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Abans, passer el rosari
i cada vespre a colgar prest;
ara és més necessari
es veure es Telediari,
"Los Colby" o "Falcon Crest".

Abans, per guard ar abstinenc
passavem amb arengades;
ara bones parrillades,
llagosta i ensaimades
i tranquila sa consciencia.

	  Jaume Julie 	

Josep Adrover i Vallbona
(des Camp den Ventura)

Toni Vedell i MaimO

Jaume Julia i Adrover
(de Can Frare)

(de Can Corraler)

Simó Esquinas i Vadell
(de Can Rebeu)

Bel iigo
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15
St. Teim

Sta Engràcia

Na BArbara Pinya i En Pep =

Pons se casen. Les hi desit
jam molts d'anys de felici-

tats 'piegate.

Molts d'anys a Cosme Julia i Gri-
mait. ( En Cosme Rito).

Molts_ d'anys a n 'Antònia Adrover
A

Felicitate a na Joana Palmer i
manguei (Na Juanita de Son Reus),

i na Maria Angeles Martin Santae-
lla (Can Paulo).

Molts d'anys a Na Wrbara Grimait
Artigues (Barbara de Can Pau),'

• Felg aniversari de na Margalida

:3110
,Adroyer i Grimait (Na Margalida de
Can i de em-Josep Adrailiier

ma* i Vallbona (Pep des Camp d'ensVen
SA's).

Els de la tercera edat anirem
a cantar sales. Si ens podeu=
donar una pesseta ens anirà =
15S, perquè hem de comrrar.uns
altaveus; a hores d'ara, a ==
ses nostres reunions, ens cos
ta sentir-nos.

c'e°'as 11 Vadell.

10 Fa anys en Miguel Adrover i Maim6
(En Miguel de Ca's Saquer), i em
Jaume Adrover i Bennasar (En Jeu-

II de
St Ezeaui 	 me de Ca 'n Pau).

Molts d'anys a Joan Fiel i Mas
( En Joan Fiol), i a Joan Adrover

aEstrnial, i Adrover ( En Joan d'es Forn);

Aniversari de Margalida Vadell12 Rigo (Margauda d'es Moli), de Ma

ria A4rover i Duran, de Jpan Va-

stoong.Mi dell i Vadell (Joan de Cen3Roca)

Llorenç Barceló i Taberner 	 -
rang del Na Martina) molts danya

•

1	 I a'	 d''ortt"t-taD;o1:aaCt-;ótrl
d! A-

st.11....i Camp. d'ena Ventura);.

1 i
ivendres Sant

a. Teociora

:i!
[MsabteSmt
rmmsottePaula li

411
. Molts d'anys a Ana Berthelot i
Schenk a Magdalena Vadell i Amen-
guai (Madb Magdalena de Ca'n Gus-

stz6..n ti), a Joan. Vadell i Vallbona (
Uanet d'es Moll), a Sor Joana Card& i
iastré i a Maria Adrover i Rigo (Maria de
as Fusters).

56
St Yam% Foyer
	 St.Cresti

7 Anivereari d 'en Jaume Adroveri
Riga (Jaume d• Na Burguera), i"na

m...d.ws.mAngeia Fernandez Bonilla'
i a na Barbara Fiai (S'USine)

Felipitats a en) Miguel Adrover
Adroverl Miguel Verra), i a en
Josep Estelrichri Vadell (Pep Ma
rinons.)?:1'
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Molts d'anys n na Joona Adrover
Roig (Juanita de Sa Marina).

*Verge de Montserrat

Felicitats a en Sebastià Vadeli
Adrover (Sebastia d'es Clos),
en Alejandro Estevez B aenne

la	 Aniversari a en Antoni Vallboma
...

StWmndoOpluse i Adrover (Antoni Pu )._

Felicitate a en Antoni Adrover i
Roig (Antoni de Sa Marina ).

Una estirada d'orelles a na Maria
Antònia Duran i Riera, i a ns Mar

tV de Pasqua gelida Adrover i Sbert.

L'asqocj.nció de in tercers ==

eint organitza una conferen-=

cia-xerradn srbre higiene i =

dietêticn. Aquorltn ccnferên-=

cia la donara el mntrimoni =-

Bartomeu roig i Margalida Po-

rrAs. Er; jntercr1-7nnt pr a to

tes /e2 cdntrl.

Molts d'anys a na Margalida Cal-
ddntey i Adrover (Margalida dd
Ca'n Marines), a Miguel Grimait
i Vadell (Miguel de Ca'n. Marines)

Feliç aniversari a Miquela Estel-
rich i Adrover (Miquela Marinons)
i en Oartomeu Adrover i Adrover

stpe,echwel ( Tomeu Caminer)

Dies i coses 4

St. Isdor

St.Pous VA na Maria Manresa i Amengual
molts d'anys bons.

Feliç Aniversari a Catalina Vall

bona i Roig.

Si.J.:rd.

S. Marc

Molts d'anys a nn Francesca Ach
ver i Roig (Francesca de Na
ca). Joan Dimas Bermúdez Adm.

Sta Catarina de Seca ( De cen Paulo), i a na Joana
ria Adrover i Moyano ( Joana N

I
de Ca's Fusters)

Volem oelebrar el naixement de'n Sergi

Ramos i Adrover, el passat dia 24 de

febrer. Enhorabona Diego i Niquela.

Aixf mateix, varem asistir al bateig

d'aduets dos nine tan guapos de la fatt

en Miguel Rigo i Adorver i N'Alfons -

Serrano i Adrover. Molts d'anys als pa

res i padrins. 	 P.E.

Si.&Apo

Si Sots(



gentil primavera.

Maltasar Amengua].

" Ceroau Jesds de Natzaret, el cruel

float. Ha ressuscitai, no hi és aqui."

St. Marc, 16, 1-8.

Cap nova més bona per la humanitat

que la Ressurreccid de Jesds. La millor

noticia pel món.

Pasqua cada any Ss la gran festa i

l'església plena de goig proclama els

tre vents l'Aleluia pasqual, que altra

gada estremeix el cor dels creients.

Els cristians no podem viure al mar-

ge de l'aconteixement pasqual. Pel baptis

me portam el germen de la Ressurrecci6

" sabem que Crisi Ressuscitat d'entre els

morts, ja no mor mês." St. Pau.

La Ressurrecci6 del Senyor, do una

nova creació, anima el too sagrat de la

nostra esperança i enoen el desig de l'a-

mor de Diu com la primavera fa néixer a

la vide els branquillons de les plantes

després de l'aspre hivernada.

Els evangelistes ens parlen d'un te-

rratrbmol quan el Senyor sorti del sepul-

cre. Tota la terra feu sentiment de la

mort del seu creador el capvempre del di-

vendres sant i la terra amb la Ressurrec-

cid.de Jasds iambi es oonmou, el Cel i la

terra es junten per sempre.

d'aquest terratrèmol que ho conmou

tot neix una nova vide, la de Jesds Res -

vuscitat que illumina la vida dels seus

seguidors.

L'hngel de la RessUrrecci6 ens diu

ben fort a tots. "No tingueu por. Ha res-

suscitat."

Els cristians som com aquelles sau-

tes dones temorenques de l'alba del diu-

menge de Pasqua, que sovint ens demanam

" qui ens farh rodolar la pedra."

Veim difioultats, problemes, estam atri-

bulats i oblidam que amb la seva Ressu -

rreccid Jesus ha esmicolat totes les pe-

dres, totes les dificultats han estat

vensudes si la nostril esperança l'hem

fonamentada damunt Ell.

Amics, aprofit l'avinentesa de la

nostre tendre conmunloacid DIES I cosEa

per donar-vos, les bones festes que

leluia Pesqual s'escampi per totes les

nostres cases j contrades vestides de

Dies looses 5



- OBJECnO 1MJI-

Vivim en una precé.ria situa
ciò de la rau, amb un permanent
temor a que es treniui en una =
corglagnamió anocalintica que =
lib destruesnui tot. Existeix . un
quadre noc - Consolador nue ens =
narlP inse7uretat i precarie
tat de le vide humana que ens =
engoixa i inquieta. l'agresid a •

la Vr-nitat He la vida huttana =
adnueireix, a la rostra
tPt totes les formes imagina- =
bles=presons, AiscriminPciors,=
tortures, corrunció, drogues,..

El 2F de Deceml-re de 194,
aneregué un tímida i discrete
legislació sol, re l'objecció de
conciència ue serviria d'eix
fonamental per a reelPborar i =
estructurar noves heis i esme-
nes amb les quals eno nodiem =
rrotegir r1 quasi 24.000 objec
tors de conciencia recristrats =
al rostre pais. La llei bA.sica=
i decisive de l'objecció està =
cortemrlada al replament apro-=
vat nel reial decret 551/19P5 =
de 2 -4 d'Abril (BOE del 27).

El bessó de l'obleceió con
siSteix essencialment en rerun-
ciar al co-inliment del servei =
militar, essent aquest commutat
ner urn nrestaci6 susti-
futAria. Princinalment es rPnun
cia a is nrActica militar en ba
se a n'els sepüents motius=IdT
167ics, ètics, ner nr6ries con-
viccions i nri ,icnis morals. =
Tots a ouest motius SP foramer-=
tan bAsicement en un total_ re-=
but:iament de la violência.

En consenüencie el servei=
militar nor ésser commutat ner=
les sei erts activitats(totes =
elles nrestaciors socials susti
tutories):

-Serveis socials= roder in
cloure: rrotecció de menors, re
inserci5 social d'alcoh6lics i=
toxicomans).

- Serveis sanitaris = per!
xemple a la Creu Roja.

- Particinacio a programes
de cooperació internacional.

Amparar-se s l'objecció:
crec que és un sintoma de semi,
bilització davant la realitat
del nostre món, una societat
els limits de la qual seal cada:,
dia m4s estrets i les exnectati
ves estan cada dia més tancade&
Es evid'ent OUP l'expressió de
la realitat conflictiva mitjan-'
çant la raraule és una utoria.
La violèrcia emerrreix molts de
rics sense sentit, f tal vega-
da uns primers rassa: not ser:,
ner frenar-la seria renunciar a
la nrActica del servei militar,

Relultaria molt mgs
emprar to+s els doblers de la: 1,
carrera armamerti'.stica en
ventar i subsanar nroblemes cm
ren exemnle ]a m : aixf ner 11-;
na banda moren cada any AO
lions de rersones He fam de les'
nuals l milions s6n firs,
ner altre banda tenim aquestes:'
altres (lades nrou sipnificati-g
ves= Amll el que costa entrenar:
un soldat es nodrien educar
al.lots, el món Pasta 1 milió
de dolars ner mirut en armes... 11

Jose Maria Plaza Nieto.

Dies i coses 6



Toni VadelloRmEs 	 snun
Fn el mewl hi ha moltes ms formes i

maneres de saludar sa gent de ses que
noltros coneixem. Per aqui no en sor -

tim de: - bon dia-, de moure un poc sa
ma-, de dir -"adeun- o donar-nós-la en
prova d'amistat un a sAltre, a donar

'una besada a una persona que estimam ...

Però heu de saber que segons a
quins redols d'Africa, els indigens, en

lloc de dir. com noltros diriem - Com

estàs ? els diven - Com sues ?.

Que els xinesos, quan troben a

un amic. en lloc de donar-li sa mA. la

sa donen a ells mateixos.

Quan per aqui un visitant se despedeix
solem dir. - adéu-, i per Nova Guinea, se
posan a gemegar en veu alta i s'tanten de
fang es pits i sa cara.

Que en el llunyà Orient. no se pot
xerrar durant ses menjades. perquè es
falta de bona educació; en canvi noi -
tros es quant xerram mês , com diu
aquell.

Que per Africa. quan un guerrer
veu per primera vegada un al.lot.li ha
d'escupir. igaul quan ha d'usar per
primera vegada un arma s'escup sa má.

Que en Tibet. es una mostra de
cortesia a convidats que se despedeixen
treure-l's sa llengua per demostrar que
se conversació mantinguda ha estat a-
gradable.

Com podeu veure , ses costums d'un
Moca a s'altré del món varien comple-
tament.

En el Temps del Rei Luis XIII. va
passar una graciosa anécdota on podem
veure el que eren fa un temps ses cos-
tums:

El Cardenal de FrAnca Riche
lieu. se trobava malalt. i el Rei va a
nar a fer-li una visita. Pere) semons

ses remles, el cardenal no podia estar ajegut mentres el Rei estés dret
o assemut. - Que havien de fer ?	 Idó. se va fei- jeure al Rei.
Aix i se va complir es protocol.

No fos cosa clue ara noltros4
en lloc de dir - "adóu" tramuéssim sa llenmua a ne's veinat. o ii pe
gAssim una escupinada a sAl.lot. Ja estaria ben fet semons a ón.per
aquí hi hauria males interpretacions, •

Dies i coses 7_



ses, toxines, -teixits e _ciea

tritza.ci6, residus d

minerals) en -forms. de plaques, n
Aquestes plaques creixen i s -1)

neixen"erre e1Tps fins cue attPR OBLEM".3 DE Cl2CULA CI 0 DE LA SANG.
FIFERTETMIO.

Tenir la sang alto	 Ur =
deis problemes e saluts fre

qüents. Ia pres-si de la sang =

dIrs les rostres artèries deren

de /'eiasti citat dels vasos sari.

guiris i 1 de is quantitat' -i den-

sitat de la sang. cuan les arte

ries es tornen ri"gides i dismi-

nueixen la caracitat (I 'anome-=',
nen arterd oeFIcierosi ) o

is qusnti te t o densitat de =-

la sa.ne; per mor el consum de

Tal o al tres sustacies tôxique

hi ha una rujPda de sang -hiper

fersic5-.

En une arteria rigida i de

-ors rapacitat o tancada., la ==

sang es troba amb uns pressió =-

clue en una artèria sana i elàs -

tics i•-rev això unamaj0rre-

sistrìcia s la circulació de

sang. - Ben igual que en una manr, ,,-

gura roc f/exible i estreta en

Tuè 1 aip,-ua duu major rressi =

que en una manuera elAstica i=

oberta

ovint J sang alta va jun

ta a un rro7ressiu tancament de

10 -srtè -ri es P spe ci -a 1 in n t - de =
,	 -

/es, artèries renals. -.En: les- -per

seres de - mes de cinaUent.a
,

aquest tancament es produeix ==

per or de 'acaraMuliament de=

determinad.es sustàncies:, ( crra7, =

I 'artt;ria perd is seva elasti.i

citat, i a mes, creixen rap

I 'interior forrnant cares

les cape,s d una ceba-, i aixf:
disminueix' ei ametre intern:
de 3 artèria . A n això / 'ano'np

nam arterioesclerosi.
Els factors principais

que prrdueixen / a -rterioescle:

rosi son: la hipertensió, "a-
•

rr,ment de les grasses de la

sang (pujada del colesterol)

e/ costum de-	 rfumar la diabe-:-, 
tis I	 obessitat.

'acumulació de substAn-:
cies tòxiques en el cos dons

lloc a /a retenció d aigus.

'aixrua reting-,uda di1ix aquE

tes .substàncies rerjudicials

disminuint la seva toxicitat.:
Aaue‘sta'-- -r.. eten' ci6 de 3 i'quits
r‘ oo	 augmen-t del vol um s

•aauesta manera,

abans , puj a i_a --

sang dins	 rt,ti

rn 01 t con erse:u	 ha eF.

olt, is puja 	a =

sang. .pe/ consum • de

és	 substncia - t6xica.

irritant per la qual 6.c;ia pro:

Auelx una retencio , deis /iquit

en el --; cos per	 d

questa forma aup,menta.,„e

Dies i coses 8



o
Sa Punta Grossa

CALA D'OR

the de retenci6 d'aibma es pro-

dueix amb el consum de determL

qats medicaments: corticoides =

(cortisona), pindola anticonce

tiva, hormones, tranquilitzants

i altres.

en;uirà el més que ve-

Miguel Vallbona i Vadel/

Si vos pensau que es porcs no 86n entenents g demanau-li

a l'amo En Joan d'es Noll si no se'n va cuidar d'una

ventrada de poroelle que no més les hi deia "assei-vos"

i alai, es porcs ja eren

ben aseguts. Perb
Amb un diumenge ben soletjat, es va inagurar = 	 sig sempre demanaven la

la sucursal del Banc de Crèdit Ralear a Calonge; ==
seva pastilleta de xocb

després de la etrimènia inAgural el banc va convi-=
dar a un refresc a tot el poble. Irk-pm poder omplir
IA la panxa.

Els guanyadora del concurs

"Cares d'ahir" del mes pap-

seat varen esser:primer,Na

Catalina de Sa Punta / de

WHortaii Began/ en Jaume -

Frame. Enhorabona.

SOLUCIONSI Toni Tama i

en Nateu de Sa Punta.

BEREN.41.1 a, n'es

JA TENIM BANC

lata. RE.  

Els desitjam un bon negoci que és el mateix ==

que desitjar-lo a nosaltres mateixos.

Ah! Com a nota anecdòtica ens han comentat que

el rétol que hi ha posat es provisional.

HAIM 1442011
i'ant Si fa. Sot

corn si peou.
Antoni. Vadell, 2

1 CALONGE
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91K, Es billar ar, afa força ac
longe. Em pens que no not este
molt a organitzar-se quelque

torneig. Sobre tot els joves

canvien les cartes per ses bo

1/es.

il a NOCKM
h @NA Botia

(TRUC- BILLAR- TERCERA EDAT)

Maties.

Aquests me o - es truc o .:"1-ia
convertit ne: eejoo .mó0 3opu1ar:tlee -

poble de Calangc:
Si es mes passat parlcvem

d'un cmpionat a nivell . d0 .-r:21orc
are az n'ho fat uH altre a nivell da
Calonge

Parlant dei 25ssrtli6ih ds dir
clua	 Gebatia Caves i en FrEncesc

varn Ciutat a.lu faee
auadnt aiiijnrt n la segona.

volt;:l. Ho vrnan fer Molt ht s peró ----
opii!ruc_ quo l'any r7u3 v4 pugin

•A a.uaEt tornrig - local hi onr-
tici,),,,, n 22 xrrilos s qusrcnta.i dos -.11
hDfl12 j dkac	 3 e3 valan'cos son
n'An'ca - la	 sn Torre i na Frnnczsca

Na Clanca,
etic escrivini: ur:uestc

etnr to'c mol if,i6elÇPki..'
• ID m --utravrAlc u	 itriz poLdbles
riu,.-.ny:darr s 	vó dannrcm ln

-	 " . 	 . •yEr ircrlo1.0	 'Lou
_Inbitut,; ,.!,t27.-L%'han volort

oalrhn-.:',.r a la onle'lr ció d'cr,uect tor
nzig: Ajunt:', M..-xt do S -3ntanyó s FuFecrio
• 2ormon,-. Vnlibonu s hotigd du L.17..n

Or'kdit de Onlangr s Pinturan
D'or s 	J:.nines Ttilc d xt-lpa i

	

t;nn Couic	 FuE,teric
Joep Lc.u, :3-rEs.00rtiu s 	Arcor:",

Oftn bEler UEirvci Ford i Es
Forn de Cclangr :

	

i	 cnnvolten
lct prrtiCes s ,crdc vespre tothom viu
EE truc perb 10 mec esperdt es cl
dopur fini, axe) no t'ho pniae, com
carie unc.	 ;.to concc.

Dies i coses 10t

Se poden veure estils molt
diferents de joc, a PS bastó
}moltes manP•es d'agafer-lo,
perp_amb un sol objectiu: entrE
sa tolla dins es forat.

Hi ha manies a s'hora de:
.triares color de ses bol/es a
,entrar. Ses grogues, ningli
701, sobre tot es casats. Per-
què deu esser? Tal vegada,
que' es vermeil és es color de=
sa- pa9sió i el groc...

On hi ha discrepàncies ==
bé és amb sa manera d'arriar-=
li a 'sa bolla. Jo som d'aquells
que pensen que com més forta és
sa castanya molt millor, però
n'hi ha que lis agrada jun.ar ==

"piano piano".

A(.. El passat dia 26 de Març,
continuant amb les seves acti-1

vdtats diverses, la societat

de la tercera edat de Calonge=

i Cala d'Or varen anar a passe

jar per Campos (tal vegada en=

varen.ballar una al polèmic...

S'Eixam), Llucmajor, Ciutat, =

Palme Nova, Paguera, Port d'An

dretx (on varen gaudir temps =
lliure), es Coll des Pi on s'a'

tipilren bé de arròs de peix, =

pollastre rustit amb patata i=

verdure i demis.



S'horabaixa, panxa ben ==

plena, anPren a Estallencs, BP

nyelbufar i per acabar visita-

ren la Granja, d'Esporles.

Tothom s'ho passa tant he

que ja esperen fer-ne una a l-=

tre ben prest.
MOTOR.

En el min, hi ha moltes
classes d vesports, dels nuls =
uns són de p.rars masses i al -
tres són minoritaris, encara =
nue a veto:n(1es mover molta ¿ert.

Un d'ells ès l'esport del =
motor al qual poca gent gs a -
feccionnt, de totes formes = =
molts ho practiouen a la seva =
manera.

En aquestes pègines a l'es-
port, intentaré acostar-vos un=
poc al món del motor d'ura for-
ma bAsica per que poguem saber=
un poP més sobre aquest apasio-
nant esport que no gs ,tart pe-
rillós com pareix si es practi-
ca en les condicions adecuades=
i amb les llicéncies i sistemes
de seguretat que demanen.

Sabent je fie nue vPr soues-
tes linies, vos 	 -ua
urr p r ie e CPnt' i- nlq,

qua] r e- ,-épartir ,--- 'q e 12 SP 	 -
fient marPre:

Vos contare' Prliotes qua
nassen en aquest esnort;

Ia forms Pr aug l'afeppio -
nat veu i viu aquest esport =-
aqui a MellorcP i P-:nc, riamert=
ner aquests nobles (iP nc, r Pqui."=
(a calon,7e hi ha un D:rupF,4-, rifle=
see;uim tots ?quests esdeveni -
mer 4- s). De 7a1 1 01-ca vos ruo rPr
lar de] qué jo hP esrerimentat:

".Zue sor pujades als puirr2:
eia "rallvs".

D'aquest tinus de proves=
vos podré c‘ontar, com ja he dit
les anécdotes, l'afPcció corn Ps
prepara una cursa t la tersid =
que hi ha a'boxes com es corr
tot els sistemes de sefrurP -f. at =
del cotxe i de 1 onTanització.=

Contar-vos un poc la his -
tória de les curses de Sant Sal
vador, té una sirlificaci6 esp.
dial, ja nue tots coneixem a -
auest monestir; i també vos con
taré, un poc per damunt, les =
diverses ocasions pue jo hi- he=
participar.

MacikAdrover.



ta noe4tra gent
cence-	 P2,0fahte,b

Potser que el qualificatiu

més apropiat per determinar el

carActe i la manera d'esser

d'es conco en Biel de C'an Ma-

ganet sigui el "d'un home molt

divertit.

Malgrat que des de fa un

parell d'anys arrossegui una sè-

ria malaltia, encara conserva el

bon humor i a qualsevol hora es-

tà a punt per anar de pell i a

contar-ne de les seves. Tan l'hi

fa anar de bromes amb'els nins

com amb els vells, contar un acu

dit vert a una fadrina com dir

una glosa:de picat a un jove. La

seva sencillesa i la seva natu-

ralitat fan que les seves bromes

tenguin una gracia dificil de su

perar

Quan un nin o una nina se

topa amb ell ja s'els alegra el

coret i encara que un poc poruga

ment estan promtes a pegar un bo

tet, perquè saben que es conco -

en Biel a dins la butxaca hi du

caramels i n'hi donarà un a can-

vi d'un bot. Aquesta afecció per

contentar als nins és una costum

que l'hi ve de fa molts d'anys,

doncs quan encara era jovenet ja

feia jugar als al.lots a estira-

cabells i donava caramels als -

guanyadors.

Va neixer el dia 14 de 4

liol de l'any 1904 i va anar

1:escola fins que va tenir vtai

anys.

Als nou anys 	
-conta

conco e Biel - ja feia clots a

de garrover, i com que trobave

que me retia tant con a n'es

grans me pagaven es mateix j4

na/ que a ells, 9 reials cada.

dia.

Quan varen obrir Cala d'a
i varen aixemplar Sa carretera

també hi vaig picar Molt, aqui

ja nos varen pagar un jornald

1un duro. També vaig fer es pa

d'en Macia Batlet, es des Ciós

i es d'en Toni Met.

De jove ja no es perdia

cap bulla o ball de tota la a

trada, Calonge S'Horta, Porto

Colom, s'Alqueria, Es Llombard

I més enfora encara. Per tot a

rreu sabien de les seves aven

tures i a tot lloc tenia amics

-S"any que va entrar saE

pública, per sa festa de cinq

gesma de S'Horta, en Joan Tana'

va pagar. cinquanta pessetes p e.

què jo pogués baLtar ses priV

res.

I com hi anaveu a tandes

• de bandes ?

-A peu per tot. Sa prime
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bicicleta que varen veure per -

Calonge era d'en Toni Serrines

i es primer catongí que en va

tenir va esser en Toni des Clos.

Mem contau-nos qualque pas

sada de quan ereu jove.

-Jo vaig matar es Govern r

Un vespre que jo tornava d'un

ball d'Es Llobards me vaig atu-

rar a una taverna de Santanyí i
amb un home d'ana .varem posar
macions a veure qui beuria més

aix6 que jo ja havia begut ben

abastament. Varem beure fins a -

fer'un "gasto" de devuit pease-
tea i dues décimes. El sen dema

de matí me varen dir que aquell
home que havia begut amb mi era
mort. Jo vaig estar ben alerta
a dir res a ningú. I com que a
aquell home l'hi deien de mal-
nom "Es Govern7 d'aqui ve que jo
vaig matar "Es Govern":

I com vos vareu arreglar en
aquell temps en què les coses a-
naven tan estretes per fer una

verbena damunt s'era de Can Ma-
rinons ?

Calonge voliem fer una
verbena, pera ni es capella ni

es batle de Santanyí nos volien

donar es permís. Mon pare-me va

Dies i coses 13



attat per aVasb
latv°2'

Iv el
we)

dir que ands a veure a Don Mateu

Bestart, que era es Governador.

Don Mateu es meu capita a Africa

i a mi me deia "es pagds".

I vos va donar permis, el

Governador ?

-Si, el?, me va dir que me -

nanas i que ja m'enviaria es

permís. De tornada quan passava

per davant La Saia ja me varen -

dir que fes sa verbena i que no

passas pena pes permís. I varem

fer sa verbena.

Vareu treure pels "gastos"?

-No pagaven entrada perc)

en aquell temps pagaven per ha-

llar i aixi varem ti, eure per pa

gar es "gastos".

Va fer el servici a l'Afri-

ca i en conta un caramull de pe-

ripècies. També sen recorda d'u-
na llarga' poesia que va fer un -
company manacori.

-Dia cinco de Setiembre

dia triste con razón

fud formado para Africa

nuestro amado batallón.

Ya se separa el vapor

de nuestras tierras queridas

dejando a nuestros padres

con el, rids grande dolor.

La contarella segueix for-

mant tota una historieta de la

seva estada amb els moros.

Per acabar li deim a veura

si sap cap glosa feta per son pa

re, que com ja se sap, estava fe

rit de glosador.

-Un dia que mom pare passa-,

va per davant Es Cup, hi havia -

sesal.lotes de la casa que se re

trataven i ell Les va fer aquei-

xa glosa:

"Per aquí hi ha coses fines

vaig a refinar-ho

ni hi ha cap ma de pintor

que pinti de cap color

ramdtt de tant de valor

com son aqueixes fadrines."

Fins aqui, una petita mostre

de com és un dels homes més popu

lars de Calonge. En sap de ver-

des i de madures i n'hi han pas-

sades de tot color, que per con-

tar-les necessitarim d'un

més gros.

Qué Déu vos don salut, cone

Marc

Col:Tasman tos tairarzé
Ea trantitacidi per all

cobrament e Ila seNira

Ay monte de Benissala

Un servalno es pequeño ni grande

y nuestro batallón recibe

ei baut.ismo de la sangre.

BANC DE
h-ID- CREDIT BALEAR

E
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Lee '%0@c$ 	aAS 511,

Les nostres illes, al igudl
que qualsevol altre territori =
habitat, gaudi de monedes, tant
pròpies com imposades pels ré -
gims dominants.

De les primeres que, com a
exponent del florent comerç ma-
llorqui durant l'època romana,=
tenim constància que circulaven
per les illes, podem senyalar =
la gran abundhncia de monedes =
d'or, plata i bronze que han es
tat trobades a Mallorca.

De les segUents dominacions
tant del vàndals com dels bizan
tins, no en tenim proves fefaents
de queens implantassin cap ti -
pus de moneda.

Sota la dominaci6 musulma-
na direm que les monedes d'or =
duien el nom de "Dinar"; les de
plata, "Dirhem"; i les de coure
"Flus". 48 flus valien un dir -
hem, i 12 dirhems, un dinar. =
Han estat descoberts dirhems =
del période dels emirs de Dénia
i de l'bpoca independent, dinars
del periode almorhvid i dirhems
quadrats de l'almohade, tots =
ellš encunyats a Mallorca.

Després de la conquista, =
durant els segles XIII i XIV, =
circularen per Mallorca:

"Besants", moneda bizanti-
na imitada pels paisos occiden-
tals, que valia 3 mks i 6 di -

iners.
"Masmodins", monedes musul

manes = 5 sous.
"Morabetins", dels almorh-

Hdts, imitats a Castella = 8
sous.

"Melgoresos", de plata de=
Malgur de França.

"Tornesos", de Tours de
França.

"Barcelonesos", de Catalun
ya.

"Jaquesos", d'Aragó.

El rei conquistador creh,=
l'any 1247, el real de València,
moneda de vell6 que havia de -*
circular per Valbncia i Mallor-
ca amb exclusi6 d'altres mone -
des, perb, de fet, a més d'aquest
real continuaren circulant les=
monedes citades anteriorment.

El rei Jaume II creà la .
moneda pròpiament mallorquina l =
que es baté fins al regnat de =
Felip V, inclbs.

Les que s'encunyaren du -
rant el regne privatiu 4e Mallor
ca foren:

"Real d'or",. que valia uns
24 sous.

"Real d'argent o croat", =
que valia 16 diners. 	 •

"Mig Real d'argent", 8 di-
ners.

"Quart de Real d'argent",=
4 diners..

"Monedes de Vellórl el do-
blur o doblenc, 112,e valia dos =
diners. El diner, senar o menut,
que valia dues malles. La malla.

Totes les monedes tenien
l'endret la cara del rei i a =
l'enrevés una creu, la 'qual, en
les d'or, tenia dos travessers.

•	 Hi havia també les monedes
imaginhries lliura i sou. Una . =•
lliura tenia 20 sous i un sou =
equivalia a dotze diners. s
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Eouivalbncia de la moneda mallorquina.

Lliura 	 Sou 	 Treseta

Durant el periode comprés=
dins el marc cólonitzador de la
Corona Catalano-Aragonesa, es a
dir, desde l'any 1349 fina a ben
entrat el segle XVI, els reis=
bateren moneda de plata i ve116.
Pere el Cerimoniós i Ferran el=
Catòlic n'encunyaren també d'or.

L'augment de valor que ex-
perimenth l'or i la plata féu =
que la moneda mallorquina arri-
bhs a tenir una avaluci6 intrin
seca superior a la legal. La =
conseqtAncia va ser l'acapara -
ció i fuga d'aquesta moneda k =
l'aparició de numerari estran -
ger de llei més baixa. Fins i =
tot s'arribà a l'extrem d'enclin
yar-se legalment a la seca ma -
11orquina florins d'Arag6.

-Per evitar acuesta fuga i=
remeiar la falta de numerari, =
s'efectuaren diverses reformes.
El rei , Mprti disminuí la llei =
de la moneda de plata iNe116 i=
augmentà la talla. Una segona =
reforma féu Alfons el Magnànim=
en el mateix sentit, i la terce
ra i més radical, Ferran el Ca:
tblic. En ocasió d'aquesta darre
ra els reals Vor canviareri el=
nom en el de ducats. També el =
rei Ferran reglamentà l'any =
1507 la toula de Canvis o Taula
Numulhria,. que era una espècie=
de banc.

Dobler Diner Malla Pt!

120 240 480 3

6 12 24

3 6 12 O'

1 2 4 O'

1 2

1 O'

Durant els reis de la Casa d'Aus
tria eeneunyVmoneda d'or, pla
ta i vell6 amb l'escut propi,
la figura del rei i la inscrip-
ció "Rex Majoricarum", rei de =
Mallorca.

El rei Felip V i el seu ==
fill Lluís I encara encunyaren=
moneda mallorquina i n'introdul
ren una de nova, l'anomenada =
"Treseta": una pega de vell6 que
valia tres doblers i estava mar
cada amb l'equivalent de sis =
diners.

Durant el regnat dels segtteni
reis Bonbons d'aquest segle cir
culh la moneda mallorquina, en-
cara que no se n'encunytm de no
va, i juntament amb ella corre-
gué també la castellana. La gent
pers, seguia comptant amb el =
sistema mallorqui de lliures, =
sous, doblers i diners.

L'any 1787 fou clausurada=
la Seca . mallorcuina o Casa de =
la Moneda.

L'any 1808 Mallorca estava
quasi incomunidada amb la penin
sula a causa de la guerra de la
indeOndencia;faltava numerari,
i per aixb la'Junta Suprema de=
govens féu encunyar, amb plata=

	20
	

40

	

1
	

2

1
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procedent de les esglésies i de
donatius, durós de trenta sous=
mallorquina que portaven el nom
de Ferran VII i lfescut de Mallorca.

L'any 1812 la mateixa Juanta
encomanh a la Seca de Catalunya,
emigrada a Mallorca a causa de la
guerra, la fabricaci6 d'una mone-
da de vell6 equivalent al sou ma
llorqui (12 diners), que duia la
figura del rei Ferran VII, rei =
d'Espanya i de les Balears.

Amb ocasió de la pesta gro-
ga del 1821, l'Ajuntament de Pal
ma establl en el castell de Bell
ver una fhbrica de moneda que en
cuny, tamb4 amb plata de les =

l'escut de Mallorca i la inscrisj
esglésies, duros de 30 sous amb=

ció "Salus populi", al;;-ludint a= 1
la circumsthncia en nub haUien

Monedes mallorquines: I. Real d'or. 2 i 3. Reals de plata. 4 i 5. Mitjos reals deestat encunyats. 	
plata. 6. Quart de real de plata. 7. Dobler de yell& 8 i 9. Diners de yell&

L'any 1823 es dugué a terme
	 10. Malla de yell&

una altra emissi6 de duros de =
plata que duien l'escut de Manor (Historia de Mallorca: P. Amens)
ca i la inscripció "Islas Balea-
res". 	 Pep Adrover.

ei07:tMltoll% *

LA BIBLIOTECA DE" TANT-nri

A Le Vila, Santanyi, hi tenim una=
biblioteca, la qual podriem aprofitar
millor. No és gaire lluny, amb deu mi
nuts hi som. All  hi podem agafar el=

llibre que volguem i el podem tenir =
quinze dies amb naltros sense haver =
de pagar res; just hem de treure el
carnet de soci. Per això hi hen de dur

un retretet de carnet.

Davers cap d'any hi havia 5488 ti-
tole, tant en oaten com estranger; =
el nombre de personas amb carnet de y
prbstec és 510, les quals al llarg =
de l'any passat han tret 2574 llibres.
També hi ha servei de fotocòpies, gra
tis pels estudiants.

6 una bona biblioteca, encara que
té un greu inconvenient . per les perso
nes que no estan fisicament capacita-
des per"pujar la llarga escala que hi
ha del carrer al segon pia a on està.
Hi. haurien de posar un ascensor per =
fer-ho un lloc accessible a tothom =
per quoique cose és un servei public.

Si nó hi heu estat Mai i mo teni6=
problemes físics per arribar-hi, ana-
u-hi, trobareu titols interessant de
tota casta: novel.les, histbria, cibn
cia, agricultura... de tot!
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OBRA CULTURAL BALEAR
Impremta, 1, Pral. - 2 •

Tel. 22 32 99
07001 PALMA DE MALLORCA

El 1 1 i)re de artoLieu Colom,

"Els -3rincipis de la LLei de Nor

a1itzaci6 LinLiffistica a les I -

lies 3alears", editat per l'Obra

Cultural 3alcar, 4s el primer in

tent-fora reeixit- d'analitzar

el continLut de l'esmentada llei,

aprovada solemnement	 Laireb4

entu3i7isticame:It- per totes les

forces politiques de les Illes fa

devers un any i mie.

Avui en dia, quan el sector

pl.blic ha adquirit tanta impor -

tncia, la supervivéncia de les

11cm:fies depén ms que mai de

les decisions politiques. al nos

tre cas, la Llei de Normalitzaci6

LintUistica 6s l'expresi3 concre-

ta alaquesta decisi6. Com diu l'au

tor, estam davant una llei d'ob-

jectius "que fixa fil per randa

la politica a ser-ui' en Matéria

Aquesta voluntat politica, pers

no es pot concretar no1i16s fent

na llei. Cal executar-la. I 6s en

aquest moment que el llibre de

3artomeu Colon esdevé molt :Stil

i clarificador, per la minuc,

tat amb qué analitza les conc l

-sions que es deriven dels prir

pis de la lIei. La igualtat

na entre les dues llengfies of'

cials $ el fet que el catalA

consideri la llencua prbpidad

la nostra comunitat, la respon 4

bilitat que s'encomana als nos:

tres Lovernants, el dret dels(

tadans a triar la lienEua ofic

que volem emprar en les seves(

lacions amb l'Administració,

promoció de la nostra llenLuai

l'ensenyament, als mitjans de(

municació...; . son principis citu ;

suposen unes accions concretes

dels poders pd;Jlics. Els hem a

xigir, si volem salvar la lien

gua l que les dubuin a terme fir ,

a les darrers conseqtancies.

llibre de Bartomeu Colom ens cl,

pautes de qué podem exibir als ;

nostres representants i subgerf

quines decisions politiques s

rien de produir per u un correc

desplegament de la llei.

Es tracta, en definitiva, qti

la llei toqui de peus a terra .

As de l'aplicaci6 correcta

nerosa- dels seus principis, f 2 :

falta entendre la seva influ&c

a tots els nbits. Es imprescij
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VOCABULARI RELACIONAT
AMB MUMS

sit

Barbarismo
Quodemo

Borrar
Tissa
Csiodior
Componyero
Recreo
Possillo
Bambino
Bolígrafo

Lapis
Sobressalienie
Bien

Forma correcta
Qundern
Literolitra

Esbarrar

Guix
Estudiar
Company
Esplai
Corredor
Banibeta
Boligrof

Llapis
Excel.lent
Bé

ble que els Ajuntaments aprovin

els seus respectius ReLlaments de

Normalització LinLffistica per re-

uular el seu paper en la tasca de

de recuperació ling/istica, que

les escoles explotin al mAxim les

responsibitats que es plantegen a

la llei, que el nostre govern assu

meixi d'una veLada "la planifica-

de res totes les disquisicions si

no exercim el nostre dret a viure

totalment en la nostra llengua: a

adregar-nos a un desconegut sense

canviar d'idioma„ a tirar instan-

cies en catala i que l'Administra

ció ens hi responLui... Aixf om -

plirem de sentit els articles de

la llei. Si no, es queder en una

ció, organització, coordinació
	

elucWaració estril.

supervisió del proc4s de norma 	 Miguel Vives.

litzacid de la llengua catalana",

tal com mana la llei.

Els ciutadans, perk, en tenim

la darrera paraula. La lliure elec
Moo

ció linguística - com diu Colom-

9 6s un dels principis sobre el

qual pivota la llei“. No servira

• ASSESSORAMENT ALS SOCIS
(RECEPCIO DE TV3
EN STEREO-DUAL)

A partir del 15 de març es rebrà a les IIles Balears la TV3 en stèreo-dual (bi-
Ilngüe).
Permetrà escollir entre la versió en català i la versió original (anglés, ale-
many, francês, etc.) de pel.lícules, sillies, etc.
En benefici dels socis, i davant el gran nombre de consultes rebudes, OCB i
VOLTOR creen un servei d'assessorament sobre totes les informacions relati-
ves a aquesta notable millora de l'oferto de TV3.
TELS: 71.79.48 - 71.48.57
Matins de 10 a 12h.

tdV' Pe

CONSELL INSULAR Dr. MALLORCA
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DE INO nIA

Ara que arriba la primavera

i els nostres camps comencen a =

estar fersits de colors i més co

lors, ¿no vos heu demanat mai el

perquè dels colors de les flors?

Si vos ho heu demanat, ve't aqui

la resposta.

Heu de saber que les flors=

no són grogues, blanques, verme-

lles o blaves per capritx, sino=

que necessiten ser hermoses per=

sobreviure, ja que del seu poder

d'atracció depon que tornin a ==

néixer. Però, ¿per qui han d'es-

ser belles? Ho són, de franc, ==

pels homes i necessiten ser-ho =

adens, pels insectes que faran=

possible la seva reproducció, ja

que si aquesta es llimitas a ser

realitzada pel vent, perdria el=

seu caracter selectiu; ja que a-

quest' desperdiga la polseta re-=

productora per aqui i allà de ==

forma indiscriminada.

¿Cam fa el insecte o l'o-==

cell la selecció de la flor, vos

demanareu? Idà molt simple, hi =

ha una atracció instintiva cap = .

.determinades espécies i inclús

cap una sola. Aquest fet és molt

beneficiós pels dos, ja que els= .

granuls reproductors tenen cer-=

tes garanties d'arribar dels es-

:tambres d'una flor a l'estigme =
4 .5.:7-Vielt

d'altre de la mateixa eSpécie. =

La preferência per una flor de-=

terminada no significa que l'in-

secte es llanci de cap a l'objec

tiu, sinó que sempre hi haura un

vol de reconeixement previ, al =

que sera convidat pel color, for

ma o olor de la flor.

Els colors de les flors són

determinats per factors quimics,

fis ics o per una barretga dels =

dos.

L'aspecte de la flor no és=

captat en la mateixa manera per=

tots els seus possibles explora-

dors, pel que els motius d'atrac

ció, serAn diversos. Aix!, els = s

ocells polinitzadors de les flors

tropicals són atraiguts, sobre =

tot, pels colors escarlata, amb=

freqüência mesclats amg groc o =

blau que curiosament són els co-

lors que presenten les seves pio

mes.

L'abella, pel contrari, no=

veu el color vermell. Els seus =

f ..,
tr4,,

4/,..
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JAIME ARTIGUES VADELL

'favorits són el blau i el groc

per?), es precipiten entussiasma-

des.sobre les flors que presen-=

ten una coloració per la que són

cegues -el vermeil-. Abe) és deu

ague els pétais reflexen radia-

cions ultravioletes; l'ull humà=

veu la flor vermella, pere) les =

abeLles ultravioleta.

En cada regió abunden les =

flors ado els colors més sol.li-

citats pels insectes de la zona.

Per això, en les regions Artiques

i Sub-Artiques abunden flors ===

blanques; en els terrenys desèr-

tics les més freqüents són les =

grogues; en paisatges alts i hu-

tits es donen les blaves i en ==

els llocs gropers al Tròpic abun

den les vermelles i púrpures.

TaMbé l'olor es motiu d'a-7

proximació per part dels animals.

Per exemple, l'escarebat i la ra

ta-pinyada, són cegs als colors,

però són estimulats bàsicament =.

per l'olfate. Per aquesta raó, =

moites espécies vegetals tenen =

la seva maxima producció d'olor=

quan el polen és madur i la flor

liesta per la reproducció. També

s'adapta la secreció d'aromes ==

als distints animals que s'acos-

tarAn a elles en diferents mo- =

rents del dia.

Quan el insecte ja ha arri-

bat a la flor, el seu comporta—

tent pot esser influit per la se

va forma i diseny. El moviment =

és estimulant, el que algunes es

pécies de flors tenen una morfo-

logia particular en la que s'in-
clueixen palets vibràtils de co-
loració ben visible i d'una movi
litat tant extraordinéria que a=
la menor bufada d'aire els fan =

oscilAr ràpidament, cridant de =
cop l'atenció dels insectes.

En resum, cridar, captar ==
i fer-se notar, són objectius ==

prioritaris i vitals per les ===

plantes superiors. Aconseguir-ho,

per elles, significa sobreviure.

Margalida AdroveF i Manresa

Bibliog.: 11Respuestai ng 1.

Aires de Llevant
Publ!cede mensual

UNA REVISTA ENTRETENGUOA A ON
HI TROBAREU ENTREVISTES, GLO-
SES I POESIA.

Per susCripcions li infor,
maran a l'apartat 28 de Fela-
nitx

Aeviz.aits

Carretera Cala d'Or - Cala Ferrera - Tel. 658185 	 CALA D'CR
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3OLUCIONS AL PASSAT NUMERO:

KOTS ENCREUATS:
ROgl_TZON,:. 1. Ximbomba, Urania. 2. Un, Ruc„ Na, Oros. 3. Etna

Agil, T16. 4. Te„ Nas, IC, A, Ca. 5. Erica, Marítim, V. 6. Se-

gar, ita, A, Ara. 7. Sn, Clemència. 8. P, A, Amar, DS, naR. 9.

Oncle, R, Iaia, A. 10. Unie, A/a, SRA, aM.

VERTICALS: 1. ruetes, Pou. 2. Inter4s, NN. 3. M, N, Ignaci. 4.

Branca, 1U. 5. Ou, Aar, AE. 6. MC, 3, Cm, A. 7. B, A, Milà, L.

8. Anglaterra. 9. aicraM. 10. U, L, ecliS. 11. Ro, Atansar. 12.

Art, I, C, IA. 13. Noi, Maina. 14. lsoC, rEA , A. 15. A, Ava, =

Ram.

ENDEVINA LLES t
14. E	 ol. 2-4 . La Mar. 3 . Ses Campanes. 4 4 . Una,Eaccrpeta

pRamaia DE LOGICA

1.-L'esportista de MADRID, ni nasqué en 1970, ni

juga a FUTBOL.

2.-GOMEZ no té per nom propi el de LLUIS.

3.-Qui es diu PERE i el jugador de FUTBOL nasque

ren el mateix any.

4.-Ni RUIZ ni DRODRIGUEZ jugen a HANDBOL.

5.-ANGEL no és de BARCELONA ni nasqué en 1965.

6.-El jugador de TENNIS te per nom JOAN.

7.-LOPEZ no nasqué en VALLADOLID ni ho fagué en

1961:

8.-El jugador de FRONT° és de SEVILLA.

9.-El jugador de HANDBOL es diu ANGEL i el nascut

en 1961, JOAN.

10.-RUIZ nasqué a SEVILLA i LOPEZ en 1965.

NOM LLINATGE CIUTAT ANY ESPORT

JOVE PAGES DE BON ,

POSAT, NECESITA
DONA.OUE TENGUI
TRACTOR, Per fa-
vor, enviau foto
de tractor,
(Els de segona. mA.
abstenir-ise)i
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s@galimh.g WAILIMSOUra
NOLTROS NO CONEIXEM AQUESTES QUATRE BERGANTELLES

DE LA FOTOGRAFIA, SI VOLTROS SABEU QUI SON, ES -

CRIVIU ELS SEUS NOMS I MALS NOMS, A UN PAPER

QUALSEVOL I POSAU-LO DINS UN SOBRE, NO OBLIDEU

EL VOSTRE NOM, ADRESSE I TELEFON.

PODEU GUANYAR UNA CAMILLA,  QUE SERA DONADA PER

SA FUSTERIA DELS GERMANS VALLBONA. N'HEU D'ENDEVINAR DUESAL MANCO

GERMANS 	VALLBONA,

SA FUSTERIA MES BONA.

( Nota: El sobre s'ha de entregar en el Bar Nou,
abans del Diumenge 17 d'Abril.)

ANUNCIAU-VOS

A

DIES'I COSES

TELF.

65-78-20

65-80-02

65-71-82

Primavera-estiu
de Dimarts a Dissabtes.
Perruqueria:

de 10 h. - 20 h.
Denileció i Manicu -ra 

de 16 h. - 20 h.
VOS DESITJAM UNES BONES FETTE3




