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Jaume aUbona. Bennkesaa".•

((de Na Blanca) •
Vargalida Adrove. 	Manresa
(de Can Polla)
Joaep Estelrich i Vadell
(de Can Marinons)
Jo sep Adrover i Vallbona
(des Camp den Ventura)
Toni Vadell i Maimó
(des Clos)
Maties Adrover ,i Palmer

IMPRIMEIX APOSTOL Y CÍVILIZADOR
D.L.: 148-1988
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COL.LABORADORS(((((((((((((((((

— Julia Mateo.

• Francesca Lladó.

— Stuart Magee.

— Baltasar Amengual.

Col.laboredors en la venda:
—Bar Nou,—Bar Telèfons —Bar Can
bassol —Es Forn d'en TiN Maganet
—Can Polla —Llibreria Migjorn
-Can Company 	
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HEM D AGRAIR EL SUPORT ECONOr IC DE:
Perruqueria Sebasti5. Roca.
Imatge d'or.—
Lampisteria Josep Alou Julia.
Fusteria Germans Vallbona.
Puput Mini Golf.—
'Joan de Sa Costeta.—
Restaurant Bona Taula.
Pintures Jaume Capó.
'Trastos



DIA 12 A LES I4h. 31m.

DIA 27 A LES 12h. 56m..
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	 Lluna piena

El mes mês calurós de l'any.

Sembla que hi ha mês vida en tots els

sentits; la gent al camp no deixa de

donar pallisses als amatlers, i els

negacis de la costa funcionen a tota.

Turistes a tot arreu, cotxes que cir-

culen a totes hores.

En aquesta petita part del món

tan abocada al turisme és el mes mês

fotut, mentres la majoria es diverteix

a les totesi aquitenim més feina que

mai.

Els mariners tendran la tempora.

da de les llempugues, i el dia de la

Mare de Déu d'Agoat pdran enrramellar

les barcues per acompanyar—la en la

process 6.

DIA 4 A LES 20 11.22m.

ES BONA LLUNA PER ADO*

ELS CAMPS A ON S'HI HA

DE SEMBRAR ORDI, I TAM
•

BE PER ARRANCAR SEBES. Quart creixent

DIA 20 A LES 17h, 51m.

PEL CAMP SÓN BONS ELS

CONSELLS DONATS PER A

LA LLUNA MINVANT.



Calenbari
D'ANIVERSARIS

AQUEST YES FAN ANYS

Dia 1: Margalida Adrover i Adro
ver, de's Forn.

Dia 2: Catalina Adrover i Adro-
ver l de Ca'n Roca.

Dia 4: Jaume Adrover i Roig, de
Ca'n Puig.

Dia 5: Raquel Guerra Expósito.

Dia 7: Joaquin J. Fernández Fer
nández

Dia 8: Messih Adrover i Adrover
de Ca'n Ganxo; i Messi. Adrover
i Adrover, de Ca'n Marinons..

Dia 9j Francesc Adrover i Adro-
ver, de Ca'n Polla.

Dia 10: Carmen Moyano Serrat,
de Ca's Fusters; Sebastiana Va-
dell i Rigo, de Ca'n Rebeu; Gui
hem Adrover i Adrover, de Na =
Cosme.

Dia 11: Rosa López Alfaro; Antb
nia Adrover i Grimait, de Ca'n:
Verro.

Dia 12: Jaume Vallbona i Bennhs
ser, de Na Blanca.

Dia 14: Maria Adrover i Adrover
de Ca'n Puig; Antoni Adrover
Adrover, de Ca'n Verro.

Dia 15: Pere Josep Maim6 i Adró
ver, de Ca'n Pau.

Dies

Dia 17i Joan Grimalt i Adrover,
de Ca'n Marines; Margalida Adro
ver i Vallbona, de Ca's Senyor;
Joana Adrover i Adrover, de Na.
Burguera; Francisca Adrover i =
Adrover, de Ca'n Verro.

Dia 19: Francisca Obrador i Obra
dor, de Ca'n Pau; Francisca Bo-
net i.Caldentey, de Ca'n Rebeu;
Bartomeu Adrover i Mas, de Ca'n
Tanca.

Dia 20: Margalida Esteirich i =
Maimó, de Ca'n Teixidor.

Dia 21: Antoni Rotger i Vallbo-
na, de Ca's Senyor.

Dia 22: Magdalena Vadell i Adro
ver, de Ca'n Gusti.

Dia 23: . Margalida Roig i Julià,
de Sa Vinyota.

Dia 24: Sor Antònia Estrany i
Pujades, la Superiora; Catalina
Adrover i Grimait, de Ca'n Maga
net.

Dia 25: Jaume Capó i Roig, de =
Ca'n Capó.

Dia 26: Yessica Muoz Fuentes;=
Joan Rigo i Rigo, de Ca'n Lau.

Dia 27: Antoni Adrover i Rigo,=
de Ca Sa Viuda.

Dia 29: Magdalena Adrover i Adro
ver, de Ca'n Roca.

Dia 30: Bartomeu Roig i Vallbo
na, de Ses Coves; Bartomeu Adró
ver i Roig, de Sa Marina; Sor =
Francisca Hagar i Comellas; Fran
cisca Vadell i Adrover, de Ca'n
Vadell; Bartomeu Roig i Barceló
de Sa Vinyota.'
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- En aquest mes és molt necessari regar les plantes cada dia, mà-

xim cada dos dies, amb

- Evitar, de la manera

sal caiguin sobre

troben a casa nostra, \

lluminositat. 	 Gs

- Tapar durant tote 1

bin	 l'aire lliure.

- Subministrar una solució

4 grams per litre d'ai N

engrogament, que és	 n
- Es el mes rrAs apro-

- Cal pensar en la

- Dividir les branques

Sant Lluis per a obtenir

aigua que no sigui masse freda.

ms absoluta, que els raigs de

les plantes ornamentals que es

pera han de gaudir de prou

nit les cartacees que es tro-

de sulfat de ferro en dosis de

gua als exemplars que presentin

simptoma de clorosi o an6mia.

plat per a l'empelt d'estaca.

reproducció dels geranis.

d'armenes blanques o Lli de

nous exemplars.

Dies i Coses 5
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•Ens hem denanat quoique vegada el significat de la paraula salut?

Dit aixi, a la lleugera, podem entendra simplement no tenir malalties, perb
si aprofundim més veurem que això es tradueix en un estat d'alegria, d'sufo
ria, de ganes de viure, satisfacció interior, amor a tots , a nosaltres ma-
teixos; un estat d'armonia i bellesa interior i exterior a noltros„de bons
desitjos i idees constructives, de pau, i no acabariem d'assenyalar coses
positives , i per abreujar poden dir que és com una clau que ens obri totes
les portes. Si quolcun dels que llegiu aquest text té o ha tengut salut
total comprendr& bé el que vull dir. I si comprenem que la salut ho és tot,
per qu no ens preocupan un poc mês d'ella? Con ho podem fer ? Hi ha una
formal

Duent una vida sana i en armomia amb les lleis naturals que regeixent
tot l'Univers, fins i tot, clar, nosaltres mateixos, els humans.

En el prbxim nilmero parlarem de la fotma de cuidar la salut mitjansant
una vida sana. SALUT

Julie Mateo,
Doctora Naturópata.
Tel. 657819 - Calonge.

avelaftwAmitte Saud
•

TERI! NOVO VADEU-
CALONGE

657145_

MANS W11180
-
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Aviat va fer amistat amb els

els natius.

113Tual*i
Qui és que no ha somniat viatjar a l'orient?

Des de molt de temps enrrera les descriOcions

que els pioners viatjers feren d'aquells llu-

nyans pa/sos ha despertat la il.lusió per co-

néixer aquelles grans i antigues cultures. A

n'Stuart li varen suggerir viatjar-hi i no es

va resistir .

Fa un mes que ha tornat i diu que no dei

xa de pensar en aquell altre mán. Les impre-

sions rebudes no l'abandonen i sovint encara

es troba (An.

Pareixia que la vida era més agradable

per a tata aquella gent, Més tranquila, menys

histbrica, no duen l'acceleració que petim

nosaltres; molta gent, molta, per sense fer

Un carrer comercial.
Una imatge, que amb
les seves diferbncies
s'assembla a la de
la vida d'una ciutat
occidental.
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Exteriors dela ciutat
prohibida" que va ser
la residncia del darrer
emperador.

la impresió que els temps s'hagi d'acabar. Se

respirava aire de serenitat, armonia.

El poble xin6s, treballador i artesà, em

pra tègniques mil.lenàries acuradissimes en

tots els oficis, i aixi com a occident cada

dia canviám les maneres de fer les coses,

allA sembla que ja hen arribet a la perfecció

i ja no es cercan camins nous. El seu art 6s

tamb6 així, mil.lenari, etern.

Estimen molt la naturalesa. Viven amb rrAs

armonia amb ella que noltros. Cuiden molt les

plantes iconeixen molt b6 el cos humà, parei-

xia que no hi havia malalts. Pensem en les

t6cniques de l'acupuntura i els massatges que

tan bons resultats donen entre noltros des de

no fa gaire temps, ells ens ho varen ensenyar o

ells ja feia un parell de mil.lenis que ho co

neixien.

All& tot el mán va en bicicleta ...o a peu.

els veicles amb motor són panes o oficials.

Estols gegants de silencioses i netes rodes

moven els carrers.

Coneixent els auttintics restaurants
xinesos, i cercant la paraula adequ-
ada per fer-se entendre.



AllN tot el món va en
bicicleta... o a peu.
Els veicles amb motor
són pilblics o oficials.

La gran muralla xina. Es l'Llnica
obra humana que es pot contemplar
des de la lluna.

Són capaços de fer la cosa més petita i

més gran amb la mateixa perfecció: acurades

pintures, la gran muralla.

Una de les anecdotes més interessats nue

-"P conta s que a un hotel de Pekin hi va trobar

unaltre mallorqui que també visitava aquell

gran pais, una al.lota de Manacor. Amb ella

va pensar i parlar de Mallorca. Una agradable

i inesperada trobada.

Això és un petit resum del que n'Stuart

ens conta, no deixant mai de repetir que tot

és tant i tant diferent qua no es pot canter,

que per fer-se una idea s'hi ha d'anar.

lasEEALMI ILILli 

LAMPISTERIA • CALEFACCIÓ

ENERGIA SÓLAR PISCINES

C/. J. Prohens, 24 • 07669 S'HORTA Tel. (971) 575261

04‘== 4 rIncPc P



BARCELONA

6
Deixau de corregir qui no vulgui ser
corregit, perd do nau l'exemple de deme-
nar a persones o a entitats autoritzedes
quines expressions incorrectes cal substi-
tu ir. Ajudem-nos els uns als altres a man-
tenir un catalé bo i viu.

1 I CATA LA ORIENTAL

IMI CATALÀ OCCIDENTA

7
Respecteu les diferencies regionals del
catala. Par/au amb catalans, valencians,
rossellonesos, etc. i coneixeu els accents
i mots diferents que tenim tots. Aquesta
és la riquesa del català, com de totes les
Ilenglies cultes.

8
Feis-vos subscriptor de diaris i revistes en

.cata/à. I que siguin en la nostra Ilengua
les lectures que faceu, els expectacles a
pué assistiu, els programes de radio que
asco/tau i la televisió que mirau, etc.
Facem allá que havia estat prohibit du-
rant tants d'an ys.

9

Par/au la vostra /lengua sempre que pu-
gueu, especialment amb Ia família i els
amics i coneguts. Fais-vos el propòsit de
parler en catalã als qui sabpu que vos en-
tenen, encara que fins ara els hagiu perler
en casrella.

2
Sigueu respectuós amb tothom que parla
uns altra Ilengua, perd exigiu que els
altres siguin respectuosos amb la vostra.

3
Dirigiu-vos en cataha a tothom; al carrer,
per tele fon, al treball, etc. Si vos ente-
nen, continuau parlant-los en cata/é, en-
cara que responguin on un altre idiome.

4
Als coneguts vostres que encara no com-
prenen bé el català, animau-los a provar
de comprendel, par/eu-hi a poc a poc i
explicau-los de tant en tant algunes
paraules.

Si veis algú que s'es força a parlar en ca-
tala, ajudau-lo. I demostrau-li que valo-
rau el seu comportament.

Preneu la decisió d'escriure totes les car-
tes i notes en cata/à. A partir d'avui
posau sempre el vostre nom en catala
Ompliu-hi els talons. Fels canviar els
vostres papers impresos, els remis, etc.
Seria ben trist que per estalviar despeses
deixassim de donar testimoni de co herén -

cia lingüística.

10
Exigiu de tothom, fins i tot de les insti-
tucions mês rutinaries, que vos escriguin
en catalã. Fais -ho amablement. No vul-
gueu perdre el temps i nirvis Iluitant con-
tra els enemics declarats de la llengua
del país. Deixau-los de banda.

Tota persona que defensa la seva propia
llengua sense agredir ningú, té el dret al
seu costat.

DECÀLEG DEL CATALANOPARLANT
PEL PROFESSOR DR. TILBERT D. STEGMANN, DE L'INSTITUT FUR ROMANISCHE SPRACHEN UND
LITERATUREN DER J.W. GOETHE-UNIVERSITAT. FRANKFURT AM MAIN. ALEMANYA FEDERAL.

Es UN TEXT DIVULGAT PER LA COMISSIÓ TERRITORIAL DE LES ILLES BALEARS
DEL II CONGRES INTERNACIONAL DE LA LLENGUA CATALANA I OBRA

CULTURAL BALEAR. Apartat 619. Palma.
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	A continuaci6 vos apuntam dues receles. que mos vendran 	 .
molt bé , per aquest estiu , com s6n, granissat de llimona
per qué no tengeu tanta sed.i una per fer confitura de
de sindria. per si teniu sindries que sobren i si no en
feim qualque cosa se perd ran.

GRANISSAT DE LLIMONA

6 llimones
400 or. de sucre
1 litre d'aioua

Escorreu el suc de les llimones, barreoeu-lo
-amb l'aigua i el sucre, remeneu-ho bé i poseu-ho unes ho
res en el congelador de la nevera, fins que es comenci a
oelar.

Seguint aquesta proporci6 de liquid i sucre que
serveix per a fer el granissat de llimona, també podeu
fer granissats de tota mena de fruites i també granisat
de cafè. 

CONFITURA DE SINDRIAI

1 sindria
sucre
1 taronja
1 llimona

Partiu la síndria i talleu la carn vermella a
trossos, més aviat grossos,procurant recollir tot el soc.
Traieu tots els pinyols. En una cassola, poseu-hi els
trossos de fruita, el suc recollit, les pells de la ta -
ronja i de la llimona prèviament rentades i els sucs de
taronja i de llimona. Deixeu-ho reposar unes dotze hores

després, poseu-ho a bullir, tot remenant-ho de tant
en tant; al cap de mitja hora, aproximadament, afegiu-hi
el sucre, i, tot remenant-ho, deixeu-ho coure una hora
més, fins que els trossos de sindria es tornen com a
transparents. Deixeu-ho refredar una mica,fiqueu-ho dins
de pois de vidre i espereu a tapar-ho l'endemà. perquè
la confitura SiQUi ben freda.

!

Per Fer Knit copa a ia erema l wentre5

els nins juven a golf') &Mute!

Atal talobó hi podrev sop4r, ieni-ro ham-

Poll4eserak L bob Claim pet. 4'i:et/At..(AAVO, 
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Encara que ja no 6s el principal recurs econb-

mic de la ftemporada , com ho ere abans per casi to-

tes les fomilies de la contrada (ara ho són els es-

trangers, sector que comenda estar en crisi), tots

tenim un parell d'ametlerarsque fan tastar la suor,

a ms d'un de noltros.

No podem especular sobre el que passarti Iamb

el prpu de les metles. Semble que seguira essent

baix. En el moment d'escriure aixb va a 290 ptes

la prova i 60-65 ptes sense prove. Molt de sol i

poll per poques pessetes, per  benvinaudes sien.

Dies i Coses 12
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resulten un producte alimentari de primer al •
die i la indústria farmacêutica les empra en b
fabricació de cremes i colcrems (cosnitio
ungüents contra les cremades, etc). La clon
de l'ametlla ( ametlló) és aprofitada col
a combustible (calefacció, etc). [RFC] Um*
lia és, segurament, entre les anomenades
segues la que té una més alta cotització al men
internacional pel seu elevat poder aliment}
ri; hom la consumeix en forma directa i
veix de base a un sector de la indústri
alimentària, com és ara la fabricació de Man
per la qual cosa el conreu de l'ametila is
remunerador. La seva major Area de conreu ésia
conca mediterrinia. Ms Pais Catalans, el Pail
Valencià és el que té la major producció i ésa
dels productes bàsics d'exportació. Les coma.
ques meridionals, especialment la foia de Xix.
na i els Camps d'Elx, foren, fins a la meitai
d'aquest segle, la més gran zona de conreu, ami
6 296 900 ametllers el 1952, i gaudeixen
fama per la qualitat de la producció; són
comarques castellonenques on l'ametller
tingut el major creixement; en 13 arm
(1952-65) ha passat d'una producció de
86 000 quintais metrics a la de 308 240 (e1304
de la producció dels Paisos Catalans). A be
Buteurs, a la darreria del segle XIX Fame&
començà a Lenir importância, i esdevingué
l'arbre de Mallorca per exceilincia; el creixe.
ment de la producció, que fou molt fort lama
Ia Primera Guerra Mundial, ha anat minvant,
excepció feta d'alguna collita extraordinkia
com és ara la del 1966. Les principals COMP

ques de les Balears que conreen l'ametller es tro
ben a Mallorca —Inca, la Pobla, Mur, Manacor-
En general, ha estat un conreu poc atès i amb un
excés de varietats. Recentment, l'associació
la major part dels exportadors balears ha estai
positiva en el terreny de l'especialització.
Principat, el Baix Camp és la major comam
productora, seguida del Priorat. Reus is el
principal mercat de la peninsula ibèrica, des del
qual horn exporta anualment al voltant del 25rx
del comerç mundial d'ametiles. A la resta d'Ex.
panya és notable la producció andalusa, especial.
ment a les valls de l'Almanzora i de l'Adn
(Almeria); Baza i Guadix (Granada), i en merits
grau la producció murciana. El comerç exterior
de l'ametlla es regeix per uns preus estables;
Espanya, ULM i el Marroc són els majois
exportadors, i el Regne Unit, França, Alemanya
Federal i els Paisos Escandinaus, els principals
compradors. Espanya és, ensems amb
primer productor mundial, i representen cadat .
cuna una mica més de la tercera part d'una
producció amb fortes oscillacions. Als Estais
Units hi ha l'estat deCalifòrnia, que es troba ea
Plena expansió: produeix prop del 10% mundial
i té alta productivitat, malgrat no posses
sinó el 5% d'ametllers. [Rafael Tasis i
Per! 2
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Ets homes les assolaven
amb canyes o garrots,
i ses dones les aixecaven
amb capell i mamegots
perqu& llavors no s'usaven
aquets colors morenots.

I amb sos amics i veinats
feiern quelque paladissa
les palavam amb ses mans
damunt una canyissa.

Els nostres es-
criptors locals han
tractat el teme de
l'espolsada de amat-
ies. Aqui teniu dos
diferents tractaments
del teme.

En Tbfol té sn.

En Tbfeil va mal sofrit,
du un xubec que no s'aguante.
Ha ballat tota la nit
anb una rossa que ha dit
que era d'allN, de França.

El fen anar all& a collir amaties

el pobre al.lot esta retud,
les aixeca d'assegut
i se dorm damunt les veles.

S'eatornell té molta vista
i no és messa faner
- mon pare, vull ser estranger,

i el meu ofici:turistal

Jaume Frare .

Jaume
de
Na Blanca.

Marc Vallbona.

ni Pq	 nrMfm 1'

Recordant un temps passat.

I per no rovellar-nos
preperaven ses veles,
au, al.lots, aixecau-vos,
que hem d'anar a espolsar ametlesl

ametlla amb closca i sense" I GumI I

ametller m 1 BOTIAGR [Prunus amygda-
lus, familia de les rosiciesj Petit arbre d'origen
oriental, molt cultivat a la regió mediterrinia,
de fulles lanceolades i dentades, i de flors
blanques o feblement rosades que aparcixcn en
gran abundor, abans que les fulles, en ple
hivern. El fruit is Parnell 1 ó i la Ilavor s'anome-
naametIla. L'ametller d'ametlles dolces [Pamyg-
dalus varietat dulcisj fa ametlles comestibles; al
contrari, l'ametller amarg o agre [P.amygdalus
varietat amara] fa ametlles amargues, no comes-
tibles, emprades, però, en farmacia. L'ametller is
propi de terres de seca, rústec, de creixement
fipid i cicle llarg, car viu de 75 a 80 anys, poc
exigent en la qualitat dels sòls (els calcaris
argilosos són, però, els més aptes), que agraeix
un bon adobament, sobretot de potassi. Es
arbre de terra baixa, de llocs airejats, protegit
dels vents freds. Es reprodueix per Ilavor i es
multiplica mitjançant empelts d'escut, de cano-
net i de pua o tascó, practicats sobre peus
francs de varietats dolces o amargues; són
menys emprats els peus de presseguer i alberco-
quer. Horn fa la plantació en marc deixant entre
Ìs arbres una distancia de 7-9,m segons la fer-
iilitat del sell, i sovint ampliada fins a 12-14 m
per sembrar cereals entre !Mies. Cal intercalar
exemplars de diferents varietats a causa de
l'autosterilitat de moltes de les conreades. Del
P.amygdalus varietat dulcis, són conegudes unes
300 varietats. Les mis conreades al Principat
són: marcona, desmai o llargueta, mollar de
Tarragona. esperança forta, planeta, carrasset
moll, rodona, cresteta; a les Balears horn con-
tea: poteta, de la canal, victòria; al País Valen-
cia: blanqueta, pasquala, marcona. De Frarna
han estat importades la dama i la Ilenguadoc. Els
enemies més importants de l'ametBer són: les
glaçades, que provoquen la caiguda de les flors,
la gomosi, l'arrugat, la podridura de les arrels en A
zones humides i l'erugueta de l'ametllet.
IRFG/JPx/MQC1 2 erugueta de l'ametller 4
ZOOLIAGR [Agloope infausta, ordre dels lepi- (rf
clòpters] Eruga d'uns 10- 12 mm de llargària iC-3
3mm d'amplària, amb franges grogues i negres.
Passa l'hivern refugiada a les esquerdes i rugosi-
lats de l'escorça del tronc i de les branques ,a5
velles de l'ametller. Abandona el refugi quan
l'arbre comença a vestir-se de fulles, que rosega
rnb gran avidesa. La papallona neix a l'estiu i
tnmediatament pon els ous, dels quals naixeran
LS erugues que produiran l'atac l'any  següent. 	C
En algunes comarques dels Països Catalans els ta
;soils són greus: l'arbre queda sense fulles i es c
Perd la collita. A mis de l'ametller, poden	 Ed
lacar d'altres arbres fruiters. Horn les combat a ct
Primavera amb insecticides a base de DDT, i,

11' 	utant l'hivern, amb l'escorçament dels troncs i
anques velles, cremant les escorces recollides i
tant les parts escorçades amb brou sulfocal-
IMQC1



A un tiro de piedra del
populoso Cala D•Or, domi-
nando una esplendida pa-
noramica sabre el litoral de
Santanyl, el paseante en-
cuentra la villa de Calonge,
pequella localidad de qui-
nientos veintiseis vecinos.
perteneciente al municipio
de Santanyi. La crónica del
kmar se levanta sobre el
pilar fundamental de un
sector agrIcola, cereales y
frutales, que do los benefi-
dos justos para que el total
de la poblaciOn subsistiera
a traves de los años , con
mucho trabam y escasas
ganancias. Esta situación
se mantuvo hasta bran en-
trada la decada de los cm-
manta, atlas en los que la
antigua finca de -Ses Pun-
totes., ya convertida en el
turistico Cala D'Or. ofreció
trabajo a ta juventud en el
prometedor sector de la
hostelería.

Hoy Calorge es una villa
con un important° colectivo
de jubilados y con una ju-
ventud que vive dedicada
por completo al sector tu-
ristico, bien en negocios

Marc Vallbona, concejal
delegado del alcalde en la
población de Calonge, al-
terna sus responsabilidi-
des al trente de la comisión
de Cultura con los esfuer-
zos para conseguir solven-
tar todas aquellas cuestio-
nes problernaticas que
afectan a la pequeña po-
blación -santanyinera..
Entre otros temas de into-
rés el concejal delegado
manifestó que, a pesar de
que el pueblo sigue tenien-
do poca vida social, en los
Ultimos dos arms se esta
recobrando algo gradas a
diferentes iniciativas cultu-
rates y deportivas empren-
didas por yams jóvenes
del pueblo. -Un protago-
nismo destacado corres-
ponde a la revista local
i•Dies i Coses» que acaba
de publicar hace unos dlas
Su sexto número, nos co-

, mentaba Marc Vallbona. La
revista refleja el interés de
los -calongins. por mante-
ner vivo el espiritu de pue-
blo y recuperar nuestras
tradiciones. En otro senti-
do, también cabe destacar

la importante labor que
esta llevando a cabo la
Asociación de la Tercera
Edad, con la organización
de diversas actividades
destinadas a Vos mayores,
asi como también el Impor-
tante trabajo de ta -escola
de ball., en la que apron-
den nuestras danzas tradi-
donates tanto rifts como
adatas'..

Comentando el futuro de
Calonge, nuestro entrevis-
tado señaló que, a pesar
de que éste deberla estar
estrechamente ligado al
sector agricola, no es pro-
bable qua esta sea la soto-
clon económica de Calon-
ge, dado di critico estado
en que se encuentra AI sec-
tor primario en toda la isla,
en especial en las pobla.
clones del sur de Mallorca.
-creo, añadió, quo a medi-
da que pasen los años, Ca-
longe se ka estabilizando
demográficamente y la ma•
yorla de ta población activa
continuara dedicada al sec-
tor turlstkv, especialmente
en la zona de Cala D'Or.,

• Inversiones.- 	Sagan
Mora Vallbona, el plan
municipal de Inversiones
es positivo, aunque los
.calongins- consideran
que deberla ser más Im-
portante,

propios, bien trabajando
para terceros.

La Asociación de Amas
de Casa, en defensa del
consumidor y la cultura

En breve contaremos con
asociados de Calonge y Alquerip,

manifestó su presidente

• Cuana0 Doll Pep Costa inició la urbanización
de la tinca -Ses Punteles-, bautizándola con el
nombre de Gala D'Or.el lote de tres solares se ven-
dia al precio de mil quinientas pesetas. Hoy el precio
de alquiler de una vivienda, por un mes de verano,
ronda las seiscienlas mil pesetas.

CALONGE A LA PREMSA

Calonge, de la agricultura al turismo
Poques vegades Calonge havia sor

tit dut a la premsa illenca,

A principis de Juny, el "Mallor-

ca" treia un article en el quol

sortien els plNnols del Centre

Civic que sesth fent. El "Balea

res", en un especial dedicat a

Santanyi, feia un petit mostrari

de tot el terme i deia un parell

de coses de noltros. I el domini

cal "d'Ultima Hora" i "Baleares':

er 19, va publicar un reportatge

sobre l'hermita de Valldemosa i

la vida en aquests sants llocs;a

en Jaume de s'Usina, l'ermitN

Maur, li donaren un especial re-

lleu.

Aqui vos mostram alguns dels ar-

ticles que el "Baleares" va fer.

Un petit article exposa la tra-

jectòria econômica del poble "de

la agricultura al turismo", ai-

xò fet amb l'ajud den Marc. I a

mês de l'economia, parla de la

important tasca de l'associaci6

de la tercera edat i, tamb4, d'i

questa publicació.   

¿Sabía Ud. que?

10 	 En las cercanias de
•Calulge, f!! 16 de ¡Litho
del ano 1715, se libró
una importante batalla
con las tropas del rey
Felipe V que Fabian de •
sembarcado en Gala
Llonga or plena Guerra
de Sucesión Durante
los enlrentamientos se
produjeron numerosas
balas

Dies i Coses 14



El conventosirve ahora de residencia

para las religiosas ancianas

Las Hermanas Franciscanas, 130

• Consejos juveniles. - Marc Vallbona nos comentó que eerie muy interesante la
creación de varios conselos Juveniles de cultura pars dinamizar el ambiente del
pueblo.

años al servicio de Calonge

Dedica tot un apartat a les mon-

ges, conta la seva història al

nostre poble i la important tas-

ca que han duit a terme al llarg

dels anys i fins ara.

• Hospaandad - Las religlosas entrevistadas of 'moron que el pueblo de Oolongs
s muy religioso y hospitalario.

La pequeña villa de
Calonge, que ha teni-

do que subsistir durante
décadas con urns servi-
COS precarios y totalmente
insulicientes, ha visto miti-
gada en pane esta latta de
atención grazias a los bue-
nos oficios da las Herma-
nas Franciscanas, comuni-
dad que se embank; en la
población hace ahora cien-
to treinta y un albs, tiempo
mas que suficiente para
considerar a -Ses Mon-
ges- como parte integrante
de la historia del pueblo.

Desde su llegada, las re-
ligiosas han llevado a cabo
una imponante labor social
y asistencial, tanto en la
villa de Calonge, corno en
el vecino Cala D'Or, que va
desde el cuidado de enter-
mos a la dedicación docen-
le. En la actualidad, el mn
vento de las Monjas Fran-
ciscanas acoge a vados re-
ligiosas ancianas que son
atendidas en regimen de
residertcla.

Sor Antonia, Superiora
del convento y Sor Catali-
na, acompañadas de Soi

Antonia Payeras, de 84
años de edad, que lleva
mas de cuatro décadas re-
sidiendo en Calonge, nos
comentaban que las Her-
manas Franciscanas ocu-
paron el actual addict° de
la calle Rafael Adrover
hace més de sesenta arias.
-Ahora, nos informaron, vi-
vimos catorce religiosas en
el convento, dedicadas al
au/dada de monjas mayo-
res de edad, a la limpieza y
mantenimiento de la Iglesia
de Cas D'Or y al cuidado
de una guarderla, también
en Cala D'Or,

Mientras recorriamos
con detenimiento las distin-
tas dependencias del con-
yenta, Sot Antonia Ferrer y
Sor Catalina Barceló nos
comentaban que el con-
yenta fue fundado por el
fundador de la Congrega-
clon, D. Gabriel Ribas de
Pina y que, desde sus prin-
cipios. el pueblo de Cabn-
ge ha demostrado un espe-
dal canna hacia -Ses Mon-

ges-. -6sta es una casa
abierta permanentemente
a todo aquel que necesite
nuestros cuidados, de ahi
que el pueblo de Calonge
nos muestre su afecto,
cuando la comunidad pasa
por momentos dut

 convento de las Her-
manas Franciscanas, ade-
mes de contar con capilla,
en la qua se celebra misa
diariamente, dispone de
dieciseis habitaciones y
otras dependencias, enue
las que se encuentra un
dispensario para atender a
enfermos.

Según Sor Antonia Fe-
rrer y Sor Catalina Barceló.
el futuro del convento esta
asegurado desde el mo-
menta que Oslo funciona
como residencia para relu-
grosas ancianas, en este
sentido nuestras entrevis-
tadas manifestaron que se
sienten muy a gusto an el
pueblo de Calonge, -aqui
Ia gente es muy sana y
muy religiasa.

Cultura
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Pa su complefidad,
Ias concejallas de

Cultura siempre han re-
querido la presencia de
una persona con una vi-
sión muy amplia del fe-
nómeno cultural y de un
espíritu claramente de-
mocratico para llevar
adelante su trabajo con
total equidad. El Ayunta-
miento de Santanyí
Cuenta en la presidencia
de la Comisión de Cultu-
ra, desde hace dos le-
gislaturas, con una per-
sona que retina las con-
diciones antes mencio-
nadas, Marc Vallbona,
quien, al principio de la
entrevista manifestaba
Que se siente satisfecho
le su trabajo .porque
siempre me ha gustado
poder aportar algo a la
cultura de Santanyi..

Calendario de
actividades

Preguntado sobre el
ayer y el hoy del tema

cultural en Santanyi,
nuestro entrevistado
mantlest6 que antes
existia cierta despreocu-
pación muniaipal hacia
Ia cuftura, .se Ilevaban a
cabo algunas manifesta-
ciones populares de
forma esporádica, ana-
did, pero no existía una
politica cultural coheren-
te y eficaz. Ahora desde
el Ayuntamiento nos
preocupamos por con-
feccionar un calendario
de actividades muy com-
pleto y variado, que con-
temple la actualidad de
nuestro tiempo, para ello
contamos con una es-
pléndida Casa de Cultu-
ra en la que se llevan a
cabo la mayorfa de acti-
vidades, aunque en este
sentido, añadió creo que
soda interesante que
funcionaran en Santanyi
más colectivos o grupos
autónomos con un pro-
grama de actividades
adecuado y que hicieran

uso de la Casa de Cu ltu-
ra mis a menudo..

Refiriéndose al am-
biente artistico y cultural
de Santanyi, Marc Vall-
bona manifestó que se
encuentra en un mo-
memo excelente, -en el
tértnino, nos comentó te-
nemos conocidos pinto-
res y escultores que ex-
ponen regularmente en
Santanyt, Palma y la pe-
níncula. También el
tema musical está situa-
do a un buen nivel, gra-
cias al excelente trabajo
de la Escuela de Música
y a las clases que impar-
ten algunos profesores
privados..

El programa cultural
del Ayuntamiento de
Santanyi es, como
hemos citado anterior-
mente, completo en
todos sus exlremos,
según nos infonna Marc
Valbona, dorarte la se-
mana de San Jorge, se
organiza una -Semana
Cultural. con un Certa-

men de Poesia, el -Ber-
nal Vidal i Tomás., con-
ciertos y exposiciones.
Durante las fiestas de
San Jaime se celebra ei
prestigioso Certamen In-
ternacional de Pintura,
ademas de otras impor-
tantes actividades y por
San Andrés el programa
se completa con una
serie de actos culturales
como conferencias, con-
ciertos de música clási-
ca y de bandas, exposi-
ciones. etc.

Según el concejal de
Cultura, el interés del

.santanyiner. por la cul-
tura ha aumentado
mucho en kas últimos
anos, .ahora, nos co-
mentó Marc Vallmona,
se observz una mayor
actividad en el terreno
cultural de Santanyi, la
gente se interesa, más
por nuestras farces cul-
turales y por todas ague-
lias cuestiones que
hagan referenda a
nuestro término.. Final-
mente, y refiriérdase a
una de las metas cullo-
rales que le gustada al-
canzar, nuestro entrevis-
tado senate> que serfa

muy interesante la crea-
ción de un Consejo JU-
veni de cultura, un con-
sejo que estaria respal-
dado, aunque no contro-
lado, por el Ayuntamien-
to, en este sentido Marc
Valtona señaló que
cree en la necesidad de
crear un Consejo Juvenil
en cada uno de los nú-
oleos urbanos depen-
dientes de Santanyl.
-larde o temprana ésto
se segará a hacer, por-
que de estas Iniciativas
depende el futuro de
nuestra cultura..

Marc Vallbonaruna politica
cultural con ideas claras

«Creo que la Casa de Cultura debería ser mers
utilizada para las diferentes agrupaciones»

señaló el concejal oantanyiner.



SOM TOTS ELS QUE HI ETAM

Aquest petit nucli de població pagesa que és el nostre poble, va so

frint unes modificacions en quant a la població que vui en ell. Per

aquesta. raó, he cregut que seria interessant, per a tots els que vi-

vim aqui, fer un petit estudi sobre aquesta població.

Malgrat Calonge hagi estat, des de sempre, un dels pobles més petits .

de l'entorn, va augmentant d'una manera molt paulatina. La raó del

per (gué va cresquent tant a poc a poc és degut, en part, als pocs nei

xements que es produeixen comparat amb les defuncions i en part per

l'emigració de la gent a altres indrets, sobre tot a les zones tuns

tiques. També pot considerar-se una rac5 d'aquest petit augment, la

immigració; l'explicació d'aquest fet és que la gent que se'n va del

poble és contrarrestada per l'arribada d'altre gent de fora.

Actualment, i segons el darrer cens confeccionat per l'Ajuntament de

Santanyí, Calonge compta amb un total de 526 habitants, que segons

el sexe i estat civil els trobam distribuas de la manera següent:

HOMES 	 DONES

-Fadrins 118 91

-Casats 146 138

-Vidus 5 28

Total 269 257

Total homes i dones: 526

Cal tenir en compte, en aquest aspecte, que hi ha molta gent de fora

que romanen a Calonge però no figuren en el padró municipal, sino

que segueixen censats en el seu lloc d'origen.

CLASSIFICACIO DE LA POBLACIO

SEGONS SEXE - EDAT - ESTAT CIVIL
(HOMES)
ANYS NEIXEMENT F % C % V % TOTAL

Fins 	 1900	 , - - - - 1 0'19 1 0'19
De 1901 - 1905 - - 4 0'76 1 0'19 5 0'95
De 1906 - 	 1910 - - 12 2'28 - - 12 2'28
De 1911 - 1915 1 0'19 9 1'71 1 0'19 11 2'09
De 1916 - 	 1920 - - 11 2'09 2 0'38 13 2'47
De 1921 - 1925 2 0'38 9 1'71 - - 11 2'09
De 1926 - 1930 2 0'38 14 2'66 - - 16 3'04
De 1931 - 1935 2 0'38 6 1'14 - - 8 1'52
De 1936 - 1940 2 0'38 14 2'66 - - 16 3'04
De 1941 - 1945 2 0'38 19 3'61 - - 21 3'99
De 1946 - 1950 1 0'19 17 3'23 - - 18 3'42
De 1951 - 1955 6 1114 12 2'28 - - 18 3'42
De 1956 - 1960 10 1'90 15 2'65 - - 25 4'75
De 1961 - 	 1965 14 2'66 4 0'76 - - 18 3'42
De 1966 - 	 1970 16 3'04 - - - - 16 3'04
De 	 1971 - 	 1975 i5 2'85 	 - - - - 15 2'85
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(HOMES)

ANYS NEIXEMENT F .% C % y % TOTAL
—
De 1976 - 1980 18 3'42 -	 • - - - 18 3'42
De 1981 endav. 27 5'13 - - - - 27 5'13

TOTALS 118 22'42 146 27'74 5 0'95 269 51'11
(DONES)
ANYS NEIXEMENT F % C % y % TOTAL

— 	
Fins 1900 1 0'19 - - 3 0'57 4 0'76
De 1901 - 1905 4 0'76 - - 6 1'14 10 1'90
De 1906 - 1910 1 0'19 7 1'33 7 1'33 15 2'85
De 1911 - 	 1915 5 0 1 95 12 2'28 5 0'95 22 4'18
De 1916 - 1920 3 0'57 8 1'52 5 0'95 16 3'04
De 1921 - 1925 3 0 1 57 13 2'47 1 0'19 17 3'23
De 1926 - 1930 2 0'38 8 1'52 - - 10 1'90
De 1931 - 1935 4 0'76 11 2'09 1 0'19 16 3'04
De 1936 - 1940 2 0'38 14 2'66 - - 16 3'04
De 1941 - 1945 2 0'38 17 3'23 - - 19 3'61
De 1946 - 1950 - - 11 2'09 - - 11 2'09
De 1951 - 1955 4 0'76 15 2'85 - - 19 3'61
De 1956 - 1960 6 1'14 13 2'47 - - 19 3'61
De 1961 - 1965 10 1'90 7 1'33 - - 17 3'23
De 1966 - 1970 13 2'47 2 0'38 - - 15 2'85
De 1971 - 1975 11 2'09 - - - - 11 2'09
De 1976 - 1980 9 1'71 - - - - 9 1'71
De 1981 endav. 11 2'09 - - - - 11 2'09

TOTALS 91 17'29 138 26'22 28 5'32 257 48'83
PIRAMIDE DE POBLACIO

Interpretació de la piràmide:

En Quant a l'estat civil, podem observar, com és natural, un predomi

ni quasi bé total dels fadrins a la part alta; això és, fins als 22

anys en les dones i entre els 26 i 29 anys en els homes. Al passar

aquestes edats hi ha predomini dels casats tant en els homes com en

les dones. En la part baixa està dominada per l'estat de viduitat.

En la pirâmide de les dones, s'han de destcar dues coses:

la.- l'estat de vidu 	 t comença abans que en els homes; i 2a.- el

percentatge de Id.duitat en les dones és molt més elevat que el dels

homes. 	 Dies i Coses 17
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finalment, hem de clestcar que ens trobam davant im estat d'envelli-

ment progressiu de la població, car cteristica que comparteixen la

majoria de pobles de la nostra illa Això ho podem veure millor en

les següents gràfiques 'edats:

En aquesta grAfica po

dem comprovar que en

els darrers anys hi

ha haguts bastants ne

ixements de varons,

però també podem com-

provar que entre aquests

que tenen d'i a 6 anys

i els que tenen de 32

a 28 hi ha un buit con

siderable, el que pro-

vocarà un desfase en

anys futurs entre la

gent madura i el jovent.

, • 	
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En el cas de les dones,

la gràfica ens demostra

que la població femeni-

na és molt més vella

que la dels homes. Es

pot comprovar que hi

ha majoria de dones -..

d'entre 78 i 73 anys,

també n'hi ha bastan-

tes de les edats com-

preses entre els 43 i

48 i entre els 33 i

38 anys. A partir d'a

questa edat comença una

devallada constant,

arribant fins al punt

JI

J.
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en que el número de neixements de dones produits entre 1976 i 1980

és el més baix en quasi bé vuitanta anys.

ESTRUCTURA DE LA POBLACIO

PER ACTIVITATS

La divisió d'aquesta estructura per activitats l'he realitzada sota

tres conceptes diferents:

ACTIUS: treballadors que realitzen unes activitats per a les

quals reben un sou.

NO ACTIUS DEPENDENTS: depenen d'altres que tenen un sou propi,

no fan cap tipus d'activitat remunerada: inclou nins,

estudiants, mestresses de casa, etc.

RENDISTES I JUBILATS: són els que sensa realitzar cap tipus

d'activitat reben uns ingressos propis per jubilació,

ACTIUS: 411 1/1,:,

RENDISTES

am NO ACTIUS: 33 a 7,

NIVELLS D'ESTUDIS

Segons les dades recollides, poder dir que nivell d'estudis de la po

blació calongina és elevat. Això ho demostren els següents percentat

ges:

Tants sols un 3'04% de la població total és analfabeta; la gent que

comença els estudis però no pogué acabar-los, representa el 35'93%

(tots saben llegir i escriure); els que feren els estudis primaris,

equivalent a l'E.G.B., són el 36'88%; els que han estudiat qualsevol

branca de F.P. (primer grau i segón grau), representen 	 3'80% del

total; els que han realitzat el batxiller superior, és el 18'00%;

els que han acabat una carrera o llicenciats, representen el 0'38% i,

finalment, el 16'53% corresponen a la gent en edat escolar (aquest

grup inclou els nins que estan estudiant l'E.G.B. coril els cue estan

en pre-escolar) 	 Dies i Coses 19
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I pr últim,

NIVELL DE LA LLENGUA CATALANA

A CALONGE

Després de l'expansió que ha tengut els darrers anys el català com a

llengua pròpia, i també per l'arribada al nostre poble de gent que

parla només el castellà, he cregut interessant recollir unes dades

sobre aquest tema:

-Persones que no entenen el catalã: 	 4 1 94%

-L'entenen però no el parlen: 	 8'17%

-El parlen: 	 86'88%

Dins aquest grup del que parlen, es poden fer dos sub-grups:

llegeixen el català: 	 52'28%

Escriuen el catalã: 	 8'93%

Dins el grup dels que llegeixen catalã, cal remarcar que la majoria

de les persones majors estan incloses dins aquest grup i que, en can

vi, persones de mitja edat són bastant menys els que ho fan.

*NOTA: Record que totes les dades que apareixen en aquest article es

tan recollides del darrer cens efectuat per l'Ajuntament de

Santanyí.
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que rebia el carrer .del qual la majorin. no un co-

noixiem el 91,jnificlt. Els almogàvers formen pr4rt

de la nostra histbria l el qui va posar aquest nom

al carrer sabia perquè ho feia. Llegiu el qua la

Gran EncicloAdia Catalana ens conta d'ells.

ELS ALMOGAVERS REBUTS PER L'EMPERADOR

DE BIZANCI ANDAGNIC II. ELS F:EIEN-

PERILLAR EL SEU IMPERI

is nostres carrers
ALMOGAVERS

Laocla dp 1 odi—
1 lutr 	 riac¡ons p"THistoria tje

-porlalCEAiL. Quantes vegades

carrer de 3a Taverna

el més popular), que

vos heu demanat, pasIn .i; pal

( ara rebatiat amb auet nom,

era aln d'liAlmogavares".nom

■
Ogive m I HIST MIL Guerrer d'ofici

que als regnes cristians hispànics servia, des del
tee XIII, per a fer incursions a les terres
musulmanes. A la corona catalano-aragonesa,
dz almogàvers es mantenien allunyats dels
terintes urbans. Es probable que procedissin de

serra de Conca. Lluitaven en cossos d'infante-
de, sota el comandament dels adalils i almuga-
tens; ells mateixos es proveïen d'aliments i
d'armes: en un sarró portaven el pa per a una o
dies jornades. Anaven arrnats amb coltell,
bnça i dards; vestien una gonella o camisa molt
°Ma, polaines i avarques de cuir. Es caracterit-
:even per llur fortalesa física, frugalitat i agilitat
ea combatre. Pere II de Catalunya empri els
almogàvers en les seves empreses militars; en
recluti de la frontera de Valência i de Múrcia en
emprendre la conquesta de Sicilia (1282);
tembé formaren part de les forces del rei en la
Buda contra la invasió de Felip l'Ardit de
França (1285). A Sicilia, els almogàvers lluita-
ren al servei de Frederic II fins a la pau de
Caltabellota (1302). Durant el regnat de Pe-
re III de Catalunya-Aragó, encara apareixen els
almogàvers en les diverses expedicions militars,
com a Mallorca, en la lluita contra Jaume III, o
I València, contra Pere I de Castella. Al final
del segle XV, en les empreses de Sicilia i de
Sardenya, ja no aparegué més aquest tipus de
tropa. La seva anomenada, en canvi, féu que en

moments d'emergència horn recorregués a
aquest nom per a la formació de determinats
COSOS de mercenaris, com en la guerra contra
Felip IV (1640-52), en qui la Generalitat insti-
tuí un cos de tropa amb aquest nom (el qual,
tanmateix, per raons d'indisciplina, fou supri-
mit pel virrei francês de Catalunya, Philippe de
la Mothe). Encara, durant la guerra contra
Napoleó, el 1810, la Junta Superior de Catalu-
nya reimplanti un cos d'almogàvers. El nom
Ieis almogàvers i llurs accions militars havien

lastat ja esgrimits com a estímul patriòtic durant
Ia Guerra Gran (1793-95) en les poesies en fulls
solts editades com a propaganda per al recluta-
ment de tropa catalana; també com a argument
histõrico-polític fou sovint utilitzat fins ben
entrat el segle XIX. 2 expedició dels ahnogii-
vets a Orient HIST Expedició duta a terme per
la companyia comandada per Roger de Flor, en
Ia qua' el gros de les forces era constituït per
almogivers. Signada la pau de Caltabellota

Roper
de Flor —que havia pres part

destacada en la lluita per Sicilia juntament amb
Berenguer d'Entença, amb el qual es trobava
lligat per un pacte de fraternitat— obtingué
autorització de Frederic H per a oferir-se al
servei de l'emperador de Bizanci, Andrênic II.
Acceptades per aquest les condicions exigides

—casament de Roger de Flor amb la seva
neboda, filla del tsar de Bulgiria, i concessió del
títol de megaduc, paga cada quatre mesos— fou
organitzada l'expedició, la qual Frederic II con-
tribuí a abastar. Sota el comandament de Ro-
ger de Flor, formaren Corberan . d'Alett, Fer-

ran d'Aunist, Ramon Muntanert (cronista de
l'expedició), Ferran Ximenes d'Arenóst; Ber-
nat de Rocafortt i Berenguer d'Entenrat s'hi
uniren posteriorment. Amb ells anaren molts ca-
valiers catalans i alguns d'aragonesos, mariners i
galiots; per?) el gros de les forces fou fornit pels
almogàvers (4 000 segons Muntaner); molts por-
taven llurs mullers, amigues i infants. Trenta-sis
vaixells partiren del port de Messina l'estiu del
1303, i arribaren a Constantinoble pel setem-
bre. Els expedicionaris foren acollits per Andrò-
nic II i el seu rin Miguel, associat a l'imperi;
foren celebrades les noces de Roger de Flor
amb Maria, neboda de l'emperador. Els genove-
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sos del barri de Pera, tement per llur posició
privilegiada dins l'imperi, provocaren una brega
amb almogàvers i mariners, resolta a favor dais
darrers. Andamic II disposa que Roger de Flor
anés a combatre els turcs d'Asia Menor, contra
els quals havia fracassat el seu fill Miguel.
Ferran d'Aunés fou nomenat almirall de l'irnpe-
ri, i la companyia passi a la peninsula d'Atarqui
o Artaki, actual Erdelk, acompanyada de tropes
imperials i de mercenaris alans, que comandava
llur cap Gedrgios. Portant la seva senyera i la de
l'emperador (els almogàvers duien les dels reis
de Catalunya- Aragó i de Sicilia), Roger de Flor
sorti a l'encontre dels turcs, i els derroti total-
ment. L'arribada del mal temps (1 de novembre)
l'obliga a romandre a Atarqui, on fou organitza-
da la hivernada; l'almirall Ferran d'Aunes, amb
Ia flota, fou enviat a hivernar a l'illa de Quios.
Ferran Ximenes d'Arenós abandoni la host per
passar-se al duc d'Atenes. En una brega entre els
homes de la companyia i,els alans resultà mort
el fill de Geórgios; en conseqüència, molts alans
desertaren. L'abril o el maig de 1304, la
companyia es posa en marxa a fl de prosseguir
la campanya contra els turcs. Després de derro-
tar-los a Germe, combateren a Aulax, actual
AlaFh, contra les forces de l'emir de Karami-
nia, el qual, vençut i feria, alga el setge de
Filadelfia, on entraren els expedicionaris. Passa-
ren a Cula, abandonada pels turcs a llur vin-
guda, i s'apoderaren del castell de Furmi i re-
tornaren a Filadèlfia. Reprengueren la marxa i
penetraren a Tira, actual Tire, malgrat el setge
turc; en una sortida derrotaren els assetjants,
però hi morí el sénescal Corberan d'Alet. Roger
de Flor ordena a Ferran d'Aunés i a la flota de
passar a Anja; amb l'almirall hi ani Bernat de
Rocafort, que, amb reforços, havia arribat a
Quios. El megaduc disposa que Rocafort es
trasllades a Efes, on ani a trobar-lo i el nomeni
senescal; després es dirigí a Anis. Fora murs de
la ciutat fou rebutjada una incursió turca, abans
d'emprendre la marxa vers l'est. La companyia
arriba fins . a Kybistra, al peu del Taure, on els
turcs s'havien concentrat i presentaren batalla el
15 d'agost de 1304. Nova victòria de Roger de
Flor; Muntaner recollí el crit de guerra dels
almogàvers: "Desperta ferre! Desperta! ". La
marxa pro sseguffins a la porta del Ferre (Portes
de Cilicia), on fou donada l'ordre de retorn,
vers Anja; en ruta, horn s'assabenti de la revolta
de Magnesia, on Roger de Flor havia deixat el
botí de guerra. Hi acudí, n'organitzi el setge,
durant el qual arriba manament d'Andrémic II
de passar a Andrinòpolis, actual Edirne, per
tal d'anar amb el seu fill Miguel contra els
búlgars. Alçat el setge i celebrat consell a Anja,
horn decidí el retorn; per ordre d'Andrònic
la companyia s'instalLa a la peninsula de Gai-
t:Kali l'octubre de 1304. Roger de Flor no

aconseguia de posar-se d'acord amb l'empera-
dor, que no gosava enviar-los a Andrinòpolis,
temorós de les conseqüències de l'oposició de
Miguel; volia que hi anés un cos escollit i la
resta retornés a l'Asia. Mentrestant, Berenguer
d'Entença havia arribat a Gallipoli amb refor-
ços; Roger de Flor li mana que anés a trobar-lo
a Constantinoble, on li féu cedir la seva dignitat
de megaduc, i ell retie la de cèsar. Per fi, Roger
de Flor i Andrònic II arribaren a un acord:
cessió en feu, tret de les grans ciutats, de les
possessions bizantines de l'Asia Menor. Abans
d'abandonar Europa, Roger de Flor volgué
visitar el fill de l'emperador, i deixi Berenguer
d'Entença com a cap a Gallipoli. Sis dies
després d'arribar a Andrinòpolis, Miguel feu
entrar a la ciutat forces dels turcoples i alans; el
cap d'aquesti, Gedrgios, assassina Roger de Flor
i el seu seguici al mateix palau de Miguel
(4 d'abril de 1305). Immediatament es desenca-
dena per la ciutat una persecuciô a mort dels
acompanyants del cisar. Miguel envià tropes
per a assetjar Gallipoli, on Berenguer d'Entença
disposi la defensa i la contraofensiva. Horn
acordi de deseixir-se i d'enviar missatgers a
desafiar Andrímic II a la mateixa Constantino-
ble; l'emperador féu matar tots els catalans i
aragonesos que es trobaven a la capital, entre
ells, Ferran d'Aunés; els enviats, a llur retorn,
foren esquarterats a Rodosto. Entença demani
ajuda a Frederic II de Sicilia; no aconseguí,
però, que el germanastre del rei, Sonet, que es
trobava a Gallipoli, l'acompanyes en l'expedició
marítima de càstig i d'abastament que prepara-
va. L'estol atacà Atarqui, l'illa de Proconnes,
saqueja Hericlia i derrota el fill de l'emperador,
Joan; al retorn, però, Entença caigué presoner
d'un estol genovés (31 de maig de 1305). A
Gallipoli, on havien quedat Rocafort i Munta-
ner, capita del lloc, hom celebri consell:  acor-
daren de romandre-hi, de continuar la guerra
contra Andrònic II i de venjar-se. Alçaren se-
nyeres de l'Església, de sant Jordi i dels reis de
Catalunya-Aragó i de Sicilia; es donaren segell
amb la imatge de sant Jordi i la inscripció,
segons Muntaner, "Segall de la host dels francs
qui regnen lo regne de Macedònia"; el comanda-
ment resta a mans de Rocafort. El 7 de juny ells
atacaren victoriosament els assetjants; sortiren a
l'encontre de Miguel, que trobaren i derrotaren
prop d'Apros el 6 de juliol. Des de Gallipoli i
altres llocs ocupats posteriorment, la comps-
nyia féu durant dos anys nombroses i devasta-
dores ratzies (la famosa venjança catalana)
sobre les comarques del voltant, i arribaren furs
a les portes de Constantinoble. Ocupades Ro-
dosto i Panídon, Rocafort s'hi traslladi, amb la
major part de la companyia. Muntaner resti a
Gallipoli, que es convertí en centre d'abasta-
ment freqüentat per mercaders catalans, que

Expedició dais almogàvers a Orient

resisti un atac grec i acollí turcoples i turcs al
servei de la companyia. A la primeria del 1306,
Ferran Ximenes d'Arenós retorna art* reforços;
conquerí el castell de Maditos i s'hi establí,
Acordaren de venjar la mort de Roger de Flor
amb un atac contra els alans, acan' tonats a la
frontera búlgara; les dones i els infants de
Rodosto, actual Tekirdag, anomenada RodistO
per Muntaner,i de Panídon retornaren a Gallia°.
li, on quedi Muntaner amb forces escasses, però
rebutjà l'atac d'una flota genovesa en convie-
ça amb Andrònic II. L'expedició aconseguí
victòria en la batalla contra els alans, en la qua
morí Gebrgios. La tardor del 1306, Entença
s'incorporò de nou a la companyia, i hi porti
reforços. Rocafort no volgué reconeixer la seva
autoritat, però gracies a Muntaner i als dota
consellers de la host, horn arribi a un acord,
que precari. La primavera del 1307 amli a
Gallipoli l'infant Ferran de Mallorca, nebot de
Frederic II, per a fer-se càrrec de la companyia,
corn a lloctinent del rei, segons pacte entre
ambdós (Milazzo, 10 de marc de 1307). Accep.
tat per Entença i altres caps, Rocafort apelli a
l'argucia a fi que no fos reconeguda l'autoritat
de l'infant; amb tot, li pregi que seguís amb ell
fins a 'Salònica. La companyia, en efecte, esgota-
da, havia decidit d'abandonar Gallipoli i la roda.
lia, i dirigir-se a Macedbnia. Al començament de
l'estiu de 1307, Muntaner, amb les dones i eh
infants, s'embarca en direcció a Cristòfol o
Cristòpolis, actual Kabala. La companyia env
prengué la ruta per terra; per tal d'evita
dissensions, Rocafort mama a certa distincia de
l'infant i dels altres caps. A dues jornades
Kabala es produí un xoc entre ambdues
sions, en el qual morí Entença; Ferran Ximeaa
d'Arenós es refugià en un castell d'Andrônicli
L'infant s'acomiada; Lambe Muntaner, un cop
retrobada la companyia, se n'acomiadi pa
seguir l'infant. Ambdós foren fets proem
(estiu del 1307) per una flota veneciana
servei de Carles de Valois, en la qual anava el
seu agent Thibaut de Chepoys. Mentrestant, b
companyia, rebutjat l'intent d'apoderar-se de
Kabala, prossegui fins a acampar al cap de OM
rindria, actual Kassándra. Aquí vingué a trolar.
los Chepoys, que els proposi de passar al send
de Carlis de Valois; Rocafort accepti i recut-
'gué Chelioys corn a capita. Tot i amb
va submissió era nomes nominal; mantenia gram
ambicions personals i cometia tota mena d'alt-

sos sobre els homes de la companyia. Finagle,
ultrapassats tots els limits, els caps decidirende
capturar-lo i lliurar-lo a Chepoys. Des de Cam
rindria efectuaren diversos cops de ma coati
els monestirs del Mont Athos; el llarg setge
'Sale:mica fracassa. Forces bizantines hostilitzt
ren els acantonaments septentrionals. La prima

vera del 1309 horn abandona Casserindria,ai
del sud, fins a assentar-se a la plana de Tessida
sota el domini del sebastocritor Joan II A*
Comni. Joan antra en negociacions amb (le
poys, però, a la prirneria del 1310, el fraoch
abandona secretament la companyia. Meshora
el consell dels dotze acorda de courser , 11
direcció a quatre caps. El duc d'Atenes, Gaulle!

de Brienne, sollicità els serveis de la comparlYill
acceptada la proposta, partiren de Tessalb
primavera del 1310. Emprenien la &unmet*
de l'aventura començada set anys abans, qS

acabaria amb l'assentament definitiu de la

companyia i la constitució del ducat 06
d'Atenest. Warta Coll i Juliet)
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Trobava que Déu havia fet una mica liarg en preo -
cupar-se fins i tot de fer-li tenir fills mentre ell era a te -
rres llunyanes.
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Molta gent.es guanya sa vida navegant. Una veclada un marine r .
molt pobre, després de navegar per diferents llocs per arreple-
gar diners, al cap de cinc anys torn à a ca seva. Hi havia dei -
xat la seva dona joveneta i un moblatge modestet. Tot seguit
que arribA4 corregué a casa per veure la dona, (la qual, no te-
nint esperança de la seva tornada,s'havia ajuntat amb un altre).
Tot just hagué entrat, va voure la casa tot canviada, estava mi
llorada, i engrandida; i tot admirat, demana a la dona com era
que aquella caseta, abans tan lletjona, havia tornat tan guapa.
Ella li respongué que era per la gracia de Déu, que arriba a
tothom.

- Beneit sigui Déu -digué l'home- per tant de benefici
com ens ha fet !

Aleshores entra a la cambra de dormir; i veient el llit
més adornat i un mobiliari, deu vegades més bá del que poria el
seu estat, ii tornà demanar d'on sortia tot allò; i ella digué
que també ho devia a la providência de Déu. L'home donà de bell
nou gracies a Déu per haver-se mostrant tan generós amb ells.

Mentres el marit seguia contemplant admirat la gracia
tan abundosa de Déu, comparegueren tres al.lotets, que comença-
ren a besar la seva dona. Ell la mira i demana a la dona de qui
eren aquells nins. i ella li respongué que eren seus. L'home es
badal it, li demana com, ell estant tant llunya, havia pogut
venir al món aquets infantons;i la dona digué que també l'havia
tingut per gracia de Déu.

Fins aqui hem arribat ! 	 L'home s'indigna de veure una
gracia divina tan abundant que fins i tot li feia fills;i digué:

- He d'estar molt agraït a Déu, que hi ha tengut tant d'es
ment de les meves coses !



- Aixi et vaig dir que
havias de parlar, i et vaig do-
nar un bon consell.

I d'aqui no el tragueren0
l'altre, a la fi, se n'anà ben
fatut.

El dibuixant ha comes set errades a l'hora de dibuixar...
Sdps trobar-les?
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aquesta despesa, demanA de pa -
rer a un amic, que 1 i digué:
- Digues, demà, que anit t'han
robat el porc.

I el mateix qui li va donar
es consell li prengué el porc,
d'amagat, sense que l'altre en
sospitAs res. Al mati, en veure
que li havien pres el porc, anà
a casa del compare, i començà a
cridar:

- M'han robat el porc !
I l'altre ii digué:

- BO ho fas !	 Aixi Escriu a cada casella la letra que hi correspongui, tai com hem fet a la linia supe-

vaio dir que ho diguesis. 	 nor, i podres llegir un refrany.

I per bê que aquell tornAs a
dir moltes vegades i jurant per 	
tots els déus, que era ver que 	 • •R
ii havien robat el porc, el com

9pare responia: 	 4. 2. • e•• 	 .5- 	3	 -€4
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M'han ro bat et porc !  
MISSATGE XIFRAT
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DIBUIX AMAGAT

- Ben fet; segueixes
el meu consell !
I repetint aquell els seus jura
ments, l'altre responia:




