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EL SEGON NUMERO DE DIES I COSES,

ENS HA PARESCUT QUE EL PRIMER NUMERO

HAVIA AGRADAT I AIXO ENS HA AJUDAT =

A SEGUIR ENDAVANT, ENS VA MOLT BE ==

QUE LA GENT COL.LABORI I SUGERESQUI=

TEMES 0 NOTICIES; N'HI HA UN BON CA-

RAMULL QUE HO HAN FET. JA HO SABEU,=

QUAN, TENGUEU.RE$ A CONTAR ENS HO FE-

(Lv ce')??,ç, ra.T
UEPI JA HO VEIS TENIU EN LES MANS
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Dia 17, lluna vella.

Es el temps millor

/ per sembrar els alls

com mes es torben a sembrarlos

més grosses serin les cabeces. Tam

134 és el temps de podar els ceps;

fan més palm i més saboros.
-

Dia-241una creixent

Es poden transplantar

tarongers

i sembrai carabasses i molona prime

recs.

El mes dš Febrer és el mes en quit

els ametlers ja estan fldrits, i

vesteixen de blanc rosat els con-

reus que envoltan el poble.

Els sembrats comencen a verdejar,

i si hi ha bones savors els fa -

vars van xerevel.los.

Com diu la cang6 :

- Febre ret abeurat

mig any assegurat

S6n també els "Darrers Dies" en

que el jovent passa les, encara

frescas vetlades, anant a fer co-

rre carros o formant estols de

fresses que donen a les nits un

aire de festa.

Dia 2, lluna nova.

Es el temps més con-

venient per sembrar

les patates i esporgar o esvellar

les 6liveres. Ja ho diu la cançó:

- Per lluna nova de Febrer

ai no

Dia 10, lluna min -

vant. Es bo tallar

les eanyas i vimet,

les han tallades al gener, y

anar a veura ses abelles, si no fa

mal temps.
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DIA 1 . Volem felicitar a Catalina

Adrovar i Vallbona i a Catalina Ro

ig i Serra en el dia del seu ani -

vers sari.

Guarda del mal de queixal.

Molts d'anys Apolónias i a Vicens

Torres i Torres, i Francesca Rigo

i Adrover en el dia del seu aniver

sari.

- DIA 2. Presentació del Senyor, Es

beneeixen les candelas.

A mes fan anys: Antoni Vallbona i

Roi, Rafel Adrover i Barcelo, An-

toni vadell i Adrover i Catalina -

Roig i Vallbona.

-DIA 3. Sant Blai. Ens Ampara del

mal de coll.

Molts d'anys a: Margalida JuliA i

Company, Esperanza Sanchez Amor i

Manuela Cabrera Almodovar.

- ?IA 4. Feli9 aniverssari a: Joan

Adrover i Bennasar, i a Barbara Va

dell Maim6.

-DIA 5. Santa Agata. Advocada de

les dones.

Molts d'anys a: Pere Maim6 i Bor -

doy, i Josep Mas i Ferragut.

- DIA 6. Molts d'anys a SebastiA A-

drover i Roig, i Joan Vadell Adro-

ver.

- DIA 7. Aniverssari de Maria Bonet

i Grimait.

- DIA 8. Molts d'anys Francesc Gri-

mp.lt I VnAA11. 	 1

- DIA 10. Santa Enittlia. Patrona de 

Barcelona. Molts d'anys Eulali m.

Fa anys Na Mercedes Gonzalez Java-

res, i Antònia Ferrer i Ribot.

- DIA 11. Una estirada d'orelles a

Na B.hrbara Adrover i Caldentey.

- DIA 12. Felicitats a Antoni Gue-

rra i Prats.

C);71 171IA/14...0. Sant Valenti. Es celebra,

el dia dels enamorats. Tot-hom ha-

uria de fer festa.

Aniversari de Na Aina Maria Binime

lis i Adrover.

- DIA 16. Molts d'anys a Jaume Va -

dell i Grimait, Bonaventura Adro -

ver i Rigo, Manolo Pee t Cabrera i

Maties Adrover i Vallbona.

- DIA 17. Comença laCorema. I fan

anys: Margalida Vallbona i Estel -

rich, i Bartomeu Barceld i Fiol

-DIA 18. Molts d'anys Tomeu Capó i

Barce16.

- DIA 20. Aniversari de Na Frances-

ca Maim6 i Vadell, i Tbfol Mulet i

ROiR



DIA 21. Aranzazu Larrinaga Gonza -

lez GORA EUZKADI, i a Na Margalida

Adrover i Caldentey molts d'anys.

DIA 23F. Esperam oue no passi "res"

Fan anys Antoni Vadell i Adrover i

Sebastitt Roig i Cerdb,

DIA 24 . Sant Macià o Maties. Advo -

cad contra la falsedat i la traIdo-

ria. Es el dia en cue l'oronella ve

i el tort sen va.

Molts d'anys Maties.

DIA 25. Molts d'anys SebastiA Zu

zana i Vallbona.

DIA 26. Aniversari de Na Maria An-

tònia Adrover i Adrover, i Alejan -

dro Alonso Heraz.

DIA 27. Molts d'anys a Na Sandra

Garcias Payme, Antonia Payeras Si -

quier, Joan Vadell i Ripo, i Mac ilk

Adrover i Adrover

DIA 28. Aniversari de En Tomeu -

Roig i Adrover.

Si hi ha cap error d'omissi6, espe-

ram que ens excuseu, ja que no ha

estat intencionat, Gracies.

Si QUARESMA VE GERMANS

I HAUREW DE DIJUNAR

SI ES PER FALTA DE PA

JA DIjUNAREM ABANS

FELICITAM ESPECIALMENT

Maria Barcelo Fiol. Amb acuest nom

fou batetjada, sa filla de- Na Maria

i En Lloreng de Na Martina. Apadri-

nada pel seu germa Tomeu i Na Juana

de Ca Sa Viuda, el passat dia 10 de

Gener.

Molts d'anys Marieta i Felicitats -

als pares i padrins.

Calonge esta de enhorabona, amb el i

neixament del fill de Na Catalina

des Camp de'n Ventura I N'Alfons.

Nasqué el passat dia 14 de Caner a

les 11 del vespre.

Enhorabona cbn a*lui als paras

! padrins.



ES CAR2ITX0. REVETLA SANT-ANTONI 33.

73caro maw
Ja vai r sentirli dir, a n'en Marc

de :7a. lanca, cue a Calonge, te-
.

niem el sonador de tcnades mallor

is jove del men.

idô el, en Simon Paulo, com en Mo

:.art, ja en la seva infnicia 	 va

demostrar tendèncias musicals. I

4s cue a dins d'an ambient 	 tan

I quant tornava d'escala, venga -

donar-li a n'es guitarre i 'bones

cantades.

La seva fama ja és tal cue es so

nadors veils li fan lloc ouan va

als balls a fora roble. I noltros

creim cue de seguir per aquest ca

mi rrest comprarem oualaue 	 dicc

seu. Au idô Simon si mos dones

aouest carritxo.

	ros-ici com el de caseva, cue por	 - Alo primer sonava ces castenvetes

ta ja un parell de .57eneracions de 	 - Al guitarro després li don

sonsdors, hi va trobar el 	carni	 - Ara el violl ja sap sonar

fressat. 	 - I noltros venga mambelletes.

PEP MARI•TS



, 	 \ .
A. totes les cases d.e Calonge

s'han cuinat caragols, \\ \\ \ \
\ \ \ -,..

\un plat tradicional, que és mo-
\ \	 11

tiu de festa i al que se convi-
NN

da a parents i amics.
 \\

\
,N\	\\ .1 \

Na Ventura de Ga'n Gustf \— .\\ I
‘ 11'

mos ofereix una manera de ci-

:D,PSiOrgSq.e.Itr416S'bdn'lletSp-mi'
•	 •

llor si les l posen una grapada

de farina,, , i dqsprés d'un pa/sell

,
gua i ben dagotats.

,

Se posa una pella en es foc amb

////	

t 1.---
un bon raig d'oli, ouan . és' ca

I	 I	 -
lent s'hi tiren es caragols amb 1

1
una bona grapada de sal i has -

tant de“prebe-bo t:	 i I \

No se poden descuidar de onar--^
///

los voltes durant l més o manco,
<1._,

una hora. Cuan s'esuma s'aca,

bal s'oli ha de quedar clar i es

caragols rossos, i és quan aga-

fan es seu punt.

i

d'hores,ise tornen passar d'ai-
'	 I

N
LP)

que ses

r •

caragoles són

	

/ 	
N.....,

naraos,/ que varia un 1000 de la

habitual i clue es idónea com

	aperitiu. 
	 \

/

Encara

bones

sén es boquers lo millor

i tan bone se clovella és

com ho és es bassj

tv.........*Adllb••••••.••••••••••••••••••••••••••••..........7..Com.
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El 13 d'Octubre de l 'any  1986

en Tomeu des Molí va partir de C lon-

cap a Osca per començar la carrera

I de Medicind...

.- Ja feia temps que ho haVia pensat

.- SI, des de que vaig comengdr el

bdtxiller, 	 dbans, jd tenid ben clas

que volia ser metge.

.- Conte-mos com varen esser els teus

primers dies per Osca.

Osed es mes un poble que und ciu-

tat, Es pot compdrdr d Inca. Quan

vaig drribdr coneixid poca gent, però

avit v..rem esser un bon grup d'amics

de moites parts d'Espanyd (Leó, Burgos

Muro, Ciutat de Mdllorcd...).

Se gent d'Osca es mes obert- que la

mallorquina i tot d'und se interessa

pels estuuiants mdllorquins perque

a la gent de Adllorca (ja que som
4

illencs) ens veuen ex5tics.

Però hi vares estar poc temps per

SI, und setmana d'esprés vaig con-

seguir mdtrictld a la Universitat de

I Saragossa.

.- Conte-mos ara com és Saragossd

.- Saragossa es coneguda per molts de

culongins. N'hi ha que hi passaren

derdnt la guerra civil, i ltres hi

ban estdt de visita. Molt a gent 
dvidt

la rel..,.ciond en la B-sílicd 
del Pilar

o el riu Ebre, però all  hi ha moites

coses m46. Es una ciutat entre Parmi

i Barcelond. Hi ha un gran passeig

sembidn-t-a les evinguaes de ciu-

:t t on si realitza ld vida comercial,

A la part vella, vora el Pneu., cone-
guda com "El Tubo", hi fan molt bones

"Tapes". La vidd juvenil se repdrteix

d un parell de llocs a on abunden

molts de bars i poques discotequffi,

Hi ha la zona de "los pijos" a on la

'gent va molt ben vestida, i la zona

de "los xoris" d on la gent vd vdstid:

de qualsevol manera.

.- Conte com passes ld setmana.

Molta feind! els estudis de la facul-

tat són molt més difícils que el bat-

xiller. AllL som jo que he de decidir

Ajlan he d'estudiar i quin temps, nin-
gd t'obligue. Cada did tenc classe te-
orica de nou a dues, d més tenc class(
prli.ctica de laboratori,de disecció,

i de psicologia a altres hores.

L'hora baixa l'aprofig per estudiar
4a. que conv4 dur la matria al dia.
Quan estic cansat surt d fer un poc
d'esport o fer und volta. Els fin

de setmanes els dprofit per descansar

i moltes vegades feim festes a la re-
sidbncia, a vegades feim escursions

pels voltants de Saragossa.

La vida a un col.legi major és molt

interesdnt, és fLcil coneixer gent de

molts de llocs. Som doscents deu es-

tudiants de tota Espdnyd, dels quais

'vuit SOM mallorquins que estudiam

però també -ft'hi ha que es-

-tudien veterinLrid. Jo crec que d tot

Saragossa hi ha cent cinquanta estu-.
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liScal en Catonge r

•re Sbaël:frifarde7eiterci 	 ,
'4001nte .pégl-

sV	
j

aabordiqo'sp•ds;
:y diversos ternas de Interés
rOjtof kitgiest 006afirril'an •
los responsables de la publica
Ol6n,- del mon hi ha coses per
•contar que .7 poden ..-Interes-
sar,nosAant o més que les que
puguin :Ofertr-se en el mitjans

.d'altres 'flocs 'eis guais mal les
rios contardn'.7bles') coses
'-kitie as( se dendmina la nueva
i‘ pub1icacIón7tiene,, en proyecto *,

•' -aparición con 'periodicidad !
ensual;contando con un gru-

Po de enfuslastaSPerionas de
la localidad como redactores y I
colaboradores. Bienvenida sea !
Ia' nueva revista y que tenga 1
muchos dies de vide.

ENS COMPLAU LA COLUMNA AMB

LA GUE EL "DIARIO OE MALLORCA"

ENS ENCORATGE A SEGUIR

ENDEVANT;

MOLTES DE GRACIES;

F

ViO4:01,!,
SANTANYI. 	 localidad de

talonge,''Pertehéciente Xnu-
.nlcipiO de Santanyfacaba ¿le
lanzar ling nueva publicación, la
cual, según sus editores; 'not-

. .tros;i4I'gquest rédolet , de
Mallorcasom el protagoniS-
tesIsprosiguenAquest
mer número, fet a l'atropellada,
és 	 d'una planta que encara
ha de treure les fulles, les fors I
el fniit.ISI entre tots lá regam,
en pódrem . treure bon fruits,
quenospodránserdeproffri. .
. -nueva revista, en su p-A--

mer númeid.'PerteneCiente

t"Dja16-4667
:nueva 	dP
infoirnápiO4 -•.40,

3.

'

diante mallorquins.

.- Apart dels estuais fas altres ac-

tivitats?

Si, enguany amb altres del col.legi

hem d cidit fer mes sortides a les

estacions d'esqui i altres muntanyes

i també amb un col.legi major femeni

preparam una comedi que volem oistre-

nar per Pasqua.

.- I com és el teu col.legi?

_ w.gt4 molt hen eiuip,,A. tant pels

nim teatre, cinema, camp d'esprts,

piscina, gimnasi, bibliotbcd, revis-

ta col.legial, etc...

.- I que penses del futur?

.- Tura el carro, ara.som a segon

me queden quatre anys anant molt bé,

llavors m'heure d'especialitzar en

qualque cosa, me queda tot aquest tem]

per pensar-ho.

Ja ho sabeu prest tendrem D. Tomeu

des Moli el metge nostro. Sort amic.

MATI ES.



Un temps, la carretera quo ens

uneix. amb a'Alqueria era un ca

mi s sina solitari, un carni

tranquil i ple de serener, que

imposeval al menys en alguns

dels seus indrets un cart -

grau de respects supresticióst

Efectivament, all& on el carol

s'endinsa pel torrent de ca'n

Espina, es deia que els ves-

pres foscos alguns havien ten-

gut un encontre amb un ósser-

misteriós I de l'infernque ha -

vien vist correr a una veloci-

tat sobrenatural 	 entre les-

ombres que enfosquien el to- -

rient. -

Per aquels dies, l'avi Joan) -

Gusti anava un vespre si i -

l'altre tambera fer la cort a

l'avia Ventura que aleshores

vivia a ca's amitjers de ca'n

Barres. Ell no se tenia per un

home peruc s pero si que sentia
A

ses cames mes jutjeres i es -

llac es feia opriment quan era

a l'indret del cementiri o pa

ssava per on es deia que la -

bruixa rondava.'

no voldria el desti o que

una nit de mitja lluna Emile -

quo les boires dotaven de movi

ment a les inquietants ombres

de les vores del cami s que san s

plantada damunt les ginyas es

vaia la forma indefinida de la

bruixa.

Teniu per segur que l'avi ace-

b& les rialles. El seu cap ca-

vil.lava d'apressa, mentre sen

tia una calor freda que li pujá

va de l'esquena al clotell. En-

va treura la conclusió, que si

reculava, la bruixa tenia avan-

tatges, i aixi s reunint tot el

coratge que li quedavaleen.

coman al m6s Alt, i posant la

m& a la butxaca alla on sempre

hi duia el seu ganivet, es dini

gi dret cap a la bruixa; Quan

quasi començava a dubtar de la

save decisi, tota le por i te-

mença que sentia, se li muda -

per un sentiment, primer d'ali-



vi, i despres de hilaritat. I —

haurieulehaver sentit res plen..

dir les seves rialles, quan se

n'adona que la bruixa era es ca

d'En Tanca, que anava perduat.

ja feia un parell de setmanas.

L'endemit, al cassino del poble,

la gent parlava de com en Joam

Gusti, havia desenmascarat la

bruixa del pas de ca'nlEspina.'

Pep lvta-t-■ vvev,,r

Qub és aquest dimoni de la foto ?.

Dorms IA, el seu nom científic és

"Myotragus balearicus", darrera

aquest nomot, hi trobam un dels

primers atemptats ecolbgics de

l'home a Mallorca. Aquest animal

que pot semblar—vos una cabra va

ser extinguit dels boscos j de al-

zinas j mallorquins quan hi arribá

l'home ara fa uns cinc mil anys.

El myotragus era en realitat un

petit antilop que en edat adulta

feia l'alçada d'uns SO cm.,

tenia la particularitat, de que

les dents l'hi creixian com les

rates, és ha dir durant tota 1F

seva vida, per compersanaos 	 es

veia obligat a rovegar continua—

ment, segurament materials durs

com soques o liquens.

Quan apareix l'home per primera

vegada a Mallorca el myotragus és

comportava sense por davant

deixantse agafar ncilment

i propiciant grans cagades per

'part d'aquest. I aixi fou r;pida-

ment exterminat un dels escasos

animals que eran propi i únicament

mallorquins.

Darrerament s'han trobat indicis

de que es va intentar domesticar

pars va ser desplaçat facilment per

els animals qua i'home introdui
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L'apel.latiu "Xueta"

apareix per primera vega-

da en els processos cele-

brats en Villa en 1688,=

quan nombrosos reus feren

constar en les seves de-=

claracions que ells i ===

tots els seus-avantpas- =

sats són "de casta i gene

ració dels del carrer Sa-

gell, que comunament ano-

menen "xuetes"", el signi

ficat, segons ells matei-

xos, és el mateix que ===

cristians nous, conversos

de jueus.

Fou en 1679 quan per

primera vegada, en tot el

segle, s'exposà pública-=

ment l'origen jueu de ===

gran nombre dels moradors

del carrer Sgeli.

En la nostra illa ja

existien jueus quan En ==

Jaume I la conqueri en ==

1229. La morisme fou ex-=

pulsada o anihilada en ==

gran part; els que queda-

ren foren convertits en =

esclaus; els jueus no fo-

ren molestats, però ten-=

gueren que abandonar les=

possessions que tenien en

els millors punts de la =

ciutat, i es foren esta-=

blint en una espécie de =

"ghetto" que rebé el nom=

de Call Major. Ana vi- =

vien tolerats i es guanya

ven la vida com a artesans,

metges i prestadors. Pere) .

es donava la peculiaritat

especial en aqueixa comu-

nitat, que consistia en =

tragar cartes de navegar=

que contenien els més ===

alts coneixements geogrà-

fics medievals. En la "Bi

bliothèque Nationale", de

Paris es guarda el cèle -=

bre "Atlas Catalã" que ==

acabà en 1375 Abraham ===

Cresques, que pertanyia a

una familia que treballà=

per a els reis de Catalu-

nya i Aragó.

Un esperit de convi-

véncia existi durant els=

primers temps de la con-=

quista catalana com es re

xuest:e s nallorvins
airlytit-4,(<30:RAL



flexa en l'obra literA .ria

que escriví Ramón Llull =

amb el títol de "Libre ==

del gentil e los tres sa-

vis". Aquest gran exemple

de tolerància i convivèn-

cia no durà molt de temps

a l'illa. En 1391, el ===

Call fou assaltat, saque-

jat i corregué la sang. =

L'episodi té una base que

ho fa diferent de tots ==

els altres casos de into-

lerancia que anaven oco-=

rreguent en altres bandes

del món. El territori de=

Mallorca estava sotmés a=

règim feudal, a parts i-=

guals entre el bisbe de =

Barcelona i el rei. Els =

privilegiats descendents=

del'S conqueridors duien =

bona vida; els pagesos, =

en c canvi, coneixien uns =

temps difícils. La lluita

entre les dues parts dura

varis anys fins que, el 2

d'Agost de 1391, de sis a

set mil pagesos es congre

garen davant la porta de=

la ciutat de Palma. Per a

fugir del motí popular, =

els senyors es refugiaren

en el Castell de Bellver.

Per a aplacar als revolto

sos, els nobles enviaren=

agitadors que feren circu

lar la veu de "sols els =

jueus són la causa dels =

nostres mals", amb lo que

desviaren l'agressivitat=

dels pagesos contra els =

jueus.

Durant quasi be cinc

jornades la ciutat va es-

tar en mans dels amoti- =

nats; tres-cents jueus mo

riren. Després de sofrir=

en la seva carn la violén

cia i el terror, molts o2

taren per convertir-se al

catolicisme; el Call fou=

reconstruit, per() gran ==

part dels seus moradors =

eren oficialment conver-=

sos.

En 1492, vengué l'ex

pulsió dels jueus decreta

da pels Reis Catòlics, pe

re) no es mogueren de Ma-=

horca els jueus conver-=

sos, que continuaren esta

blerts en el Call i que =

conservaren les seves cos

turns. En 1691, una part =

d'aquells conversos foren

processats en "Autos de =

Fe" per haver caigut en =



En 1391 el Call fou assal-

taci, seouetjaci i la 	 sang I

la práctica de la religió

prohibida.

La igualdat davant =

la llei, proclamada per =

la Revolució Francesa, ==

fou concedida igualment =

als habitants del territo

ri espanyol per/Ia Consti-

tució de 1812. L'acontei-

xement fou celebrat pel =

xueta Bartomeu Valenti, =

qui dona una gegantesc ==

banquet en les Rambles a=

tot quan pobre, o qui fos,

es presentas; pareix que=

sumaren 3.871 els assis-=

tents. Però l'alegria du-

ra poc temps, ja que amb=

el retorn del rei Fernan-

do VII se implantà altra=

vegada l'absolutisme. Els

ultres donaren els seus =

vives a l'Altar, al Tron=

i a la Santa Inquisició,=

i els xuetes foren insul-

tats i apedregats. Però =

l'edifici dela Inquisi-=

ció fou derruit en 1823 i

la reabilitació socials

dels conversos prosseguí,

encara que molt lentament

Fins 1837 no foren adme-=

sos alumnes xuetes en ===

l'ensenyança normal. En =

el camp eclesiàstic hagué

d'arribar l'any 1881 per=

a que es tolerassin uns =

pocs interns en el semina

ri si duien llinatges de=

conversos; fins 1963, en=

que es nombrA un capellà=

xueta com a beneficiat de

la Seu, cap d'ells pogué=

arribar a rector o canon-

ge.

Els vells rencors, =

producte d'una religiosi-

tat mal entesa foren de-=

ssaparesquent i enterrats

en tots els llocs de la =

Peninsula en el transce)-=

rrer del temps; però fins

fa ben poc, pot dir-se, =

a Mallorca s'ha mantingut

el fenómen de considerar=

ciutadans de segona als =

descendents d'aquells jue

us convertits al catoli-=

cisme ja fa cinc-cents ==

anys.



CONSELLS PER. MANTENII: O ;U▪ XUPEitAR SALUT.\ 	

AlLuns des factors naturals que Leneren vertedera salut s6n

. (eis seients:
SI

	itt U.espirar l'aire m6s pur possible. Dormir amb la finestra o-

berta a l'estiu, i un poc oberta en l'hivern. No freqqllentar els llocs

massa pol.Jucionats, amb fum de tabac, les ciutats,

gr Colgar-se prest i aixecarse dijorn. Jormir al4manco, vuit hol.

res. Convé que les gestes siguin dluna hora. A ser possible cercar al llaro

del dia uns moments de relaxament.

7,!ft prendre el sol uns trenta minuts diaris tot llany, pers mai

en un sol massa fort.

* Alimentarse amb aliments adeq,!lats al cos hum;',..:

Fruita fresca, fruits secs, fruits oleoj_noses, verdures l hor-

talises, llegums tendres i seques, cereals germinats, mel, petites quan -

titats de formatge fresc, formatj6, cuallada i ioL;ur. Procura que al.man-

o el 73	 dels aliments siuien cruus. lanjar amb moderaci5, no,a4s si hi

gana, i aturar-se en sentir-se satisfet, manjar en tranquilitat i ale—

-ria. Salivar i mester b6 els aliments, ,,;audint els seus sabors.

DEscançar l'estomag vint i quatre hores un dia per setmana.

Per example, no menjar entre dinar i dinar(Conv4 que si-ui un dia de des-

cans)

* Fer exercici fisic adeqat a cada persona: caminades, Linm

tica l basquet, tennis, natació

*Tenir treballs i aficcions sanes, constructives i satiSfactS1-

ies.

* Estimar i esser estimats, a tots els nivells.

• Treoallar ia nostra ment esser cada vegada niés pacifies, me' -
I

sans i mes felissos l. col.laborant a favor de la pau, li armonia amb la naL,'-9

turalesa i la vida sana.

Teniu-vos esment i frulu la vida

- Nlquel Gusti.-

.



De esquerra a cireta:

Els primers motoristes.
OD s

- Un Sant anyiner
- Dami dies Corrals Nous
- Tiá dies Clos
- Tomeu Tanca
- Paume (SiHOrta)
- Pere Pons (Alqueria Blanca)

Aquestes motes varen esser

unes de ses primeres que ro;

daren pels carrers de CalonL:,

Aix6 fa uns 33 anys.

Llavors una moto costava u

nes 15.000,-pts. ara fa ria.

lles, per' s() en aquells temps,

per Luanyanaes, hi havia mol.

tes bores de feina en el so:

Sa seva velocitat punta,

•f.arga d'empenya era de 90 a

100 Km/h.

motc siinventá l'any 16;

per En H. Hildebrand, el qui

copla un motor d'aigua a una

bicicleta; després desuasi

anys arribá a Calonge.

Ses al.lotes també ho volien probar. En Joan Marines i En Pau de Na Blasi(

mb cara de velocitat,



I. 	 •ravglitirtISSaa

Cap6no sabiem que En Sebastib.

m4s

les

po-

diu

Bruce Sprinting. Se cose que

el va sorprende va esser que

perlas de Manacor fossin tan

pulars l -per aquela indrets,
En el primer ndmero ferem menci6

dels Calongins clue viatjaven,

fos pels Estats Units de Nort-A-

merica. Ja fa unparell de dies

que ha tornat, i ens ha contat -

un parell de coses.

Va estar cuasi tot el temps per

La Florida. Ell no esperava cue

all  hi hagu6s tants "d'hispanos

com per aquí, i xerrant el caste

1lb. va poder entendrer-se per

tot. Va anar tembe al poble d'En

que n'hi ha a tots els mostrador

de les joieries i que s6n molt -

cares

L'amcrEmToni Roca i sa dona.

A una mota hi caben dues persones, un ca,
dues escopetas l ses taleques i es conis.
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Com voltros bé sabeu, tot

allb que ara 4s Calonge l =

Santanyi i. Llubi fa molt=

de temps va esser terra =

de moros, i ho va esser.=

ms de tres-cents anys. =

Al llarg d'aquells temps=

passaren coses realment =

curioses. Aquesta que vos

contam és una.d'elles.

Un dels pocs homes rics =

que llavors vivien a Medi

na Maiurga (aixf anomena-

ven Ciutat) era En Cardull

Bectret, ric comerciantp=

parent del que aleshores=

era l'Emir de les illes.

Molt prop a on hi=

ha Son Perdut ell hi tenia

una casa amb uns exube-,..=-

rants jardins. Allà hi so

lia venir tot el temps ==

que els negocis li perme-

tien..

Aquest home tenia tres db

nes4 però ni aixi n'hi ha

via prou per llevar-se la

fortó que arrossegava. Un

vespre de bona lluna, es=

pasejava pel seu jardí.. =

Hi havia una fonteta i al

mig una estàtua que molt=

li agradava.. Era una anti

ga estàtua grega, una db-

na en pel, i com què la =

religió musulmana prohibe



st;
Macià Tromu4

4

1:1A0vtiv4ÓZ

CODOSA

IMATGE D'OR
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HEM D'AGRAIR •  IMATGE D."OR LAEVA

AJUDA CUE VA FER POSSIELE LA .3ORTIDA UEL

PAILER NOMERO DE DIES I COSES.

ix aquestes coses la te-=

nia ben amagada a un lloc

del jardí a on no hi dei-

xava anar ningú.

Aquell vespre totes les =

seves dònes eren a ciutat

i com que la fortó se'l =

menjava, va demanar a Alà,

sabent que no li agradaria

gaire, que convertís l'es

tàtua en una famella de =

carn i bs. Quina seria la

seva sorpresa cuan l'està

tua va baixar del seu pe-

destal i es va dirigir ==

can a ell.

Desprs d'un parell de ==

grape jades per entrar en=

situació i havent compro-

vant ben bé que aquellos=

popes eren autènticues, =

el bon home es va disposar

a pegar un ninyol..

El pobre no s'esperava ==

que a mitjan funció l'es-

tàtua es tornàs a la seva

forma habituai, es dir, =

de pedra.

Diven que els vespres de=

bona lluna, si teniu "fials

pensaments " i escoltau bé,

per aquells indrets, es =

-pot sentir el jlnjol cue=

acudi nobre home va De—=

gar cuan l'estàtua li aco

pà.

FAN FALTA JOVES que 000rtin
ALEGRIA ois qui eston immergits en
un submón de tristor i d'arnorguesa.



se als inicis de l'Era Primk.ia

( de 600 a 300 milions d'anys ends

rrere)la zona a en ara estan situa-

des les Illes Ealears romanien da-

vall les aigries d'una. mar de l'in-

terior de Pangea, aquest 5s el nom

de 1nic continent que hi havia a

la terra 1

e. 4 va_ a iet4A ,...

Quan la vida començà a formar
Carbonffer-

5
-trteitwmc ipi

Devonl\a. VIA&
4

I

mars epicontineniol,

poc	 profunds

mars profunde

Periode carbonifer.
Era Primária.

Perrnisa

444444wf4

moues continental,

El fetfet que acuesta zona estàs cu

bErta per les aigües ho sabem amb m6s=

certesa de la era secund5ria ( 300 a =

milions d'anys endarrere ). D'aques

ta era els cietifics han fet una

construcció de com devia ser aquesta =

part de la Mediterrània ( fig. 	 ). El

nom que s'ha donat a aquella mar és el

de lotis. Les roques formades en amies

ta era tenen gran quantitat de fessils

d'algues, cupinyes i caragols marins.

l'Era Terciària ( dels 70 als 2 mi-

lions d'anys endarrere ) a la mediter-

rnia occidental nort havia emergit un



una gran extensió de terra ( fig. 2. )

en la qual hi estava inclosa tota la

zona de l'arxipièlag balear. D'aquesta

kpoca sabem, pe s fbssils trobets, qua=

era una regió d'aiguamolls i llacunesi

El clima i la vegetació era tropical,

i els grans reptils hi habitaven.
-,•,' st 	 • ,-• ,^1. -,^-.-- .---•

Terciarl

Allb que ara és el pla de Mallorca

podia oferir una imatge semblant.

Al llarg d'f.abueàta mateixa ere i=

aquesta zona es va anar enfbnsant i a

la segoma meitat cresuesta era agues

ta zona del món era, més o manco, com

mostra la figura 3 Perbsal final de=

léra terci&ria allô que definitivament

serien les illes Belegrs javia energit

0	 • • 

PANGEA va comen

9ar a dividir-se

tirtA., 3

i fformava peninsula coneotada a la Pe-	 Periode eoce
Era Terciária.

nimsula ItArica talment com mostra la

figura 't

Al,final de l'era Tercik.ia , de

forma albita varen desepareixer els u

pans sauris i a la Terra començaren a

regnar eis mamifers.
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prof undtri

Quaternari

masses continental.'

mars epiconlinentals
poca profunds

se va formar amb Ii els seus enuoltants

l. derera surtida de devil les aigu-

es,

Co v•tpa- ra.nt et row. p5 (z.1..e. km nec& ss tut Ca. -
vt. doi- pot A.reibar 	 awru.mt aubtb les

ret-.4 &lm rm
.& cuk e.A cia.weie 90+1 	 KR_ roktr 1,‘

tore  4.4 torm 	 vi'do. en ?exit' de%oir.

Final de la
Era terciaria

Principis de'
l'Era quatern5.
ria

(. egv ria- 5.

C-itivru.
El. ciu 	 S

•
LA SALUT DE L'HOME ES UN REFLEXE DE LA SALUT DE LA TERRA.

•
HERACLIT (ANY( 540 a. da C.)

A principis de l'era Quaternaria,

fa dos milions d'anys, va començar a

evolucionar Ilespbcia humana. Les Mes

Baleare seguiren constituint-se tal com

motren les figuresS,6,4I „
L'home no es va fer present a les

illes fins als cinc-mil anys abans de

aleshores Mallorca devia ser un

gran alzinar.

El sol a on estN establert Calonge
Era Quaternbria.
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:ORRECCIÓ DE BARBARISMES

referents a: CAMP I PLATJA

HORITZONTALS: 1. Ens presideix des de l'Altar. Diu egipci. /
2. Veu de comandament. Dues iguals. (Al revée)
número /. 3. Acció de riure. (Al revia). conso-
nanta consecutives. / 4. (Al revésa afirmació.
Nota musical. Zero. 	 5. Consonant. (Al revés)
estirà despert fins tard. / 6. Acció d'esperar.
Nota musical. / 7. Ganes de dormir. Vocal. (Al
revés) peix mengívol.

VERTICALS: 	 1. Mal nom propi de Calonge i S'Horta. / 2.
Part del ull burnt:. La sensacid de l'olda pro-
duda pels moviments vibratoris regulars. /
3. Abrev. de quilogram. 12 vocal. Lletres de
pena. / 4. Organ de la visi6. Nota musical. /
5. Pronom pers. de 13.32 persona (masculi). En
aquest moment. / 6. 50 en nombres romans. En
aquell lloz. 7. Lletra que fa el plural.
Abrev. d'Atmósfera. Consonant. / 8. De color
torrat clar. 34 pers. del passat del verb esser
9. Llinatge comú a Calonge.

EN CAP MOMENT HE DUBTAT QUE LES

DONES SON CURTS. DESPRES DE

TOT, DEU NOSTRE SENYOR, LES CREA

A IMATJE I SEMBLANCA DELS HOMES

GEORGE ELIOT

0.•

Barbarisme Forma correcta

ABONAR
	

adobar, femar
CENTENO	 sègol
FIERA
	

fera
GANADER	 ramader
GANADO
	

bestiar
ISLA
	

illa
MONTANYA	 muntanya
PAJARO	 aucell
PLAIA
	

platja
RED
	 xarxa, filat

SOMBRA	 ombra
VERANEIG
	 estiueig

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

JA SE QUE DEIM MOLTS DE DOIS

PERO NO EM PENSAVA MAI

A LO GUAPO DIR—LI "GUAI"

I A SES.LMAMES SES "BOIS—BOIS".

En Jame Frare



giresse
Bitdevinaall e
TE CERRES I NO ES POKELL;

COSTELLES, I NO ES ANTEL

CORONE, I NO ES CAPELLA :

ENDEVINAU-LO DE AQUI A DEMA

ME PESA PEROUE NO EM PESA

SI EM PESAS NO EM PESARIA

I ARA PERQUE NO EM PESA

TENC PESAR DE CADA DIA

CINC SON ELS Eaus QUE S'ARADA MENA

ES CAMP ES BLANC I SES LLAVORS NEGRAS.
srd...4.4..t.i6vvidl et. -Yvtg-D

;TRES CAVALLERS PASSAVAN

'TRES PERES PENJAVTN

1CADASCU EN PRENTOE UNA

EN ROMENGUEREN DUES




