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91A

e
Arribat el maig l'aire es

carrega d'aromes d'estiu, i els

nostros camps que envolten el po

ble vestits de festa amb les

flors d'abril comencen a canviar

els tons verds pels colors més

rossos d'estiu, com ja ho diu la

cange):

"-Bellesa i flor de maig,

en un dia me n vaig."

També els nostres apicultors

recullen acuest mes la mel més

preciada de l'any:

"—Maig carrent

la mel rossa com l'or

blanca com l'argent."

I és aquest mes també el que

amb més ansies espera el pags

l'aigua de maig ja que és acues-

ta la més decisiva per les colli

tes:

"-Diu la vinya:

Tant, me fa una pluja,

com dues com tres

peró sense la de maig no

faré res."

La lluna començará el mes

amb lluna plena el dia 2 a

la 1 .del matí i també l'a-

cabará dia 31 a les 12.53m.

La lluna entrará en quart

mim/ant dia 9 a les 3.23

m. Diuen eue és el miller

temps per coure a ses teu-



leres, peroué sas teules i tot lo

que 4s de test i es cou aquest mes

és de molt millor qualitat.

27	Dia 15 a les 00.11 m. la Ilu
•

f g r ti
/d nova.

PEP MARINONS.

Dia 23 a les 18.49 m. la

na entraré en Quart Creixe

moment en qué es diu que e!

molt indicat sembrar tota

casta d'hortalisses i sobretot

julivert:

"—Sembra el julivert pel

maje'

i tot l'any en tindrás.°

na enttarA en fase de lluna

eatenbari
1 Molts d'anys a Juan Ca--

41 . 1 zona Trivifio i a Rafel
\Adrover i Alou a. de
Ca'n Marines.

Pensau en sa fira de Ses
Salines.
Felicitats a na Bonaven-
tura Vadell i Adrover a.

de's Bar Nou, En Jaume Vadell i
Bonet a. de Ses Aigiles i en Bar-
tomeu Roig i Adrover a. de Ca's
Sabater.

5  

Fan anys na Maria Vall-
bona i Adrover a. de ca'i:
Ferrer i Bartomeu Adrow
i Adrover a. Vellana.

6  

Aniversari d'Antoni Achl
ver i Adrover a. Fusters

Trobada a Consolació com a Com
memoraci6 de l'any Marià. A
les 12. h. hi haurà Missa con-
celebrada, presidida pel Sr.
Vicari General. Hi estau tots
convidats.

Molts d'anys a na LluTsa
Danús i Caldentey a. de's
Comts i a n'En Miguel
Binimelis i Adrover, a.

de ca'n Devertit.

Feliç aniversari a n'An-
toni Adrover i Barceló
a. de Ca'n Ganxo (mech-
nic) i Simó Adrover i

Rigo a. Vellana.
Dies i Coses 4

Molts d'anys a n'En »an
tomeu Adrover i Roig a.
de Ca'il Maganet, a iMaxi.
del Carme Adrover i

ver a. de's Moll, Juan José Ben.
mildez Navarro . a. Paulo, Carmen
Campo Ojeda i Antbnia Aina Adr0
ver i Adrover de Ca'n Puch.

Antigament, a Cura, es feia
un aplec, que era molt con-
corregut. Hi organitzaven
una processo durant la qual
es donava la benedicció als
quatre vents, per tal de be
neir tots els fruits de la
nova Primavera.

2

3

7



I	 Molts eanys a Gabriel
,
11

Vallbona i Adgover a.
de Ca's Fidever, Antb-
nia Adrover i Rigo a.

de Na Burguera, Joan Sunyer i
Artigues a. de ca's Sacrfter. .
Aprofitau que en Maties fa fes
taper estirar-li ses orelles.

Frig aniversari d'Anto
ni Adrover i Roig de ca'n
Mitjanit.

)Sant Isidre, Patró de
S'Horta.

	•
Aquest dia es farh sa tradi-
cional pujada a Sant Salvador
en pelegrinatje motivat per
la devoció mariana de's nostre
poble cap a aquest santuari.
Tots hi estau convidats, al
manco a la Missa que allà es
celebrarh.

8 Avui es celebra el primer
niversari de l'Associació
Amics De La Tercera Edat

Calonge i Cala D'or, felicitats.

A-
de
de

Aniversari de Germán Ca-
zorla Montes i de Cata-
lina Vallbona i Adrover
de Na Blanca.

10

9

 Fa anys na Maria Vadell
i Adrover d'es Rec6.

Aniversari de Miguel
Surer i Adrover a. de
Ca's' Senyor.

111131 

Molts d'anys a N'Antonio
Dicenta Bertholot,
Adrover i Mestre, a. de
Na Cosme i Bartomeu Vadell
i Adrover, d'es Clos.

_

!Il 	
;:rviaMrsie3aMa:u1=74
1 Rigo a. de Ca sa Viuda.

Molts d'anys a Francesca
Amengual i Vadell a. de
Ca'n Peret.
A S611er es fa la guerra

entre Moros i Cristians.

12 Aniversari de Miquela
Binimelis i Adrover, de
Ca'n Pep Ferrer«

2 . Fiasa7s na Rosa Adrover

2

. Toiltn.as d'anys Na

=-rer
• de Ca'n Roca. 	 1

1 1

22
 Aniversari de Jaume Esqui-
nas i Vadell A. ca'n Rebeu,
'i Magdalena Adrover i Aro

- ver de Na Cosme.

faran la Primera Comunió
n'Antonia de Ca'n Puch i els
germans Manolo *.Félix Pérez
Cabrera.

Molts d'anys a marfa Nati-
vidad Montes Marin, Barto-
meu Estelrich i Cifre, de
Ca'n Teixidor i Nadal Pal

mer i Prohens de Son Reus.

Feliç aniversari de Jean
Louis Plessis i Antoni
M&s i Alou, de Ca'n Bessol.

Molts d'anys a Sor Maria

I 25 Magdalena Garcia i Massip,

Dies i Coses 5
s'infermera.



Molts d'anys a na Maria
Estelrich i Julià, a. Mari
nons.

Feliç aniversari a Francis-
co Estevez lópez, Margali-
da Adrover i Grimait, d'es
Forn, Antbnia Adrover i

Adrover, de ca's Batlet i Antònia
Sastre i Llodrh, de Ca'n Roca.

Fa anys en Miguel Adrover -

Adrover, de Sa Torre Nova,

FE TA

Aniversari de N'Antbnia
Cebritin Alcolea, de Sa
Talaia Margalida Adrover
i Adrover de ca'b Saquer..

Molts d'anys a Llucia Ben.
nhssar i Adrover, de Can
Baltassar.

El 18 de maig de 1.963, en

Jaume Adrover Rigo (a) de Ca sa

Viuda i na Catalina Vallbona Roig

(a) de Ca's Senyor. I el 21 de

maig del mateix any, en jaunie Es !

telrich i Adrover (a) de Ca'n Ma

rinons i na Bonaventura Vadell

Adrover (a) de Ca'n Gusti, feren

de les seves alegries i preocupa

cions una sola ccsa i es casaren

a la nostra Esglssia. Amb motiu

de les seves bodes d'Argent els

volem felicitar mol -tsincerament

i nom4s desitjar—los que tenguin;

sort„,i qub la vida els doni un

canil ben llarg.

Et passat 23 d'abril Sor Ma

ria Miguel celebrà ses Bodes irOf

com a Religiosa Eranciscana. A

la festa que es va fer per aquest

motiu hi assistiren, a ms dels

seus familiars, la Superiora Ge

neral i la Concilib.ria. Des d'a—

qui l'hi volem fer arribar la nos

tra enhorabona.

Dies i Coses 6



NOCES:

En Pep Pons i Na Bar

bara Pinya, ja, s'han casat

lea hi desitjam, molts

d'anys junts.

FELICITATS i que en ven

gui una bona guarda.

IDESPRES DE MOLTS IrANYS HEM TORNAT. SENTIR CANTAR GALES 

Gractes a la iniciativa deis joves de la tercera Edat, de Calonge.
iCala D'Or, hem recuperat, la tradició de cantar sales el dia de Pas-
qua. Va esser una festa que va alegrar a tot el poble. • Primer cantaren

la plaga, llavors se va fer un passeig per tots els bars, i acabaren
t3. 1 'església de Cala d'Or.

L'any que ve els joves nos hi afagirem.'
Una vegada més els de la tercera edat nos han deixat amb la boca

oberta.'

Dies i Coses 7



En Tomeu Coves, en Toni de ca sa Viuda, en Jesús i en Miguel Verro, joven,ils

del s'Horta anaren de viatje amb 'eis seus companys d'equip. Aqupst tant sols dpra

tres dies, pert, tengueren temps per veure coses a bastament.

Varen estar a Guadalmadena (molt aprop de Torremolinos) que és una ciutat pa-

rescuda a Lluchmajor i que té uns tres quilómetres de platja, on aprofitaren, donat

el bon temps que feia, per pegar el primer "capfico" de l'any.

També visitaren Malaga, Marbella -que és el lloc predil.lecte de la "jet-Set"

i tal vegada es toparen amb la Gunilla-, Puerto Banús, i Nerja -que és el poble on

es rodaren tots els capitols de "Verano azul" i cap d'ells torna com el "Piranya",

ja sabeu aquell noi tant grasset.

A l'arribada ens comentaren que tots aquells llocs que visitaren són molt

parescuts a Cala d'Or, plens d'apartaments, hotels i botigues per tot arreu.

En Pep de na Barret, en Tomeu Caminer, en Simó Paulo, na Br—

ba ra Rito i en Tomeu Polla varen fer, juntament amb els companys

de l'escola de S'Horta, el viatge d'estudis a Andorra. Hi vare n .

estar quatre dies.

Visitaren, ademés d'Andorra, el Castell de Monjuic (conver-

tit en museu), l'estació d'esquí de Palo i la també estació d'es

quí Pas de la Casa, on llogaren trineus uns i esquís altres. Tots

disfrutaren amb la neu encara que acabaren 'ben xops i copejats.

Les coses que més els cridaren l'atenció foren.: la quantitat

de cotxes cars (Ferraris, etc.) .que circulen per Amdorra; que to-

tes les teulades són de piçarra; també varen passar per un balnea—

ri d'aigues termals, encara que segons en Tomeu. Polla, pareixien

aigues brutes.

En definitiva, varen passar uns dies molt divertits i que es

taran molt de temps a poder oblidar—ho.

Dies i Coses 8



nostres , carrers

Es costive: donar als carrers noms

de personalitats rellevants.

Amb aquest article volem obrir una

secció, a la nostra revista, que

ens ajudi a descobrir curiositats,

fats de rellev%ncia. I, amb una pa

,raula, acostar-nos un poc als ca-

rrers del nostre poble.

¡Hem pensat parlar avui del carrer

'Mn. Toni Vadell. I no podem parlar-

ne sense acostar-nos a la personali

tat de Don Toni:

Dia 18 de Decembre de l'any 1886,

el Bisbe de Mallorca l 11m. Sr. Ja-

oint Ma. Cervera, ordenava sacerdot

al per tants de motius estimat i ve

nerat Senyor Toni, - apel.latiu fami-

liar amb que era tractat entre els

oalongins.

I juntament amb ell rebia també

l'Ordenacid Sacerdotal un altre per-

sonatge molt lligat a la biatbria de Calonge, Mn. Antoni MA Alcover i Sureda,

lustre filbleg que tant féu per la nostra llengua, i com tots sabem, autor dels

nols de l'església nova, que recolz% i encoratj% sempre al seu bon amic, el Senyor

Toni,

Podem dir d'ells dos, aye se semblaven ferm: tenacitat i carheter fort. Just un ho-

me cam el Senyor Toni, amb la pobresa que hi havia a principis de segle, podia dur

Eiterme i	 Dies i Co se s 9
obra de resglésia nova.



I cercant per acf i per allh he descobert viu dins'el record dels qui el tracta-

ren, l'home alegre, oue sabia fer baldufes pels nins, que li agradava anar a'pes

car amb un botet seu, el "Sant Mauer" i que si un diumenge feia bon temps, cele

bran• la Missa feia qualque drecera i l'aficief ho agrala.

Tenia la mh trencada per a tot, bon picapedrer, féu els rosetons dél campan,

menetjava a la perfecci6 escarpares i martells i tota casta d'eines, fossin de

nicapedrers o fusters, mai no se .sentia travat per res, i de la pagesia se n'en

tenia molt. Pert) el seu caire fort era la mdsica, era molt bon organista. Amb

una egueta blanca, els diumenges i festes bones anava a tocar l'orgue a Santany/

i a S'Alqueria Blanca.

I un any que a S'Alaueria havien tingut un " coremer " que ho havia fet un noc

llarg, el dia de Pasqua el Senyor Toni li digue:

- Avui aniria be que ho fes un 'pot mes curt.

Bé ho entengue aquell predicador, pujà a la trona i se'n desfe amb aquesta :

Crit ha ressucitat

El Cel està nle de glori.

Toqui l'orgue Senyor Toni,

que el sermó ja estA acabat.

Un bon esplet de rialles ressonh dins l'esglesia. Cal dir que sentia una espe -

cial predilecti6 per l'església de S'Alqueria on fou batejat el 15 de febrer de

1861 pel Vicari Mn. Gabriel Mora i Mora de tant bon record.

Moltes i llargues hores d'assaig per el mes de Maria i mes del Cor de  Jess.

Llavors a Calonge just feien tres festes: la conclusi6 del mes de Maria, la fes

ta del Cor de Jesús i la festa de Sant Miguel. A la conclusi6 del mes de Maria

donaven un petit ram de flors. Molts de dies del mes de Maria o del Cor de Je -

sils estrenaven cançons noves.

Aquell cor d'homes i dones tan voluntari6s fins i tot aprengué la Missa " Te Deum

Laudamus ", den Perosi, que estrenaren el dia de la benedicció del nou convent

de ses monges. Formaven part del cor dues monges clue feien el baix, Sor Elionor,

que treball molt en l'edificaci6 del Convent, i Sor Pelaia.

Quan el Senyor Toni s'enmalalti se servien de l'amo en Jaume ."Paume", bon músic

i bon organista, fins que prengue les messions l'amo en Francesc "Marines", dei-

xeble avantatjat de l'escola de música del Senyor Toni. ( veure, " La nostre gent"

dies i coses del mes de Mart ). 	 Dies i Coses 10



L'any 1912 adquiri per 150 pessetes el retaule de l'altar major procedent de la

capella vella de Sant Miguel de Manacor i li regalaren també les pedres dels al-

tars de Sant Josep i del Sant Crist. Dia  22 de gener del 1912 benei la imatge

de Sant Antoni. El 6 de narq del 1919 la pila baptismal i el baix relleu del

baptisme del Senyor al riu Jordh. El 3 d'abril del 1921 la campana grossa, de

nom Miquela, feta a Palència, i foren els padrins en Guillem Crifre Juli& i

Margalida Adrover Mestre.

Per poder fer tant molt compth sempre en la fe i la incondicionalitat d'aquells

bons padrins de Calonge, que amb els seus carros traginaven material i  ii aju-

daven en tot el que fos. Ben bé podem dir que les pedres de l'església estan

amarades de la seva suor i ungides amb la seva preghria. No tenien ouasi res

per viure pert) a Déu no li planyien res.

I mentres edificava el temple material no

abandonava la preocupaci6 pel temple espi

ritual, que són els fidels, per això cui-

dava i preparava la catequesi dels infants

i les predicacions quaresmals.

Li oferiren altre chrrecs, però ell just

acceptà el nomenament d'encarregat de l'O-

ratori de Calonge fet pel seu bon amic Mn.

Alcover, Vicari capitular, el 5 de febrer

de 1916.

L'any 1931 fent el solphs l'hi pegà un atac

de gota i a partir de llavors anà malaltis

i fou autoritzat per dir sempre la Missa

" de Beata " i tant sols féu una sortida per anar , en pelegrinaci6 a Sant Salva-

dor amb una gran multitud de calongins. Donava la Comunió arrebatat a l'alta,

fins que impossibilitat de tot quedà paralitzat i a la matinada del 8 de pener

de 1950 mori en la pau del Senyor.

Calonge sempre estarà agraida a la seva memòria.

Extret del programa de festes del 86.

Baltasar Amengual ( Rector de Calonge )

Pep Marinons 	 Dies i Coses 11



Successos

dos personatges que

va de 'n Mac-Polla i

S' altre dia just; despr4s de . di-,

nar en vaig tombar una mica en

comptes de fer horeta, i de sob

, te em va deixondir la criaria

feresta d'una sirena. Vaig guai

tar a fora, i vaig veure un munt

de gent indignada, envoltant

els municipals a sa place.. Me

n'hi vaig anar, i a mesura que

m'hi acostava, sentia a la gent

que deia, "es temps d'en Franco

no passaven aquestes coses";

"si jo fos es que comanda4, no

passaria res d'aixb"; "I que te

creus, els tornaran amolla tot

d'una".

Amb això, vaig reconèixer els

la policia s'hen duia.engrillonats: es tracta-

en Mac-Bessol, dos famosos lladres d'ametlons

que assolen la nostre comarca, sembrant la desesperació entre els

espolsedors d'ametlles, i que havien estat capturats en plena mali-

feta.

El nostre reporter aconssegul aquesta prova de la seva feta.

PEP tABINONS

La guanyadora del concurs del mes d'Abril fou Catalina Vallbona i Roig
Les al.lotes eren: Na Llucia de Na Barret, Na Margalida Pinya, Na  MariJ
Rebeu i Na Juanita de sa Marina.



AVUI .
L'AMO EN TOMEU
D'ES MOLTLa not4tra gent

Si qualsevol horabaixa d'un

d'aquests dies asoleiats anam =

pals camins del voltant de Calon

ge, es quasi ben segur que ens =

toparem amb tres homes majors, =

amb el gaiatet amb la ma, cara =

noiera i admetents amb tothom.
Formen part del caracter del nos

tre poble, són com una mena de =

institució local, encara que ells

no pretenguin altra cosa que pas

sar el temps. Són aqusts tres ve

llets l'amo en Pep de Na Come t =

l'amo en Tomeu de Ca'n Mitjanit,

i l'amo en Tomeu de's Moll.

Amb l'amo en Tomeu de's Mo-

ll hem parlat per qua ens conti=

algunes de les vivències saves.

ia era el vespre quan hem==

anat a ca seva, i com que no res

ponien a la tocada a la porta, =

hem entrat per endins. De dins =

Ia cuina en sortia el “Santa Ma-

ria, Mare de Déu ..."; resaven el

rosari amb sa madona, pietós i=

admirable costum de les cases de

la pagesia, costum que Déu vulgui

no es perdi mai a dins les nos-

tres families.

L'amo en Tomeu va mazer fa

86 anys ali & on viu ara na Maria

de's Molí, que aleshores era la

casa dels seus pares, i que des

prés per herència va passar a és

ser del seu germ& Jaume.

-Vareu anar a escola?

-Si, a SfKorta, amb el mes-

tre don Llucia. Primerament s'es

cola era sa casa a on va viure

en Toni Marines, i després a sa

casa a on està en Joan de tes Tan

ques t devers Sa Vileta.

-Vàreu fer d'escolanet?

-Si, en temps del Senyor To-

ni. Guanyavem 8 dècims cada setma

na, i qualque vegada, si a n'es

capella l'ha passava per alt, a-

diós a sa paga.

-El senyor Toni era afeccio-

nat a la pesca, veritat? .

-Molt, quan volia anar a pes

car, es dia abans m'enviava a ca-

lar es garbells a Cala Llonga. =

Llavonses es feien moltes de gam-

bes, qualque garbell tenia 250 =

gambes. LLavors el sen demà dema-



ti mos n'anavem a pescar de ro- =

quer amb una barqueta que ell te-

nia. El Senyor Toni tenia un mis-

sal prim i un de gruixat, i es =

dia que veies que treia es prim,

era senyal que tenia sa pescada

preparada, i en dues grapades te-

nia sa missa enllestida.

-M'agradaria saber perquè

vos diuen "de 's Moll".

-Perquè teniem un moll de =

vent per moldre es grA. Es meu pa

dri vivia a sa casa de sa torre

que hi ha a davant l'esglAssia; =

jo mateix vaig fer de moliner,

quan era Jove.

-N'hi havia mis de molins?

-Que jo recordi, el nostro =

era l'unic moll de vent de's po-

ble, a les altres torres que te-

nim per aqui jo no he vist mai =

cap moll de vent.

-A sa tomes de's Garbelló =

tambi en tenien un de moll. Era =

un moll de vent per treure aigua.
11on pare l'any 14 va fer un pou,

per quA aquest any no va ploure.

-Parlem un poc de com eren =

les festes de la vostra joventut.

Vàreu esser mai l'amo de sa festa

de Sant Miguel?

-Si, amb en Tomeu de Ca's Se

nyor varem dur sa festa un parell

d'anys.

-Quins eren els actes princi

pals de sa festa?

-A més de sa missa, es dos =

act s principals eren es ball i =

ses corregudes.

-Com era es ball?

-Era ball de pagès.

-Pagaven per ballar?

-Si, ,s'encantaven ses matei-

xes, es caminen les encantava i =

ballava ses primeres es qui paga-

va mis. Es doblers que feiern des

ball servien per pagar tota sa =

festa. Si tenien ganAncies ho do-

navem a l'esglAssia.

-I ses corregudes?

-Per ses corregudes prepara-

vem una pista a on corrien tant a

peu com en cavall. Record que uns

anys varen córrer a dins na Blan-

ca i altres a Na Barret.

-Com corrien els cavalls?

-Escapats, es millor corre-

dor de llavors, tant a peu com a

cavall era en Miguel de Sa Conca.

-Quin premi rebien els gua-

nyadors?
-Un pollastre, unes esparde-

nyes, uns calcetins o coses d'ai-

xò.

-Anàveu a Ciutat quan Arew

Jove?

-holt poc. Hi havia molts =

de joves que Sa primera vegada =

que anaven a Ciutat era a fer es

servici.

-I com hi anaven?

-Amb sa diligència fins a =

Santanyí, i llavors amb so trans

Amb un duro pagàvem es passatge

i es dinar a una bona fonda.

-Hi havia altres transports

per anar a, altres bandes?

-Es Conco en Toni de Ca'n Po

lla tenia una diligència que ana-

va cada diumenge a Felanitx. Hi =

havia gent que anava amb sa



gancia i altres que feien coman-

des. Es passatge valia un ve116,

i ses comandes quatre cèntims.

-Per acabar, contau-nos aigu

na cosa graciosa del vostre temps.

-Una vegada per Sant Antoni

varem anar a beneir un carro a =

S'Alqueria Blanca. Desprds de ses

Beneldes se va enrevoltar molts =

de gent, per qua noltros feiern =

molta de bulla. Noltros a dins es

carro hi duiem un sac ple de moi-

xos, i quan esthvem ben enrevol-

tats de gent, per un forat que te

nia sa sola de's carro vArem amo-

llar es moixos. Ja poreu pensar =

si n'hi va haver de crits i meu-

los amb aquella moixada.

Ha sigut, aquesta xerrada,

molt interessant per qua l'amo en

Tomeu, a ms d'dsser una font qua

si inesgotable de coneixements =

dels fets del nostre poble, ds =

una persona molt simpàtica i agra

dable.

Gracies, l'amo en Tomeu.

Marc.

MO NSTRES
Tots nosaltres, quan sentim par

lar de peixos, tenim una idea pre-

concebuda dels peixos que els nos-

tres pescadors agafen, però n'hi ha

uns altres, uns que surten, per la

seva forma i característica, de lo

establert.

Quest tipus de peixos viven en

la zona abisal, es dir, en la zona

on no hi ha arribat encarra la pre-

sència humana. Aquesta zona té unes

caracteristiques molt especials i

per tant, els peixos que l'abiten

també són especials, ho són tant

que si els vessim al natural i no

ens diguessin el que seal mai podri-

em adivinar que són peixos.

Les característiques principals

de la zona abisal són la forta pre-

sió de l'aigua i la manca de llum,

i això representa un gran obstacle

Cauliodo
per a la vida en aquells inrets. A

una profunditat aproximada de cinc-

cents a mil metres encara s'hi pot

trobar una mica de llum, i és aquí

on certs peixos, que disposes d'enor

mes ulls elescópics, la recolleixen.

Molts d'aquests peixos ademés de te

nir els ulls enormes, també tenen

òrgans lluminosos distribuits per

tot el seu c6s.-uns el tenen al llarg

i altres en una espécie d'antenes si

tuades en el cap que emiteixne llum-.

La manera d'emitir la llum aquests

òrgans és la seguilent: aquests tenen

una espécie de cristalli i sota el
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qual hi ha 'un liquit que, junt amb

l'oxigen de la sang, produeix la

llum.

Per a investigar un poc més so-

bre la vida que hi ha en aquestes

profunditat, s'han enviat microfons

amb gravadores incorporades per po-

der enrregistrat el minim soroll que

es produis. I al escoltar les grava

cions, s'han trobat amb uns extranys

renous com són meulos, forts bramuts,

giscos, etc. que produeixen els ma-

teixos peixos. L'explicació d'aquets

sorolls és ben senzilla, ja que els

peixos al no veurer-se directament,

per la manca de llum, es serveixen

de les senyals lluminoses i sonores

per trobar als altres.

També l'alimentació, i altre cop

per culpa de la manca de llum, cons

titueixen un greu problema ja que

en els fons on ells viuren no hi ha

gens de vegetació. L'únic que poden

trobar son restes d'animals i vege-

tals morts insuficientes per alimen

quests peixos són sobre tot carni-

vors i	 forma de poder sobre

viure es alimentar-se un dels altres.

Per aquesta rat'', la seva boca i les

seves dents són molt grosses i el •

seu estómac és dilatable fins al

punt de poder enviar-se peixos cen-

cers d'un tamanys bastant més supe-

rior al seu.

L'aspecte que presenten aquests

peixos és, molt sovint, feroç; parei

xen monstres terribles com sortits

d'un mal somni o d'una pel.lícula de

terror, pen!) la realitat és que són

d'un tamany molt reduit. Mirau si

són petits que rara vegada passen

els deu centimetres de llargAria.

Són monstres tant sols d'aspecte.

Photostomias
tar-se tots, i sobre tot perque a-

TWA. DE ROMANS

Ara fa molt de temps, que totes

aquestes terres anomenades Ca-

longe, Sancelles o Llubi, foren

abans cue des moros, romanes.

eri) per amelles hpocues que

corrien, no sols romans era "lo".
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que hi havia, ja que sa nostra

illa, era niu de tot un estol

de pirates i contrabandistes,

que aqui hi fixasen es seu lloc

d'operacions.

La importhncia de aquests, va a,

riibar a ser tan espectacular,



que el senat roms, decidi enviar

un des seus generals per posar

ordre. Aixb passt ara exactament

fa 2111 anys, i el senyor en I'd-

esti6 va ser en "Quint Cecili Me

tel.lus". (Vaja nomet).

Bé idb, parti aquest home de la

peninsula Ithlica tot pertret

d'homes i vaixells decidit a a-

turar es rem•nat que per aquests

indrets hi havia.

Però, quina hauria de ser la se-

va sorpresa amb arribar aqui?

Li passa lo segnent:

Els d'aqui, enterats de que els

romans venien tots carregats

d'armes i disposts a aturar-lis

es negoci, varen comengar a pen-

sar com ho haurien de fer per

sortir-ne de tot aquest "assunto%

Pensaren i pensaren i vejent de

sa penya bosca, que es vaixells

ja voltaven sa punta mitjana, a

naren a demanar una picadora a

n'en Tomen Roca es qual home

generés a on ni hi hagui, lis

va deixar fent-lis incluís bon

pes.

Idb ja els podeu imaginar a tots

aquells homes, més contents que

mai, mob sa picadora cot si fos

sa juguete nova. Baixaren cap

a ses Puntetes, ja que els ro-

mans ja havien entrat dins Ca-

la Llonga, i els trobaren que

amarraven.

Quina seria la sorpresa des ro-

mans, quan varen veure aquella

tropa amb sa picadora. Assom-

brats per lo que veien i sense

decidir-se a baixar de ses na,

us, obtaren per abandonar s'em

presa que els havia duits fins

aqui, i partiren més aviat que

depresa per es mateix carni

d'on havien vengut.

Ja ho veis. Aix, a nes tem-,s

des romans.

Macih Trompé
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CONYESSIONS D'UNA MARE
AL SEU JHUL

-Mare, qui som jo?

-TU ets el meu fill. Has nascut a la meva llar. T'hem donat un nom i

uns llinatges i portes la nostra mateixa sang; no volem que mai la traei-

xis.

-Per què, mare, xerr d'aquesta manera?

-La teva veu és dolça, el teu parlar bonic i la teva saviesa gran. TU

parles aixi comho feien els teus padrins i aixi com ho fan els teus pa-

res. Parles aixi perquè pertanys a un pals. i et deus a una gent que aixi

ho fa. No et neguis a tu mateix parlant veus estranyes o imposades.

-Pers mare, i si no m'entenen?

-Si, fill meu: Centenen. No perdis el respecte a ningú. Les persones

han de demostrar llur civilització i cultura també en el comportament

envers els altres. Si no parles aixi com saps, menysprees i rebutges ja

no quelcom que et pertany, sine) també aquestes persones que diven que no

Centenen per comoditat; pots estar segur que no hi ha ningú tan baix

que, en uns anys de viure aqui, no t'entengui. No canviis: fés-ho per

respecte a tu mateix i als altres.

,_
, .v.....-__. ,s. ,-

,r4' .. 	 -,	 _.c.,, 	 ., 	 ,
•..,-0	 'IN	 •

'r.-7W--:- 	 .1 	 • -. 	 '----

-I si n'hi ha que me diven que el meu parlar és només el d'un lloc pe

titó, que no és germa al d'altres llocs que taMbé parlen com jo?

-No et deixis enganyar, fill. Aquestes persones volen dividir la his-

tria, la cultura i l' amor a una terra. TU ets d'un pais molt gran, i

ixS, a vegades, fa por. Saben que si acceptes aquesta realitat també en

ies acceptar moltes altres; saben que una copinya ben forta pot fer

1; saben que qualcú hauria de fer-se carrec de massa desastres, de mas-

a calumnies, de massa ignaninia; saben que la histexia quemolts escriven
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DESPRÉS DE TOT AIX6, MARE, SI DESPRÉS DE

TOT ADA ENCARA NO M-ENTENEN?

...PACIÉNCIA FILL MEU, PACIÈNCIA...

QUALQUE DIA T'ENTENDRAN.

ara és ficticia. I tu saps que els canvis de fons solen assustar a deter-

ndnats sectors i xacra de la comunitat. però el que ells ignoren és que

nosaltres ja ho sabem i la veritat, tard o prest, arriba a imposar-se .

-Pera mare, tot alla de la història envers un desti universal, all?)

d'una, gran i lliure, qua significa? NO creis que qualc6 va errat?

-Ningú, fill meu, ningú pot parlar de llibertat si et té fermat i et

prohibeix ésser tu en tot i per tot. De quina llibertat es tracta? De la

seva? I quines garanties ofereix? Sols una: que tu, per la força, pensis

can ells. Ara tu pots esbrinar qui és que va errat. Quan tu ens demanare

de fer-tes un ca teva, de separar-te de nosaltres perqua creies que havia

arribat l'hora, saps que no ens varem negar, que et facilitarem el canvi,

que no t'hem volgut imposer, amb cap mena de paternalisme fals, el que

nosaltres pensavem. I això creim que és acceptar la llibertat, acceptar

el desti dins l'universal o dins ca teva, aixi com vul

-Aixi que pensau que les persones han de ser lliures per decidir, no

sols el seu futur individual sine) tambés el desti de la seva comunitat

listarica concreta?

-Jo crec, fill, que no hi ha cap llei divina ni cap manament ni tan sol

cap motiu perquè aixi no sigui. Hem de ser conseqüents amb les realitats,

i no tan sols a mitges. Hem de saber acceptar els errors que s'hagin po-

gut cometre, però no hem de cedir ni la brutor de l'ungla amb allò més

sagrat que té una persona.

-Però mare, i si encara després de tot. això, si encara no m'entenen?

-Paciência fill meu, paciência; qualque dia ja et comprendran.
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A un poble, no molt llunyá , uns quants jow:s bromistes, per divertir.
st.., volgueren fer creure a un amic seu, un pc mes collo que els altre a,
que estava malalt. Es posaren d'acord, i el ma':1, quan l'home sort/ de eil
sa seva, un dtaquells s:hi va fer topadis i  li demanà si tenia res que 11.',;
Les mal, perquè el trobava com esblanqueft i amb la cara canviada.
- No tenc res - contestà el banaula.
Quan haga caminat un poc mss, en trobA um altre que li demanA si tenia

febre, perquè el trobava demecrat i amb cara de malalt. Ell va començar
a dubtar, creient que era ver allé que li deje t. Va continuar caminant a
poc a poc, i trobà un tercer company que, després de mirar-lo de cap a pe
us  li diguS:

- Fas cara de tenir molta febre i d'estar greument
Aquell home començar a estar pensatiu de si tenia febre o no.
Aleshores va sortir el quart i li assegurA que el veia tan malament diu

pecte, que . no comprenia com no es ficava al llit. El va covéncer que seln .

tornAs a casa seva i es va oferir a acompanyar-lo i a cuidar-lo com un get'
mA.
El betzol va tornar arrere, com si estius molt malalt: es va enllitar

i feia una cara com si es trobAs a punt de morir. Tot seguit hi anaren els
altres companys i diuueren que havia fet molt bé de colgar-se.

POC després se'n presentà un que deia qque era metge, i quan li hagué pres
el pols, digué que molt prest seria mort d'aquella malaltia.
Aleshores els que hi havia començaren a dir els uns als altres:

- Ja comença a morir-se ... 	 - Ja té els peus freds
- Ja té la llengua blave 	 - Ja té els ulls terbols
- Ja és mort 1	 - . Tanquem-11 els ulls i componguem-li

les mans, i duim-lo al cementen.

- ulna desgràcia, perdre aquest home ! Era ben bona persona i un bon
amic. Se consolaven mutuament.

Mentrestant, ell no deia paraula, com a bon difunt. S'havia convençut
qque era ben mort.

El posaren dins el bagul i el duien per la ciutat; i als qui passaven
i demanaven qua era allò, els deien, un amic nostro que era mort i el duia
a enterrar.

Un taverner comengA a cridar:
-2uina mia béstia; que eta! Era molt

dolent I Mereixia que el penjassin

.wan el beneitot va sentir això, tragué el cap i diguS:

- Ah, bandarra I Si jo fos viu en lloc di esser mort, encara
te feria mes banyut. Banyut I

Sialgaren grans rialles, i els qui el duien se n 1 anaren, dei-
xant-lo dins el bagul.

. Es que hi ha vegades perdem el Nord.



El dimetres es va jugar la fi-

nal que tots esperavem un altre en

frontament Barça-Madrid. Va esser

un partit d'aquells que, molt ben

dit, fan afecció, en Miguel Capó

especialista consumat de bAsquet,

va declarar que feia molt de temps

que no havia vist cosa igual (a a-

part els partits que veim a "Cerca

de las estrellas"). A la primera

part va anar sempre per davant el

Madrid, pert, no aconseguia anar-sen

amb molta avantatja, deu o dotze

punts tot lo més, arribant al des-

cans amb uns cinc punts d'advantat-

ja. La segona part fou altre cop i-

gualada arribant als darrers minuts

amb una lleugera avantatja blau-gra

na. Es pot dir que els triples de

"Super-Epi", els rebots de Norris i

el bon jugar de Solozabal per una

part i la manca de pivots al Madrid

per l'altre, varen fer que el Bar

ça es proclamAs campió.

1 - ESTO

Aquest mes passat d'Abril s'ha

jugat a Ciutat el tercer torneig

Princep d'Astúries de bàsquet; va-

rem decidir anar-hi perque el bàs-

quet és un esport que va agafant

molta força per tot arreu, sobre

tot en la gent jove; a Calonge, a-

ra mateix, pot esser que 	 sigui

l'esport més practicat, és molt di

ficil passar per davant la plaça i

veure la pista buida, sempre hi ha

qualgú que vol aficar la pilota en

la cistella, ¿guantes hores es deu

haver passat en Xisco Polla davall

una cistella? Ni ell mateix 	 ho

sap. Va agafant tradició el nostre

quasi tradicional tornegi de bàs-

quet de Sant Miguel, cada any es

fa més dificil superar l'edició pa

ssada.

Tornant al torneig, hem de dir

que varen venir a Ciutat el CAI de

Saragossa, el Joventut de Badalona,

el Reial Madrid i el Barça. Es va-

ren enfrontar en les semifinals la

Penya amb el Barça i el CAI amb el

Madrid. La primera semifinal va e-

sser un partit molt disputat , es

va avançar la Penya en la primera

part fins a devuit punts però el

Barça, que compta amb molt més bo-

na banqueta, va remontar guanyant

amb tranquilitat. La segona semifi

nal no hi va haver emoció, ja que

el Madrid va dominar el partit de

cap a peus.



En Norris va esser elegit el mi

llor jugador i n'Alexis el maxim ell

cistellador.

La cosa més positiva va ser la

resposta del públic mallorqui, e

tant el dimarts com el dimecres om

pli de gom a gom les graderies, de

mostrant que hi ha ganes de veure

bàsquet del be) i que Mallorca nece-

ssita un equip a primera, a més a

més es pot dir que a la final hi ha

via un cinquanta per cent a favor

de cada banda, fent que el partit

també estas igualat a les graderies.

Pere  que hi hagués tanta animació

no va fer res perque fossin uns

partits sensa cap mena d'incidência.

Els dos jugadors que més calen

a l'afecció de les nostres illes són

n'Epi i el metge Corbalan.

En Corbalan ens va dedicar una

foto, fins aqui tot normal, la sor-

presa l'hem vaig donar quan la vaig

llegir: estava escrita en catalã.

Molt bé Corbalan, ja que a pesar de

que 'és de Madrid li agrada la cultu

ra de les altres regions.



Amb l'aler del Barça varen tenir

una petita conversa. Ens deia:

-Generalment vaig a estivar a

les illes, ja sigui a Mallorca o a

Menorca. M'agrada molt anar a les

illes perque pens que es un lloc

molt bò per passar-ho bé.

-¿Coneixes la zona de Cala d'Or,

Calonge i Cala Figuera?

-Si, pert) no excessivament.

-¿Penses tornar aquest estiu per

aqui?

-De moment estic aqui i si duc

la sort de que em pre-seleccionin

tornaré molt prest.

-¿Creus que la conquesta de la

lliga podria llevar el disgust que

que l'afecció blau-grana té per la

vostra actuació a la copa d'Europa?

-No cap cap dubte que si guanyam

la lliga haurem fet una gran tempo-

rada.

També varem xerrar amb n'Ignaci

Solozabal, un altre dels destacats

a la final:

-¿T'has convertit en el verdug

del Reial Madrid?

-Bé... Jo crec que haver aconse

guit les darreres cinstelles contra

el Madrid té ui poc'Més de resse);
-

però., lo important és que l'equip gu

anyi i hem guanyat eis darrers par-

tits al Reial Madrid.

¿Creus que aquests quatre equips

que hi ha a Ciutat jugareu les semi

finals de la lliga?

-Em pens que si, no és pot dir

segur mai, per() està clar que aquets

quatre equips ara per ara són els

millors.

-¿Qué penses del públic mallor-

qui?

-S'ha portat molt bé. Es un fac

tor molt important que les graderies

estiguin plenes, això et fa jugar
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amb moltes més ganes, segur que s'ho

ha passat molt bé.

Després d'haver disfrutat com

un negre i de viure el bàsquet com

mai no em queda més que esperar un

poquet per veure a seleccions com -

l'espanyola i la russa que vendran

a Ciutat molt prest.

MATIES

Fotos: Pep i Margalida

motor
Una rit de brusques, anarem

uns quarts amics a veure un Ra-
lly. AraVern per la carretera de
Peià cap a 9617er i ens adelan-
tà, damunt un revolt, un dos ca
vans; i urs diguerem -Vaja ==
quir brusquer mgs bci!, i aitres
diguerem: -o és molt bó o en el
proxim revolt el troberem emno-
trat. I qué creureu que passA?=
ide) que en el nroxim revolt es-
tava bén erlanget. Yoltros va -
rem baixar del rostre cotxe i =
enarem a ajudar-li.

uan arribarem al dos ce --
valia, tal seria la rostra sor-
prese, i a mgs doble, al veure
que el xofer ere el famós ===
"roquero" kevin Ayers, i I 'el-
tre rnrese, menys agradable,=
que quer yolguerem ajudar-lo =
nos envia a fregir monees.

Une altre anecdote graciosa
fou el die cue PM volgug acos -
tar mas ,ze el toro!.

Jo PStFVP e ura berfia de =
l'esfelt, demurt un revolt, que
gs on

Trie ltre anecdote graciosa
fou el die que em volgue aces -
tar massa el toro!

Airavem un rally. Jo estava
a ura barde de l'asfalt, damunt

un revolt, que 4s d'on millor =
es veuen passar els cotxes. En=
aquest revolt hi havia un ri, =
jo el vaig aprofitar per poser-
m'hi darrera i assegurar-me
que algun cotxe s'acostava
massa a la vorera. Jo estava

Une altre anecdote graciosa
fou el dia que em volgué ecos -
tar masse al toro!.

Miravem un rally, jo estava
a una banda de l'asfalt, damunt
un retvolt, que és d'on minor =
es veuen cassar els cotxes. En=
aquest revolt hi havia un pi,i=
jo veig arrotitar per posar- =

darrera i asegurar- me si=
algun cotxe s'acosteve TPSFIP e=
la vorera.

Jo veig voler fotografiar =
el mimer rotxe nue nasses i em
vaig poser a l'aguait: just da-
rrera el ri. • Quan vs nasser el=
cotxe em vs 'er tar • error) que =
en lloc de fotografiar el cotxe
veig gotografiar

'):uar va PPS9er el cotxe PM=
ve fer ter error) que der_susto=
4n 1100 rie fotografiar el cotxe
vaig fotografiar Pl ni.



Sur iPeu!
Les malalties des renyons, de la tiroides, nobesitat i 	 de les

de les pindoles anticonceptives afavoreixen l'augment de la tensi6

de la sang«

Un altre factor important de la hipertensi6'és l'actitud mental:

l'angoixa, l'ansia, les preocupacions, els nervis,... tot aixb pro-

voca l'Rugment de Ia tensi6 arterial pel fet que provoca una contrac

ció de les artbries.

El can, l'alcohol i el tabac produeixen també una contracció de les

artbries.

Un rise important degut a la hipertensió, és l'aparició de trastorns

cardiacs, en tancar-se els"tubs"o augmentar la densitat de la sang, la

"bomba" que impulsa la sang ha de fer un gran esforç, i el cor treballa

excessivament.

Un altre rise greu és l'hemorràgia cerebral, quan major és la pressió

de la sang hi ha més facilitat que es rompin els vasos sanguinis. Aquest

risc augmenta si la persona hipertensa és fumadora.

Hem de tenir en compte qiA la pressió de la sang pot variar molt segons

els moments, just el fet d'anar al metge a mesurar la tensió ja l'ens

augmenta.

CURA HIGIENISTA DE LA HIPERTENSIÓ

La: t'ensi6 excessivament alta és un indicador més de malaltia, esgotament

i intoxicació. No serveix de res baixar-la amb medicaments, mentre per-

maneix la causa de la malaltia i la persona continua amb la mateixa for

ma de vida.

gs necessari, com sempre, un canvi de vida: dur una alimentaci6 sana i

eliminer la sal i altres substàncies tbxiques (can, alcohol, tabac, me

dicaments). S'aconsella eliminar els medicaments de forma lenta i pro-

gressiva, després de consultar a qualque pers ,m. entesa.

En continuar un mode de vida higienista i després d'un procés de desin-

toxicaci6, hi ha una menor retenció de liquids i s'eliminen també els tb

xics acumulats a la paret de les sr -arias, tornant-se aquestes més elàs-

tiques i obertes. La tensió, sense necessitat de cap medicament torna a

la normalitat.

És recomenable un treball de canvi mental, aprenguent a controlar l'angoi

xa, l'ansietat,... 	 És necessari el descans, el somni, la relaxació, la

respiració profunda, perqub tot això afavoreix la disminuci6 de la ten-

olé sanguinia.

L'exercici progressiu i el moviment scin molt importants a l' hora de nor

malitzar la tensi6; amb l'exercici millora la circulació sanguinia i dis

minueix la tensi6 arterial.

Miguel Vallbona Vadell.
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DIR 	 0	 FER?

Un bromista conegut meu demaná a
un religiós:

- Qué és més agradable a Déu: dir o fer ?

El religiós ii digué que era més agra-

dable fer; i aquell li va dir:

- Aix, doncs, té més mérit el qui fa ro-

saris qua, el qui els diu.1k\

RITA
PAVONE

Rita Pawns, que nos ha dedica una
fotografia, ha passat una setmana de
descans entre noltros a sa seva casa
"El Encanto", a Cala D'Or.

Aquesta cantant italiana, que es u-
na enamorada de Espanya, Mallorca i
sobre tot de Cala D'Or y actda per tot
arreu i tf tant d'INxit oom en es seu
millor temps. Grava dios, aotda a te-
levisió, i artisticament, no s'atura.

Per aix6 ha aprofitat uns des pocs
dies de descans per gaudir-los aqui v a
Cala d'Or, que l'hi agrada tent, i
que en qualsevol moment en parla quan
l'entrevisten, eta per televisid, rap-
dio o premsa escrita.

Sa Associacid de Veinats de Cala Or
amb molt bon criteri i tenint en cam
te aquest detall, tambe n'ha tengut un
altra. I es que l'ha nomenada mere sou
dament, socia d'honor de s'entitat."
Molt ben fet.

Hem parlat un moment amb na Rita i
eat& molt contenta de s'aoord de sa Asociaoid..

Quail l'hi henk4iemanat qua pensava de Na Sabrina, ha dit
guapa; i res pm14 . 710 l'hi agrada parlar ni be ni malament
Eh quant a quin era en aquest moment s'artiste asp:amyl:11

post que en Miguel Bose. Pel qua respecta el seu idol, el
Sinatra.

que era =a al.lota molt
dels altres artistes.
mes . famds a Italia, ha reit
seu preferit es En Frank

GALA.
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Heu de escriure el

nom dels tres amics

nostres en el paper

adjunt, i entregar-

lo abans de dia 17

de Maig en el Bar

N01.1*

FA MOLT DE TEMPS QUE SE FEIEN EXERCICIa - A SON SALVADOR,

AMB D. ANDREU, AL CEL SIGUI, A ON, EXPLICAVETA ELS AL.LOTS

I AL.LOTES LO. QUE HAVIEN DE FER I NO FER.

EL QUE SE TRACTE ES QUE HEU DE ENDEVINAR TRES DE AQUETS

PERSONATJES 7 QUE HI HA A LA FOTOGRAFIA, FETA ALS ESCALONS

DE CRISTO REI, (SENSE CONTAR D. ANDREU), I PODEU GUANYAR:

ir07.1.RT
rrimavera—estiu

de Dimarts	 Dissabtes.
Perri)nueria :

de 10 h. — 20 h.
Derilr, ciá  i Mniriìrn :

de 1f h. — 20 h. 1 Dies i Coses 27

UNA MARAVELLOSA BOSSA DE PRODUCTES

PELS CABELLS, MIRANT CARA A L'ESTIU.

QUE SERA DONADA PER SA PERRUQUERIA SEBASTIA ROCA. 
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IMATGE D'OR
Avda. Boulevard. 13 - Tel. 657758
CALA D'OR (Mallorca)

Fotocemies

Fotos carnets
Reportatges

HEM D'AGRAIR A IMATGE ('OR LA SEVA

AJUDA QUE VA FER POSSIBLE LA SORTIDA DEL

PRIMER WOMERO DE DIES I COSES

P assa 'em p s errorz

FOTOGRAFIA PROFESSIONAL
PER	 TOT ARREU

HI HA DONES QUE

S'HAN DE CERCA SA

VIDA.

Dies i Coses 28

ULTIMA HORA!
CAMPIONV DE TRUC DE CALONGE
Es guanyadors han estat es 2 Tomeus de
Senyó. Un dijous d'aquests es far l es sol
de companyerisme per tancar apuesta edic:
EL CALA D'OR JA ES DE TERCERA!
Amb la victoria (1-2) de diumenje passat
a Son Sureda camp del Son Sardina el Cal

Deir ha acohsseguit l'ascens desitjat.
MATIES




