solució a llarg termini és
la sembra de pins i alzines for-
mant un mateix bosc, són dos ar-
bres que poden conviure molt bé
si es controla que la població de
pins no superi la de l'alzina, ja
que l'alzina aporta un gran de-
predador de l'oruga: el cap ferre-
rico. Les alzines creen una zona
més humida i frondosa, on la
llum solar travessa amb dificul-
tat, per tant la processionária no
pot superar un hivern fred i hu-
mit.

Sols resta recordar a qui té la
pella pel mànec, que no hem de
voler per a la Terra el que no vol-
dríem per a nosaltres mateixos.)

1414as rou.e.4, 147~-Let-

oír #
.1271
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La Reforma Laboral
01 ?

JA s'ha aprovat la sonada refor-
ma laboral, per majá d'un Reial
Decret Llei 8/1997, de 16 de
maig (tal com s'havia anunciat)
i la seva entrada en vigor data a
partir del 17 de maig de 1997.

He començat calificant-la de
sonada ja que crec que ha ten-
gut més ressò social que no can-
vis laborals puguin produir-se a
través d'ella. Però cal donar
l'enhorabona pel clima positiu
que hi ha hagut entre les parts,
això ja és una passa endavant.

No hem voldria fer pesada
amb aquest tema i vos explica-
ré, amb poques paraules, els
pocs canvis produïts i les con-
trovèrsies que ha suscitat, això
hem suposarà la transcripció
d'alguns anides, els anteriors i
els actuals.

Com anécdota vos contaré
que vaig assistir a unes xerrades
organitzades pel Col.legi Oficial
de Graduats Socials i l'Àrea de
Dret de la U.I.B. sobre la "Re-
forma Laboral'97, punts crítics
i valoració técnica" , on hi par-
ticiparen distingides personali-
tats de l'àrea laboral i seguretat
social de diferents universitats,
corn la Complutense de Ma-
drid, la de València, Barcelona i
Palma i uns professionals com

ells es peguen tocs pel cap -par-
lant en bon mallorquí- a causa
de segons quins punts que ni
ells entenen, ni molt manco sa-
ben com explicar-ho als treba-
Iladors o als empresaris.

Per començar diré que es dó-
na molt de protagonisme als
convenis col.lectius, aquests po-
den fer i desfer, lògicament dins
uns límits ; això no és que abans
estás prohibit però ara es re-
marca molt.

Anem per feina:
El contracte en pràctiques no

varia, el contracte d'aprenentat-
ge sofreix una serie de modifi-
cacions com les següents:
-La denominació: pasará a dir-
se "Contracte per a la forma-
ció".
•L'edat: es podrà celebrar amb
treballadors majors de 16 anys i
menors de 21 anys (abans entre
16 i 25)
-Mitjançant conveni col.lectiu
es podrá establir, en funció del
nombre de la plantilla, el mà-
xim de contractes de formació a
realitzar.
-La duració: un mínim de 6 me-
sos i un màxim de 2 anys (abans
el màxim eren 3 anys).
-El temps dedicat a la formació
teórica, dependrá de les carac-
terístiques de l'ofici o lloc de

treball, sense que pugui ser in-
ferior al 15% de la jornada má-
xima prevista en el conveni
col.lectiu ( en cap cas fa di-
ferencia entre conveni col.lectiu
provincial o sectorial, això
podrá crear dubtes).
-La retribució: La retribució del
treballador contractat per a la
formació será la fixada en con-
veni col.lectiu, sense que pugui
ser inferior al S.M.I. en propor-
ció al temps de treball efectiu
(abans no podia ser inferior al
70 al 800 al 90% de l'S.M.I. res-
pectivament, durant el primer,
segon i tercer any de vigència
del contracte)
-El contracte per a la formació
es presumirá de carácter comú
o ordinari quan l'empresari im-
complesqui, en la seva totalitat,
les obligacions en matèria de
formació teórica. (I si només
incompleixen una part? Abans
les empreses incomplidores
abonaven una indemnització).
•L'acció protectora de la seguri-
tat social del treballador com-
prendrà les obligacions deriva-
des d'accident de treball, malal-
tia professional, l'assistència sa-
nitária en cas de malaltia comú,
accident no laboral, maternitat,
les prestacions econòmiques
per incapacitat temporal deri-
vades de risc comú. (Les pen-
sions i fons de garantia salarial
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segueixen igual que abans, sen-
se incorporar-hi les prestacions
de l'atur.

S'incorpora un apartat nou
on diu:

"En la negociación colectiva
se podrán establecer "compro-
misos" de conversión de los
contratos formativos en contra-
tos por tiempo indefinido". Hi
ha una intenció de compromís,
però d'aquí no passa.

Els contractes parcials i de
duració determinada, seguei-
xen més o manco iguals, només
desapareix el contracte de
llançament de nova activitat.
No entenc com a una economia
de cicle econòmic expansiu,
com la que estam vivint en
aquest moment a Espanya, no
es creen noves empreses i noves
activitats, o al manco en un
moment positiu, desapareix
aquest tipus de contracte, que
sembla el més indicat per a
aquests casos.

El nou contracte que es crea
per facilitar la col.locació esta-
ble de treballadors aturats i
d'empleats subjectes a contrac-
tes temporals es denominará:
contracte per al foment de la

contractació indefinida". Du-
rant els quatre anys següents a
l'entrada en vigor d'aquest Real
Decret Llei, podrá concertar-se
en les condicions previstes en el
mateix decret (i qué passarà
d'aquí a 4 anys?).

1- El contracte podrá concer-
tar-se amb treballadors inclosos
en els grups següents:

a) Treballadors aturats: joves
de 18 anys fins a 29 anys d'edat.
Aturats de llarga duració. Ma-
jors de 45 anys d'edat. Mi-

nusválids.
b) Treballadors que en la data

de celebració del no contracte
estassim empleats a la mateixa

empresa mitjançant un con-
tracte de duració determinada
o temporal.

2- El contracte es farà per
temps indefinit i es formalitzarà

per escrit en el moment en qué
s'estableixi.

3- Quan el contracte s'exti-
geixi per causes objectives i l'ex-
tinció sigui declarada improce-
dent, la quantia de la indemnit-
zació será de 33 dies de salari
per any de servei (Només en
aquest tipus de contracte, els al-
tres segueixen amb els 45 dies).

4- Excepció: No podran con-
certar "contracte per al foment
de la contractació indefinida",
les empreses que en els dotze
mesos anteriors a la celebració
del contracte haguessin realitzat
extincions de contractes per
causes objectives declarades
improcedents o hi hagués una
extinció colectiva. En cada cas
la limitació afectará únicament
a les extincions o comiats pro-
duïts en posterioritat a l'entra-
da en vigor de dita disposició
reglamentària, i per la cobertu-
ra d'aquells llocs de treball de la
mateixa categoria o grup pro-
fessional que els afectats per
l'extinció o comiat i per el ma-
teix centre o centres de treball
(per exemple un treballador de
la categoria 10: Peó, que sigui
despatxat per causes objectives,
aquell centre no pot contractar
un altre treballador de categoria
10).

Això és el que ens diu la llei,
aquest tros és molt discutit i

durà molta controvèrsia. Enca-
ra que aquesta limitació no será
d'aplicació en el supost de co-
miat col.lectiu, sempre que els
nous contractes siguin acordats
amb els representants dels tre-
balladors.

Moltes excepcions dins l'ex-
cepció. Com he da, portará
cua.

Els contractes
parcials i de duració
determinada segueixen
més o manco igual,
només desapareix,
incomprensiblement,
el de llançament de
nova activitat...

Hi ha unes guantes modifica-
cions més, però pel que fa a
contractació és quasi tot. Vosal-
tres mateixos valorareu, ara
com ara no ens queda més que
esperar els efectes que puguin
sorgir, sobretot d'aquest nou
contracte. Cal dir que els nous
contractes celebrats abans de
l'entrada en vigor d'aquest De-
cret-Llei continuaran amb la
normativa en qué se celebraren.

Després d'un contracte d'a-
prenentatge cebrebrat amb ate-
rioritat al Decret-Llei 8/1997,
no es podrá tornar a celebrar un
contracte de formació a efectes
de l'article 11. 2. d Estatut dels
treballadors "Expirada la dura-
ción máxima del contrato para
la formación, el trabajador no
podrá ser contratado bajo esta
modalidad, por la misma o dis-
tinta empresa",
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RECAPTACIÓ DE TRIBUTE
DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA DE LES ILLES

BALEARS
ZONA DE MALLORCA   

MUNICIPI DE
SANTA MARGALIDA  

COBRANÇA EN PERÍODE VOLUNTARI ANY 1997

• Impost sobre béns de naturalesa urbana
• Impost sobre béns de naturalesa rústica
• Impost sobre vehicles de tracció mecánica
• Preus públics i taxes municipals
• Impost sobre activitats econòmiques

Els contribuents podran complir la seva obligació d'ingrés en per-iode
voluntari, de la segaent forma:  

> A Ca'n Picafort de: 1 al 17 d'octubre
> A Son Serra de Marina dia 25 d'octubre
> A Santa Margalida, de: 20 d'octubre a 1 de

desembre    

Horari:       

De dilluns a divendres: de 9'00 h. A 1330 h.
Dissabte 25 d'octubre obert al públic a Son Serra

de Marina
( local adjunt a l'església parroquial)

Es preqa dur els rebuts de Vano anterior per aqilitzar el
cobrament.                      

Bar   

Ca's Siga!  

Miguel Ordinas, 4 - tel. 52 34 33
Santa Margalida             
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La Vila abans de 1925

Vestits d'h orno
(diumenges)

ESCRIC això simplement per
recordar com vestien els vileros,
els diumenges, en el primer
quart del present segle i recor-
dar allò que en aquell temps
s'usava i es tenia per cosa co-
rrent.

Ja no vaig esser a temps a
conèixer ningú que dugués
calçons amb bufes; però vos en
contaré una de bona, que va
passar a un homo de la Vila, el
dia que va deixar de dur calçons
amb bufes, a l'ample, i en va es-
trenar uns de més ajustats:

Molts de vosaltres heu cone-
gut i recordau l'amo en Joan (a)
Just a.c.s., idó ell em contava
que el seu padrí Jaume, que era
horno i amo de possessions, un

milimm" ...En aquell
temps es diferen-
ciaven molt bé les
festes i diumenges
dels dies feiners,
just mirant el vestit
que duia la gent...

dia, corn se solia fer en aquell
temps, va anar a Ciutat a pagar
una terca al seu senyor, que per
a ell era com anar a ca un amic,
a on el coneixien de tota la vida,
de la possessió i de topar per la
casa, Sempre havien vist l'amo
en Joan vestit amb calçons a
l'ample, però aquest dia es va

presentar a ca'l
senyor amb
uns calçons
nOUS i estrets.
La bona sort
volgué que li
obrís la porta
una de les dues
filles de la casa,
ja fadrines, ple-
nes de joventut
i de bon hu-
mor i 11 va ve-
nir tant de nou
veure l'amo
amb uns
calçons estrets i
ajustats que, en
un moment, la
jove i la seva
germana, esva-
lotaren tota la
casa, avisant
son pare i sa
mare i els
criats, dient
que l'amo en
Jaume s'havia vestit a la "justa" i
tothom va enrevoltar l'amo; i
les filles fent espants: l'amo en
Jaume per aquí, l'amo en Jaume
per allá, "L'amo en Jaume va a
la "justa" ". I d'aquí li vengué
que li posaren el malnom de
Just, i d'ell va passar a tota la fa-
milia i descendents. Aixó va
succeir quan ramo en Jaume

estava de pagès a sa Teulada, no
puc precisar quin any era.

En aquell temps es diferen-
ciaven molt bé les festes i diu-
menges dels dies feiners, just

mirant el vestit que duia la gent.
Tothom tenia reservada "la ro-
ba dels diumenges" que només
la portaven aquest dia de la set-
mana i en qualque cas extraor-
dinari. Els de més possibles, te-
nien guardada una mudada per
a les les festes més grosses o per
un cas de mort.

El vestit dels homos pels diu-
menges era un jac pels rics i una
brusa pels qui no ho eren tant i
pels jornalers. Els jacs eren, poc
més poc manco, com les ameri-
canes d'ara: coll tombat, bones
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solapes, dues butxaques i un
butxacó amuntet, a la part
esquerra. Les bruses eren
més senzilles i s'embotona-
ven de dalt a baix, amb una
tira de botons. El color de
jacs i bruses, sempre solia es-
ser tirant a fosc o morat i ben
poques vegades cridaner. Els
qui portaven jac sempre
duien guardapits, que feien
molt bo, no tenien mànegues
i per això encara ara, per
ponderar les poques manyes
de qualcú diuen: "és més
curt que una mànega de
guardapits".

Els guardapits no tenien
mànegues, però tenien dos
butxacons, un a cada banda,
on els qui en tenien solien
dur el rellotge, amb la cadena
d'or o de plata, que travessa-
va d'un butxacó a l'altre; aixó
feia molta planta i donava a
entendre que portaven re-
llotge. El rellotge solia ser de
plata amb dues tapadores
que s'obrien just pitjant un bo-
tó. Tenir i dur rellotge en aquell
temps, era senyal de distinció,
quan encara hi havia persones
que no coneixien quina hora
era.

Els amos i senyors que tenien
i duien jac, els dies de festa
grossa portaven unes camises
blanques amb el coll tombat,
una bona pitrera i punys; coll,
punys i pitrera ben emmidonats
i rostits, quasi com una fusta,
que eren molt males d'emboto-
nar, però quan les duien feien
molta planta.

Els nins, fins a sis o set anys,
portaven calçons curts i després
els en posaven de llargs, amb
una brusa, marinera o "bavero",

perquè això de jerseis i demés
robes de punt, encara no esta-
ven inventades.

Un complement del vestit
dels diumenges era el capell,
que tothom en tenia, el duien
sempre i anva molt bé amb les
mudades que s'usaven llavors.
Els capells eren en general ne-
gres i els deien de "pèl de conill"
que encara s'usen. Qualcú duia
gorra, però no eren molts. Als
al.lots, quan tenien dotze o tret-
ze anys, ja els compraven un ca-
pell de "pèl de conill" i també el
duien els diumenges, cosa que
ara ja no es fa.

Cada diumenge venia un ca-
peller d'Inca, que posava a ca
l'amo n'Esteva de sa Teulada,

on hi havia una cambra, en-
trant a rná dreta, amb un por-
tal al carrer i allá hi tenia, a la
vista, molts de capells per

vendre. A l'estiu, els senyors
duien allò que en deien una
"galleta" que era un capell, de
palmes o de palla, ben enra-
venat i, com he dit, reservat
als senyors.

Pel que fa al calcat, no tot-
hom tenia o duia sabates. Per
a unes sabates anaven a cal sa-
bater, mestre Miguel (a) Es-
trella o mestre Jaume (a) Ba-
rraxet, allá els prenien mides
de la llargària i amplària del
peu i feien les sabates segons
les mides. Les sabates fetes a
la Vila eren una obra d'art:
ben fetes i fortes que es cansa-
ven de dur-les i, quan s'es-
panyaven, el mestre sabater
els hi posava unes mitges so-
les o une empenes i tornaven
a quedar com a noves.

No tothom tenia sabates i
puc dir que n'he coneguts de
ben rics que per fer la primera
comunió varen manllevar les
sabates, en aquell temps això de
manllevar sabates era una cosa
corrent. Sempre he vist a les bo-
tigues vendre espardenyes, bor-
seguins amb elàstics i avarques,
que quan eren noves les duien
els diumenges. Anar descalços
era ben corrent i els qui hi ana-
ven no fein cap mal paper per-
qué en trobaven a cada passa
que també hi anaven.

Supós que em podria allargar
molt més, però deix el camí
obert per qualsevol que vulgui

continuar.>
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Lluna Blava

Eres feliçT'ENRECORDES del dia que
ens vàrem conèixer: tu portaves
un vestit vermell i anaves des-
calça, per la platja, amb un gran
somrís a la boca. El vent jugava
amb els teus Ilargs cabells ... tu
eres feliç.

T'enrecordes de les nostres
passejades? Tots dos sols, de la
má, a posta de sol. Tu m'agafa-
ves per la cintura i somreies. Jo
només et mirava; no sabia que
dir-te, però et donava una peti-
ta besada... tu eres feliç.

T'enrecordes de quan vaig
anar per primera vegada a casa
teva? Jo tenia por, no sabia que
dir ni com actuar. Tu em vares
agafar la má, em besares, i em
digueres: "Tots dos junts". No-
més amb això em donares molt
de coratge. Entràrem a casa teva
i tot va anar bé... tu eres feliç.

T'enrecordes de totes
aquelles besades que ens féiem
d'amagat dels teus pares? Tu vo-
lies fer-me'n més, però jo no et
deixava, érem a casa teva i tenia
por que ton pare ens veiés. T'en
reies de mi dient-me que no
tingués por que ton pare no s'-

havia menjat mai a ningú ¡, si
de cas, ja sentiríem les seves
petjades ... tu eres feliç.

T'enrecordes del dia que
ens vàrem casar? Jo anava tot
mudat i t'estava esperant al peu
de l'altar. De sobte s'obrí la por-
ta de l'església i vares aparèixer
tu, tota blanca, amb els cabells
recoberts de flors. Eren violetes,
les teves preferides. A mnesura
que anaves caminant cap a mi
jo et seguia amb la mirada. Els
teus ulls amb els meus. Et veia
lluminosa, com una gran res-
plandor. Una resplandor que
feia que tothom et mirés. La fe-
licitat estava enmarcada dins el
teu rostre... tu eres feliç.

T'enrecordes d'aquella
primera nit? Tots dos tremolà-
vem. Tu perquè era la primera
vegada. Jo perquè m'ho sembla-
va. Vares deixar-me tot sol du-
rant uns breus minuts, em di-
gueres que era per posar-te
atractiva per a mi. No calia. Per

a mi eres la millor de to-
tes, per a mi no hi havia
ningú com tu. Quan va-
res deixar que et mirás...
el meu cor va accelerar
els seus moviments. Vaig
quedar meravellat. Ana-
ves molt senzilla. Et va-
res deixar els cabells
amollats així com sabies
que m'agradava. Porta-
ves una camisa de dor-
mir llarga fins als peus
amb un petit escot per
on es deixava entreveure
la cadeneta d'or que t-
havia regalat. Anaves

descalça. Em somreies i no vaig
poder aturar-me, et vaig
abraçar i va començar una de
les millors nits de la meya vi-
da... tu eres feliç.

T'enrecordes del naixement
de les nostres filles? Vingueren
l'una darrera l'altra, com dos
núvols movent-se pel vent; dos
grans regals, dues flors precio-
ses nascudes d'un arbre mera-
vellós. En aquells moments,
quan les vaig tenir als braços
mentre tu em miraves, em vaig
adonar que no podia ser mes fe-
liç que en aquells moments per-
qué allá, al meu davant, estaven
les tres persones que jo mes es-
timava, i et vaig somriure ... tu
eres feliç.

Ara, quan et veig aquí, en
silenci, dins el llit, amb els ulls
apagats, i sense cap somrís a la
teva boca, penso en tots els anys
que hem passat junts i no puc
evitar demanar-me si et vaig fer
feliç, si vaig aconseguir que
gaudissis plenament de la teva
vida, o si tan sols et vaig enca-
denar a mi i a una vida que no
t'agradava... Però després miro
les nostres filles i em dic: "Sí,tu
eres feliç" i l'única cosa que em
fa mal és saber que aquests ulls
mai més no em t'aran. l'ullet ni la
teva boca em farà una besada
però continuo pensant que
qualque dia ens tornarem a
ajuntar, el meu cos envoltarà
una altra vegada el teu i tu em
dirás: "Jo era feliç amb tu".>

.,112~..Gt• e~lit,
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Un moment de calma

Ves tideta de bl au
DAL

Tota la nieva vida es lliga a tu,
com en la nit les llames a la fosca.

B. Rosselló-Pórcel

COM veure caure les llàgrimes
de Sant Llorenç les primeres
nits d'agost, com sentir l'aven-
tura i l'emoció de l'Amor de
les tres taronges, com submer-
gir-te dins el foc de la nit de
Sant Joan... així és ella de má-
gica i et captiva sense adonar-
te'n.

És senzilla però elegant, com
anar a prendre un cafetet a Ca-
la Estança. Ella és digna de ser
la senyora del Mediterrani. És
alegre com les festes d'estiu o
com el fet de jugar amb les al-
gues i amb l'arena de la platja
fins cobrir els nostres cossos..
Encomana aquesta alegria a
tothom i sabrá com fer-te rega-
lar un somriure per molt trist
que estiguis.

Amb una franquesa i una
sinceritat mesurades, et do-
nará la clau perquè arribis a
obrir les seves portes. Però mai
no romprà el seu misteri ni el
seu enigma. No et cansarás de
conèixer els seus pensaments
més amagats ni els seus racons,
perquè cada dia en pots desco-
brir un de nou i pots quedar
sorprès i meravellat cada vega-
da que tornis a veure els que ja
coneixies. Es misteriosa com
una Ilum blava dalt la mar o
com una dona d'aigua dins
l'obscuritat d'un pou molt
profund.

£s tranquil.la com una con-

versa d'un vespre
d'estiu asseguts a
la freca en balan-
cins de tela, mentre
una colla de dra-
gons escolta silen-
ciosament des de la
paret calenta del cos-
tat del fanal. És rela-
xant i preciosa com
una entrada de fosca a
Cala Dei à o com un so-
par a la platja mentre escoltes
la lenta remor de les ones en
calma.

Es cálida com els colors de
l'estiu, com la calitja d'un cap-
vespre damunt la mar, com
l'olor de la fullaraca dels pins
sota les teves petjades o com la
teva mirada. I fresca com un
glop d'aigua acabada de treure
de la cisterna, com una cap-
bussada en un safareig enmig
del camp, com una matinada a
la muntanya o corn la sensació
que et produeix caminar des-

calç pel trespol
fred de la casa.

La fredor
de l'aire de l'hi-
vern, encalen-
tit pel fum que
desprenen els
fumerals a les
teulades i el foc
viu de la llenya
dins la xe-
menéia, et faran
veure que és
acollidora i
(iue sempre et
sentirás prote-
git i segur al seu

costat.

Es madura i dolça com les
mores dels esbatzers de les
carrerasses, com una mosse-
gada de figa acabada de collir
de la figuera, o corn un gra de
raïm negre del mes d'agost. Ha
arribat a aquesta maduresa
després de molts anys de lluita
per sobreviure al mal temps i
per fer-se un bon futur, malau-
radament encara incert. En el
fons té una nina petita amaga-
da dintre que sempre mira cap
a l'horitzó, sempre vestideta de
blau. Necessita les teves forces,
la teva companyia i el teu amor
per seguir endavant. Ella vol
arribar a una Itaca amb tu al
costat.

És valenta com el vent de
Tramuntana, com un vell llaüt
enmig del temporal o com una
cigala resistint la lenta agonia
sota el sol d'estiu. Afronta et
perill sense temor i pot arribar
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a ser tan perillosa com el límit
d'un precipici o com el verí
d'una embriagadora flor de
baladre.

És seductora corn un coll i
unes espatlles amb poca roba,
com el sol damunt una pell
morena o com la sal de la mar
damunt els cossos ja eixuts. És
fácil caure dins els seus encan-
taments i si et deixes dur
podrás arribar a viure una infi-
nitat d'aventures desenfrena-
des. Però, recorda que la teva
acció i tu en sou una part in-
dispensable.

És profunda pels sentiments
que l'envolten i per la llibertat
que desprèn. Cada vegada que
aconsegueixes comprendre-la
un poc, t'absorbeix i et crea
uns desigs incontrolables de
conèixer-la molt més. És com
una droga sana que et ferma
les ales i et fa dubtar de l'esca-
pada.

És, evidentment, apassio-
nant. Apassionant com una
besada salada dins la mar.
Apassionant com una posta de
sol a Cala Clara, mentre espe-
res la nit per poder fer amb qui

més estimes tot el que encara
us resta per fer. És apassionant
com aquells moments tan me-
ravellosos que no es trornen
repetir mai més.

Ella és única com una nit
illenca. Altera el teu cor i et fa
sentir com un vell corsari de-
sarmat í enamorat del seu tre-
sor. La tendresa s'apodera de
tu quan Malloca, també dona,
saps que a les dues, Mallorca i
dona, estimarás com mai no
has estimat

•
L'Hora de llegir

"Jesuïtes mallorquins
arreu del món"

per Nicolau Pons i Llinàs, S.J.
NICOLAU Pons i Llinàs, el
que fora rector de Can Pica-
fort i fundador de les revistes
"Can Picafort" i "Santa Mar-
galida", ha publicat aquest lli-
bre, fruit de la seva investiga-
ció i recerca sobre el tema dels
jesuïtes, com abans havia pu-
blicat: "Jesuïtes mallorquins
víctimes de la Guerra Civil" i
"Jeroni Alomar Poquet, el ca-
pellà mallorquí afusellat pels
feixistes el 1937".

El llibre del que parlam és
un compendi extens i docu-
mentat sobre la vida dels je-
suïtes mallorquins, des de

1561 fins als nos-
tres dies, comple-
mentat amb
nombroses dades,
referències i anéc-
dotes que fan
aquest llibre prou
engrescador i ei-
na indispensable
pel qui vulgui conèixer el de-
venir dels jesuïtes mallor-
quins, des de la fundació de la
Companyia de Jesús, detalla-
des les quatre èpoques en que
el membres de l'esmentada
companyia regiren oficial-
ment el Col.legi de Monti-
sion a Palma.

El llibre ve il.lustrat amb
una serie de fotografies prou
interessants i l'edició és un ex-
cel.lent treball de Gràfiques
Siba de Santa Margalida, d'u-
na presentació i qualitat des-
tacables.,
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