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S A L U TA C I Ó
Diuen que després de la maror sempre ve la calma. I ara toca viure, a la
fi, un estiu amb una normalitat molt esperada.
Les festes de sant Joan sempre ens donen l’ensús a la festa, a les trobades d’estiu a la fresca, amb amics i familiars, en definitiva, a la desconnexió de la rutina hivernenca. Com deia Blai Bonet, “l’amor és un acte
que fa obra, i l’amistat és una obra d’amor”.
Visquem intensament aquestes festes i tenguem un record per les persones que ens han deixat.
Visca sant Joan i visca Portopetro!
Salut i molts d’anys.
Maria C. Pons Monserrat
Batlessa de Santanyí
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S A L U TA C I Ó
Portopetreres i portopetrers,
Un any més, s’acosten les festes de Sant Joan a Portopetro.
A poc a poc, els nostres dies recuperen la normalitat, i d’aquí a poc temps
ens veurem immersos dins les nits màgiques que ençaten les festes d’estiu.
Aquest programa d’actes que presentam, està pensat perquè grans i petits puguin gaudir d’uns dies de festa al costat de la família i dels amics.
M’agradaria desitjar-vos que aquestes festes siguin per a tots vosaltres
uns moments de felicitat i desconnexió i que tots junts puguem sortir al
carrer per gaudir-les.
Vull donar les gràcies a totes les persones que d’una manera o d’altra fan
possible aquestes festes i molt especialment al Reial Club Nàutic de Portopetro, a l’associació de veïns Amigos de Portopetro per a la seva especial col·laboració.
Tinguem un sentit record per a totes les persones que ens han deixat i
que perduraran per sempre dins la nostra memòria.
Representant de la batlessa a Portopetro

Joana Maria Adrover
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L’ACTIVITAT TURÍSTICA DURANT ELS ANYS
70, 80, 90 I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES
Antoni Tomàs Sureda Martorell
Seguint amb la temàtica del text de l’any passat “El boom turístic, l’inici
l’activitat turística”, entrem ara en un nou període, el dels anys setanta.
En aquesta dècada es van produir alguns dels fets que més transcendència han tingut a nivell local. Es tracta de la construcció del port esportiu (Reial Club Nàutic Portopetro), del club Méditerranée i de l’hotel
Cala Barca, Tots ells van comportar un canvi important a nivell paisatgístic, urbà i comercial.

Portopetro, any 2022 (Arxiu A. Sureda)

Fent una descripció molt senzilla podem dir que el club nàutic va des de
davant can Pel·lo voltant pel Caló d’es Moix fins a la Punta Mitjana. La primera línia de la mar la vérem amb imatges de finals anys 50 al text esPortopetro 2022 / 3

mentat però ens manca parlar de com era i de quines construccions hi
havia a la resta de la part afectada pel nou port.
¿Com era el Caló des Moix?
Era un espai natural ple de joncs, llot i alga, molt semblat a la zona anomenada “sa Platja”. Al voltant de l’aigua hi havia un camí de carro que
anava des del centre del poble passava pel Caló fins arribar a sa Punta
Mitjana. A vegades, quan feia mal temps i la mar anava molt plena,
aquest camí s’inundava i la gent havia d’enfilar-se damunt la paret per no
banyar-se els peus.
El Caló també era un indret on els pagesos aprofitaven les seves aigües
per amarar les bigues i els vensisos. — ben conegudes són les propietats
de l’aigua de la mar pel tractament de la fusta —. un altre lloc on també
es duia la fusta a amarar era a la platja de s’Amarador.
Al voltant del Caló hi havia algunes construccions, a una banda els escars
i a l’altra la caseta de can Gerrer.

Postal antiga des Caló des Moix (Arxiu J. Ferrando),
imatge publicada al programa de festes de l’any 2010.
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El procés constructiu del Club Nàutic va ser gradual, una de les primeres
intervencions va ser la creació d’un camí des de l’Hotel Mosca fins al Caló
des Moix i així poc a poc es va anar creant el port que coneixem avui, la
darrera gran intervenció ha estat la construcció del moll d’espera que es
l’espigó que té el far d’entrada al moll.
El Club Méditerranée durant molts d’anys va esser l’activitat turística més
important del poble, especialment pel nombre de turistes que arribaven
a Portopetro, tot i el seu volum, era una construcció de bungalows de
dues alçades ben integrats dins la natura, cosa poc habitual a la resta de
construccions turístiques que es feien a l’illa durant aquells anys.
¿Però com vivíem els al·lots d’aquesta època els canvis que s’estaven produint a Portopetro?
En realitat no érem molt conscients ni ens preocupaven molt els canvis urbanístics ni les accions comercials que es desenvolupaven, com és lògic,
el que fèiem els nins i nines era gaudir de les activitats que es poden fer
en un poble petit de vorera de la mar.
I en aquesta època a Portopetro el que fèiem era: anar a pescar al costat
de les barques de bou amb sa nostra canyeta de suret que en el meu cas
era de tres peces de bambú que s’encaixaven una dins l’altre, aquestes
canyes les venien als souvenirs de poble, tampoc mai ens faltava un poal
amb aigua per posar els peixos que agafàvem i un salabre. Una altre cosa
que ens agradava fer, era recórrer el poble amb les bicicletes, o anar a
jugar a futbol a l’explanada del Caló des Moix, on havíem d’anar amb
compte perquè la pilota no ens caigués a la mar o en el pitjor dels casos
a l’hort que tenia l’amo Andreu Martina on avui està situada l’escola de
busseig i el restaurant marítim, encara ara record, com treballava la seva
terra i com de bé tenia les canyes per subjectar les tomatigueres. Els horts
sempre han estat un recurs, un rebost i amb el pas del temps fins i tot han
esdevingut una activitat d’esbarjo per a moltes persones, també me ve
a la memòria el centenari patró Andreu pare de na Miquela de can Pel·lo,
que amb més de 90 anys encara anava caminant fins al seu hort situat al
costat de la caseta de can Parra, el meu pare en Pedro des Suremar seguint la mateixa tradició avui dia continua treballant al seu hort situat a
prop de sa barca trencada.
Altres coses que fèiem els nins era anar a nedar a la platja dels Homos
Morts, el Club Méditerranée havia col·locat una balsa de fusta en el cenPortopetro 2022 / 5

tre de la platja, i ens divertíem saltant a l’aigua i nedant entre els bidons
que subjectaven les peces de fusta. Eren temps en què els nins jugàvem
al carrer, tot i que encara hi havia carrers sense asfaltar.

Caló des Moix, any 2020 (Arxiu A. Sureda)

Però tornant a l’activitat comercial dels anys 80 i 90, es seguiren obrint
nous negocis: el Pepes era una cafeteria que va obrir en José Muñoz al
local que pertany a la família Rigo, amb els anys han anat canviant de llogaters i de nom, (Pepes, Café des Port i actualment Piscis). El celler can
Xine que és anterior als 80 també durant una curta durada es va dir Pub
Baleares, ara és conegut com a Celler 9. Al Caló des Moix també es va
obrir una pizzeria on avui hi ha el Restaurant Marítimo. I a l’edifici anomenat “Es Pi” els anys 70 es va obrir un Bar a la primera planta de l’edifici, anys més tard n’Antonio Gonzalez que prèviament havia estat al
Restaurant Ca’n Martina va agafar el mateix local i va obrir el restaurant
El rincon del Puerto, a l’actualitat està tancat.
El local 1 que hi ha als baixos de l’edifici Es Pi, l’any 1996 juntament amb
el meu germà Pere vàrem obrir un bar anomenat “Es Pi” a l’actualitat se6 / Portopetro 2022

gueix obert amb uns llogaters. Als altres locals de veïnat, si han anat
obrint nous negocis però aquests ja són posteriors (a partir de l’any 2000).
Dins els anys en què s’emmarca aquest text, el negoci que probablement
va crear més impacte fou l’hotel Cala Barca, un establiment que envolta
tota la platja i que té cabuda per a milers d’hostes. Es va obrir a finals
dels anys 80 principis dels 90 i es va construir a la platja de sa Barca Trencada era una platja on la gent hi anava d’acampada i on en Jaume hi tenia
un xibiu, els nins i nines de Portopetro hi anàvem moltes vegades a fer un
capfico. En l’actualitat l’hotel segueix en actiu.
L’obertura de nous negocis turístics sempre té dues cares: una bona que
és que ajuda a millorar l’economia de la població local tant d’una forma
directa o indirecta i una altra no tant bona que és que a vegades crea un
impacte no sempre desitjat. En tot cas, podem dir que per sort Portopetro és un poble que encara manté un caràcter autèntic.
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Sant Joan

2022

FESTES DE PORTOPETRO
Del 17 al 27 de juny

DIVENDRES, 17 DE JUNY
A les 9:00 h Neteja de residus del fons marí al port de Portopetro. Lloc
de trobada: Al Moll Vell. Organització: Agrupació de Voluntaris de
Protecció Civil de Santanyí i Associació Protemar.
A les 20:00 h Pregó de les festes de Sant Joan a càrrec de Joana Maria
Rigo Cabot. Lloc: al Mollet del Club Nàutic.
Tot seguit, ballada popular amb els grups ,
s'Estol de Tramuntana i Sonadors
Sonats. Al mateix lloc.

DISSABTE, 18 DE JUNY
A les 18:00 h Caminada per la costa de Portopetro a càrrec de Toni Oliver i Isabel Lorente. Lloc de trobada: Al Moll Vell.
A les 22:00 h Gran tribut a Los Secretos. Un
vespre màgic on rendirem homenatge a
la música pop més important de l’època.
No t’ho pots perdre. Lloc: Al Mollet del
Club Nàutic.
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DIUMENGE, 19 DE JUNY
A les 09:30 h XIII Cursa popular de Sant Joan.
Inscripcions: a Elitechip. Veure’n programes
a part. Organització: Regidoria d’Esports.
A les 17:30 Horabaixa de jocs d’aigua amb el
xop-parc i la gran festa de la sabonera. Lloc:
A les pistes esportives.
A les 22:00 h Gran nit de comèdia a la fresca,
RECOVID 2020 REsidència, COnfiança i
VIDa a càrrec de 6.3 Teatre. Una obra original de Jaume Rigo Pons.
Vegeu-ne cartells a part. Lloc: Al Moll Vell.

DIJOUS, 23 DE JUNY
A les 20:30 h Gran sopar a la fresca tots plegats Lloc: Al Moll Vell. (vestits tots amb
algun detall blanc o tots de blanc).
Venda de tiquets als llocs de costum:
Perruqueria Angelita, estanc i supermercat eurocop de Portopetro. Al forn Terrassa i a l’oficina de l’Ajuntament de
s’Alqueria Blanca.
A les 22:00 h Nit d’havaneres amb el grup
Ben Trempats. Lloc: Al Moll Vell.
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DIVENDRES, 24 DE JUNY
A les 19:00 h Missa en honor a Sant Joan. Presidirà i predicarà, Mossèn
Bartomeu Villalonga, rector de les parròquies del terme de Santanyí.
Lloc: Al mollet del Club Nàutic.
A continuació hi haurà un petit refrigeri per a tothom.
Després de la missa farem un homenatge a totes les parelles de Portopetro que duguin 50 anys de casades.
Es prega que totes les parelles que ho celebrin ho comuniquin a
Joana Adrover (tel. 629507951). Lloc: Al Moll Vell.
A continuació, gaudirem d’un magnífic concert de música romàntica
Italiana de tots els temps, amb el grup Tutti Quanti. Lloc: Al Moll
Vell.

DISSABTE, 25 DE JUNY
A les 19:30 h Contacontes La nit de Sant Joan. Lloc: A les pistes esportives.
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A les 23:00 h Gran Verbena de Sant Joan amb el
grup Horabaixa, presentació especial del seu
nou disc. Aquest serà un vespre amb alguns
convidats famosos molt especials. No deixis
que t’ho contin.
A continuació, fins que surti el sol amb els Dj’s
Lowis. Lloc: a les pistes esportives.

DIUMENGE, 26 DE JUNY
A les 10:00 h Pujarem al pal ensabonat i durem a terme la cursa de natació infantil. Lloc: Al Moll Vell.
A les 15:30 h Anirem a prendre un bany amb l’Starfish. Lloc de sortida:
Al Moll Vell.
Venda de tiquets als llocs de costum: Perruqueria Angelita, estanc i
supermercat eurocop de Portopetro, al forn Terrassa i a l’oficina de
l’Ajuntament de s’Alqueria Blanca.
A les 22:00 h Gran concert de la Banda Municipal de Música de Santanyí. Lloc: Al Mollet del Club Nàutic.
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ES TEC... TEC DE SA FAROLA
Pregó 2021. Text original d’Andreu Tomàs Rigo
Portopetrers tots, gent des redol, i es de més enfora si n’hi ha.
Siau tots benvinguts a aquest acte que, com a saig, és per comunicar-vos
es començament de ses festes d’enguany a Portopetro.
Festes?..Enguany encara me pens que seran minses, després d’haver
passat un any de sa nostra vida, els que l’hem pogut passar, que sobretot els que ja començam a ser empesos el donam com a perdut.
Un any que se mos ha robat. Un any que mos ha servit per canviar moltes prioritats, i reflexionar sobre moltes coses, i veure que encara hi ha
moltes persones que per sa vocació que tenen a sa seva professió, han estat jugant-se i deixant-se sa pell amb hores i hores de feina, mentre n’hi
havia d’altres que s ho passaven en gran. Però així i tot, això mos ha servit per fer projectes de futur amb força i il·lusió, per quan sortim d’aquesta,
recuperar es temps perdut.
Voldria que si no fos enguany fos l’any que ve, que ses festes de aquest
Poropetro, tenguessin s’acceptació i acollida com ses festes que fa una
trentena d’anys vàrem viure. Tothom hi participava d’ una manera o altra.
Va ser un temps quan a en Pep Grimalt de sa Cova, se li encomanà muntar-les, i se posà al front d’elles, acompanyat per un grup de persones
compromeses amb so dur-les a terme.
Era quan se feien a principi d’agost.
No just era a s’hora des menjar que hi havia molta gent, n hi havia a tots
els actes.
Na Juana, que passa cada dia un parell de vegades per davant ca nostra,
i sempre me veu culejant amb una cosa o altra, degué pensar, “ Aquest
que tant li és planxar un ou com fregir una corbata” li proposaré fer es
pregó d’enguany. I quan me va escometre, un migdia, fa un parell de setmanes, i me va dir si voldria fer es pregó de ses festes, vaig romandre molt
sorprès, idò pens que hi ha gent més capacitada i amb més mèrits per durlo endavant.
Perquè jo som sobretot escoltador, i no xerrador.
Però pens que qualcú havia de ser es primer per reprendre a fer els pregons, com els que s’havien fet de ses festes durant uns anys, i que pre12 / Portopetro 2022

cisament va ser en Pep Grimalt es que va ser es promotor de aquesta iniciativa.
Es varen dur a terme a principis d’Agost, que com he dit, era quan se
feien ses festes, i va ser de l’any 1992 fins el 1997 i els seus pregoners; Damià Barceló de Can Bet (misser), Jaume Garau (es metge Garau), Maties
Mandilego (pintor), Jaume Serra (capellà), un any sense, i Miquel Barceló
de can Corriola (mestre), i aquí s’acabaren els pregons fins a dia d’avui.
De festes, ses primeres que jo en tenc record, supòs que abans n hi havia d’haver hagut d’altres, són ses de l’any 1973, que es feren es dies 17,
18, i 19 d’agost, divendres dissabte i diumenge. Promogudes per “Asociación de Vecinos Amigos de Portopetro”, recent fundada i que era quan
encara aquesta associació, tenia en projecte sa construcció des Club
Nàutic actual, i que durant molts anys, aquest va dependre d’ella, fins que
es fill se menjà sa mare, i aquesta que l’havia pujat, pràcticament se quedà
sense recursos, com per desgràcia passa moltes vegades a sa vida de ses
persones. Mon pare, al cel sia, ja m’ho deia, “fixa’t; quan te senyes sempre vas de Pare al Fill, mai del Fill al Pare” i tenia tota sa raó.
D’aquestes festes, perquè vegeu com eren, vos diré que es programa va
ésser es següent:
(en forester)
—Viernes 17 Agosto.-”1er trofeo Optimist PORTO-PETRO” (2 regatas)
Trofeos de Federación de Vela, Ayuntamiento de Santanyí y Amigos de
Portopetro.
Nota.- Almuerzo ofrecido a los regatistas por Celler Can Xina.
—Sabado 18 Agosto.- a las 11 Concurso-Exhibición de Natación Infantil.
Organizado por CN Palma y colaboración de Federación Balear de Natación.
—A las 19 horas.- Festival infantil con actuación de Fran and Charley, el
payaso Canuto regalará globos y golosinas y concurso de poesías y canciones.
—A las 21; Inaguración oficial de las fiestas.-MISA CANTADA en aguas de
la Bahía de Porto Petro.
Aquesta missa se va celabrar a dins s’aigo, a sa reconada, que ara hi ha
s’explanada des club nàutic, que encara no existia i la mar arribava fins a
lo que avui són ses terrases des Bergant i La Caracola .
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- Coro Petit Grup de Santanyí dirigido por Rdo. Juan Matas.
- Gran concentración de barcas iluminadas
- Concierto de órgano por SANTITO KOVACS (9 años)
Estava ple. Voldria veure com seria avui en dia. Si a peu pla, a missa, som
4 rates, imaginau si haguéssim d’anar-hi amb barca.
-A las 22,30 GRAN VERBENA, Orquestas “Los David’s” y la titular del
Club Mediterranee.
SORTEO DE REGALOS y gran fin de fiesta de juerga flamenca con el
elenco artístico del Tablao Flamenco de Palma, “Los Flamencos”
-Domingo 19 Agosto, Excursión de automóviles antiguos, y motos modernas desde Palma, a las 10,30 en Santanyí Vino Español, ofrecido por
su Magnífico Ayuntamiento.
A las 11 Tiro Pichón Organiza Armería Mas-Palma
A las 12,30 Refrigerio popular gratuito ofrecido por “Amigos de PortoPetro”
A las 14 Almuerzo ofrecido por Hotel Porto Petro, a los participantes de
la excursión de motos y coches.
A las 17 Tiro al Plato-Armería Mas-Palma
A las 18 Carreras de Camareros y Camareras. Premios donados por productos Meva
A las 22,30 Gran verbena (mateixes actuacions que es dia anterior).
Ara prestau atenció als regals que se sortejaren
Els premis que se varen sortejar, varen ser:
10 vales de 20 litros de gasolina. Obsequio de Estación de Servicio de Santanyí
2 cajas de Champany Brut Segura Viudas y 1 caja de Cinzano surtido ofrecido por distribuciones COMSA
1 Traje a medida donado por Sastrería Artieda valorado en 10.000 pesetas.
1 bono para 2 personas para 7 días de estancia en pensión completa en
Hotel Porto-Petro(Va tocar a una cosina meva, n’Anastasia i es seu homo
Mariano, de Can Fuentes)
2 Billetes avión Palma-Madrid-Palma ofrecido por Viajes Iberia.
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1 Artículos playa de Industrias Clasal
1 bono para comida de 5 personas en restaurante Porto-Petro
10 Souvenirs ofrecido por Boutique Oliver, Boutique Chic, Souvenirs Ancapi, Souvenirs Altamira, Souvenirs Don Quijote.
1 Pase de un año de duración para PEOPLES-DISCOTEQUE.
Idò després d’ haver contat aquestes curiositats, vos dic que després de
cavil·lar una setmana vaig dir a na Juana que sí, que intentaria fer de saig
de sa millor manera possible, per donar es sus a aquestes festes.
Ho faig per dos motius, es primer de tots, és perquè amb aquest acte se
me dona s’oportunitat de recobrar una diríem tradició familiar, que se va
rompre amb sa generació de mon pare.
Vos dic això perquè, jo tenc una cama curiablanquera per part de mare i
una santanyinera per part de pare.
Sa curiblanquera de cas Cabo Rigo, i sa santanyinera de Ca’s Saig des
Recó.
Es meu padrí era es saig de Santanyí, igual que ho havien estat es repadrí i es repadrí segons me contà mon pare.
Ni mon pare ni es seu germà volgueren seguir sa nissaga i aquí se va perdre sa tradició familiar. I avui d’aquesta manera, rememor, maldament sigui per un dia, es mal nom de sa cama santanyinera.
Em contà mon pare que en aquell temps a s’Ajuntament, no és com avui
en dia. A més dels càrrecs polítics, just eren es ca i es moix, i sa figura des
saig, en es nostro cas, que passà de pares a fills, no just feien ses crides,
sinó que com que d’allà dedins coneixien el dimoni a on se colgava, sabien on se guardaven ses coses, els protocols a seguir als actes, així com
col·locar ses autoritats a una processó o a un acte oficial. En definitiva actuaven com un mestre de cerimònies, i moltes altres punyetes.
I devia de ser així, perquè se remuneració econòmica que rebien era avantatjosa respecte d’altres funcionaris de s’Ajuntament.
Replegant informació he trobat que fa uns 85 o 90 anys, quan es meu padrí era es saig, es personal de s’Ajuntament estava format per ses persones que se detallen a continuació i lo que cobraven anualment cada una
de elles.
1 Secretari -Joan Verger Vidal 6.500 pts.
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1 Menescal -Rafel Pons Sintes 4.260 pts.
1 Oficial 1ª- Jaume Clar Vila 1.650 pts
1 Oficial 2ª – Damia Bonet Rigo 1.540 pts.
1 Oficial 3ª -Julià Vila Amengual 1.300 pts.
1 Saig -Bernat Tomás Burguera 1.990 pts.
3 Guardies municipals- Joan Vila Oliver, Maçià Cifre Juliá i Andreu Caldentey Vidal, a 1.210 pts
1 Comare -Maria Vidal Oliver 1.125 pts
5 Caminers-Antoni Adrover Adrover, Blai Burguera Rigo,Andreu Rigo
Rigo, Isidre Riutort Oliver i Bertomeu Vicens coll 1.210 pts. cada un
1 Fosser-Cebriá Ferrer Contesti 1.100 pts.
2 Guardies temporers- Damiá Adrover Vidal i Bertomeu Vidal Vicens a 300
pts cada un
En total 18 persones que en total cobraven cada any 29.745 pts o sia
178,47 € per tot l’any era sa despesa des personal de s’Ajuntament
O sia que després des secretari i des menescal, es padrí, era es que més
cobrava.
Es segon motiu, és retre un homenatge públic a un grup de persones que
més endavant ja vos esmentaré
Segons tenc documentat, llegim que en el “Censo de la población y de
las viviendas de España,de 1960, Baleres”, deia.
Portopetro (separat).- Caserio del término de Santanyí, con 48 habitantes de hecho, 49 viviendas agrupadas, y 20 en diseminado.
Ja podeu imaginar com era en aquell temps Portopetro. Voldria per un
moment que tancàssiu els ulls i vos imaginàssiu s’estampa.
Carretera? sols no arribava a camí, sense asfaltar, polsós i de tant en tant
quatre reclaus i ginyes que ses llantes de ferro que duien es carros, havien
deixat a força de passar-hi. Si hi entraves a dedins amb sa bicicleta ja estaves llest. Fora llum. Fora aigua corrent, ni butà, ni clavegueram. Molt
manco telèfon, 2 cafès i una petita botiga. Els negocis estaven copats per
es Martines, es patró Miquel i Tomeu els 2 cafès, i es patró Andreu sa botiga, i que les menejaven eren ses patrones, Margalida amb sa seva nora
Barbara, Praxedis, i Margalida amb sa seva nora, també Margalida.
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Això sí, es temps de sa república hi va haver una escola.
Anècdotes i contarelles de més enrere, en tenc qualcuna, contades per
mon pare.
Quan mon pare era un jovençà que havia estat per aquí, va anar a pescar amb sa barca del bou que tenia es patró Tomeu, tio bo seu, ja que sa
patrona Prexedis, sa seva dona, era germana de sa mare de mon pare,
és a dir de sa meva padrina santanyinera. Me contà que es Patró Martina
vell, o sia es pare des Patró Miquel, Tomeu, Andreu, Jaume (que no habità per aquí) i Miquela “sa Muda”, era molt llépol, i en aquell temps, ja
ho podeu veure, no és com ara, no hi havia totes ses llepolies que hi ha
avui en dia. Era viudo i vivia a temporades amb cada fill. Sa qüestió és que
un dia, crec que va ser es seu fill Tomeu, el va trobar a sa sucrera que s’estava menjant una culleradeta de sucre, i el va escometre:
“Mon pare, què feis? sou un golós!!” i li va contestar tot rebent “ No!! Jo
no som un golós, un golós és un que li agrada un prebe de cirereta”
Lletra pot ser que no en tengués molta, però tenia ses idees ben clares!!!
Me contava, que a la primeria anaven a pescar a la vela, i que a sa Cala
hi va haver sa primera barca del bou des redol, que li posaren motor. Duia
¡Un Bolinder de 28 cavalls! ¡Tot un motoràs!! Un dia que havien sortit per
anar a tirar cap a sa banda des port de Manacor, quan anaven a la vela,
de camí, no fent gaire via, com podeu suposar, per sa popa els comparegué aquesta barca, que a qualque banda he llegit es nom, però no el
record, els va passar, els va fer una volta per sa proa, els va enrevoltar, els
va saludar molt efusivament i seguí de camí, deixant-los amb dos pams
de nassos, diguent-los «Adios companyeros»
Eren ses avantatges d’anar modernitzats.
Poc després, ja posaren motor i mon pare se va treure es títol de mecànic naval i hi va anar de motorista.
Avancem en es temps.
No glosaré a San Juan, que seria normal, ni parlaré de San Rafel... ¡NO!
Ho faré de San Rafael, en forester, San Matías, San Bartolomé, San Andrés.
Però, a que venen aquests sants?
Si continuam amb noms com Bartolo, Olga, Tauro (sa gent no deia Tauró,
ho deia sense accent a sa “o”) Maribel, Aux San Andrés, Aux Bartolo, CorPortopetro 2022 / 17

sario, Prudencio i acabant amb sa grossa “Pandora B”, ni haurà molts que
ja sabran de què anam.
Això eren ses barques que estaven amarrades a es moll de Portopetro (jo
ho dic amb “A” final) i segur que en deix qualcuna.
De per dins es caló des Moix, qualcuna altra com na Salvadora, i va ser
quan va succeir…què??
Idò va ser a final d’aquests anys 50 i 60 quan vaig comparèixer per aquest
redol.
Nosaltres veníem per estar un mes, els de ses vacances de mon pare, i
després, jo quedava un parell de dies més a cas padrí de s’Alqueria.
Sa primera casa on vàrem estar, va ser sa que era de l’amo en Mateu de
Can Beato, era sa casa que ara hi viu en Sebastià “Serres”.
Just era sa part que pega a la mar. A darrera era un solar que baixava des
camí fins a una portassa/païssa de sa qual s’entrava a la casa.
Quan havíem de venir, uns dies abans, per s’agència havíem de traginar
tots els estris, ja que sa casa no eren més que ses quatre parets. Dúiem
somiers amb cames aplegadisses, matalassos, sa roba, lo necessari per cuinar (olles, plats, coberts, tassons, guinevets etc), menjar que no se passava, fideus, burballes, arròs... una gàbia per posar-hi aviram i qualque conill, i tot lo necessari per passar un mes.
Tot això se deixava a cas Cabo Rigo, cas padrí de s’Alqueria, i al sendemà,
de bon matí, se carregava es carro, que quedava fins a es topes, i per avall
cametes me valguen. Es carro anava tirat per una ego blanca, que no se
perquè nomia “Castanya”, amb tots els trastos, i noltros a peu. De s’Alqueria fins a Portopetro per avall s’ha dit.Eram ben igual que una guarda
de…...(No ho vull dir perquè després me tractaran de xenòfob.)
A més de tots els estris duits de Palma, afegíem a dins sa gàbia un parell
de pollastres.
Per cuinar ma mare, cel sia, feia foc enterra a dins sa portassa, i qui mos
proveia de llenya era es “Cubano”
Per veure-hi es vespres teníem un petromax, que feia una llumenària.
Peix en teníem a bastament, perquè mon pare, quan veníem ajudava al
tio Tomeu a calar i pescar. Li anava molt bé a nes patró, ja que ell començava a ser un poc empès d’anys, a més , mon pare que s’entenia i era
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hàbil amb sa mecànica li posava a punt es motor del San Bartolomé que
era un motor de benzina que anava amb magneto.
Tenien es cafè d’adalt i es vespres hi fèiem sa vetllada amb altre gent del
país. Record molt bé en Sebastià Pel-lo, que no podia consentir que li guanyàs a s’escambrí.
També record que tenian una parella de moixos de casta grosa, amb un
caparrot molt gros. Es mascle roig i sa famella tota negra just amb sa punta
de sa coa blanca.
A aquest cafè també venien vi des sindicat de Felanitx, i cada dia es dematí comparexia sa tia Tuninaine de ma mare, que venia de sa Punta amb
més de 90 anys, un gaiato de canya i una senalleta per comprar una botella de vi. Entre anar i tornar 3 km. Deia que cada dia sa prenia una aspirina i bevia 2 tassonets de vi, i que tot això li anava molt bé.
Ja ho veis, va inventar lo que avui recepten els metges.
Era un dels set germans des Cabo Rigo i sa mare den Jeroni, ‘’ es marques de Portopetra’’ i es millor bon vivant que hi ha hagut per aquí, d’en
Toni i de n’Andreu de sa Punta (es mestre que va fer l’Església).
A es cafè de abaix, na Barbara ja feia qualque dinar, sobretot d’arròs i de
peix, ara bé, si qualcun venia amb pa i butxaca, era ben normal que se
aposentas allà i era ben rebut just demanant una pinya i un poc de vi. Es
beure.
Com que no hi havia llum, me record molt bé sa quantitat d’estels que se
veien i que me mostraven com s’anomenaven. Es silenci era sepulcral, i
record com si fos ara com de dedins ca nostra se sentia un “tec...tec” que
era es renou que feia sa farola des moll, quan feia cada llampada. Sa llum
era vermella no com ara que es verda, des de que hi ha es Club Nàutic.
Els horabaixes, entrada de fosca sa l’havia d’anar a posar en marxa.
Me record com si fos ara que hi havia es cubano jove, que tenia tebeos
den Superman, que me’ls deixava. Jo estava enlluernat, aquí no sabíem
qui era aquest senyor, just coneixíem en Roberto Alcazar i Pedrin.
Com podeu veure sa tranquil·litat era absoluta i un parell d’anys després
va estar a punt de rompre’s, no per s’arribada dels primers campistes, ni
per s’arribada després de “Voir et connaittre” ni posteriorment per es
Club Mediterranee, que s’instal·laren a Sa Punta Mitjana, de Ca’s Coix, ja
que tots ells varen ser molt respectuosos amb es medi ambient, sinó perPortopetro 2022 / 19

què devers l’any 74/75 va succeir lo següent. M’ho va contar n’Albert
Fuster de ca’s Rector.
En aquella època havia en Guy Bueno, que tenia els terrenys comprats just
abans d’arribar a sa Cova Figuera. Havia fet sa casa i un aljub gros que li
servia per regar uns quants pinotells sembrats, de lo que se’n cuidava en
Miquel Gararany. Idò bé, en Guy Bueno, que era periodista i que havia estat per molts de llocs com França, Estats Units, Alemanya, Londres, Roma,
per Àsia, com a corresponsal, i si mal no record uns dels darrers com a corresponsal de Radio Nacional de España a Washington, i cap de programació de Radio Nacional de España a Madrid. Coneixia un parell d’idiomes, per qual cosa en Franco l havia utilitzat com a intèrpret, i li unia una
certa relació amb ell.
Don Francisco se enterà de què s’havia o estava a punt de jubilar-se, i li
escrigué donant-li s’enhorabona i diguent-li que ara viuria mes tranquil,
a lo qual ell li contestà diguent-li que tranquil·litat no sabia si en podria
tenir ja que tenia noticies que a sa badia de Portopetro allà on volia viure,
hi volien posar un cadafal mecànic en mig de la mar per fer esquí nàutic.
Al cap d’una setmana rebé una carta des Governador Civil que li comunicava “ El proyecto y obras de instalación de plataforma de esquí náutico, han sido desestimados” i aquí s’acabà s’història.
Idò bé, va ser a finals de aquests anys 50 o principis dels 60 quan un estol de al·lots i nines, vàrem compareixer per aquest redol, i mos trobàvem
damunt es moll cada dia per fer un capfico o aprendre a nadar als qui no
en sabien, pegant de tant en quan un gemec per qualque bossí de closca
de pada, que se mos aferrava pes peu i que els més matiners o es “Figó”
havien empleat d’esque, per fer quatre calades a nes cap des moll.
Quant de peix s’haurà tret d’aquest indret!!
O que per cridar a missa feiem sonar una llanta de cotxo penjada a un
ullastre de darrera l església, ja que encara no hi havia campana.
Sa gent que hi varem comparèixer teníem 3 procedències.
Els qui eren naturals d’aquí i hi vivien tot l’any. Eren minoria
Els que ses seves arrels eren dels voltants com s’Alqueria, Santanyí, Cas
Concos….i tenien casa per venir amb s’estiu.
I els forans, que llogàvem una casa, o fins i tot habitacions, o en feien una
de nova.
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Idò bé, tota aquesta al·loteria i més endavant jovenea, cada any mos hi
trobàvem per passar uns estius formidables. La teniem armada a tota hora,
dematí, horabaixa i vespre, i la acabavem anant a dormir amb un padaç
amarat de vinagre demunt ses espatlles, mes vermeies que una tomatigue.
Aquesta amistat ha seguit fins a dia d’avui
Com vos he dit a es principi, tenia dos motius per acceptar fer aquest
pregó, es primer ja el vos he dit, recordar ses arrels de cas Saig des Recó.
I, es segon motiu de fer aquest pregó, és que a mida que han anat passant els anys, hem anat tornat majors, no vells, i per llei de vida n’hi ha que
ja mos han deixat i vull honorar i tenir una recordança de tots aquests de
sa pandilla que ja no hi són i que han deixat arrelada sa seva descendència.
De cada un d’aquests companys, podríem fer una mica de semblança,
però hem d’abreviar, i cada un els recordi amb ses seves característiques
i qualitats.
Començant de Ponent cap a Llevant, aquests “companyeros” com diuen
per aquí, que mos han deixat i que ja trob que són molts son:
En Toni Garau, n’Arturo Fuster, sa seva cosina Mercedes, En Miquel Barceló “Corriola”, es seu fill Joan Miquel, en Toni Artigues, En Damià Barceló de Can Bet, En Miquel Rigo “Miquel Moreno”, na Carme Massanet
de can Galera, en Paulí, en Joan Vera, na Guillermina Ramis i es seu germà
Miquel Àngel. No voldria haver deixat ningú, de tots aquells que un dia
vàrem donar una nota alegre a aquest poble
Tots per desgràcia ja mos han deixat, però ses seves arrels, com he dit,
han estan ben profundes, perquè s’estimació per aquesta contrada, ha
tengut continuïtat ben demostrada, amb ses noves generacions dels
seus descendents que veim com segueixen estant per aquí i estimen
PORTOPETRO.
Visca Sant Joan i visca Portopetro.
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TELÈFONS D’INTERÈS
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ ............................................................971 65 30 02
OFICINES I POLICIA MUNICIPAL .......................................................971 65 30 02
RECAPTACIÓ MUNICIPAL I DE LA CAIB............................................971 65 30 02
GUÀRDIA CIVIL ...................................................................................971 65 30 81
JUTJAT ................................................................................................971 16 31 26
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SANTANYÍ............................................971 65 33 94
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CALA D’OR ..........................................971 64 84 87
CENTRE CÍVIC DE CALA D’OR...........................................................971 64 80 28
CENTRE JOVE DE CALA D’OR...........................................................971 64 33 69
OFICINA MUNICIPAL DE TURISME DE CALA D’OR..........................971 65 74 63
POLICIA MUNICIPAL A CALA D’OR...................................................971 64 35 20
INSTITUT D’ENSENYAMENT SECUNDARI DE SANTANYÍ ................971 64 20 71
COL·LEGI SANTA MARIA DEL MAR (CALA D’OR).............................971 65 95 14
COL·LEGI MARE DE DÉU DE CONSOLACIÓ (ALQ. BLANCA)..........971 65 41 43
CORREUS CALA D’OR........................................................................971 65 94 64
PAC SANTANYÍ ...................................................................................971 16 32 96
UNITAT SANITÀRIA DE CALA D’OR ...................................................971 65 80 03
UNITAT SANITÀRIA DE CALONGE.....................................................971 83 71 66
UNITAT SANITÀRIA DE S’ALQUERIA BLANCA ..................................971 16 41 70
SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ (SEMDESA) .............................971 64 85 80
NETEJA VIÀRIA - TELÈFON D’INFORMACIÓ AL CIUTADÀ ..............971 64 84 84
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Reial Club Nàutic
Portopetro

