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Ja es aqui el Marc, que es tin

gut, per un dels mesos mes vari

ables del any, ja que esta situ

at al transit, del hivern a la

primavera, i tant li fa donar -

nos dies de tempesta com de bo-

nança.

Pel Marc? les abellas fan els ai

xams mes primerencs, i les po -

dem wore que traginan enfeina-

des, per les garriges, sempre

revoltant les flors mes belles

i cridaneres.Atirtft  

Dia 18, lluna nova in

flueix en els ails

/ que es sembren en el

seu periode, llur cabeces, surt

ten petites i formades per un

sol gra d'all molt gros.

	  Dies i coses 3.

Dia 25, quart creixent

sembrar es molons, co-

gombres, carabassas i

ciurons. El juavert que es sem -

bre a dins aquest mes no fa lla-

vors fins al segon any.

Dia 11, quart minvant

d'aquesta lluna no ha.

de passar el podar -
d(e	 60'
ses parra3 i els arbres tardans

com els magraners. S'han de lla

urar es camps i xircolar es sem

brats per tal que no hi arrelin

ses males herbes.

41 Sant Albi. Patro del vi,
4L es el moment de l'any mes

bo per a tondre.

Molts d'anys a Na Joana Adro-

ver i Vallbona, ( de Ca Sa Viu-

da ) a Sor Maria Miguel i Cia

dera.

Sant Simplici. Un dels Cale talans que s'han assegut

a la cadira de Sant Pere, aom a

Papa.

Molts d'anys a Na Aina Maria Jt....

lia i Adrover, ( Aina Ms de Cas

Fuster ) Na Margalida Maim6 i

Maim6, ( Na Margalida de S'Usi-

na ) i Na Me Antonia Vallbona i

Vadell, ( M* Antonia de Ca's Fi

deve ).
Molts d'anys a Na Frances

ca Fuster i Mascara, An -

gelina Gámez Maldonado i a Sor

Teresa Oliver i Dominguez



'Felicitais a Antbnia Prats3 i Gay..

Molts d'anys a Jaume Va-

deli i Rigo.

Fa anys EnmMiquel zAngel

Molts d'anys a Rafel Adro

ver i Oliver.

Aniversari de En Guillem

44. Juli4 i Adrover.

4 Molts d'anys a José Anto-

nio Guerra Expósito i a

Pau Vallbona j: ¡drove'

Sant Tomas d'Aquino patró

ISh dels estudiants. Fart anys

En Jose Marla Plaza Nieto, En

Josep Binimslis i Garf, ( l'amo

En Pep de Ca'n Pep Ferrer) i

Guillem Roig i Julià, ( En Gui-

llem de 9a Vinyota).

tlit Molts d'anys a Guillem

Juli i Adrover i a Juan

Manuel Campos Guerra.

Aniversari de En Fran-

tt cesc Vadell i Grimait i

de En Xavier Juli. i Horrach.

Aouest vespre es fa la "crema

de les Falles a Valencia, una

de les festes mes populars

Pasos Catalans.

Fan anys Na Francesca Rarce16

i Roig i Na Catalina Adrover

i Amengua]. (Madó Catalina de

Na Blanca).

lipall Molts d'anys a Sebasti&II Adrover i Roig i a Juan

Jose Larrinaga Roldén

Una estirada d'orelles a

Nadal Palmer i kmenpual.

Molts d'anys a Carlos Es

tevez L6pe7 i a Maria CA

p6 i Adrover.

liNt Fa anys En Bartomeu Adro

ver i Raroe16, ( En To-

meu de Ca sa Viuda ).

H Aniversari de Antoni Adro

ver i Alou i Antoni Estel

rich i Adrover.

Molts d'anys a José Jim4- .

nez Romero, Rosa Maria Va

dell i Bonet, Francesc Adrover

i Rotger i a Elisabet Adrover i

Rigo.

fiv Sant Josep. Patró dels

Fusters.

- De Joseps, Joans i ases

- n'hi ha per totes les

C ases

Dies i coses 4.

O Peliç aniversari a Barto-

meu Adrover i AmenRual,

( L'amo En Tomeu d'es Molí )

Dijous Sant.
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Basta mirar-lo per temer-se'n que

en Toni ho té tot per triomfar en el

futbol: és jove (22 anys), bastant - iegreit* 	AP

alt, hi ha un bon capoll, i amb mol-

ta força física.
6111.115;Nii (bee% C1(06

Fa molt de temps que el conec_i -

sempre l'he vist amb una pilota als

peus tant jugava a s'era vella de- 00 0
5

0
Sa Conca, com a ca seue, amb una pa

els partidets que feiem davant ca

meva a un camp de uns deu metres de

llarg on sa porteria era sa porta-

ssa des cotxe fins que arribava mon

pare i no volia que copejassim sa -

porta i s'acabava es partit.

.... ..	 e
s	 ...,	 ,....	 o s

Ir 	 04, ..--	 0 sa%
raula alla on sevulla. Tots recordam 1 6 .0 	o.:,	 , A., oso .

1

; zr 4

1 'id

Vares començarcomengar de molt jove a jugar en sbrio... sí quan jo anava a

escola a santanyí molts dels meus amics se varen apuntar per jugar

els infantils, me va fer ganes i després de xerrar amb els de ca -

meva mi vaig apuntar.

Sí ja m'en record que partions els dissabtes horabaixa amb ton pare,

en Pep marinons, en guillem de Sa Conca i td cap a Santanyl a pa-

ssar l'horabaixa.

- Com varen esser els teus inicis per Santanyí? 'Realment bons, so-

bre tot tenc molts bons records del meu primer entrenador: en Jose

te.

- Cbm eren els entrenaments? Se basaven sobre tot en millorar sa -

part eecnica, sense oblidar sa part física. No eren tant forts com

ara.

- Quina campanya recordes amb més estima? Sa 81-82, llavors jo era
el capitl dels jovenils, i vaig anar a jugar amb els grans de ter-
cera un parell de pics.

Dies i coses 6.



- Qua et va faltar per triomfar a 3-g divisió amb el Santanyí? 	 Sa

temporada que em va tocar jugar a tercera va coincidir en que feia -

es servei militar, i mai tengué una preparació física bona. Pert es-

tic segur que l'any que ve hi triomfaré amb el Cala d'Or si hi jug.

- Quins objectius t'has marcat dins el futbol i particularment en-

guany? Simplement seguir jugant fins que pugui o me cansi; enguany -

!quan torni estar bé de sa 	 m'agradaria tornar a sa titularitat i

fer molts de gals per pujar a tercera.

- Definit com a futbolista... No som molt treballador enmig del camp,

me costa molt conseguir una bona preparació física, tenc alts-i-bai-.
xos de joc i bas el meu joc en sa velocitat i remat bastant bé de cap

- A qui t'agradaria semblar-te? Admir sa facilitat goletjadora de 'lel

manito tequila gol Hugo Sanchez".

- Qué te fa falta millorar? Tal vegada, sa tècnica individual.

- Qué opines de la vasa arbitral? No sé que te tenc que dir, per  hi

ha arbits que pareix que qualque pic s'equivaquen aposta per lo que

no trüb molt que en ferin qualcun.

- Te consideres ben pagat?

Avui me conform, per l'any que

ve esper cobrar més.

- De no haver jugat a futbol quin

esport t'hauria agradat practicar?

M'ha fet sempre molta il.lusió sa-

ber jugar e tennis i fer ballar pe

ssetes dins un garbe11.

- wins equips te fan més por de

preferent? Pot esser el Cardessar,

Felanitx 	 perb noltros no en --

perdrem d'altre.

- Ha arribat's'hora d'acabar ja --

que en Toni t6 pressa per anar-se'n

a Manacor a veure na Maria.

MATIES

Dies i coses 7.



Salltti5vrevrios
En el temps de l'any de la neu

Anant a Felanitx hi ha una possessió que li diven Son Benna-

ssar. Un vespre de molt de fred, brusca, fins i tot un poc de neu,

sa mestressa i ets amitgers, se llevaven sa fredor enrevoltats al

sa ximenea, se contaven ses canbcies del dia.

M ixi com aixi, varen sentir tocar a sa porta, qui dimonis serl

en aquesta hora ? - digue ella -. Després d'una bona estona de es

colter els cops que redoblaven per dins sa casa, s'aixequen i un

poc retgirats, se decideixen a obrir sa porta,

quina sorpresa va esser sa seva !

quan veren que eren cinc escolans majors que duien un sant damunt

ses espatles.

Bon vespre, digueren els intrusos,-

Bon vespre, que hi ha res de nou ?

- mos han fet sa comana de dur aquest Sant a l'Esglèsia de Felanitx,

i amb aquest temps, hem trobat que lo millor, si voltros voleu v an

dexar-lo en aquesta santa casa, per passar el vespre. I dem en

sortir s'auba passárem a cercar-lo.

Sa madona, després de pensar-ho una bona estona, arribl a tor -

gar es coil, i a la fi digué: be id desau-lo, aqui dins, damunt

aquest canterano. Ells, entraren es Sant amb un llangol, i el dei

xen, all  damunt.

- I quin sant es aquest, preguntl ella.

- Santiguremos, respongueren.

Santiguremos, no l'havia sEr15. . mqi, jo en

aquest.
Dies i coses



Aquells escolans aviat s'hagueren despedit,s, quedant que pasa—

rien a l'on dem.

Tots els de sa casa, que se havien enredats de fred tornaren a

escaufar—se. Es cap d'una bona estona, sa madona digué:

— A jo si mateix, me fa com a ganes de veure'l

an aquest sant, estic endarré de saber quina fasumia te.

No havia acabat de dir—ho, i tots ja hi varen esser. Un d'ells

pegl estirada a nes llangol, i no vos poreu imaginar se cara

que posaren.

Sa madona, comença donar voltes, i digué: aquest sant pareix

de bon de veres, — no vos ho pareix a voltros ?,lo que trob es

que " aixb 	 penja un poc massa.

— Juan, — I per qu'6 no vas a cercar sa destraleta

l'hi tallarem, digué a un d'aquells.

— Ara mateix, — contest.

Quan es Sant sentí all, pega bot de damunt es Can-

terano, obrí sa porta de mala manera, i surt correngos, valyen

ses cametes.

Sa madona, comengl a cridar:

"SANTIGUREMOS, SANTIGUREMOS QUE TORNI I NO SE LA TA —

LLAREMOS ."

Dies i coses 9.



Aquell dissabte vespre, eh Jaume

havia trescat com tants de dissa

btes, per una i altre discoteca,

amb els seus arnica.

Res durant la vetlada, l'havia

fet sospita, de sa feta quo l'hi

havia de succeIr acuella nit.

Ja passava la mitja-nit, quan

cansat de rotlar, i amb un poc

de son, va dur es cotxe cap a sa

portassa de Can Roca.

Aquell vespre de Gêner la lluna

plena mostrava la façana de la

casa, amb uns tons pal.lids,i la

calma del vent feia que els re-

nous llunyans, s'escampassin per

la freda nit, profanant la sere-

nor del vespre.

A N'en Jaume tot allo el va fas-

cinar, i suggestionat per l'am-

bient de misteri es va asseura

al pedris, i va deixar a lloure

s'imaginaci6. L'hi venian al cap

contes i novelas de misteri fins

i tot oualque pel.licula de por.

Amb aixb estava, quan un renou

desconegut, i una bufada de vent

gelat fregant-ii la cara el va

treure de s'abstrabci6.

Dies i coses 10.

Se va quedar sense aid, badant

ses orelles sense voler creure

que sentia, i mentres notava

es pel des clotell s'arreveix4,

va. Ho torna a sentir; efecti ,k

ment, de dins la fosca negre

veia al portal de sa Arena pal,

surtien uns gemecs que comenoal

baixet baixei i poc a poc, ese

taven com un tro, amb un crit

rabia que gelava la sang.

D'aouesta, en Jaume va decidir

donar-lo a ses camas, va pegar,

bot damunt es motoret, i be pe;

dejava, pero es maleid motoret

com si tambe estas estorat i

vil.litzat per l'espant, no vo..

partir.

En Jaume a forga de empenyar

va obligar a partir. I poc

prés, i aMb el cap ben a devel

es llençol, ja era a dins la t

quilitzadora tebor, des seu 14,

a Na Blanca.

Quan el sol va entra per la f'

tra, llargues hores despres. P!

Blanca, va anar despertant poc

poc al nou dia, i en Jaume se

va adonar, dels renous casolm*
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luntat, en poc temps s'enten es

mallorqui i fins i tot escriurer-

2o sense gaire errades.

Noltros tambd t'agraim la teva

amistat i el teu respecte per la

nostra cultura.

Gthcies Monika
Dies i coses 11.

NaMOnika, alemanya amiga nostra,

que ha estat entre noltros quasi

mig any, ha volgut agrair-nos la

nostra amistat abans de tornar-

senm cap a ca seva.

Ens ha donat aquesta notea per-

què ho publicasim i vos ho feim

sense copiar-ho amb mhquina per—

que vegeu que si hi ha bona vo-

clue venian de la cuina acomnanya-

ts de l'aroma del cafe recent fet

L'hi pareixia que lo que l'hi ha-
7

via succedit hores abans, era en

realitat un mal somni. Pero al en

trar a dins la mina, no va poder

estar sense contar-ho tot a sa Ma

re, mentres prenia el cafe amb

hei. I sa Mare, sense poder con-

tenir una mitja Halle, l'hi des-

velar tot es misteri.

/ es que hou de saber, que SES MO

IXES DE GENER, tenen un festejar

sonat!.



Sersupose, per la senblança.

amb les deixalles trobades per =

les terres de la Mediterrània Ori

entai, que aquets homes provenien

de per all. Mallorca era punt =

d'escala forçosa pels navegants .1

orientals que navegaven al sud del

la peninsula ito&rica a cercar me- 1

tells.
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Déu sap qui fou el primer ho

me cue va veure aquestes trres

Els restes humans més antics que=

s'han trobat a Mallorca són de qu

atre mil abans de Grist. Aquells=

homes encara no coneixien els me

tells. Varen conviure wet; el myo-

tragus, animal del què en Pep Ma-

rinons ens va explicar quatre co-

ses en el passat nilmero.

Se suposa que de llavors en-

çà l'illa ha estat poblada, peró=

no hi ha restes que permetin en-

llaçar aquells primers homes amb

altres restes datades dos mil

anys a. de C. D'aquests dtres ho-

mes se sap que al prinoipi habita

ven en coves les quals arribaren=

a ser usades exclusivament con en

terrament,aleshores havien aprés=

a construir habitatges amb parets

de pedra i cubertes de brancam. =

Pel envoltants al castell de San-

tueri hi ha restes de coves d'ha

bitatge i a cala Sanau n'hi ha .

d'enterrament.

Dies i coses 12.



El fet de no haver construit

fortaleses indica que era un pobh

pacific cosa que no es pot.dir de

la civilització que entra als vol-

tents de l'any 1200 a. de C., era

'el poble que va construir els ta-

laiots. Poble més nombrés, ric i

guerrer. Comercialitzaven metalls

des de la peninsula fins a les .

castes i Sardenya. Els .

seus poblats eran auténtiodes for

taleses que el temps t encara pogut

fer desepareixer; Sortint de San-

tanyi cap a Campos, tots hem vist

el talaiot de Son Danós Vell, to-

rre de pedres gegants que segui -

ran allgl,semse caure, tres mil anys

mes.

6

7

10

A partir -de segle VIII a.

C. la companncia de les potens

flotes grega i fenicia feren enpo

O brir als baleàrics,els quals de =

ce llavors fins la conquesta romana=

• es varen dedicar a la pirateria i

• els darrers anys es varen allistar

o

•	

a l'exercit cartagines. Els foners
.14

.03
r-i	 es varen fer coneixer pels terri

bles projectils que llançaven amb

les seves passetges, i amb les qu

Fls dificultarem la comquesta al=

romans a l'eny 123 a. de C.

	 Dies i coses 13. 	



"En el combat I lancen pedres molt nibs grosses que les que solen I lançar altres pobles amb
les mateixes armes, i amb una tal força que semblen tirs de catapulta. Per aquesta raó. en els
atacs a un recinte emmurallat fereixen greument els qui es troben darrera els parapets: en les
batalles campals perforen escuts, cascs i qualsevol cuirassa protectora. am tan segurs en el tir
que la majoria no erra el fitb." •

(Diodor, 5, 18, 3).

Antigues descripcion
olalk  

de com eren els Baleari

de la civilizaoid 

dels talaiots. 

•

"A la Iluita, no obstant, s'hi Ilançaven descenyits
amb un escut al brag i brandint un venable de punta
endurida al foc, rarament proveIt d'un espigonet de fer-
ro. I al cap duien cenyides tres fones fetes de joncs,
pèls o nervis: la més Ilarga per als tirs de I larga distan-
cia, la més curta per als tirs curts i la mitjana l'empra-
ven per a les distancies mitjanes".

(Estrabó: "Geographica", III, 5)

N'Andreu Pons i Fullana, cro

niste oficial de Santanyi,en el =

programe de festes de Calonge de=

l'any 75 diu "De l'k,oca prehis

tbrica solsament resten uns po- ■

bres vestigis talaibtics a s'Anti

gor de Ca'n Marines, acabats de

destruir devers l'any 1920. Hi ha

via altre monument a Sa Telaiasse

Es veu que els calongins trobarem

una utilitat pràctica i no un res

pecte romàntic. En Cosme Aguiló m

santanyinei també, veu indicis =

d'altres restes "Valuosa és també

la documentació que proporciona m

la inspecció d'alguna de les... =

tanques i conrradisses, insJecci6

que delata amb claror diAfana

.1"antiguetat de l'establiment hu-

m& en aquestes terres, rumuntable

Dies i coses 14.

"I les mares ensenyaven als fills, en dejú, l'art de
Ilençar pedres perquè cap d'ells no podrà tastar el pa si
abans no toma amb una pedrada el tros posat sobre un
pal com a fitó".

(Licofró: "Alex", 633) 1
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com a minim a l'època del poble:

indbmit i guerrer quo habitava al

recer dels talaiots. Aixi ens hp

diuen els sementers de S'Antigon

de Son Perdut,Es Closet de Ca's'

Vadells, S'Antigor de Ses Roquis.

ses, Sa Talaiassa, S'Antigor de ,

Ca'n Marines...". Pot ser que e1.

gunes de les nostres cases esti.

gui feta amb algunes pedres que ,

abans havien format pert de les ,

edificacions de l'hme prehistòric

AA•t...vv.5

Potp.a.ht•5.
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PER VIURE EN PAU I FELICITAT.

Al llarg des segles, savis prüfe-

851 pares de religions han donat
Je
semblants consells per ajudar a l'ho

je 	—
m

a fer millor vida; aixb és un ra-

3) pl1 d'aguets:

• No jureu, Paralu dignament i

amb decéncia. En lloc de parlar ru

dament feu amb dolqor i considera—

cif!).

• No perdeu el vostre tems en pa-

raules uanes- parlau concientment.

o callau. En lloc de parlar indecent

ment, recitau plegàries i parlau

rj

• N0 	 Respetau la vida i oro just quan sia necessadi, i du Curma•

;egiu—la, de tot perill encara que si aoropiada.

ui per poc temps. 	 41 No allotneu en vusaltres la .3 

• Na robeu. En lloc de robar, do—

lau i comparteix el que tens. No bus

quis fama ni esperis tractament pre-

Ferent. Adonet de la intrescendéncia

codícia i la env ia 1 alegrau — vos =

de la joia dels altras. En lloc de

ser ambiciós, meditar el fet de du-
nEr i compartir, fins a l'extrém de

de les teves possessions i dona de	 entregar vostre vida.

car, sense esperar recompense, sols 	 •Purificau el vostre cor de la:

desitjar beneficiar a tots es éssers. expulsau de vosaltres l'ira, el re-

• Evitau la impuresa i duis una

vida senzilla. No diau adulters, sia

fidels. Es beneficiós seguir una

i:conducta sexual moderada i observer

3l cel.libat per certs periodes de

temps.

1,No siau mentiders, heu de dir

.1a vanitat discretament i parlau =

, just amb la varitat.

ON° us inventu injuries ni les
, propagueu. No aixequeu disputes,és

millor si mirau la part bone dels

altres. En lloc de separació mit-

jansant la críctica, tractau de

conciliar la gent.

sentiment i les males intencions;

no activeu en vosaltres l'odi, ni .

tan sols contra es que us calumnien

o us fagin mal. Siau bondadosos

benevolents amb es sers vius.En floc

de ser maliciós, tracta d'ajudar a

la gent. No sies zelos, alegret de

la felicitat que els altres sentin

desitgant que aquesta augmenti més.

ID Alliberau vostre esperit de la
ignorIncia- desitjau aprende la ve-

ritat com a ánica cosa indispensa-

ble. En lloc de tenir una visió errb

nia, clarifica els teus dubtes i de—
senvolupa la fe en péu.tiiluel qutT,'

Dies i coqes 15.
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Quan avui, darrer diumenge de car-

naval, a la sortida de la misa he

abordat a l'amo en Francesc de Ca'n

Marines dient-li que m'agradaria --

que contas quatre coses per la nos-

tra revista, m'ha dit:

- Oh, es que jo en sé . molt poques -

de coses, i a més ja he perdut sa

memòriaw La veritat 6s, que ell, 4s

tot un caramull de mod6stia, que pa

per la vida mig de peu de moix, viu

sense posarse a on no l'hi manen

feines, profundament religios,

amitun enfilall de més de vuitanta-

anys encara fa tota la feina que se

l'hi posa	 davant. Pero el cas és,

que a pesar del seu quasi anonimat,

l'amo en Francesc està, i sobre tot

ha estat molt present dins els dies

i les coses del nostre poble.

Després de dinar he anat a ca seva

i l'he trobat que llegia una revis-

ta antiga, concretament un poema de

Jacint Verdaguer que es titula LA

CREU DE LA CULLA i que té el se-

güent encapçalament: Fill ets pare

sergts, Tal fars, Tal trobargts.

Dies i coses 16.

Conta la save inftincia i la seve.

joventut:

- Vaig neixer l'any 1902 i vaig 7

anar a escola fins a 9 anys a S'Hor

ta amb es mestre LluciN Alzina,

que aleshores no en teniem d'escola

a Calonge i es calongins que volien

anar a escola ho havien de fer a sa

de S'Horta i encara n'hi havia que

partien per anar a escola i s'atura

ven a cercar nius per sa Pleta-Rase:

Quan vaig esser un poc més gran ana

va a reps, ja a Calonge amkr es me!

tre Joaquin Domenec, primer era a

la casa a hon viu en Pau de Ca's Se

nyor, per passar després a damunt

sa casa de Ca . n jaseol,

Com vos divertiau llavors els jove

- Es principal divertiment era es -

ball. Aprofitavem qualsevol ocasió

per fer un ball, matances, paladi-

ses de ametlles, darrers dies

Durent Sa Coreme no, res de ball ni

divertiments. Record que una vegade

per sa Festa de Sant Josep, que ere

en temps de Corema, el Senyor Toni,

que era es vicari l va anunciar, qua



donada sa solemnitat de sa festa l es

dia deSant Josep era com si no fos
,-.	 .

temps de Corema. Es joves que esta-

en morts de ballera, ja ho erec t

t, aren armar un bon ball. Es capell

i ses monges varen pegar un crit a

Cel i no: volien' que es ball se

4fes, percid'e en aquest dia nomes se

suprimiem es dijunis i ses mortifi-

'caCions. Aixi i tot varem ballar.

El caire ms conegut per quasi tota

la gent 6s el fet 	 que durant molt

d'anys l'amo en Francesc va esser -

l'organista i el que dirigia els -

cants de l'esgl6sia. Sabia de memò-

ria i encara ara s'en recorda 	 de

quasi tot, tots els "introits" 	 de

ass Pastes ms importants, "graduals",

completes, vespres, matines t tot en

música gregoriana. En una paraule t

-que el "Liber Usualis" i la músiee.

amb Escritura plana no tenia cap se

cret per ell.Molts encara recordam

que quan cantaven a n'el cor l'amo

en Francese s'havia de decantar el

llibre per llegir degut a un defec-

ta que té a la vista i tamb6 recor-

Pam que el dia de les matines de Na
dal ell anava 	 arrufat

damunt l'escalera de la trona, da-

rrera la Sibila per ajudar-li si

s'errava o no sail recordava de les

estrofes.
:

Li demanam com va aprendre la músi-

ca.

- Jo tocava la guitarra i el guita-

rr6 i tenia un bon sentit i anent

per ca'l senyor Toni que tenia un

piano, que per cart era es piana des

capellans de,Ca'n Roca i quan el Se-

nyor Toni se va morir aquest piano va
4 
anar a parar a uns familiars de l'aman

Tbfol Roca de per Ses Salines. Ida

jo vaig provar amb ea piano i ben

aviat agafava les cançons, aiA em

va animar i vaig practicar amb el -

Senyor Toni i tambA amb el capell

de S'Horta, que era n'Obrador.

I quan vereu començar' a tocar err una

funció de 1'església7.

Dies i coges 17.



- Es dies de funerals i funcions

portants venia a tocar l'amo Jaume

Paume, Un dia que teniem un mort i

l'amo Jaume no va poder venir, es

vicari Pasqual me va dir que trobava

que Jo ja mi desfaria„, A partit de

llavors Jo ja vaig tocar s'armbnium

tots es diumenges i fastes t també -

tots es dies des mes de Maria, i del

Cor de Jesds, funerals o lo que fos.

Sabem que en un temps passat a Calm

ge no celebraven les funcions de la

Setmana Santa, ni tampoc les matines

de Nadal.

Vos ne recordau de quan varen comen-

gar a Calonge aquest actes?

Abans els que voliem anar a agues-

tes funcions anaven a S'Horta o a

S'Alqueria Blanca. Me pareix que -

devia esser l'any 33 wan a Calonge

varen celebrar per primera vegada la

"Misa del gallo" a sa nit de Nadal i

$'any que va venir davant ja cantarem

matines i tinguerem Sibila . Me pens

que sa primera Sibila de Calonge va

esser na Francisca de Ca'n Blanquet,

sa dona de n'Alonso. Don Guillem Pas

qual va començar per introduir sa

festa del Ram i a poc a poc totes ses

altres funcions de sa setmana Santa

i Pasqua.

Pot ser que un del fete musicals, de

mes rosonáncia del coro de Calonge,

hagi estat l'interpretaci6 de la mil

sa de L Perosi "TE DEUM LAUDAMUS";.

Contau-nos un poc l'historia d'aquesi

fet.

- En principi t unes monjes que varem

tenir i que eren molt bones cantado-

res ja la varen cantar, pero els ho-

mes la varen començar a cantar 	 0

dia de la inauguració de la fundacid

de ses "40 HORES" de Sant Josep. LB'

va ensenyar el mestre Sart, que feie

escola a S'Horta, i cantava els"sola

alta es mestre de Calonge, que em

Don Gaspar Sabater, bon cantador l bon

mestre i bon periodista. Durant un p!

reli d'anys varem deixar de cantar-li

els calongins, i per Sant Josep so-

lien venir coros d'altres pobles,

cord que vingueren es d'Esporles

es de S'Alqueria Blanca. Després ms

anvant la varem tornar cantar, to-

cava s'armbniuM en Maci& Paulo i di

rigia en Tomeu des Clos.

Recordau bons cantadors o cantado

res?.

- Ms p menya tots ho feien bd,

record entre els homes a n'en Tome

de Cas Senyor i a n'en Rafel Frare,

i entre ses dones a na Maria de cen

Verro, sa dona d'en Rafel, encara I

que ella era de temps del Senyor Tm

per  l'hi podien confiar qualsevol

paper que el sabia cantar, i canter

bé,
Dies i coses 18.



AGOTAR
AHORRAR
ALMACEN
ALQUILER
BARATO
COBRO
HAS1ENDA
MOSTRUARI
PORCENTATGE
RECIBO
SOCIO
XEQUE

esgotar, acabar
estalviar
magatzem
lloguer
barat
cobrament
hisenda
mostrari
percentatge
rebut
soci
xec

MARC DE NA BLANCA.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Dies i coses 19.

Aix6 6s un esbo9 del club 6s l'amo

en Francesc de Ga'n Marines. Ara ja

no dirigeix a les cantadores ni en-

tona cantics a les pro .sons pert

asisteix a tots els actes i canta

tot el que sap, si no entonen massa

alt.

Grlicies l'ampeRFrancesc4 Estam se-

gurs 	 que Déu vos pagar& tot aixb

que tan gratu/tament heu fet dins

el nostre poble.

CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a: NEGOCIS

.	 o

Barbarisme Forma correcta



Tots aspiram a pujar amunt, amb

peus ben a terra, i son pocs MEN

els qui hi arriben. Idb agues-

tes dues parelles, ja els conei

xem, s'han enfilat ben amunt, -

aquí on les veis estan a . 3718

metres, damunt el Teide a les

AltIntiques illes canlries. Fa

un parell de setmanes que 	 han

tornat 	 En Toni trobl -

que se venzina 6s molt barata i

que hi ha molts de Mercedes.

Varen poder gaudir de diferents

paisatges, des de'el desbrtic,-

al tropical, i amb un mateix dia

varen pptir fret i calor.

En sebastil va trobar les taron

ges molt cares, a 340 ptest

piuen que els Canaris importan-

arena del desert de Sahara per

fer platges. ( Tal vegada noi-

tres en podriem fer una davers

es revolt de sa 'monea', 	 Si

n'Andresin s'anima-).

El passat diumenge dia 14 la asso

ciaci6 de la tercera edat de Cap-

longe i Cala D'or va celebrar el

Carnestoltes organitzant un con-

curs de disfresses Nmb ball in -

cluit.

El resultat no hauria pogut esser

millor. Els nostres majors ens va

ren donar, una vegada mds, una

11i0 de com divertir-nos, i que

el seu esperit segueix essent de

lo ms jove.

Hi havia disfresses de tot color

i tote mida. Una de les ms crida•••••
Dies i coses 20.

neres va esser la de Vamo En

Joan Pau i la seva senyora. Quant

les hi varen demanar de que ana-

ven vestits varen respondre: De

donya Cloqueta i la Tonta del Ba-

te".

El que hi varen tróbar a faltar .

va esser la particinació de noi-

tres els joves, encare que hi ha-

via molts de nins i nines. Espe T-

ram que el bon exemple de "questa

gent ens servesqui a noltres.

Per acabar la festa hi va haver

bunyols i ball de bot.

Felicitats a tots els organitza-

dors i clue no sigui la darrera.



Maties.

Es truc ds el joc de cartes amb

més solera a Vallorca i que se

juga arreu dels PaYsos Catalans

i també per Sudamerica.

Es un joc al que no basta saber

les regles : qui ds l'amo, és se-

gon, sino que s'ha de tenir molta

picardia, i aix6 més que res s'a-

gafa amb sa prhotica. Qui és

&quell que al vespre no li agra-

da anar a fer sa rasca i un truc,

ds una de les necessitate quoti-

dianes de cadescli.

Aquets dies passte s'ha jugat al

Bar Ca'n Bassol un torneig a von

hi ha hagut molta particinaci6

molta emoci6 ja que ha fet falta

una partida de desenpat per se-

bree]. guanyadors finals que mos

representaran a Ciutat. Han par-

ticipat onze parelles quedant la

classificaci6 final de la seguent

manera s

Amb 9 punts: Sebastih Roig Cerda,

Francesc Grimait Vadell i Tomen

Vallbona Roig, Tomeu Vallbona Adro

ver, ( en el desenpat al millor de

5 cantons varen guanyar els tree:

*primers, en Sebastik i en Fran-

cesc ).

Amb 8 punts: Tomeu Binimelis Gari

i Miguel Llabrés.

Amb 7 punts: Toni Adrover Rotger

i Pep Binimelis Gari.

Amb 6 punts: Maties Adrover Adro-

ver i Stewart Magee.

Amb 5 punts: Tbmeu Vadell Vadell i

Tomeu Adrover Roig, Pere Vich Mas

i Damit. Roig Cerdh, Guillem Julia

Grimait i Sebastià Adrover Roig

(Can Maganet), Tomeu Roig Vallbo-

na i Toni Adrover Vallbona.

Amb 4 punts: Sebastià Adrover Rout

(Na Burguera) i Tomeu

Amb 3 punts: Jaume Cap6 Roie i Da-

mia Adrover nds.

Quant suti aquesta revista a lo mi-

llor ja hauran jurat a ciutat en Se

bas-ti& i en Xeso, ho hagin fet o no

els i desitjam molte sort:

força Seba'sti& V

força Xesc

	  Dies i coses 21. 	
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HORITZONTALS:

1. Instrument tipic de Sant Antoni. Musa de
la Geometria / 2. Nombre senar. Fig. curt -
d'enteniment. Simbol del sodi. Un dels coils
de la baralla./ 3. Volvi. De moviments expe
dits i ràpids. Trog de soca gruixuda./ 4. -
Infusi6. Part de la cara. (Al revés) simbol
del clor. Vbcal. Simbol del calci./ 5. Nom
de dbna. De la mar. 5 en romans./ 6. Tallar
d'un sol cop. Partit del Paraguai. En aquest
mateix moment./ 7 . Símbol de l'estany. Per-
dd./ 8. Símbol de fòsfor. Preposició. Esti-
mar. Lletres de "Ties"'. (Al revés) molt ---
aprop./ 9. Germà del pare o de la mare. Una
R. Padrina, àvia.. Vocal./ 10. Sol en el seu
Onere. Cadascuna de les parte de les parte
inferiors de les cares laterals del nas. --
Lletres de Sara. ((Al revés) possessiu.

////friol

ENCREUATS

/////// S/1
VERTICALS:

1. Jueus. Excavació al si fins a trobar ai
gua./ 2. El que fan els diners al banc. Du-
es iguals./ 3. Mil en romans. Consonant. --
Nom d'home./ 4. Part de l'arbre. (Al revés)
símbol del clor./ 5. Es menja cru, bullit o
frit. Riu suis. Vocals consecutives./ 6. --
Mil . cent en romans. Sud. Simbol de Curi./ -
7. Matricula de cotxe. Vocal. Ciutat italia
na. Consonant./ 8. Pais europeu./ 9. (Al re
vés). nom masculi./ 10. Simbol del Urani. 50
en romans. Un bastonet. (Al revés) espasa -
d'Orio./ 11. Lletra del alfabet grec. Acos-
tar.// 12. Fet amb mestria, fet amb .... Sim
bol del iode. 100 en romans. (Al revés) brit
de dolor./ 13. Nen. Bendicid./ 14. (A1 revés)
Fill del germà del pare o de la mare. Riu -
europeu. Vocal./ 15. Preposició. Gadner:
Manoll de flora.

(HI HA 34 QUADRES NEGRES)

3

5

8

It)

All HEM SI I. ENCERTA1
• REDO COM UN GARBELLO
	

•BRAM SOVINT I NO SOM ASE
	

• DAMUNT UN PUIG REUNITS

*I ENCES COM UN CALIU
	

*BRAMUL I NO SOM LLEO
	 * BELO CABRES I CABRITS

.• CADA DIADA SE MOR
	

*I ESTOIG MOLTES RIQUESES
	

-.I EN HAVER-HI ABAIX UN W

- L'hNDEMA TORNA ESSER VIU *MES QUE CAP REI NI EMPERADOR -LLEVORS SI QUE BELAN

SOLUCIONS AL PASSAT ,NUMERO:

MOTS ENCREUATS:

VERTICALS: 1. Marines 2. iris, so 3. Q, A, APN 4. ull, re 5. ell,

6. L, alla 7. S, AT, P 8. ros, era 9. Adrover

HORITZONTALS: 1. Miguel, Ra 2. Ar, LL, sod 3. nahe, SR 4. is, at'

5. N, araltev 6. espera, re 7. son, A, par

ENDEVINALLES:

le Una Nespla. 2 4 Sa Cartera. 3' Una mà que escriu. 44 Cadascd W

nom de un dele cavaliers.

...QUIN ME POS A CRIDAR PORT

*NINGU S'ATREVEIX A RIURE

QUALCU LI DON PER VIURE

*I A MOLTS HE DONAT LA MORT

Dies i coses 22.
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MODES
JA NINE

"EL NEW)" 25"
awe.,

iel.C6714,7

coiTs actsit t.
SI CONEIXEU UN 0 AMBDOS PERSONATES DE LA FOTO; OMPLIU LA RESPOSTA,

RETELLAU—LE I ENTREGAU—LE DIN'S UN SOBRE EN N'ES BAR NOU, ABANS DE

DIA 19 DE MARC, SANT JOSEP. ENTRE ELS QUE ENCERTIN ELS 005 PERSONAT

JES, SORTETJAREM UN BO DE DESCOMPTE PER VALOR DE 2000 PTES PER LA

CCMPRA DE QUALSEVOL ARTICLE A S'ESTEBLIMENT  PATROCINADO: AQUEST MES

MODES JANINE. AIXI MATEIX ENTRE ELS QUE JUST N'.ENCERTIN UN ES SORTE

GERA UN BO PER VALOR DE 1000 PIES.

PRIMER PERSONATJE.

SEGON PERSONATJE.

NUM DEL CONCURSANT. 	

ADRESSE. 	

MAL NOM. 	

TELEFON, 	

Dies i coses 23.
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