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EL CIRC MUNDIAL

o

Com a tots els circs, no hi falten pellassos, trapecistes
i animals que varen esser camills, dromedaris, hienes,
coloms i un canet. Però allò que més mos va impressio-
nar va ser quan es mag hipnotitzà a s'ajudant, va mostrar
un coixí, el va posar damunt sa cadira, i sa dona se va
seure i la va hipnotitzar. Quan es mag movia ses mans
es coixí s'aixecava lentament, va fer altres moviments
amb ses mans i es coixí va baixar lentament, li va pegar
un parell de galtades a sa cara i aquella dona se va des-
pertar. També va ficar una dona dins una caixa, la va
tancar i la va atravessar d'espases, va obrir sa caixa, i sa
dona no hi era, i després la va tornar i llevà totes ses
espases, obrí sa caixa i sa dona hi era, sense cap rapin-
yada.

Més tard es presentador va demanar voluntaris per
qualcar damunt un cavall estant dret, si aconseguien
donar dues voles les donava 25.000 pessetes. Cap ho
va aconseguir, el darrer hi va pujar i com que era un des
circ va caure però es cinturó de seguritat el duia fermat
per una corda i quan va caure li varen caure es pantalons
i va quedar en calçonsblancs.

A la sortida hi havia un «Xiringuito- muntat, i mos pa-
reix que ningú les va comprar ni xiclets ni xupaxups per-
què valien 50 pessetes.

Josep Solé Colom
Samuel Rial Lesaga
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Revetle de Sant Antoni

DEVUIT FOGUERONS FEREN
FLAMADA

No hi ha cap dubte que els vertaders i principals protago-
nistes de la revetla de Sant Antoni són els grups de veinats
o amics que organitzen cada un dels foguerons. Al contrari
de les altres festes a Santa Maria Sant Antoni és la festa de
la dispersió. En torn a cada fogueró hi ha una petita festa,
més moguda o més tranquila, més íntima o més multitudi-
nària, segons el caràcter que li donen els propis organitza-
dors.

N'hi va haver per a tots als gusts: en total varen fer flama-
da un total de devuit foguerons, cada un amb la seva gent i
amb el seu ambient; alguns d'ells promoguts per grups de
veinats de barriades, com és ara Son Fango; Sa Vileta, on
com cada any hi va haver un conjunt musical per animar la
concurrència; Son Cosset; Sa Revolta; S'Escoleta que
comptà enguany amb la presència dels Zadis i moltd gent
jove que ballava; Can Quart. al pla de Buc; a la Placeta Ro-
biol, que enguany s'estrenà repartint robiols als assistents,
fent honor al nom de la plaça, i animant la vetlada amb músi-
ca de xeremies. A més del fogueró de l'Ajuntament (on la
Ilangonissa aviat s'acabà) i els de les dues escoles, moltes
associcions locals també organitzaren el seu fogueró, com
ja és costum: el Club Unió Ciclista, al carre -4 e S'Estació; la
Tercera Edat, el Club de Dards i la Banda de Música, junta-
ment amb el Bar Sa Plaça, muntaren el seu fogueró a la
plaça Nova; i justa devora la Plaça de la Vila els de Can Reia
a LLuc a peu i de la Societat de Caçadors. Al camp Munici-
pal d'Esports també hi hagué la presència del foc i la bulla.

Amb devuit foguerons hi havia d'haver festa per força. És
difícil escriure en detall cada ambient. Caliu, foc i fum, Ilan-
gonisses i botifarrons, vi, desfresses, ximbombades i músi-
ca de tota casta. Sense arribar a ser una explossió d'ale-
gria, Sant Antoni després de més de vint anys de tradició,
iniciada per D. Pep Henales en aquell temps mestre de l'Es-
cola Parroquial, és ja una festa ben arrelada al calendari
santamarier. És la festa de la rotlada d'amics, del grups de
veinats que envolten el foc, de la colla que va de fogueró en
fogueró fent bulla fins que tira l'àncora al lloc que troba més
del seu gust. Una festa que encara que acabàs d'hora com
cada any, (al nostre el dia del sant de Viana és feiner) mobi-
litzà molta de gent i ens va fer sortir com sempre de la curta
rutina inciciada el dia dels reis.

Només un detall més. Es veu que Sant Pere es va posar
gelós i, després de moltes setmanes, sense aigua, es va
animar a amollar quatre gotes damunt les focateres just
acabades d'encendre. Això sí, només varen esser quatre
gotes. No apagaren cap foc.

M.V.
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UN NIN NEGATA UN SAFAREIG DE FORA VILA
Tots segurament recor-

dareu el tràgic dia 21 de
desembre, en que el
segon fillet, Joan Carles,
de la família Mercadal Lli-
nàs es va negar dins el sa-
fareig de ca seva, a fora
vila. Pareix esser que el
nin devia jugar i va tenir la
mala sort de pegar-hi de-
dins. Tot d'una va esser
traslladat al metge de
guàrdia, que aquell dia era
en Jaume. El metge va in-
tentar per tots els mitjans
tonar la vida al petit, però
ni la respiració artificial ni
tots els esforços ho varen
aconseguir. Aleshores el
nin tenia dos anys i mig.

Volem expressar des de
la nostra revista la més
sincera i sentida condo-
lència als familiars del petit
en uns moments tan trists
per a ells. 

En Joan Carles tenia dos anys i mig al tràgic moment en que va caure al safareig



8.288.00O
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Cas Metge rei

EL BISBE ES REUNIRÀAMB LA
coussió

A la darrera junta de la Comissió de Cas Metge Rei, duita
a terme en un ambient relaxat i sense les tensions habituals
darrerament a la vida Política municipal, es varen a comen-
çar a prendre decissions que probablement contribuiran a
fer avançar ràpidament cap a la consecució de la Residèn-
cia de la Tercera Edat.

Es va decidir, de cara a agilitzar la construcció del nou
edifici al carrer del Sol, contractar l'arquitecte municipal per
que en faci el projecte corresponent. La construcció es rea-
litzaria en tres fases: la primera consistira en la realització
de l'estructura de l'edifici. La segona fase aniria encamina-
da a posar en marxa un menjador i altres servicis bàsics
d'atenció als vells. A la tercera i rrera fase entraria en fun-
cionament el servici d'habitacic. per a residents.

Paral.lelament, a la casa antiga de la Casa de la Vila s'a-
niran fent obres de restauració, amb la finalitatde trasIladar-
hi quan sia possible l'Associació de la Tercera Edat, si els
plans no canvien.

També es va donar a conèixer a la mateixa reunió que el
proper dia 19 de febrer el Bisbe de Mallorca, Teodor Úbeda
vendrà a vsisitar la nostra Vila. Amb motiu de tal visita està
previst que es reuneixi amb membres de la Comissió de
Cas Metge Rei, i que visiti la casa. Abans de la visita ja
s'haurà netejat el trastde darrera, que ja li fa falta.

SOBRE LATÓMBOLA

La Comissió per a la Residència de la Tercera Edat de
Cas Metge Rei vol fer a saber també que la tómbola benèfi-
ca es realitzarà durant la Setmana Santa amb tota segure-
tat. Totes aquelles persones que vulguin oferir objectes per
a aquesta tómbola, ho poden fer dirigin-se a qualsevol dels
membresde la Comissió.

M.V.

Nitde Reis
Un any més tornàrem tenir nit de reis, com sempre una de
les festes més esperades per tots els petits de la família, i
també per qualcún de gran. Enguany la participació va
esser màxima, no faltaren carrosses de totes les organitza-
cions i barriades carragades de paquets-regals que fan ba-
tegar els corets. També, com cada any, desfilaren cavalls
procedents de Can Carreta i de la quadra Martensson.

Com a curiositat falta dir que enguany els reis no arriba-
ren ni en cotxe ni en cavall, sino una galera.

Aquesta és la relació de carrosses participants, que es
mereixen la nostra enhorabona una vegada més per la seva
participació..

Can Beia a LLuc a peu, Club de Futbol, Club Ciclista, Son
Fango, S'Escoleta, Petanca, Dards, Grup Migjorn, Associa-
ció de Pares del C. Ramon Llull, Sa Vileta, Can Colom, So-
cietat de Caçadors, Associació de la Tercera Edat, Cavalls
de Can Garreta i Martensson, així com les carrosses que
cada any fa l'Ajuntament.

MAC
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UE ARAUI•E,

FOC A UN CASA

El dia 29 de desembre d'horabaixenc es declarà un in-
cendi a una casa situada al carrer Calvo Sotelo. Sembla
que el desencadenant fou un calefactor elèctric, que va en-
cendre la tela de la camilla en la qual estava instal.lat, i es va
estendre ràpidament per tota l'habitació, i poc després per
tota la casa. Per sort no hi va haver cap víctima, al moment
de l'incendi hi havia a la casa els dos fills de Bernat Comes i
Magdalena Frau, acompanyats per una padrina i una tia.
Tots resultaren ¡lesos.

Malgrat la ràpida col.laboració dels veïnats i dels bom-
bers que controlaren el foc, aquest ja havia causat prou
danys materials: Els veïnats han col.laborant en la neteja de
mobles i de roba.

MOVIMENT COMERCIAL

Aquestes darreres setmanes el nostre poble ha viscut un
cert moviment comercial, tant pel que fa a canvis comer-
cials o obres de nous locals.

El forn de Can Blanco ha obert una pastisseria a la ca-
rretera on abans hi havia l'Optica, i en un temps no massa
llarg el forn situat al carrer llarg es trasladarà al carrer Mi-
quel Dolç.

La papereria Galop ha inaugurat la nova ampliació del
seu comerç, disposant actualment de doble espai, amb
molta major oferta de material de pintura, escolar, llibreria i
d'acuaria.

El Club de Vídeo que estava a la carretera, davant el sur-
tidor de Can Ramon, s'ha traslladat. A partir de dia 16 de
gener està situat als baixos de Can Mort, a la mateixa plaça
dels Hostals, on disposa de més espai per atendre al públic
santamarier vídeo-adicte.

A partir del dilluns 16 de gener, la perruqueria Sastre
compta amb la dedicació exclusiva de Miquel Sastre, tots
els dies feiners, matins i horabaixes. En Miquel, que fins ara
treballava a Palma, ens ha fet a saber que té molts de pro-
jectes i ganes de fer feina, i sobretot que es posa al servei
de tots, enfocant la perruqueria a tot tipus de clients.

ROBATORI

Sol ser un fet lamentable que durant les festes algunes
persones cobdicrin prenguin propietats i atuells a altres.
No tenim una relació dels robatoris ocorreguts durant el
Nadal, sols destacar el que va patir Obac, els sustragueren
la platina els quatre bafles itoteltabacquetenien.

DISFRESSES EL 3 DE FEBRER

La nit de carnestoltes, de les disfresses, l'escarni i la
bulla, es farà el proper divendres dia 3 de febrer a la Plaça
de la Vila. L'acte començarà sobre les vuit amb concentra-
ció i desfilada amb rua pels carrers del poble -on el jurat,
compost per un representant de cada grup que ha participat
als foguerons o carrosses dels reis, prendrà decissions-

retornat a la plaça, grup de música, foguerons, porquim i vi.
Es faran concursos baix del cadafal per ani mar i engrescar
als participants. Hi haurà dos premis per cada una de les
següents categories: individual, parella i comparsa, els pre-
mis seran un sobre sorpresa, ensaïmada i cava. Per prepa-
rar el carnaval, s'han reunit un representant de cada grup
de fogueró o carrossaper programar la nit.

EXPOSICIÓ DE SANTAMARIERS A
PALMA

Els pintors santamariers Francisca Coll i Joan Ques inau-
guren el pròxim dia 1 de febrer una exposició conjunta a
l'edifici Sant Antoniet, al carrer de Sant Miquel, a Ciutat.
L'exposició estarà oberta fins dia 14.

CARRER DE SANTA MARIA DEL CAMI

Fa poques setmanes, l'Ajuntament de Sóller decidí batiar
amb el nom de la nostra vila, Santa Maria del Camí, un dels
carrers del port solleric. Amb aquest acte es pretén retre
homenatge als santamariers que durant el segle XVI ana-
ren a defensar Sóller d'una incursió dels musulmans.

NECROLÒGICA

El passat dia 8 de gener va morir D Francesca Darder
Calafat, esposa del col.laborador i gran amic de la nostra
revista, D. Andreu Bestard i Mas. Els qui feim aquesta revis-
ta volem expressar el nostre condol a través d'aquestes pà-
gines.

11nn DEMOGRAFIA

NAIXEMENTS
Josep Lluís Mesquida Mas (21.11.88)
Xavier Vidal Candel (21.11.88)
Jaume Sastre Caballero (24.11.88)
Maria verònica Ferrer Macanàs (8.1.89)
Josep Miquel Sánchez Capó (10.1.89)
Andreu Llorenç Noguera Vicens (10.1.89)

DEFUNCIONS
Joan Carles Mercadal Llinàs 12.6.1986 - 21.12.88)
Josepa Ruíz Garcia (5.8.1910 - 26.12.88)
Magdalena Pujol Vallès (22.12.1908 - 8-1-89)
Margalida Serra Matas (31.1.1913 - 16.1.89)
Manuel Barea Redón (12.9.1936 - 18.1.89)

MATRIMONIS
Antoni Vallejo Avellaneda i Maria Dolors Paula Rodríguez
Fernández (3.12.88)
Antoni Rosselló Abrines i Margalida Canyelles Capellà
(10.12.88)
Ignasi Gaià Perelló i Maria Magdalena Vich Bibiloni
(17.12.88)

Font: Registre Civil, 21 de gener
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ENS MEREIXEM AIXÒ?

Aquesta fotografia de l'in-
terior de l'estació de FEVE a
Santa Maria del Camí, ens
fa patent l'estat d'abandó
absolut d'aquesta, i les
gamberrades en forma de
graff itti de contingut groller
per les parets. Clarament,
els santamariers no ens me-
reixem una estació en un
estat tant degradat i antihi-
giènic, els responsables de
FEVE n'haurien de tenir una
cura molt més adequada. •
Tot un indicador de l'estat
del tren a Mallorca, en una
situació sols pròpia del ter-
cer món, ni parlar dels va-
gons dels trens també de-
gradats, bruts imal cuidats.
No hi ha dubte, cal una re-
forma global i forta dels
trens, perquè aquest trans-
port públic deficitari sigui
digne pels passatgers que
l'usen i el paguen. Tant l'es-
tació com el propi tren són
una autèntica vergonya,
amb malaltia crònica i termi-
nal. Cal una solució moder-
na i eficaç.

D'altra banda el propi edi-
fici de l'estació, ample, i
amb un pis a sobre està inu-
tilitzat i envellint-se. Caldria
una mena d'acord amb
FEVE i l'Ajuntament, per-
què l'edifici fos utilitzat per
les entitats del poble, tot i
que l'edifici municipal ha de-
mostrat ser inoperant i difícil
d'utilitzar —ja té l'horari gai-
rebé saturat—. Doncs, sem-
bla una solució lògica habili-
tar l'ed ifici de l'estació com a
casal de cultura, on totes i

cada una de les entitats d'a-
quest poble hi tengui un
espai físic propi per les
seves coses i uns espais co-
muns per utilitzar. Les enti-
tats esportives —futbol, pe-
tanca, bàsquet, ciclisme—,
els caçadors, els grups de
barris, les entitats culturals
com migjorn, els grups de

balls de bot, les confraries,
els de música, aquesta re-
vista, podrien gaudir d'un
espai fix com a seu per de-
positar les seves coses i pa-
pers, i on poder realitzar les
seves activitats i reunions.
Una mesura a estudiar, que
sens dubte seria un esforç
important per les entitats so-

cioculturals d'aquest poble,
que passa rera passa fan
feina desinteressada de
promoció de la participació,
de l'oci i l'espai dels santa-
mariers. Les entitats es me-
reixen això i molt més: su-
port i empenta.

Bernat.

C5a Perxa

tota casta d embotits,
formatges i patés

Tel. 62 11 17
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ELS INDICADORS DE LES CARRETERES

Com és sabut de tothom, molts dels indicadors de les ca-
rreteres del voltants del nostre poble han estat objecte d'a-
temptats per part d'espanyolistes «incontrolats», que a
força d'esprai negre s'han dedicat a embrutar els rètols de
Bunyola, Sencelles o Binissalem, entre altres. Aquest rètols
estaven escrits en la seva única forma ortogràfica correcta
(la majoria de noms de lloc, sobretot de llocs petits, no ad-
meten traducció).

Després d'haver estat objecte de traduccions més o
menys pulcres a força de pintura blanca, els espanyolistes
tornaren a l'atac i la seva brutícia i ignorància en forma de
pintura negra va tornar donar un asp.ecte vergonyós als es-
mentats indicadors. Tot això davant la més absoluta passi-
vitat de les autoritats autonòmiques, que encara pretenen
que aquest problema no té solució, arribant fins i tot a dir
bestieses com afirmar que els surt més barat posar indica-
dors nous que neterjar-los (com varem sentir dir a TVE-
Bal ears no fa gaire mesos).

Això és una mentida com unes cases. Membres de la
Crida a la Solidaritat anàrem el passat 1 3 de gener a entejar
els indicadors de Sencelles senzillament amb un pot de di-
solvent i pedaços. En molt poc temps i pocs doblers tots els

rètols entre Santa Maria i Biniali tornaren al seu estat origi-
nal: amb ortografia correcta i tan nets com ens va ser possi-
ble dlexar-los.

No podrien les autoritats competents fer-ho? no els inte-
ressa veure els indicadors de les carreteres mallorquines
nets i en la nostra llengua? A l'hora de redactar aquest co-
municat, els indicadors continuaven nets. Però per desgrà-
cia no passarà molt de temps fins que qualque grupet d'e-
nemics de la nostra llengua, de la nostra terra en definitiva,
en tornin a fer de les seves per a vergonya de tota Mallorca.
Nosal1res ja hem fet la neteja una vegada, fins i tot dues. De
fet no hauria de ser feina nostra ni de cap espontani, sino de
la conselleria corresponent. Si no poden o no volen vigilar
adequadament aquest grupúsculs espanyoliestes, com a
mínim que netegin la brutícia i la vergonya que escampen.
És la seva obligació fer-ho, i és deure nostre exigir-lo públi-
cament.

CRIDA A LA SOLIDARITAT EN DEFENSA DE LA
LLENGUA, LA CULTURA I LA NACIÓ CATALANES



cafeteria - bar Comerç
local climatitzat

gelats - refrescs -tapes
un local ample i confortable per a tots

Plaça dels Hostals, 27 - 29 - Tel. 62 00 29

provocant les rialles: segon. es co -

-11 hà alg	 • gidors de la majoria municipal que al
nari ens estan dernostrant una total manca de serie-
•de civismei de respecte cap als altres. Durant tot el
nari del dia 1 2, uri regidor alt i. moreno, es dedicà a fer
e ais seus

QiÇey..4

aliticables com
a mena de
demés	

aitoL
regidor venat i ta mostrava

companys
Primer ,

'

altre regidor —el quai sols els llegia— provocant-li.

irebé ¡naudible.Aquest regidor demostrà la seva ca-
itat 

ct 

te rcer,
vocaver-i les rialles dels seus companys. Tot això,
intres s

•

el batle a través de	 téti.

governar;n símptomade com pot
regidor, duu un poblat mostalxo moreno. lagut :
averiauarà de.aui es tracta, ,a més a més és el
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UN PLE CURT I DE
TRÀMIT

El passat ple ordinari de l'Ajuntament del 12 de gener es
caracteritzà per la brevetat —menys d'una hora—, pels as-
sumptes de tràmit i conductes inapropiades d'algun regidor
—llegiu requadre Paperots—.

FESTES LOCALS

S'aprovaren les festes locals per 1989, la segona festa de
Pasqua- —27 de març—per caure el firó en primer de maig,
i Santa Margalida —20 de juliol—.

RECURS DELS GERMANS CONRADO DE VILLALONGA

Els germans Conrado de illalonga —propietaris del
Convent— han presentat un recurs contenciós-
administratiu contra l'Ajuntament de Santa Maria del Camí,
ja que aquest no contestà a una petició d'aquests on mani-
festaven que les obres de reforma de Foto-Cine Miquel era
il.legal, que aquestes s'assentaven sobre una paret del
convent, i emparant-se en que el conjunt del Convent és
monument històric-artístic protegit es sol.licitava la demoli-
ció de les obres i la supressió de l'antena paraból.lica per
rompre l'estètica del conjunt. L'Ajuntament acordà anome-
nar advocat defensor.

MOCIÓ SOBRE EL PLA PARCIAL DE CAN BORREO

Els regidors de l'oposició —PSM, PSOE i CDS— presen-
taren una moció contra l'aprovació del Pla Parcial de Can
Borreó ja que hi havia mancances importants i l'expedient
no acomplia tots els requisits, entre els quals destaca l'ab-
sència de l'estUdi d'impacte ambiental que elaborà la Con-
selleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori. S'ac-
ceptà la moció i es sol.licitaren les mancances. (...aviat a
Can Borreó hi haurà ciment per tot arreu, una urbanització
de xaletsque constaràcara de mantenir al poble...)

AJUDA AL CENTREJOAN XXIII D'EDUCACIÓ ESPECIAL

S'aprovà que l'Ajuntament contribuirà a les obres de
construcció d'unes noves instal.lacions pel Centre Joan
XXIII d'Inca, que actualment està en condicions deplora-

CONFECCIONS

WIGh
MODA JOVE

bles. Al centre hi acudeixen 3 nins santamariers deficients
psíquics. El barem d'aportació municipal té en compte el
pressupost i el nombre d'habitants. Aproximadament l'A-
juntament hauràd'aportar un milió de pessetes.

No es realitzaren precs ni preguntes.
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ISIDRO BLESA: QUALQUE COSA MÉS QUE
UNA FAMÍLIA

Ben segur que tots coneixem a N'Isi-
dro. Com ell em diu, abans poc el co-
neixien, ja que és home de casa. Em-
però com tots sabem a N'Isidro i la
seva família, va venir un canvi, i un
canvi difícil. Afronta de sobte la malal-
tia que tots ens fa por: el càncer, una
bona part per desconeixement.
Aquesta secció de Coanegra, batiada
recentment «galeria de personatges»
feia temps que tenia ganes de parlar
amb ell, emperò m'importava ferm el
tema i l'admiració que sent per aquest
home, i que amb la seva família m'han
donat una lliçó de les més meravello-
ses, que no l'ensenyen els llibres ni la
millor de les escoles, és viure amb
amor, lluita i esperança, és senzilla-
mentia manera de viure d'una família.

Feia molt de fred quan aquell vespre
vaig quedar amb ells que aniria a ca
seva. Vaig entrar i ens acomodàrem
davant una foganya amb un bon foc i
que hi feia un estar d'àngels. Davant
per davant n'Isidro m'acompanyaven
la sevafilla major —decidida a escoltar
el seu pare— i els altres dos fills que
jugaven amunt i avall. Ja era hora
d'encetar la conversa.

-Isidre, ara vens cupons de l'ONCE i
abans de Prodiecu, l'Once no és per
cecs?

-L'Once té un departament per mi-
nusvàlits, quan hi va haver problemes
amb Prodiecu, em vaig informar per
entrar-hi, vaig tenir sort i aquí em teniu.

-Es fàcil entrar-hi?
-Estudien el teu cas, l'edat, els fills,

etc.
(Quan em xerra de minusvàlit, jo

vaig pensar que ell a part de la malaltia
no tenia res. I com si m'hagués llegit el

pensament sense dir res segueix par-
lant...)

Saps, quan em feren la primera ses-
sió de quimioteràpia, va ser molt forta,
m'afectà els nirvis de les cames
—mirant-me com si fos un rnetge diu—
imagina't que els nirvis són fils d'elec-
tricitat i tu saps que van dins una fun-
deta de plàstic, que aquesta funda
amb el tractament va desapareixent i
els nirvis varen perdre la força, em
feren unes proves per analitzar si hi
havia cap. possibilitat de recuperació i
aquestes donaren poques esperan-
ces. Aleshores em tractava un dels mi-
llors neuròlegs de l'illa. Un dia li vaig
dir, Hauré d'anar en cadira de rodes?, i
la seva contesta fou «fill, hauràs d'anar

amb lo que podràs».
(Tots sabem, i el veim moltes vega-

des amb la seva bicicleta per amunt i
per avall, faci fred o calor).

Vaig anar a rehabilitació molt de
temps, sempre m'ho agafava molt en
sèrio, pensant sempre en posar-me
bé. Emperò un dia em digueren, que
no importava hi tornàs, els nirvis no
feien cap progrés.

Emperò, que havia de fer a ca meva
sense poder fer res? Així que em vaig
montar un mini-gimnàs decidit a recu-
perar-me, que era el que jo desitjava.
Dia darrera dia vaig fer els mateixos
exercicis que a la recuperació, que hi
havia anat un any, i durant un any i
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mig, sempre constant amb la mateixa
idea.

Quan els metges em veren, em do-
naren l'enhorabona, seguesc tenint
malament els nirvis emperò m'havia
desarrollat els músculs, que em donen
força per aguantar les cames, això in-
clús va fer disparar els mecanismes
del meu cos, recobrant la proporció de
les cames normal.

(vaig quedar meravellada de veure
una persona davant una lluita conti-
nuada, podia seguir i li sobraven for-
ces per continuar)

-Tornat a l'Once, t'ajuden amb algu-
na cosa en especial?

-No, som simples treballadors, amb
seg uretat social, vacacions...

-Isidre, però a què te dedicaves
abans?

-De jovenet, vaig fer de selleter a la
carretera.

-Em fa gràcia pensar que quan se'ns
espenyava la cartera d'anar a escola
anàvem al selleter. No em diguis que
tu eres allà? (riu amb un ample so-
mrís).

-Sí, emperò quan anava aprenent
l'ofici, per influència dels meus ger-
mans i del «boom" del turisme, que hi
havia molta de feina de construcció,
em vaig fer enrajolador. Així un bon
grapat d'anys, fins que vaig comentar

•ri amic que canviaria de feina. Esta-
va un poc cansat, i a més el ciment em
provocava una alèrgia a les mans. A la
primera oportunitat vaig entrar a una
empresa de correu privat.

(Feia uns moments que hi havia en-
trat na Rosa, la seva dona, arribava de
comprar, tot un nirvi carinyós, en un
moment, posa olla al foc i s'asseu vora
noltros). Havia de fer la pregunta clau,
suava, ràpida la vaig plantejar).

-Què li passa a un, quan li diuen que
té càncer? (en lloc de contestar-me di-
rectament em conta el procés).

-La confiança amb en Toni Mesqui-
da, metge que segur recordaràs, va•
ser el que em digué que no perdés
temps i que anàs a l'especialista, molt
aviat em varen operar, fins aquí jo no
pensava ni per un moment, que fos
càncer, malgrat tots els metges em di-
guessin que no els hi agradava gens.
La primera sospita, fou després de l'o-
peració, em posaren sueros, i em bai-
xaren a la planta d'Oncologia, vaig co-
mençar a veure gent sense cabells...

(amb una estirada es lleva la gorra, i
em mostra una de les repercussions
de la bioteràpia).

Fa tant de fred, que quedant-se de
cop sense cabells, així un va millor de
fet ara m'estan fent una altra sessió
que gràcies a Déu, totva bé.

com et deia, vaig agafar un
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metge i m'ho va dir.
(Na Rosa el contempla amorosa-

ment, i em diu que foren anys difícils,
durant uns anys cap dels dos en xerra-
va per si l'altre no ho sabia).

-Creis que això s'hauria de dur d'una
altra manera de cara als metges, pa-
cient, parents. Per exemple, m'han dit
que a Clíniques de Barcelona, el ma-
lalt i la seva família reben l'ajut o ses-
sions d'un psicòleg per rompre aquest
tabú que tots tenim amb el càncer,
creis que a l'hora de la veritat estam
poc informats psicológicament...

-(Na Rosa contesta segura) És clar
que sí. (Ella ho sap ben bé) Quan una
persona és jove se'n dona compte de
les coses, i a vegades per ambdues
parts no sap com actuar.

-Rosa fas feina?
-No... bé, sí... (N'Isidre intervé)

Molta!, jo no som d'aquests que no re-
coneixen les feines de la casa.

(És agradable veure l'afecte que es
manifesten. Na Rosa em confessa que
sempre han estat molt enamorats, i em
conta una curiosa anècdota de la clíni-
ca).

-Jo estava en plà carinyós amb N'I-
sidro, de sobte un metge entrà i em va
sortir dient-me que els malalts no ne-
cessitavem «mimos» ja que van de
«pamplines» perquè estan malalts—

N'Isidro riu a gust i diu —Ja és que no
em vaig poder aixecar, que n'hi ha-
gués dites dues de bones, més tard
férem a saber.

-Heu rebut ajudes del poble? econò-
miques veig que no en necessitau,
però oferimentsd'ajuda?

-No gaire, hem rebut molt de suport
moral de les monges, jo tenc molta de
fè.

(Recalca el sufrit que és N'Isidro
amb la Malaltia), fins i tot quan a con-
seqüència de la bioteràpia quedà
sense gaire defenses.

-Què pensau de les drogues, de la
joventut, del tabac?

-(Tots dos es miren, i na Rosa diu) Hi
ha por a la droga, sobre tot quan els
fills tenen els 13 anys, estic convençu-
da que amb una bona informació i ex-
plicació s'evitarien mals glops.

(N'Isidro afegeix). Crec que s'hau-
rien de legalitzar d'una vegacla, que la
gent que en volgués la pogués com-
prar a les apotecaries, i punt, crec que
s'evitarien molts de problemes sobre
tot la delinqüència. A més, crec que qui
vol deixar una cosa ho pot fer. Jo vaig
fumar des dels 10 anys —que vaig co-
mençar a pegar «calades»-- fins al
27, i un dia vaig decidir tallar i pus. I les
drogues, mira, jo durant dos anys vaig

prendre un medicament molt fort i va-
liums 10, per jo mateix me la vaig arri-
bar a llevar, perquè era massa fort i no
volia seguir.

-Com s'ha portat la gent?
-Molt bé, encara que sempre n'hi ha

de «morbosos», tot d'una que estava a
la Clínica n'hi havia que demanaven a
na Rosa, si era veritat que em tenien
mig congelat. La majoria molt amables
i s'han preocupat.

-Que se pensa, quan un famos com
per exemple en Josep Carreres, que
sembla que tothom es preocupa d'ell,
que l'estimen sense coneixerlo, etc?

-Te sents malament, de veres que a
la persona li desitges la recuperació
ràpida, emperò no és just perque sia
famós se pugui salvar més que un
altre, i que els pobres per manca de
possibilitats s'hagin de morir perquè
del tipus de càncer d'en Carreres no se
solen salvar, però així és el món.

-El fill petit acaba de col•ocar-se da-
munt son pare, la filla major ajuda a fer
els deures al segon. I el temps, ha co-
rregut ferm. N'Isidro després de la
feina de repartir illusió -si toca- ocupa
també un lloc a les activitats del poble,
com Tanys Novells.

A defora, fa fred, un Bona Nit, sota
un cel estrellat i la serena que cau.

MAC
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EL TREN PALMA-INCA, FINS QUAN?

L'any 1.975 es celebrà el centenari
del primer viatge en tren des d'Inca a
Palma, però pel que sembla no crec
que poguem festejar els seus dos-
cents anys si no acaben egoismes, vi-
sions estretes i/o alucinatóries dels qui
tenen la responsabilitat de gestionar
els interessos i diners públics amb l'efi-
càcia i rigor que pertoquen.

El tren a Mallorca viu la mateixa his-
tòria que la resta de serveis públics
gestionats i de titularitat estatal, com
els hospitals, carreteres, col.legis, etc.
La manca d'inversions i el desinterés
en la gestió han fet que a l'hora d'assu-
mir el Govern Balear la responsabilitat
que li reconeix l'Estatut en matèria de
transport ferroviari, la situació de la
línea no pugui ser més caòtica: maqui-
nària obsoleta, ample viari insuficient,
dèficit económic, línees abandonades,
estacions tercermundistes...

Així és difícil competir amb autopis-
tes, línees privades d'autobús, parcs
móvils com no n'hi ha, etc. Però això
pareix que no preocupa al nostre go-
vern ja que la rendibilitat política no
l'obtindrà de treballadors, joves i gent
gran que som els que principalment
utilitzam transports públics, sinó dels
automobilistes que volen pitjar més

l'accelarador o de les companyies
d'autobusos per a les quals el tren re-
presenta competència a eliminar.

Auopistes perquè ja no tenim page-
sos, camps de golf perquè es tuda l'ai-
gua, urbanitzacions perquè generen
riquesa per a tothom, Castellà i Ale-
many perquè són «sa nostra» llengua,
trens per a turistes perquè mallorquins
ja no en quedam... Aquesta és la políti-
ca del nostre Govern, que s'interessa
pel tren únicament per a promocionar
el turisme d'interior i que promet fer-lo
arribar a tot Mallorca perquè alguns
alemanys despistats coneguin la «ty-
pical Mallorca» i els indígenes que hi
habiten.

L'Estat per la seva banda no ha in-
vertit decididament en la millora del
tren ni sembla estar disposat a transfe-
rir els recursos necessaris pel mante-
niment del servei. El conseller Pio Tur
l'hi reclama l'assumpció del deute de
FEVE, una vegada transferit, a més a
més del traspàs de recursos amb cà-
rrec al «Plan de transporte Ferrovia-
rio» de RENFE, dels quals no es bene-
ficia la nostra Comunitat, per a poder
afrontar l'incert futur de la línea i així,
entre propostes, idees, declaracions,
les diferents comissions creades a l'e-

fecte de dur les negociacions encara
no funcionen.

El PSM ha duit la qüestió a Parla-
ment en forma de preguntes i també
ha fet propostes perquè no arrribi el
moment en el què es pugui justificar el
definitiu tancament de la línea. L'aper-
tura de les negociacions per part de la
Comissió ad hoc i l'Administració, la
signatura d'un Conveni de gestió entre
ambdues parts que permeti fer-hi in-
versions a curt termini o en tot cas la
denúncia al Tribunal Constitucional de
l'afer, són algunes de les possibilitats
apuntades. No es pot oblidar però que
hi ha un problema de fons, més greu,
que és el de la manca de voluntat auto-
nómica del Govern Central i la manca
de recursos que com a consequència
tenen les comunitats autònomes per a
fer front a les seves competències,
problema que no es resoldrà si no s'a-
consegueix una nova fórmula de finan-
çamentper a les CCAA.

Cal, al meu entendre, potenciar el
tren i tot tipus de transport públic ja que
aquests són més socials, més barats,
menys contaminants, més segurs i
més europeus. Només falta que així
ho entengui també el nostre Govern. •

Jaume Payeras Alzina
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CAN PAU I CAN BROTAT (11)

ELS SUCCESSORS DE JAUME
CANTALLOPS

Al morir lo honor Jaume Cantallops, son hereu fou
Jaume, son únic descendent. També formà part de l'A-
juntament del nostre poble, però per poques ocasions.
Se casà amb Maria Aina Ferrer. Tingueren un fill al que
posaren per nom Antoni Pau Cantallops Ferrer però ell
sempre volgué esser anomenat per el de Pau. Per tal, la
casa a on vivia poc a poc se conegué per Can Pau Can-
tallops, o senzillament per Can Pau. Ocupà el càrrec de
conseller a la Casa de la Vila a partir del 14 de març de
1706, però per poc temps; fou jurat a 1714 i accidental-
ment el de lloc de batle en dita data.

Tingué llarga vida i al fer testament, dia 7 de gener de
1767, se pot llegir que era d'edat molt avançada. Feu
mermessor, entre altres, a la seva esposa la senyora
Angès Sitjar, a les filles Maria Aina i Joana Aina Colo-
ma, i al Dr. en Medicina Joan Simonet i l'honor Barto-
meu Ferrer sos gendres. Vol ésser sepultat dins una
fossa nova feta davant la capella del Roser. A l'obra de
l'església leixa 22 lliures, 13 sous i 4 doblers. Vol que
dig 300 misses. Fa usufructuària a s'esposa, vivint
casta i sens marit i propietàries a ses filles: a Maria Aina
leixa Son Cosset i la terra situada a les Quarterades i
ademàs les cases de la Ciutat de Palma, i a Joana Aina
Coloma les cases de Santa Maria del Camí, amb el cup,•
celler, botes i totes les peces de terra situades en dita
vila, amb oligació de fer dir cada any un ofici els dies de
Sant Antoni i de Sant Pau. Morint la una sens infants,
que l'herència pas a l'altre. A l'any 1770 feu un codici
davant el rector Mora i l'acullit el Rd. Antoni Far, preve-
re, ordenant que morint les filles sens successors, que
sos bens passin a la senyora Francina Simonet sa neta,
filla del Dr. D. Joan i de la seva filla Agnès Cantallops, ja
difunta, i morint dita neta sens infants, que la sua here-
tat pas a l'hereu que espera el senyor Bartomeu Ferrer
Coll d'Alcudieta, son gendre. Ho firmà dia 27 d'abril de
1770. Morí dit Pau Cantallops,tres anys després,o sia a
1773.

ELS SUCCESSORS

El senyor Bartomeu Ferrer Coll, feu testament dia 3 de
febrer de 1817. Era familiar del Sant Ofici, fill dels senyors
Antoni Pau Ferrer i de Margarita Coll, difunts. Morí el testa-
dor al loc d'Alcudieta, del terme de Binissalem, d'avançada
edat. Los mermessors foren sa muller Joana Aina Coloma
Canta,lops, i Margarita Ferrer Cantallops, sa filla, i los se-
nyors Antoni Bal.le i Pau Cralla, viudo, sos gendres. Manà
que se destinin mil lliures per misses. «A Margarita Ferrer
ma filla, muller de Antoni Bal.le leixa cinch sous i en lo que
he dat hereva mia fas. A Antònia i Joan Gralla mos nets, fills
de Inès Ferrer, quondam, ma filla cinch sous». També feu
usufructuària a sa muller, a son gendre Pau Gralla, viudo,
no casant-se, i propietari a Joan Gralla son nét. Amb tot això
sabem els noms de la seva família, i dels successors dels
Cantallops. Morí el set de dit mes de febrer de 1817. Un
detall interessant de dit senyor és que al invitar-lo el notari
perquè firmàs el testament, digué que no sabia escriure. A
aquells dies eren molts els qui tenien finques i riquesa i no
obstant no anaren a escola. Això no fou inconvenient al dit
personatge per pertenèixer al Sant Ofici de la Inquisició.
Avui pareix incomprensible.

Dia 18 de març del mateix any de 1817, feu testament la
senyora viuda del Ferrer, son marit, o sia Joana Aina Colo-
ma Cantallops, natural de Santa Maria i veïna del lloc d'Al-
cudieta. Anomenà mermessors a sos gendres Pau Gralla i
Antoni Bal.le, i a sa filla Margarita. Vol ésser sepultada a
l'Església de Lloseta i que se celebrin 600 misses. Leixa a
son gendre D. Antoni Bal.le «tot lo importe de los menosca-
bos, perjuis i detriments causats a mos bens i a la mia here-
tat per mon marit». Això demostra que no va ésser molt feliç
la seva vida conjugal. «En los demés bens meus, hereva
fas a Margarita Ferrer Cantallops, ma filla.» Morí d'avança-
da edat a Alcudieta dia 25 de dit mes i any. Així acabà la
família dels Cantallops de la nostra vila.

VENDA DE CAN PAU CANTALLOPS A D. MIQUEL
BROTAT MUNTANER

Els hereus de la darrera successora del Pau Cantallops,
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que foren donya Joana Aina Cantallops esposa de D. Barto-
meu Ferrer d'Alcudieta i sos fills i filles la senyora Margarita
Ferrer Cantallops que se casà amb D. Antoni Bal.le, i sos
fills Bartomeu, Antoni, Bernat (notari), i Agnès, tots en con-
junt acordaren la venda de la casa i terres dites Can Pau a
Don Miquel Brotat, notari. Se fa constar que la casa estava
quasi ruinosa i que davant hi havia una propietat, consistent
amb camp i vinya de tenor de 8 quarterades i que la terra
total són unes 15 quarterades, dividides amb tres peces de
terra distintes, una junt a la vinya i les altres dues a poca
distància, una unida al cementeri, les quals foren d'una
peça major dita Can Pau Cantallops totes a alou de la cava-
lleria de D. Jaume Ignasi Ballester d'Olesa. El nou propietari
Sr. Brotat, feu renovar les parets de la casa i la convertí amb
una casa senyorial, que prengué el nom del nou propietari i
encara l'hi diuen Can Brotat. El traspàs se feu dia 27 d'abril
de 1834, per preu de 5.500 lliures mallorquines, franques
de tota despesa.

El comprador de Can Pau, el notari don Miquel Brotat i
Muntaner, estava casat amb donya Angès Cantallops, per
tant eren parents dels Cantallops venedors. Tal detall ens
dóna el perquè aquest matrimoni tengué interès en tal ad-
quisició. Dit nou propietari de la casa i terres va comprar
més terrenys, i dia 31 de març de 1833 adquirí mitja quarte-
rada de Gabriel Aulet, fuster, situada al Camp Major, con-
frontant amb la porció dita Can Pau. Li costà 90 lliures. A
l'any 1836 se fé seua una quarterada de vinya que li cedí
Margarita Canyelles Oliver per preu de 300 lliures, que
també estava junt a terres del comprador. El matrimoni Bro-
tat-Cantallops tengué un fill al que posaren per nom Jaume,
que també estudià la carrera notarial. Se casà amb donya
Antònia Ubach natural d'Eivissa. Segurament seguiren

construïm
Mallorca
plegats.

noves generacions de Brotats, però fins a l'any 1888 no se
troben notícies més que als de setembre durant la sessió de
l'Ajuntament «Se donà compta d'una instància presentada
per don Josep Brotat, acompanyada d'un pla d'establiment
a trast per cases d'una porció de terra de dit senyor, deno-
minada «Sa tanca d'En Brotat». Se resolgué aprovar dit pla
i que se guardàs el document a la secretaria de l'Ajunta-
ment. Segurament no tengué èxit tal propòsit de venda, per-
què encara no hi ha cap construcció en el referit tancat.

Anys després apareix com nou propietari de la casa i de
la tanca don Rafel Sagaz i González, el qual a 1903 demanà
a l'Ajuntament, mediant el picapedrer mestre Miquel Joan i
Mesquida, que se li permetés rebaixar la paret del corral de
la casa de Can Brotat fins a dos i mig metres. Dita paret és la
situada davant la casa de les Monges, i també de rectificar
la façana de la casa. Aquest nou propietari amb la seva es-
posa tenia relacions amb les famílies d'estiuejants, i del
poble, amb molta cordialitat. Els diumenges amb altres
amistats anaven a veure passar el tren de les vuit del cap-
vespre i passejaven pel caminal de l'estació. Morí dit senyor
dia 19 de setembre de 1930. Deixà la casa de Can Brotat al
seu nebot D. Francesc Sancho i Sagaz, el quai acabà els
dies al 20 de març de 1941. La casa Can Brotat i la tanque-
ta, ubicada davant dit edifici, a la plaça dita de Can Fuster,
número 1, fou adquirida el 3 de juliol de 1943, per don Mateu
Moragues i Salvà als propietaris don Francesc i don Antoni
Sancho López. El nou propietari, persona molt culta i d'a-
gradable tractament, millorà l'edifici amb bon gust. Al morir
dia 30 de juny de 1968, la pertenència de sos béns passà a
son fill don Mate, Morag ues i Mas, actual propietari de l'his-
tórica vivenda dels antics Cantallops i dels Brotat. Que sia
per molts anys.

Andreu Bestard Mas

El Consell Insular de Mallorca du a terme en col.labo-

ració amb els municipis petits de l'illa, un ambiciós programa

de realitzacions que és el resultat d'una estreta cooperació
en matèria tècnica, jurídica i econòmica i en una àmplia pla-
taforma d'accions en els camps més importants de l'activitat
ciutadana diària.

El Consell Insular de Mallorca ofereix als diversos mu-
nicipis una ajuda inestimable en matèria d'assistència social
als ciutadans, de foment de la cultura popular, de dotacions
d'infrastructura esportiva als pobles, de potenciació de les
activitats econòmiques i socials, de creació de llocs de feina,
de construcció de carreteres, de protecció del medi ambient

i de tot quant s'ha de menester perquè els petits municipis
de la nostra illa puguin disposar d'unes dotacions d'infrastruc-
tura adequades a les seves necessitats.

Per nosaltres,
els més petits són els

més grans.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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ANTONI LLABRÉS

A NEW YORK I AMB ELS RUSSOS

N'Antoni Llabrés ha estat
més de dos mesos a la Ciu-
tat de New York, convidat,
per un capellà mallorquí de
l'Església Ortodotxa.

Aquest home el conei-
xíem de Cala Blava, allà
on hi va muntar una Es-
glésia, després se'n va
anar a París i ara és el Rec-
tor d'una parròquia de
Manhattan, que és allà on
jo vaig viure. Manhattan
és una part de la ciutat de
New York, és una illa que
està totalment edificada,
bé! llevat del boci al mig,
el Central Park, que és un
parc molt gros i molt agra-
dable. L'illa està connec-
tada al continent i a altres
illes, per molts de ponts i
túnels subaquàtics, fins i
tot el metre passa per da-
vall la mar.

Fins que no vaig pujaral
Empire State Building, no
vaig veure clar que allò
era una illa.

El centre de la ciutat
està ple de grata-cels i la
part més llunyana del cen-
tre són xalets, amb el seu
jardí, tal com surt a les
pel.lícules, això fa que la
ciutat siga grandíssima i
que tengui unes avingu-
des Ilarguíssimes. No hi
ha cap casa de pedra,
totes són de fusta, fins i
tot les compren prefabri-
cades.

Al centre només hi deu
haver oficines i comerços
ja que els vespres, els
seus carrers queden total-
ment deserts.

L'Americà, és molt pràc-
tic, em diu en Toni, i tant que
sí! més pràctic ha d'esser

viure a una casa de fusta, a
una zona ajardinada, que
tenir dues vivendes, com
tenen molts de ciutadans
aquí.

Tot el que mos pugui con-
tar, ja no ens estranya, mos
estam americanitzant, aviat
serem homologables, ali-
neats igual que ells, mirau el
centre de Palma sinó.

LA PINTURA ÉS
CREACIÓ, ÚNICA I
INDIVIDUAL

A New York hi ha gent de
pertot el món, de totes les
races. Un dia vaig anar per
un barri, Chinatown que
pareixia un barri xinès, a
la ciutat hi conviu gent de
totes les races i sovint
veus canvis molt forts,
vas per la quinta avingu-
da, que és luxosa i de
classe alta, i just és voltar
cantó i entrar a un altre
món, gent tirada per terra,
misèria.

Em diu que està ple de
drogats tirats per terra, que
ningú r o veu, tothom va a lo
seu i res més, si un home
cau en terra, ningú s'hi
acostarà a ajudar-lo, ningú

el veurà, serà com si no
existís, supCs que com sol
passar a les ciutats, la mar-
ginació deu anar amb exac-
ta proporció de la riquesa.

El tràfic és insuportable,
mai mai s'atura, els carrers
estan bastant malament, ja
que deu esser molt difícil
arreglar-los, perquè de tant
de tràfec que hi ha no poden
tallar els carrers, vaig veure
un ciutadà pintant les vore-
res d'un clot amb esprai,
supós, per cridar l'atenció
de l'Ajuntament.

Aprofitant que era a l'altre
banda de l'Atlàntic va visitar
Mèjic. Hi ha molta diferèn-
cia, les cases, ja són de
pedra, la gent és més socia-
ble, són llatins, al contrari
de lo que es pot pensar es
molt net, el metro estava
netíssim, no com els de
New York que estan plens
de pintades per tot, i per
tot vol dir a dedins,a defo-
ra, vidres butaques,
sótil...

Va viure dins un ambient
religiós, pensa que l'ameri-
cà no pot viure sense una
religió, i en té moltes al seu
abast, Els diumenges les
cadenes televisives en
lloc de pel.lícules donen
sermons religiosos, al-
guns d'ells, de religions
noves i raríssimes. De la
televisió també li crida l'a-
tenció, el seu caràcter esta-

VIVER3
lAtkocirA

NARIA
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Dalt del Empire State Building

tal . , o fins i tot local, els infor-
matius només donaven no-
tícies d'allà, just al contra de
les d ac.ii que de pertot xe-
rren.

La comunitat que acudia
a les cerimònies i actes reli-
giosos, dels quals era el
capdavanter el seu amic,
eren gairebé tots russos,
sobretot persones majors,
que fugiren del seu país
quan hi va haver la revolu-
ció. Les comunitats religio-
ses són molt petites, i tenen
així un tracte molt íntim.
viuen la religió molt profun-
dament. Els diumenges
després de la missa, bere-
nen i conversen plegats.

Vaig assistir a unes
noces polaques, allà on la
gent xerrava polac, la
nuvia va ballar amb tots
els convidats tal com se fa
per allà, com es lògic, la
música també era polaca.

EN PINTURAJA
ESTÀ TOT FET

Durant, la seva estada a
New York va aprofitar el
temps coneixent, coses,
emperò sobretot va visitar

museus i exposicions de
pintura, que és el que més
agrada.

Fa tres anys que va a
classes de pintura amb en
Xim Torrens, havent passat
per les etapes de proporció i
llum. Ara ja pinta a loli , so-
bretot bodegons aburridís-
sims, i agrada pintar parat-
ges.

El seu estil favorit és l'im-
pressionisme, Monet,
Manet, Gauguin, Cézanne,
són els noms que primer
surten.

Parlam del negoci de la
pintura, ens diu, que el pin-
tor forma part de l'engranat-
ge marxandístic, emperò la

pintura sobretot és creació,
única i individual, no det-
gecta les abstraccions, em-
però no l'estiren gaire,
pensa que avui en dia hi ha
tota casta de corrents i es-
tils, en pintura ja està tot
fet.

Quedam d'acord per-
què mos faci un escritet,
des cap d'un parell de
dies, vaig a cercar-lo a ca
seva, el me mostrà,
només l'ha començat, és
un esborrany, el tira i me'n
dona un altre, està fet amb
ploma emperò no hi ha lle-
tres. El podeu veure a la
portada.

Pere Calafat.

istribuidora

F,
- Articles de neteja
- Productes per a piscines

PlaçaCanOrell, 12 — Tel. 62 07 18



AMATEUR: SEGUEIX EL PRIMER

L'equip amateur continua la seva bona marxa, si bé en
els tres darrers partits l'equip ha acusat considerablement
les lesions i absències de jugadors. Malgrat a casa sols ha
encaixat dos gols, es va perdre el primer punt amb un equip
que en principi no tenia massa dificultats. Després de les
festes i el pertinent descans l'equip va baixar el rendiment al
mig del camp. Unes lesions i sancions minvaren considera-
blement el seu potencial, si bé els partit els han guanyat.
amb molt d'esforç, el que fa que encara vagin primers a la
taula classificatória, amb un punt d'avantatge sobre el Mon-
taura, equip que pròximament visitarà al Santa Maria, partit
que pot resoldre el campionat.

Amb molta diferència amb l'equip juvenil, els seus com-
ponents assisteixen als entrenaments, formen una vertade-
ra pinya i el seu comportament al mig del camp, esportiva-
ment és exemplar. I el que és molt important, és que els
aficionats cada diumenge que passa assisteixen en major
nombre als partits, sabent que al manco si l'equip no gua-
nya (per altra banda cosa rara), els jugadors faran tot el que
podran i més si cal perquè així sigui, donant en certa mane-
ra espectacle futbolístic i de bon comportament.

El proper diumenge comença la segona volta i de seguir
la cosa així, podem dir que aquest any sí que es pujarà de
categoria. I pel qui vulgui gaudir de bon futbol, el proper diu-
menge dia 29 de gener, visita al Santa Maria el segon clas-
sificat, el Montaura de Mancor, partit que com ja hem co-
mentat es pot decidir el campionat.

Esperam que l'aficionat assisteixi al partit per donar su-
port a aquests al.lots perquè els farà falta i perquè realment
ho mereixen.

z
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JUVENIL:CAL FER-SE UN
PLANTEJAMENT

Per tots és sabut la desastrosa temporada que va fer
aquest equip l'any passat, i no desastrosa pels resultats fi-
nals. Desastrosa pel mal comportament, mala imatge dona-
da i excel.lent comportament amb el que es pot dir ANTIDE-
PORTIVITATi males maneres.

Enguany pareix esser que no es volen quedar endarrera.
A principi de temporada, el qui era el seu entrenador, Pep
Martínez, ja va haver de plegar perquè no hi havia manera
de poder fer feina en sèrio. Començada la temporada, el
següent entrenador, Miquel Estaràs, va aconseguir al
manco que uns quants partits es comportàs l'equip amb
bones maneres, que tots els seus components anassin als
entrenaments i que els resultats fossin bons, donant una
petita esperança de continuïtat. Ni pensar-ho! Tornaren pel
mateix camí que abans, el que va fer que en Miquel presen-
tàs la dimissió. Juan Ramón Caballero, actual entrenador
d'aquest equip, evidentment no ha aconseguit canviar res. I
no precisament perquè no hi posi tot el que sap, sinó perquè
no hi manera. Als entrenaments acudeixen sis, set, o vuit
jugadors. Als partits, per fer-ne onze es veu amb feines, i el
comportament al mig del camp, no en podem dir res de pos-
sitiu sinó més bé el contrari.

Coses, i el que es pot dir batalles campals.
S'ha de plantejar seriosament si realment val la pena

gastar-se els doblers amb aquest equip, si realment val la
pena tenir un equip juvenil, o si pel contrari el millor seria
retirar-lo i esperar que els més petits, de no seguir el mateix
camí, el tornassin formar. L'objectiu d'aquest equip concre-
tament, és formar els jugadors perquè en un futur pròxim
puguin jugar al primer equip amb garanties de que ho poden
fer bé i puguin donar un bon resultat, per assegurar la conti-
nditat , del futbol al nostre poble. En principi la idea és la més
encertada.

Però veient els fets actuals, ¿com és possible que pugui
haver-hi qualque jugador que pugui jugar al primer equip, si
sols s'entrena i els que entrenen després paguen les conse-
qüències?. Tampoc cal comentar la imatge que està donant
del Club i de Santa Maria fora del nostre poble. Realment
s'ha de fer un plantejament i donar solució a aquest espinós
tema. 0 es retira l'equip o s'han d'agafar mesures dràsti-
ques que acabin amb aquesta situació.
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FUTBOL FEMENI

EL BARÇA PASSÀ PER SANTA MARIA

Des que ha començat la lliga de futbol femení de primera
divisió Nacional, l'equip del Santa Maria Atco. sols ha acon-
seguit un punt. De totes maneres, aquesta data resulta en-
ganosa, ja que pel que hem vist l'equip està fent un bon joc i
les jugadores es deixen totel que tenen al mig del camp.

Dels partits que han jugat a casa han tret un punt contra el
Parque de Alcobendas de Madrid, equip que té dues juga-
dores internacionals a les seves files. En principi i tota la
primera part el Santa Maria dominà el partit, i va tenir opor-
tunitats suficients per anar-se en el marcador. Però l'orde-
nada i potent defensa visitant així com la bona actuació de
la seva portera ho varen impe . A la segona part, el Par-
que de Alcobendas empren ;  la iniciativa i aconseguí
marcar un gol, que a pesar d'esser clar fora de joc, pujà al
marcador. Després del gol el Santa Maria va haver d'avan-
çar les línies, i al darrer minut aconseguí l'empat.

El següent diumenge sortiren a Barcelona, del qual l'e-
quip no sortí massa ben parat, ja que va perdre per quatre
gols a zero. El resultat ho diu tot.

I a la següent setmana ens va visitar el Barça. Evident-
ment i malgrat a l'hora que es va jugar el partit, dues de
l'horabaixa, hi assistí un nombrós públic que va poder gau-
dir d'un bon espectacle. En principi, el Santa Maria es va
avançar al marcador, empatant després les catalanes, per

immediatament tornar marcar el Santa Maria. Al descans el
resultat era de dos gols a un. A la segona part va canviar
totalment el panorama. L'equip del Barça, més tècnic que el
nostre i amb millor preparació física, posà cercle a l'àrea
local i va tenir majors ocasions de gol. L'empat vingué des-
prés d'una errada de la portera local i seguidament amb una
jugada afortunada el dos a tresdefinitiu.

En aquest partit el Santa Maria li sobraren trenta minuts,
ja que a mitjan segona part el desgast físic era molt accen-
tuat i la falta de preparació física era més que evident.

Han passat quatre jornades del començament de la Iliga i
es veu clarament que l'equip té bones idees, si bé encara no
s'ha acostumat a jugar els quaranta-cinc minuts que dura
cada temps del partit. Segurament i a mesura que vagin
passant partits, l'acoplament es millorarà, i els resultats
seran ben diferents dels que ara han tengut. El qui hagi anat
a veure l'equip al Camp Municipal d'Esports, ha pogut veure
que l'equip no fa el ridícul ni molt menys, com en principi es
temia, i que es pot veure bon futbol. Millorant la preparació
física a fi de poder aguantar els noranta minuts de joc les
coses canviaran radicalment, ja que les jugadores han de-
mostrat que ho poden fer igual de bé que la resta dels
equips.
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ENTRE FOGONS

PEUS DE PORC I CALDERETA DE LLAGOSTA

Festes passades coques
menjades. Però no sols de
pa viu l'home i encara que
les festes ja només siguin
un record, no quede altre
remei seguir omplint es ga-
vatx si potser cada dia. I
aquesta vegada és en Pere
de Can Sion qui ens propo-
sa aquestes dues receptes.
Si teniu gastera vos reco-
man sa llagosta, però si vos
trobau a fi de mes i sa mesa-
da minva de manera alar-

mant, aleshores vos reco-
man es peus de porc. De
totes maneres vos xuclareu
els dits.

«Peus de porc»
Ingredients:
2 g. de peus de porc,

xampinyons o esclatas-
Sangs, pèsols, patates, una
ceba, tomàtiga, saïm, espí-
cies.

Preparació:
SE xapen es peus de per

llarg, després d'haver-los
fets nets. Dins una greixo-
nera les sofregirem amb un
poc de saïm, hi afegim sa
ceba i ses tomàtigues pica-
des, ho sofregim uns dos
minuts i ho tapam d'aigua
que passi dos dits. L'hi
anam afegint ferigola, lloré,
pebre bo, orenga, sal i una
copa grossa d'anís sec. Ho
deixam bullir 20 minuts i
afegirn els xampinyos o es-
clatassangs sencers, els
pèsols i les patates. Ho tor-
nam deixar que bulli uns al-
tres 20 minuts a poc foc.

«Calderetade llagosta»
ngredients:

2 llagostes de uns 750
grs. cada una, preferible-
ment fresques, alls, unes
gotes de -pernock julivert,
mitja tassa d'oli d'oliva, 2
pebres verds, una ceba mi-
jana, tomàtigues, peix de
brou.

Preparació:
Bullim ses llagostes dins

uns tres litres d'aigua durant
uns 30 minuts. Separam els
cossos dels caps i les
xapam per la mitat de per
llarg. Guardam la «rn elsa»
que hi ha dedins i feim una
picada de dos alls i julivert i
unes gotes de pernod.

Dins l'aigua que hem bu-
llit ses Ilagostes hi afegim
els pebres, la ceba, les to-
màtigues, una cabesa d'a-
Ils, 5 brots de julivert, s'oli,
sal, pebre bo, i el peix. Es
bull tot i quant els pebres
són cuits ho passam tot pel
turmix.

Es posa la llagosta dins
una greixonera i se li tira sa
salsa per damunt fins que
quedi tapada i si fa falta
afegim aigua. Ho bullim a
poc foc uns 15 minuts men-
trestan hi posam un poc de
pa rellat per damunt sense
ramanar. S'hi poden posar
crostons.

M. C.

Perruqueria SASTRE

T'ofereix:
* Afaitat amb massatge especial
* Talls de cabell de tots els estils
* Tints, permanents i sobretot tractaments capil.lars

Direcció: Gabriel i Miquel Sastre

DIAGNOSTIC I TRACTAMENT DEL SEU CABELL

Gràcies per la seva visita. C/. Bisbe Perelló, 4




