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2 Dimarts Dissabte passat, en un suplement d’actualitat que es distribueix amb diversos 
diaris de Mallorca, sortí publicada una extensa entrevista realitzada a n’Antoni 
Darder. En Toni parla de la Malvasia de Banyalbufar, del seu celler de Son 
Vives i del vi que elabora i embotella amb el nom de Juxta Mare. També hi ha 
el resultat d’una cata realitzada a un vi del 2003 de 12,60  i diu: “Visual, 
amarillo pajizo, con brillo. Olfato: fresco, con notas agradables de melón, 
hierba recién cortada y flores blancas. Tostados juntos fruto de su justo paso 
por barrica. Gustativa: de cuerpo ligero, con textura y con profundidad de 
sabor. Ácido y refrescante. Buen nivel de fruta en boca. Postgusto 
persistente”. Com es pot veure, la producció i promoció de la Malvasia (que 
també és important) està més que assegurada. 

4 Dijous Com a la resta de Mallorca, aquest passat cap de setmana, més llarg de 
l’habitual perquè dilluns també va ser festa (Tots Sants), arribaren els niguls i 
un canvi del temps. Diumenge vàrem poder veure, enfora dins la mar, fins a 
quatre caps de fibló. De totes maneres, fins ara, no ha plogut tant com 
amenaçava. Entre tots aquests dies s’han replegat una vintena de litres.  

6 Dissabte A la revista “Brisas” d’avui hem pogut llegir una llarga entrevista realitzada a 
en Tomàs Vibot. En Tomàs, ja ho sabeu, té una cama banyalbufarina, i bé 
que la fa servir per trescar, conèixer i publicar moltes coses de Banyalbufar. 
A l’entrevista explica detalls del darrer llibre: Crims, infàmies i immoralitats a 
Esporles i Banyalbufar, segles XVII-XIX. Tomàs, quin i quan serà el pròxim?. 

8 Dilluns Ahir, a l’edat de 84 anys, va morir na Joana Vives Albertí, (na Joana Riga, 
vídua de’n Miquel Caderner) El funeral tindrà lloc demà, a les 20:00 hores, a 
l’església parroquial. Descansi en pau. 

9 Dimarts Tots els diaris d’ahir informen àmpliament del XVII congrés del PSM celebrat 
el passat cap de setmana a Manacor. Aquí volem destacar que na Bàrbara 
Bujosa Picornell, regidora del nostre Ajuntament pels Independents i 
consellera insular pel PSM, va ser elegida per formar part de la permanent de 
la nova executiva d’aquest partit, de la qual serà secretària d’organització. 
Des d'aquí desitjam a na Bàrbara que les noves feines li resultin profitoses. 

11 Dijous Feia estona que no plovia, però aquest mes de novembre ho ha fet quasi 
cada dia, avui també. Els més contents de tots són els cercadors d’esclata-
sangs, que ja donaven la temporada per perduda i pot ser encara la salvaran. 
Hem sentit a dir que l’aigua caiguda aquets primers dies de mes arriba aprop 
dels cent litres/m2.

13 Dissabte Llegint el Diari de Balears de dilluns passat, el poble d’Alaró ens va fer molta 
enveja. Els alaroners han aconseguit, (del Govern de les Illes Balears) ni més 
ni menys que 194.000,00 euros per a restaurar l’orgue. Això sí, també deia 
que Banyalbufar en rebrà 208.352,81 (més que Alaró) per “l’aparcament i 
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accés a Can Fura”. Molt bé, però la pregunta és: quan arribaran a Banyalbufar 
les subvencions per als equipaments culturals que tant necessitam i tanta 
estona fa que esperam? En el segle XXI, Banyalbufar encara no té Casa de 
Cultura ni res semblant. Fins quan?  

15 Dilluns Dissabte passat, tot el dia, vent fort de Tramuntana. Per es Collet de Morera i 
Sa Torreta era difícil mantenir l’equilbri. No hem parlem damunt Es Cos, no 
s’hi podia està aturat. Les ones passaven per damunt Sa Galera i a Sa Platja 
arribaven fns a s’enfront. El pulsim d’aigua que aixecava el vent passava per 
damunt es Cos. Sa Lleona, Na Davica, Na Ferranda, totes tapades de blanc 
per les ones. Ja vos podeu imaginar l’espectacle. 

17 Dimecres Avui hem de donar la benvinguda a un nou banyalbufarí. Ha nascut en Joan, 
primer fill den Rafel Belmonte Servera i na Magdalena Garí Tomàs. En Joan ha 
arribat un parell de dies abans del que s’esperava, però ha estat molt ben 
rebut per tota la família. Enhorabona a tots.  

18 Dijous Des de fa més d’un mes, tots els dissabtes horabaixa, el Cor parroquial està 
assajant l’obra Magnificat de primer tono (gregoriano, a la cuarta baja), per 
tal d’enregistrar-la amb l’orgue de Banyalbufar i amb el prestigiós organista 
anglès Timothy Roberts. També està previst enregistrar algunes cançons amb 
el Grup de Guitarres i Pues. Ja podem estar contents els banyalbufarins, la 
fama i la bona feina del nostre Cor i del Grup de Guitarres traspassa 
fronteres.  

21 Diumenge Mirant els cartells que aquests dies hi ha penjats en els taulells d’anuncis, 
sembla que els banyalbufarins i banyalbufarines s’han tornat d’esperit 
aventurer, mirau: avui Bany-Al-Bahar organitza una excursió de Banyalbufar a 
Estellencs i les associacions de Persones Majors i de Gent Gran ofereixen 
viatges socio-culturals i altres com “la ruta del jamón i del aceite”. Au idò, a 
fer ses maletes!! 

25 Dijous Avui és Santa Catalina. A Banyalbufar, i a tot Mallorca, Catalina és un dels 
noms més tradicionals, com també ho són, per aquestes dates, les matances. 
Fer matances és una de les tradicions que més bé es conserva. Les matances 
eren i són una festa familiar, un dia de trobada d’amics, veïnats i coneguts 
que es reuneixen per ajudar en les feines. Un temps, les matances eren 
essencials, perquè proveïen les famílies d’aliment per a tot l’any i permetien 
tenir reserves de carn per si venien temps magres. Avui, tot i que les coses 
han canviat molt, afortunadement la tradició no s’ha perdut. Enguany, a 
Banyalbufar ja n’hi ha que han fet matances i sabem d’altres que ho faran. 
Enhorabona a tots per contribuïr a mantenir vives les nostres arrels; i que les 
sobrassades sortin bones.  

29 Dilluns Als punts d’informació habituals hem pogut veure un anunci de la propietat 
des Rafal cercant gent per anar a collir oliva a la possessió. Pareix que 
enguany, com l’any passat, tornaran a fer oli.  

 

2/2 


	NOVEMBRE  2004

