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FOTOGRAFIA PORTADA
Es patró Tomeu, sa ma al timó, ets ormetjos a punt i sa bo-

tella aprop, mante amb fermesa es rumb de na Margarita. Li
desitjam una bona pescada i que tots menjem llagosta, ancara
que me pareix quesi les ha d'agafar a aquesta pesquera seran
d'aquelles de rota
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Si desitges passar una nit
agradable amb la teva parella a
un ambient agradable, vina al

Boogie Boogie. També obrim els
diumenges horabaixa

C/. Cala d'Or - Cala Ferrera - Avda. Cala Esmeralda

NICHT CLUB — DANCING — LIVE MUSIC

SALA DE FESTES
BALL AMB MUSICA EN VIU

5-Maig, Com l'any passat va tenir lloc a sa plaça de
Sant Miguel el Ball de Ses Sales, organitzat per la gent
de la tercera edat. hagué una gentada, tant de Calon-
gins com d'altres pobles dels voltants. Tothom passa un
horabaixa ben xelest.

12-Maig, Noces: es varen casar en Joan Miguel Adrover
Vila i Na In Antônia Adrover Martinez. Enhorabona.
19-Magi, al pabelló cobert de La Salle es va jugar un
partit de companyonia entre una selecció de jugadors
de La Salle dels equips juvenil i juniors contra DIES I
COSES. Va esser un partit on els jugadors aprofitaren
per exhibir les seves qualitats, ja que es resultat no era
el més important. En acabar el partit ens varen convidar
a un bufet on no hi faltava res, i per acabar varem anar
a fer un voltí per la nit de Palma. Volem agrair les aten-
cions tengudes amb els components de l'equip de la
nostra revista.

20-Maig, varen celebrar la primera Comunió al nostre
poble: En Joan Vadell Vallbona, Na Llucia i en Tomeu
Adrover, Na Catalina Vallbona Adrover, Juan Antonio,
N'Adonay i En David.
26-Maig, en Guillem Adrover de Sa Conca va esser ano-
menat millor jugador del Santanyí. Enhorabona.
2-juny, homenatge a l'amo En Francesc de Can Mari-
nes.
2-juny, Va néixer Na Maria Manresa Cirer, filla d'en
Toni Taconé i Na Garita. Enhorabona.
10 -juny, el poble de Calonge va pujar per sisè any a
Sant Salvador. Un grup bastant nombrós puja a peu i
altres pujaren en cotxe, tots es reuniren a missa i des-
prés dinaren plegats. En Teixidor va pujar amb cavall,
O.K. Tomeu.
24 -juny, dinar de la gent de la tercera edat a «Las Cali-
zas) , per commemorar el quart aniversari de la seva
fundació.
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Ajuntament de Santanyí   

La Sala

L'Ajuntament va sol.licitar la realització d'una platja a Porto Pet re
	

Es va aprovar el nou accés a Porto Petre.

Resum de l'acta de la sessió ordinária
celebrada dia 20 d'Abril de 1990

-S'aprova la concesió per un termini de 20 anys d'un
servei de minitren de Cala Egos a Cala Mondragó.

-S'acorda adjudicar l'explotació dels panels informa-
tius de Cala d'Or a «Estudi Turístic Internacional» pel
preu de 35.000 ptes. anuals per pantalla, essent a comp-
te de l'adjudicatori el manteniment i reparació per a
posar-les en funcionament.

-Quedaren aprovades les bases del XIII Certamen de
Pintura i Dibuix «Vila de Santanyí».

-S'adjudica la zona verda pública de Cala Egos a In-
ternacional Hotelera Industrial S.A. representada per
Pedro Marques Granero en règim d'utilització privativa
per un termini de 20 anys i havent d'estar acabades les
obres l'any 91.

-Vistes les dificultats per a contractar el grup Olé-Olé,
degut a les excesives exigències que plantejaven pel seu
contracte relatives a l'escenari, plataformes complemen-
taries, despeses de desplaçaments, carrega i descarrega,
vigilants jurats, valles i altres coses; el regidor de festes
proposa rescindir el contracte i la realització d'unes ver-
ben, diferents, constituïdes per Tennesi, Clippers i

lasEalLau "LIU 11 
MIN 611 1.:7 1 • 	

LAMPISTERIA*CALEFACCId
ENERGIA SOLAR*PISCINES

C/. J. Prohens, 24-07669 S'HORTA
Tel (971) 575261
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Nino Azorín amb Acuarios pel dia 24 i pel preu de
3.654.000 ptes.; i Manhattan, Aqua Vitae i Ancoratx pel
dia 21 pel preu de 1.240.000 ptes. S'acordà recolzar la
proposta del regidor.

Resum de l'acta de la sessió ordinaria
celebrada dia 11 de Maig de 1990

-Es determina el calendari de realització de diverses
obres en càrrec al Pla Extraordinari d'inversions en mi-
llores d'infraestructura a zones turístiques. S'acordà in-
formar de les següents obres:

Any 1990: *Nucli de Cala Santanyí: Ordenació de
zona d'aparcaments o sembra d'arbres vora la platja.

*Nucli de Cala Figuera: Peatonització del carrer Verge
del Carme, entre «villa Sirena» i l'esplanada superior
del port.

*Nucli de Cala d'Or: Ampliació del pont de Cala
Gran; modificació del perfil viari a l'avinguda «Bienve-
nidos>> i el carrer «Tagomago».

-S'adjudicaren les platges als mateixos adjudica tons
de l'any passat en consideració al fet de què ja està ini-
ciada la temporada turística i com a compensació pels
danys ocasionats per les inundacions de l'any passat no
sofriran cap increment, així mateix s'informà que l'adju-
dica Lori d'es Caló d'es Bugit no estava interessat en
continuar l'explotació i es proposa que fos adjudicat
amb les mateixes condicions a Sa Barca Trencada.

Seguidament s'acordà fixar un canon de 40.000 ptes.
per velomar i any a totes les platges, excepte Cala
Llombarts que sera de 20.000 ptes. per la menor ocupa-
ció d'aquesta, i fixar un preu de 500 ptes./hora per ve-
lomar i de 250 ptes./dia per hamaca.

-Vista la petició efectuada per Ramón García Gonzá-

lez i M Eugenia Martín-Casallo López per la instal.lació
d'una farmacia a la zona de Porto Cari de Cala d'Or,

s'acorda informar favorablement per la seva instal.lació.
-S'acorda informar de l'aprovació de les noves tarifes

d'aigua potable a Cala d'Or d'E.D.A.M.S.A.
-S'informa de l'aprovació definitiva del projecte del

nou accés a Porto Petro.

Resum de l'acta de la sessió ordinaria
celebrada dilluns 11 de Juny de 1990 

-Donat que existeix la possibilitat de què el servei de
ports i litoral de la Conselleria d'Obres Públiques dugui
a terme la realitzció d'un port esportiu o be una platja
artificial a Porto Petro, i considerant l'escassesa de plat-
ges així com el gran nombre d'usuaris d'aquestes. S'a-
cordà sol•licitar a la Conselleria la realització d'una plat-
ja.

-Es va fer l'aprovació definitiva del projecte del poll-
gon 6 de Cala d'Or.

-Llegit l'expedient per execució d'obres sense llicència
a Port Petit consistent en una vela (toldo), s'ordenà la
seva demolició dins un plaç de 15 dies; passat aquest
plaç la demolició la bra l'Ajuntament amb càrrec de
l'interessat.

-S'adjudica la subhasta de la platja de Cala Santanyí
per la quantitat de 4.000.000 ptes. Aixírnateix es va fer
una rebaixa del preu d'adjudicació de s'Amarador
degut a la reducció del quiosc ja que no pot fer els ma-
teixos serveis que altres anys, amb les sub-següents pèr-
dues econòmiques.

-S'acordà exposar al públic la modificació del carrer
Pontas de Santanyí considerant que és urgent per des-
congestionarei transit i aparcament d'aquest carrer.

-S'aprova el plec de condicions per a la contractació
de les obres de la 2' fase de sanejament de Cala d'Or
per una suma de 132.995.040 ptes., de les quals l'Ajun-
tament es fa càrrec de 39.898.512 ptes. i la resta, corres-
pon al C.I.M. Les obres s'han d'iniciar dia primer de
novembre d'enguany i han d'estar finalitzades dia 15 de
març del 91.

Aigües

Sa Figuereta

Telèfon 65 78 18

CALONGE



dies i coses / 6

COnvcrsa amb...

Na Catalina Rigo
Arribat l'estiu, els nostres pobles

dediquen, corn cada any, uns dies a
la celebració de les festes patronals,
festes que són també la culminació
d'una feina desinteressada dels
grups de persones que amb mesos
d'antelació han anat preparant els
actes.

Des de ja fa uns quants anys a
s'Alqueria compten amb el privilegi
de tenir una companyia de teatre
pròpia que escenifica les obres que
escriu expressament per ells na Ca-
talina Rigo. Hem volgut acostar-nos
a fer una xerrada amb aquesta auto-
ra curiablanquera aprofitant que s'a-
costen les festes de Sant Roc i per
veure si ens diria un poc alit) que
esta preparant.

- Quina va ser la primera comi-
dia que vàreu escriure?.

- Sa primera de totes era una que
només durava devers una horeta i
se deia «Ses criades d'avui en dia».

- La vàreu dur a s'escenari a
aquesta?.

Sí, maldament que jo la vaig es-
criure sense comptes de dur-li mai, i
llavors un any, per Sant Roc, que
varem organitzar amb es club d'es-
plai un parell de coses, un parell
d'amics me me varen dir que l'ha-
viem de fer; i la férem. I la vengué-
rem a fer a Calonge, precisament a
aquesta. En feien una ets al.lots més
joves, de quinze i setze anys, per-
què per omplir tota sa vetlada no
bastava, i primer en feien una ets
allots i després noltros fèiem agues-
ta. I a partir d'aquí ja vaig escriure
ses de tres actes, sa primera se deia
“Bon viure i no treballar no pot
durar» i llavors ses altres, «Era
curta però gitzera» i sa que prepa-
ram ara.

- Sabeu quin any era que vàreu
escriure sa primera comèdia?.

- Sa primera de totes devia esser
el 83, me pareix.

- Com vos va venir sa idea de co-
mençar a escriure?.

- Va esser una cosa que a mi no
m'havia passat mai pes cap sols es-
criure una retxa i érem un grup de

matrimonis de S'Alqueria Blanca
que fèiem escola de pares i quan
varem haver de preparar es fi de
curs cada poble havia de fer una ac-
tuació, així com volies, i no sé com
va sortir sa idea que podíem repre-
sentar una obreta de 20 minutet ba-
sada sobre s'escola de pares, com
que noltros varem esser un poc ets
organitzadors d'aquest grups de
matrimonis jo vaig dir, —bé, prova-
ré d'escriure qualque cosa— i sobre
ses lliçons que havien fetes, vaig fer
un poc de .xiste» per representar-ho
es mateixos i d'aquí en va venir s'i-
dea que podria escriure qualque
cosa més i he anat afegint un poc
cada any, bé, ara ja feia una partida
d'anys que no en fèiem. Ja la tenia
escrita i l'any passat la varem llegir
entre tots, maldament l'escrigui jo,
m'agrada molt sentir s'opinió des
qui la feim perquè sempre te diu
—Jo aquest personatge el faria més
així o més així d'aça— Jo tenc sa
sort de tenir a prop meu a gent que
m'ha recolzat molt i a vegades pa-
reix que es qui l'escriu té tot es
mèrit i jo puc dir que m'han ajudat
molt es qui la fan amb mi. Primer,
abans de començar-la a assajar,

quan la llegeixen ja te diven alit)
que troben, i a vegades es factible i
altres no ho és, pert) totes ses idees
són bones per pensar-les, pens jo, i
si un te diu —Jo trob que aquest*
personatge podia esser així— seni-
pre enriqueix molt més un grup de
persones, és clar que s'idea l'has de
tenir tu i has de començar es cap
d'es fil i l'has d'acabar, però a vega-
des pot esser molt niés viva, jo tenc
molt que agrair als altres.

- N'heu escrita cap que després
no s'hagi representada?.

No, de nieves s'han representa-
des totes.

- En total, quantes són d'escrites
ja?.

- Bé, amb aquesta d'enguany
scran quatre perquè això que férem
amb l'Escola de pares practicament
era una coseta, que eren 20 minuts,
més per col•aboració en ets altres
pobles, que varen fer a Consolació
de Sant Joan que per dir —ara es-
criuré una obra de teatre— no obs-
tant, mos ho varem passar molt bél
tenim ses fotografies i va esser una
cosa divertida pert) no ho entenc
com per dir és una obra de teatre
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que se pot representar. Ara l'any
passat per Pasqua, també en vaig
escriure una per ets al•lots que
també només durava mitja horeta
perquè eren es nins que jo tenia a
Catequesi i eren al•lots de deu anys
i són unes obres que no són tan for-
mals com aquestes altres quatre.

- En tens cap de publicada?.
- No, sa primera ara la tenc a co-

rregir (me refereix a sa de tres
actes), vaig xerrar amb en Marc i
vagi demanar si hi havia cap possi-
bilitat d'ajut, perquè són coses que
costen molts de doblers, i a mi em
fa molta	 publicar-les, pet-6
es doblers sempre pareix que són
més necessaris per altres coses, i en
Marc, me va animar molt i me va
dir, «tu corregeix-les», que es sa pri-
mera passa que s'ha de fer, i a par-
tir d'aquí mirarem si podem aconse-
guir qualque ajut, i vull dir que tenc
s'esperança de publicar-les. Ara de
moment les tenc a corregir.

- Quines són ses comèdies o ets
autors que poden haver influït a
ses teves comèdies. En què t'inspi-
res?.

- Bé, a mi Ilegir m'agrada molt
pert) si he de dir que he llegit mol-
tes comedies, sa veritat es que no
n'he llegides gaire. Ara si fan una
obra de teatre per aquí prop, pas
molt de gust d'anar-les a veure, n'hi
ha alguna que m'agrada molt, i al-
guna que no m'agrada gens, això es
com tot. Per?) a mi allò que mes
m'influencia, o amb lo que més me
fix a s'hora d'escriure una obra de
teatre es amb ses actuacions de ses
persones, sobretot amb ses persones
majors, me fix molt amb ses expres-
sions i amb es records de quan era
nina i es meus padrins me contaven
coses, vull dir que es més sobre fets
reals i experiències personals, que
no sobre allei que hagi llegit, que
sempre jo entenc que allò que te
queda dins es subconscient a un
moment o s'altre te pot sortir una
cosa o s'altre d'allò que tu saps o
d'allò que en un moment t'ha fet
gràcia, per() m'agrada molt més co-
nèixer persones i escoltar-les.'

- Per què creus que no hi ha
gaire escriptors de comèdies?.

- No sé perquè, supès que com jo

mateixa, perquè no troben massa re-
colzament per llavors poder-ho dur

a terme. Ara precisament, fa poc
que vaig xerrar amb un que en pu-
blica de llibres, i em vadir —te cos-
tarà una doblerada, perquè escriure
una obra de dues hores i mitja, val
molts de doblers—. Ara, si hi ha-
gués altres tipus d'ajudes com sub-
vencions, que no es que no n'hi
hagi, el que passa es que te dema-
nen una sèrie de coses que si no
estàs expressament dedicada a fer-
ho es molt difícil dedicar-hi tant de
temps.

- Teniu previst estrenar qualque
obra per Sant Roc-90?.

- Sí, l'estam preparant, i si tot va
bá,...

- Podeu adelantar un poc que es
diu i de que va?.

- Sí, se diu «Pagesos i Ciutadans»
i és... Només dire dues coses perquè
es mes «guapo» que sa gent ho ven-
gui a veure. Està ambientada en els
anys setanta, que es ciutadans co-
mençaven a venir pes pobles a llo-
gar qualque casa i venien els caps
de setmana i a passar ses vacances.
Hi ha una família bastant pagesa
que lloga sa casa des costat a uns
ciutadans, i passen moltes coses
entre ses dues families, bastant di-
vertidos.

- Teniu previst fer aquesta comè-
dia a altres pobles?.

- Sa d'enguany no se que farem,
pore a ses altres sí que les hem
fetes, per exemple, ,<Bon viure i no

treballar no pot durar», la deguérem
fer set o vuit vegades a diferents
pobles. Lo que resulta, es que sa
d'enguany, si la feim, per repetir-la
ja ha d'esser a s'estiu que ve perqUe
en s'hivern s'ha de fer teatres i han
d'esser teatres grans per mor des
decorats. A Manacor, hi vàrein anar
a fer-ne una dins un teatre i me va
agradar molt perquè considerar que
dóna més categoria a s'obra.

- Per trobar actors, hi ha hagut
mai problemes?.

- No, no. A s'Alqueria sempre tro-
bam gent que mos diu en tornar-hi
jo en vull fer, o mes be o más mala-
ment encara trobarfem más gent dis-
posada a actuar, per això no hi ha
problema.

- Penses que avui dia encara hi
ha tan bons comediants com hi
havia un temps?.

- Jo cret que sí, precisament en-
guany, per Sant Roc, fa comedia Na
Miquela de Ca'n Marc que es sa pri-
mera vegada que en fa amb noltros.
I jo record quan ella feia comedia i
jo disfrutava de veure-la actuar per-
què ho feia beníssim. I la vàrem ani-
mar a fer-la ara amb noltros. I no
.m'atreviria a dir que ets actors d'a-
vui són mes bons que es d'un
temps, lo que passa que a s'Alque-
ria o passam molt de gust de fer-la i
sa gent de veure-la tant abans com
ara. I això fa que sempre les prepa-
rem amb molta
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- Hi ha cap moment en especial
del que guardis un bon record?.

- Per a mit tots es moments que
he dedicat al teatre són molt espe-
cials, si tengués més temps, més
temps hi dedicaria, i si m'hi pogués
guanyar es jornal crec que no faria
res pus.

- Amb quins actors comptes nor-
malment?.

- No m'agrada massa fer llistes
perquè sempre hi ha sa possibilitat
de fer qualque descuit. Ara te diré
es que som: en Guillem pruneres;
en Jaume «Xopo»; na Juanita, sa
seva dona; en Tomeu «Covetes»; en
Pere Terrassa d'es forn; na Maria de
cas amitgers; i en Damià de Son
Llorenç que vénen com apuntadors;
llavors sempre tenim un grup de
gent com na Bel Ferrereta i n'Espe-
rança que havien fet comèdia amb
noltros i en Gaspar que sempre que
pot ve a donar-nos una ma. Darrera
tots es qui fan comèdia, sempre hi
ha un grup de gent que són es qui
ho fan possible i que, per a mi,
tenen tanta importancia com es qui
estan damunt s'escenari.

- Com duis es tema de ses despe-
ses, material, etc?.

- Bé, sa primera comèdia, que
varem fer en tres actes, s'ajuntament
va pagar es decorats que varem
construir i sempre que hem anat
fent comedies mos hem basat amb

aquests mateixos decorats. El que
passa és que cada comédia es molt
diferent i sempre hem de fer coses
noves. Enguany hem hagut de can-
viar-lo completament i així i tot els
hem aprofitat un 80 per cent, ja que
sempre era s'interior d'una casa i
ara es s'exterior de dues cases. I en-
guany no es que mos hagin donat
res pert) ens han assegurat que s'a-
juntament mos pagarà ses despeses.

- Conta-mos qualque cosa del III
Certamen de teatre de Conseil.

- A Consell hi ha un certamen de
teatre on mos ha oferit sa possibili-
tat de participar-hi. Per poder fer-
ho, han de ser guions originals, i si
som seleccionats, es sorteigen els
dies que s'han de representar. Aixõ
és per noltros un problema, ja que
si sortíssim seleccionats i per exem-
ple haguéssim de representar l'obra
dia 25 de juliol, mos aniria molt ma-
lament perquè nosaltres la prepa-
ram pel 15 d'agost i ja haurfem d'a-
nar a tota, i l'assajam des del març,
però totes aquestes coses duen una
feinada. Així i tot, ses darreres re-
presentacions se faran per Sant Bar-
tomeu en què se faran ses entregues
de trofeus això es pes 24 d'agost, i a
noltros per aquests dies sí que mos
aniria bé participar-hi. Sa illusió és
d'estrenar-la a S'Alqueria, i a més hi
ha es terna des decorat que ara l'es-
tam muntant es dissabtes dins

d'una portassa molt gran on també
assajam ara, i per prende part al
certamen abans de Sant Roc, supo-
saria haver de desfer es decorat, tra-
ginar-lo i llavors tornar-lo, i són
coses delicades. Es per aim') que
maldament a tots mos fa il•lusió
participar a aquest Certamen, si per
sorteig mos envien a demanar abans
de Sant Roc, tanmateix no podà ser,
perque ara noltros, sense perdre
gens de temps, tenim un mes i mig
d'assaig tres dies a sa setmana, jo
així mateix miraré a veure si mos
toquen uns dies que hi poguem
anar, a veure si podem canviar-nos
es torn amb un altre.

- Què és per tu en essència el
teatre?.

- Es una cosa molt positiva, per-
què al principi de tot, fa grup a tota
aquella gent que se reuneix un pa-
rell de cops a sa setmana, i sobretot
entre els joves que amb sa illusió
de fer això se centren més en agues-
ta activitat; tenen a on anar, saben
allò que han de fer; i llavors, i ho
dic per experiencia, la trobes pes ca-
rrer i vos feis un casser i es perquè
allò fomenta amistat. I vull dir que
és una llàstima, comprenc que és
perquè du massa feina, però es una
llàstima que •no se'n facin més de
comédies. Que vols que te digui?...
No hi ha res de dolent en fer comé-
dies.
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1
No es degut a ses herències
ni suant que es fan doblers
de sa forma que en fan mes
es a base de mals papers
o trafic d'influències.

2
Anar pel mún de honrat
sembla que es una desgracia
i aquell que així ho fasi
rebrà mes que un condenat
per molt que estigue enfitat
aquell que esta forrat
es s'Unie que farà gracia

3
Amb això des doblers
avui sols hi val es saber
no es comentaris que pots rebre
ni si tropitges els demés
i s'aprecien molt mes
es que desferren des negre

4
Això de fer sa pilota
es normal i molt antic
qui no la feta qualque pic
es perquè es un recabota
fer un obsequi, dar una nota
ser agraït amb un amie.

3
D'això no mos n'amagam
no es deshonra fer favors
lo que ja es mes horrorós
es lo que molts contemplam
que gent sense res, morts de fam
sense posar esca a s'am
en dos dies s'han fet senyors.

6
D'on surten es milions
de segons qui, ningú ho sap
d'ofici no en tenen cap
i d'or duen els esperons.

7
Aquests encaia sán pocs
perquè n'hi ha un altre munt
que veim que han s'ortit de punt
I a costa dels nostres vots.

8
Aquell que dels fets es fia
sempre li mancara es pes
no es que sigui molt entes
dels politics n'hi ho voldria

pet-6 ho veim cada dia
que aquell que té majoria
sembla tot li es permes.

9
Un home esta empagaït
de lo que estam veient
ja de nivell d'ajuntament
que es es «cargo» mes petit
han de consultar a Madrid
inclús pel cas mes urgent

10
Però si es cas les convé
saben tirar de bravó
volen per aprovar-ho
i farien es carretó
bolcats damunt un daper
veim fets com aquest merder
de lios com Mondragó
Cap o Corb de Llucmajor
o S'Algar felenitxer.

11
Tenc es seny de marxa curta
i prest qued enferregat
diven que davers Ciutat
es mes espessa sa murta.

12
A forrar-se de milions
es lo unie que els estira
s'aferren a sa cadira
com pusses als ariçons
a fer embulls i borrons
i cercar com isions
es lo que mes se suspira.

13
Si critican els seus plans
ja treuen sa dinamita
te volen dur a «penita»
diuen que mirem abans
que ara tots som germans
lo que no ho creu ni na Rita.

14
Se fan embulls i trempons
d'amagat i de paraula
per no fermar-se amb cap baula
porque no hi hagui mirons
i Deu sabra es milions
que han passat per devall sz
taula.

15
Amagat ho volen tenir
però es veu de seguida
porque es pitjor que es sida
que marca i no en pots fogir
lo primer que ho sol dir
sempre es el canvi de vida
inversions i querida
i es puta presumir.

16

vero els qui estan mes bruts
són els primers del govern
Espanya sembla l'infern
amb govemants forrats d'engruts
es petits sempre fotuts
i ells en es poder asseguts
i acollonant-se de s'estern.

17
Quan tenim eleccions
tots diuen tractent de tu
millor tots ho sabran dur
i lo que es cert i segur
es que costan mils de milions
llavors tot són decepcions
i com mes va veig més raons
perquè no votem ningú.

18
Per lo que són el «diantre»
i garrot han de menester
perquè oi arriben a fer
es per xerrar es darrer
per tenir mes bon fer el quantre.

19
Es guapa sa llibertat
però sempre que convenci
que no dugui per herencia
un poble incontrolat
que estigui dominat
per droga i delincuencia.

20
Es congresos i senats
tot això jo ho llevaria
gent que votarem un dia
creguent-los serios i honrats
haurien d'estar tancats
molts dells dins sa «locaria»
no es mes que una porcaria
amb homes encorbatats
amb insults incontrolats
amb putades i desberats
sense mica de mania

Joan Grimait i Roig

i tenen gran alegria
en que siguin televisats
i quan s'han mig desxullats
a punt de fer-se sa turnia
amb so cotxo que fa mes via
a fer bauxes tots plegats.

21
Si això es lo que sabeu fer
es politics retirau-vos
cadescú sembla estar tos
sense passar pes barber
si no ho sabeu fer mes bá
ja porem dir allò en foraster
de «Apaga i vamonós!».

22
Te fan rollo i cerememia
perque es teu vot les dug-ues
però si bé les esplugues
tant les dona Pep com Toni
amb tal que sa bossa soni
no mirarán fer barrugues
són pitjor que ses erugues
traeixen es partit fent «fugues»
i pacten fins i tot amb el dimoni

23
En es cargo tothom s'aferra
mes que es fred en es nas
si seguim en aquest pas
que sembla que ningú s'erra
prest veurem el senyor Guerra
passar-se amb sos populars.

24
Politics de tot color
deixau anar es combats
no vos pareu pus filats
que ningú es bon caçador
cercau on es sa raó
arreglau bonys i forats
si veis que anau desviats
cercau es qualificats
per mirar d'arreglar-ho
que rectificar un error
es cosa d'homes ben nats
no basta dir som honrats
fa falta es demostrar-hó.
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Cada dia més a prop.

Programa 65
A la Caixa de Pensions,

hem creat el PROGRAMA 65.

El PROGRAMA 65 és

un conjunt de promocions i

serveis, adreçats a les

persones que cobren la

pensió de jubilació per

"Ia Caixa".

Per començar,

l'assessorament i el tràmit

gratuits de la jubilació de la

Seguretat Social, i després,

tot un seguit d'avantatges:

— Sorteig mensual de

pensions dobles. 

—Sorteig mensual

extraordinari d'una

pensió de 500.000

pessetes.

— La Llibreta 65, amb

interès bonificat i

desgravació fiscal.

—Sorteig de grans viatges

(Brasil, Tailàndia, Roma).

— Excursions a preus

interessants.

— Crèdits especials, 

i moltes coses mós!
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Convocatòria Beques Prefama
Reproduïm la quarta convocatòria

de beques de la Fundació Cultural
Prefama pel qué pot ser d'interes-
sant pels estudiants del terme de
Santanyí.

El programa inicial d'activitats
any 1990 inclou:

- Quarta convocatòria de les be-
ques.

- Collaboració a la GRAN ENCI-
CLOPÈDIA DE MALLORCA.

- Segona convocatõria del PREMI
C ALDENT.

- Restauració de Conjunts d'Ar-
quitectura Popular.

- Exposició de Fotografia d'AN-
TONI CATANY, autor de fotografia
artística i especialitzada internacio-
nalment, organitzada per primera
vegada a Llucmajor, d'on és natural.
Co-patrocinada per l'Excm. Ajunta-
ment de Llucmajor i La Caixa de
Pensions.

- Col.laboració al III FESTIVAL
INTERNACIONAL DE MÚSICA DE
CURA esdeveniment artistic de pri-
mera magnitud amb participació
d'especialistes d'àmbit internacional.
Presideix honoríficament el Festival
S.M. la Reina Sofia.

QUARTA CONVOCATORIA DE
BEQUES. BASES

1.- Es convoquen tres beques per
a estudis de nivell universitari o
Formació Professional de segon
grau o similar, per al curs 1990-91.

2.- Podran sol.licitar-les els natu-
rals o residents en els termes de
Llucmajor, Porreres o Santanyí.

3.- Els interessats podran formalit-
zar la petició presentant la corres-
pondent documentació en el domici-
li social de la Fundació (C/Bisbe
Pere Roig, 29, Llucmajor) entre els
dies 2 de juliol i 15 de setembre de
1990.

4.- La documentació a presentar
és la segiient:

a) Imprès de sol•licitud, que es
facilitarà a la pròpia Fundació.

h) Fotocòpia de la Declaració de
l'Impost sobre la Renda.

c) Certificat d'estudis del curs
1989-90 o del darrer realitzat.

d) Informe de dos professors.
5.- Els becaris de la Fundació per

al curs 1989-90 hauran de formalit-
zar la petició de prorroga per al
curs 1990-91 en les mateixes dates
que els nous peticionaris i presenta-
ran la següent documentació:

a) Imprès de sol.licitud, que es
facilitara a la pròpia Fundació.

b) Certificat d'estudis del curs
1989-90.

6.- Durant la segona quinzena de
setembre es farà públic el resultat
de la convocatòria, segons resolució
de la Comissió constituïda per a tal
fi.

7- A l'inici del curs es farà efecti-
va la meitat de l'impost de la beca i
durant el segon trimestre l'altra

Fundació
Cultural

PREFAMA

meitat, prèvia certificació de l'apro-
fitament academic i de les avalua-
cions parcials, si s'han celebrat.

8.- La concessió d'una beca per al
curs 1990-91 (incompatible amb la
titularitat de qualsevol altra beca)
suposarà la seva pròrroga fins a la
finalització dels estudis, sempre que
les circumstancies econòmiques fa-
miliars i l'aprofitament academic ho
justifiquin.

9.- Els becaris de la Fundació Cul-
tural Prefama es comprometen a
realitzar, una vegada acabats els es-
tudis, algun treball social relacionat
amb la seva especialitat en els seus
respectius municipis, de forma gra-
tuïta i durant un període no supe-
rior a un any, compatible amb qual-
sevol altra activitat professional.

10.- La participació a aquesta con-
vocatória suposa la total acceptació
de les bases. El Patronat de la Fun-
dació Cultural Prefama es reserva la
definitiva resolució de qualsevol in-
cidencia que pugui sorgir i la inter-
pretació de les bases de la present
convocatòria.
Informació: Sra. Maria Vidal Pons.
Tel. 66 01 54
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Exposició d'En Tomeu i N'Antònia-Aina
Els nostres amics en Tomeu, col•laborador de Dies i

Coses, i la seva companya n'Antònia-Aina varen expo-
sar conjuntament la seva obra a Ses Salines, el dia de la
fira del Ir de maig.

L'exposició va ser visitada per molta gent i varen ser

venudes gran part de les seves obres. Aquestes reflec-
teixen un sincronisme entre els elements basics de la
natura i estats de conciéncia vers ella.

En Tomeu i n'Antònia -Aina quedaren ben satisfets
d'aquesta exposició. Enhorabona.

Olimpiada cultural
La Conselleria de Cultura, Educa-

ció i Esports convertira en 1991 a la
CAIB i en concret a Mallorca en la
seu d'una Olimpiada Cultural.

El projecte consisteix en reunir a
la nostra illa els representants més
destacats de la cultura internacional
del moment en un congrés de mit-
jans de comunicació i educació i
aglutinar l'interès cultural que
pugui despertar la nostra ciutat per
aquest aconteixement en una série
d'activitats culturals que se celebra-
ran al llarg de 1991.

La iniciativa entra dins l'apartat
dels plans educatius que la Direcció
General d'Educació esta desenvolu-
pant des que l'actual director,
Tomeu Rotger, esta al front. El pla
d'actuació direcció general esta divi-
dit en tres àrees diferenciades, el
treball que esta realitzant per tal de
preparar l'assumpció de competén-
cies d'ensenyament, l'ensenyament
de la nostra llengua en tots els Am-
bits de competència de la Conselle-
ria i els plans educatius, on s'em-
marcaria la celebració d'aquest con-
grés i els cursos d'alfabetització i els
adreçats a la tercera edat.

L'objectiu de la Conselleria de
Cultura en aquest projecte és el de

connectar amb els corrents culturals
mundials i cercar les figures més re-
presentatives d'aquests corrents per
dur-les a les Ines.

Amb aquesta iniciativa, la Conse-
lleria pretén difondre i donar a co-

néixer a tot el món la nostra cultura.
A més de la promoció turística que
suposara aquest aconteixement, el
nom de Mallorca adquirira també
gran prestigi dins l'àmbit cultural.
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Ja es rep íntegrament la televisió valenciana
3 Canals en la nostra llengua

La Televisió Valenciana es pot
veure, a partir del 21.6, i en període
de proves, a través d'una freqüèn

-cies pròpia, la del canal 43 de la
banda d'UHF, la qual cosa permetrà
també poder rebre la seva progra-
mad() de forma íntegra. El Canal 9
es rep a tots els punts de les Hies
BB. amb recepció directe d'Alfabia.

La Llei de Normalització Lingüís-
tica, les propostes del Parlament Ba-
lear i els manifests firmats per la
practica totalitat de forces politi-
ques, econòmiques i socials de les
111es Balears es pronuncien a favor
de la recepció de les cadenes de te-
levisió en la nostra llengua i entre
elles del Canal 9-TV Valenciana, que
ja es rebia prcialment des del prop-
passat dia 19 de març en la mateixa
freqüência del Canal 33 i TVE-2
Sant Cugat (punt 51 de lia banda
'd'UHF; TV3 es rep al punt 46).

Fonts d'OCB/Voltor estimen sig-
nificatiu, dins el context propi, la

utilització del català-valencia, pràcti-
cament exclusiva, en els programes
informatius, infantils i juvenils, re-
transmissions esportives, concursos
i en general producció pròpia, tot i
que demanaran una intensificació
de l'ús de la llengua comuna, així
com una adequada atenció informa-
tiva, de programació i de participa-
ció de notícies, fets i personatges de
la nostra Comunitat Autònoma, en
funció de l'audiència de les Tiles Ba-
lears. El mapa de les II.BB sortira
molt prest a «L'oratge».

Voltor facilitarà als seus socis i al
de les seves Entitats germanes com
0.C.b. un assessorament tècnic con-
certat per a la perfecta recepció de
C-33 i TVV, incloent una revisió o
diagnòstic gratuit de l'estat de les
instal.lacions i mesures pertinents
per corregir el que calgui. Cal tele-
fonar al 46 26 95 i deixar nom,
poble o barri de Ciutat i telè-
fon.

El passat quinze de Juny, a les
nou del vespre, va tenir lloc al res-
taurant «Son Torre& de Sineu, un
sopar oferit per la Comunitat Autò-
noma a les revistes que formen l'As-
sociació Premsa Forana de Mallorca,
després del sopar hi va haver una

roda de premsa amb el President
Canyelles, en el transcurs de la qual

•1i varen fer algunes preguntes, tant
d'interès general com particulars
sobre la tematica concreta de cada
localitat.

A s'assemblea extraordinaria de
l'A.P.F.M. celebrada el passat 22 de
Juny als locals del centre comercial
de «Modelmón» d'Algaida, se va
acordar de forma unanime la com-
pra d'una seu per a l'Associació. La
nova seu estarà ubicada al carrer
Princesa de Sant Joan i per la com-
pra d'aquesta sera necessari un de-
sembossament d'uns dos milions de
ptes.

Una vegada feta l'adquisició sera
necessari la realització de certes re-
formes per adequar-la a ses necessi-
tats a què. es destinara, comptant
per aquestes reformes amb ajudes
per part de la Conselleria de Cultu-
ra i de «Modelmón» que pr boca
del seu president Damià Bauza va
anunciar la donació de part del mo-
biliari que es necessiti per adequar
la futura seu de Premsa Forana.
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Homenatge
El passat dia 2 de juny, a l'esgle-

sia de Calonge es va retre homenat-
ge a l'amo en Francesc Grimait de
Can Marines, en reconeixement als
molts d'anys que ha servit a la pa-
rròquia, especialment corn a orga-
nista i cantador.

A l'ofici de cada diumenge, a tots
els funerals, al mes de Maria i a
totes les celebracions, una bona es-
tona abans de començar ell ja estava
preparant partitures y papers per-
què tot estas a punt. Ell era quasi
sempre la primera veu que en les
grans solemnitats resonava baix la
báveda del temple amb el JUBE
DOMNE BENEDICERE del cant de
les completes solemnes amb que s'i-
niciava la festa grossa. Els que con-
visqueren amb ell aquells dies re-
cordam al nostre cor ben bé la seva
bondat, encara que a vegades li era
necessari imposar-se. Un defecte de
la vista feia que per veurer-hi s'ha-
via de decantar el paper i això feia
gracia als al•lots. També el recordam
assegut a mitjan escalera de la trona
quan cantava la sibil•la, ell estava
allà per si ella s'errava en un instant
ajudar-li a seguir. Tantes i tantes de
coses es podrien contar.

I una vegada que ja els anys el
fan anar un poc roncer i que ja
només pot cantar de falset, ell se-
gueix participant amb el que pot,
tant li és resar el rosari davant com
cantar fluxet fluxet, això sí, si no en-
tonen massa alt.

Per aim!), per tot el que ha fet i pel
que encara fa, la Parròquia, l'Ajun-
tament i tot el poble va participar
agraït en aquest merescut homenat-
ge, en el que va participar La Coral
MURTA de Ciutat amb un excel•lent
concert.

A l'entremig del concert hi va
haver entrega d'una placa comme-
morativa, unes paraules del Rector
Mossèn Baltasar i unes poesies fetes
d'en Juame Julia de Can Frare inter-

pretades pels reflets de l'amo en
Francesc en Gabriel de set anys i na
Cati, de cinc. Ses Poesies diuen així:

Amb gran alegria
he vingut aquí,
a dir una poesia
a n'es meu padrí.

Perquè amb coratge
va sonar i cantar,
el poble li fa
aquest homenatge.

I lo que jo voldria
pes meu padrí
que aquesta alegria
no tenga mai fi.

En aquest gran dia
jo també vull dir
una poesia
a n'es meu padrí.

Perquè molt de temps
ha servit a Déu
tots estam contents
des padrinet meu.

Perquè ha estat molt bo
tambéll dir
que ell és un tresor
i jo l'estim així.

Marc Vallbona

Llull, Federació d'Entitats Culturals dels Països Catalans
El passat 23 de juny, quan s'esta-

ven preparant els foguerons per
il.luminar la magica nit de Sant
Joan, diada dels Falsos Catalans, al
Caste11 de Bellver es va constituir
LLULL, FEDERACIÓ D'ENTITATS
CULTURALS DELS PAÏSOS CATA-
LANS. Iniciativa d'Obra Cultural
Balear, Omnium Cultural i Acció
Cultural del País Valencia. Els mo-
tius pels quals s'ha constitult agues-
ta federació són:

- Per a la milor defensa i promo-
ció de la llengua i cultura catalanes;

- per contribuir a la més efectiva
projecció de la nostra llengua i cul-
tura, tant a la resta de l'Estat espa-
nyol com internacionalment;

- per potenciar la normalització de
l'ús de la llengua comuna;

- per reivindicar el compliment
del deure constitucional espanyol de
respecte i protecció a les llengiies

Josep Maria Llompart, president de
LLULL

diferents de la castellana, i en con-
cret del catalã;

- per promoure la maxima coordi-
nació i coHaboració entre les insti-
tucions d'autogovern dels distints
Països Catalans, especialment pel
que fa a la política lingüística i cul-
tura;
- i per reforçar la col•laboració entre
0.C.B., 0.c. i A.C.P.V. i també, per
descomptat, amb totes aquelles al-
tres associacions i entitats culturals
del Principat, Catalunya Nord, País
Valencia, les nostres IIles, la Franji-,
d'Aragó, Andorra i l'Alguer que
tenen com a finalitat social la defen-
sa de la llengua i la cultura catala-
nes.

Les tres institucions que formen
LLULL arrepleguen més de 30.000
socis, i amb aquesta federació s'han
convertit en cura de les organitza-
cions culturals de més potencial de
tot l'estat, i probablement de tot Eu-
ropa.
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Festes de Sant Jaume-Santanyí 1990
Entre els actes a celebrar aquesta edició d'enguany

volem destacar:

Divendres, dia 20
- A les 22'30.- Recital de MARIA DEL MAR BONET.

Camp d'esports.

Dissabte, dia 21
- A les 19'00.- Inauguració de l'exposició de L'ESCO-

LA TALLER DE MESTRES D'AIXA I DE MARGERS del
C.I.M. Centre Cultura de «La Caixa».

- A les 19'30.- Inauguració de la Casa de Cultura del
XIII Certamen de Pintura i Dibuix «Vila de Santanyí» i
entrega de premis.

- A les 20'00.- Presentació dels llibres: ELS NOSTRES
NOMS DELS CARRERS de Miguel Barceló i Vidal i
del primer tom de la col.lecció «SANT-ANYÍ». LA VILA
DE SANTANYÍ I EL SEU TERME, 1391-1479 de Mique-
la Danús i Burguera, llicenciada en història. Parlament
de Maria Barceló i Crespi, doctora en història i degana
de la facultat de filosofia i lletres de la U.I.B. Biblioteca
Municipal.

- A les 22'00.- Concert-Cloenda del II Curs Internacio-
nal de Música «Vila de Santanyí» a càrrec de la Banda
Municipal amb col.laboració dels professors i dels
alumnes participants en el curs. Plaça Major.

- A les 23'00.- Verbena amb CLIPERS, AQUA VITAE
ANCORAX. Camp d'esports.

Dimarts, dia 24
- A les 23'00.- Verbena amb TENNESSEE, ORQUES-

TRA MANHATAN i AQUARIOS CON NINO AZORÍN.

Dimecres, dia 25
- A les 12'00.- Presentació del 'libre «CITA A LA

RIBA» de Miguel Oliver i Bauçà, guanyador del V Cer-
tarnen de poesia «Bernat Vidal i Tomàs». Sala d'actes de
l'Ajuntament.

- A les 22'00.- Representació de l'obra de teatre “JUBI-
LAT VE DE JUBILEU» per la companyia de Xesc Forte-
za. Camp d'esports.

NOTA
Apunt d'entrar els originals de la revista a la im-

prenta hem sabut que, després d'estar 11 anys a Ca-
longe com a Superiora de la Comunitat de les mon-
ges, ha estat destinada a So'n Servera Sor Antònia
Ferrer. Tot una gran persona, de moltes qualitats.
Calonge li restarà sempre agraïda. El seu record ha
entrat dins la nostra petita i gran història. Fou la pri-
mera superiora del Convent, convertit en Residència
de Monges Majors on hi ha deixat el seu bon gust.

En nom ciels calongins sols em resta dir: Moltes
gràcies, Sor Antònia.

“Actuació de Ma Maria del Mar Bonet, un deis esdeveni-
ments niés notables de les festes»
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Entrevista a

Miguel «Ganxo»
En Miguel ganxo ha vengut a

descansar uns dies a ca seva, i
entre descans i assaig, hem trobat
un foradet per fer una xerradeta
amb ell perquè ens contàs all?) que
fa. Aquí teniu sa conversa:

-Miguel, ¿com i quan va sortir sa
idea de fer un grup musical?

-Realment es grup nostro no és
musical; és un grup de teatre-pop...

feis música... o millor, ac-
tuau música.

-Lo que feim son «play-backs»
dels anys setanta o seixanta a distin-
tes revolucions de ses normals. Per
exemple, si un disc és de trenta ho
feim a quaranta revolucions.

-0 sigui que emprau es «play-
back» a ses vostres actuacions?

-Sí, sí, sempre és «play-back».
Noltros no feint música.

-I això de DIABETICAS ACELE-
RADAS d'on p... el vàreu treure?
, -Bé, fa devers un any que jo estic
dins es grup, pert) està format des
de fa cinc o sis anys, començant a
actuar per reformatoris, etc. I es
nom ve que dos des components
d'abans, eren diabètics. I se'l posa-
ren perquè lis paresqué divertit.

-Jo me pensava que es grup s'ha-
via format quan tu entrares...

-No, no. Relament té una forma-
ció nova, com en Toni de «Peor Im-
posible». Ell i jo som nous pert) ets
altres tres ja duen un parell d'anys
dins es grup.

-Parlem des moment que tu en-
trares a DIABETICAS ACELERA-

DAS. Sup& que haguéreu de tocar
a portes per intentar actuar o enre-
gistrar un disc... Haguéreu de tocar-
ne moltes?

-No. DIABETICAS des de fa dos
anys, tenia uns contactes a Madrid,
encara que es més importants s'han
aconseguit enguany. Des de que jo
hi he entrat, hem actuat a Dhraa, a
sa festa des grup editorial Z a
Palma. A part de tot això, en Toni
Socies de «peor» també coneix mol-
tíssima gent. També coneixem Na
Rossi de Palma.

Amb lo de n'Alaska va ser casua-
litat, va venir a un des nostros es-
pectacles i torna com a loca. «Vos
estim», «vos estim» mos deia i des-
prés contactarem amb sa seva ma-
nager. I aquesta senyora mos ha a fi-
cat dins s'agancia, o sigui que si
qualcú mos vol contractar ha de
parlar amb sos representants que
tenim. Ara, noltros, ja no anam a
tocar a cap porta.

-En una paraula, ja teniu un bon
«catxé».

-Sí. Hem actuat a sa presentació
de sa pel.lícula «Atame» de n'Almo-
dóvar; també a sa presentació de sa
revista «ID» de Londres, a sa pre-
sentació des nou disc de n'Alaska.
També hem sortit a sa televisió:
dues vegades a «Viva el espectácu-
lo» i una a «El salero». També a nes
programa «Plastic» de Barcelona.

-A es programa de TV, ¿vos ofe-
ríreu voltros o vos vengueren a cer-
car?

-Quan tens un manager no t'has
d'oferir, tu estàs dins s'agancia i ells
t'aconsegueixen actuacions.

-Sí, és clar que si tens una perso-
na específica tu no fas res en rela-
ció a aquests temes, pert) lo que
volia saber és que si sa vostra mà-
nager vos oferia a es programes per
donar-vos a conèixer o, en canvi,
dins certs cercles de Madrid ja éreu
coneguts.

-«Diabéticas>' va anar a «Viva el
espectáculo» a fer una prova a sa
qual hi havia moltíssima gent. I ens
triaren. Havíem de fer un contracte
per sis mesos, per?) a es final sa ma-
nager va trobar que eren pocs duros
i just varem fer tres actuacions.

-Quin tipus de seguidors teniu?
-Noltros tenim un públic molt

ample, des d'adol•lescents fins a
mestresses de casa. Lo que leim es
un espectacle per a tots es públics,
inclús se podria fer perfectament a
Calonge. Ara record que un any ho
vaig proposar pare) sa cosa no se va
fer.

-Ja que fa un poquet que has xe-
rrat de n'Almodóvar... ¿és veritat
que heu de fer una pel.lícula amb
ell?

-No se pot dir (respon amb cara
polissona)

-S'han sentit rumors, al manco...

-Rumors.. rumors... Ja hem fet
molt amb haver actuat a sa presen-
tació de sa pellícula i ara hi havia
un projecte d'anar a New York amb
ell per a sa presentaci de sa
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pel.lícula alla, però a la fi no sé si
per manca de pressupost, però no hi
anam. Per() en Pedro mos va dir
que Si hi havia d'anar qualcú seriem
noltros. Mira, a mi particularment
me va dir «sempre tendreu un raco-
net a sa meva pel.licula», pet-6 això
té moites interpretacions.

-Com anau d'actuacions per
aquest estiu?

-Hi ha coses molt fortes pere que
no són segures. Lo que ja es segur
es sa gira amb n'Alaska per tot es
país. També, dia 22 de juny hem
d'actuar amb Boy George i n'Alaska
amb Fangoria a Barcelona.

-Actuar amb aquesta gent ha de
ser un rodatge al•lucinant?

-Realment ho es.
-Teniu pensat enregistrar quai-

que disc?
-Amb ,<Diabéticas» tenfem una

oferta de promoció però sa cosa esta
un poc aturada. Per?) també estic
dins un altre grup que se diu «Re-
plicante» i volem fer una maqueta
per veure si podem enregistrar.

-Com definiries sa vostra música?
-Amb «Diabéticas» feim de tot

des de Pimpinela, Las Grecas, Los
Pecos... M del Mar Bonet. No mos
importa es tipus de música; prime-
rament hem perdut completament
es sentit des ridícul, i a partir d'aquí
feim un espectacle per a divertir.

-Tu que vius a cavall entre Ma-
drid i Palma ¿quines diferències hi
trobes?

-Madrid es molt «heavy», molt
«cutre». Alla sa vida nocturna te fa
reviscolar, no es com Barcelona que
m'avorreix molt. I ses diferencies
són que a Ciutat s'hi viu i hé; en
canvi a Madrid just se viu.

-Però, no hi ha molts «niños
pijos»?

-Crec que n'hi ha mes a ciutat.
-Passarem a uns altres temes, dei-

xant un poc de costat es tema de sa
música...

-Fa uns mesos que està de moda
que es famosos facin slogans contra
sa droga, què trobes?

-¿Propaganda contra sa droga?
-Sí, sobretot a sa ràdio.
-Realment se n'ha de fer. Jo pens

que qui se fica dins aquest món es
perquè ho vol fer. Jo ho tenc molt
clar, si se moren tant me fa.

-Supós que també sentires es «re-
bumbori» que hi hagué arrel des
tema de Mondragó...

-Es clar que sí; crec que així com
estan anant ses coses, esser ecologis-
ta o verd sera una necessitat. Sa
persona, com qualsevol animal, té
instint de supervivencia i s'homo
haura d'arribar al fons si vol conser-
var tot aile que es seu.

-Ara te diré uns quants noms i
voldria que me donassis el signifi-
cat que tenen per a tu:

DIABETICAS ACERLERAS - Estic
amb elles
ROSSI DE PALMA - Una fada molt
«madrina »

ALASKA- T'estimo
ALMODÓVAR - Confiam amb tu.
MÚSICA - Per que no?
DISC - Tant de ho!
MADRID - A estones... pub sí.
MALLORCA - Why not? (per que
no?)
CALONGE - For ever (per sempre
mes)
FELIPE GONZÁLEZ - El recolz...
Rectifie: n'hi ha de pitjors.
GABRIEL CANYELLES - No ho sé...
no ho sé.
HISENDA - Que es això?

I ara per acabar, què diries als
Calongins, que no haguessis tengut
ocasió de dir-lis.

-Que els estimo molt a tots... hé...
sí. I esper que mos contractin per
ses festes de Sant Miguel qualque
any.

-No mos arriba es pressupost...
-Si fos per jo vendria de franc,

pore som cinc i s'altra gent no té res
a veure amb Calonge.

Voldria desitjar-vos molta sort
amb aquesta revista, DIES I
COSES... se diu això, no? Perdonau-
me es que sempre m'equivoc amb
s'altre que hi havia a Santanyí.

Nosaltres, tots es Calongins, i es-
pecialment es que feim DIES I
COSES també te desitjam tota sa
sort del món, tant amb «Diabéticas
Aceleradas» com amb «Replican-
tes» i tant de bo qualque dia ens
trobàssim a sa nostra bústia un disc
teu. Enclavant.

.k.

PERRUQUERIA
UNISEX

OBERT DE DIMARTS A DIJOUS HORABAIXES
I DIVENDRES I DESSABTE TOT EL DIA

Tel. 65 82 20
Ca'n Roca, 13 - 07669 Calonge (Santanyí)
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Es coix de Sa Torre
«Farà cent anys que seré mort i

encara parlaran de mi»
Aquesta era una expressió que

l'amo en Tomeu solia dir els darrers
anys de la seva vida als homes de
Calonge amb que es trobava pels
casinos on tantes vegades, temps
enrera, havia portat el seu fill petit,
Torneu, perquè cantas damunt ses
taules.

L'amo En Tomeu Roig Adrover,
es coix de Sa Torre, va néixer a una
casa anomenada Sa Torre, l'any
1895. Als quatre anys i degut a la
malaltia de la polio, malaltia en
aquell temps incurable, va quedar
baldat de les cames i, com molta
gent recordara, caminava malament,
ajudant-se amb bastons.
Fou per per aquesta raó pel que va
treballar com a mosset del sabateret
de s'Horta amb l'amo En Pep Josep.
D'aquest temps es conta que un dia
el sabateret les va enviar a matines
a les 7 i mitja i que ell i en Pep
Josep varen haver d'esperar fins a
les 12 de la nit dins l'església de
S'Horta; anys després l'amo en
Tomeu recordava aquest fet amb
una glosa al seu amic Pep Josep
quan aquest li tira una pedra al seu
carro. La glosa deia així:
«No me venguis en pamplines
Pep no m'has d'apedregar
no te'n recordes germa
que ens varen enviar
devers les 7 a matines».

L'amo en Tomeu sempre va ésser
un home agradable i mai va demos-
trar que es trobava de mal humor,

això sf, sempre deia la darrera a la
gent que el picava.

Es va casar amb Na Margalida
Barceló Bonet, filla de Mestre Pep
de ca s'Ermita de S'Alqueria Blanca,
anaren a viure a Ca's Sabater i
varen tenir 6 filles i tres fills, en
aquella casa visqueren els temps de
fam i penúries i va treballar de sa-
hater, fuster i arreglant montures
pels cavalls.

Es coix de Sa Torre va ésser sem-
pre molt bo per a fer cançons i glo-
ses i totes elles anaven adreçades a
una o altra persona; D'entre elles
hem volgut assenyalar una série que
resulten simpàtiques i divertides.

Un dia que l'amo En Tomeu venia
de Porto Colom es va trobar amb
quatre capellans que anaven amb
un cotxe (un dels primers de la co-
marca) i els va dir:

«En Jesucrist són germans
creat d'una ma divina
molt m'agrada sa doctrina
perquè ensenya i encamina
d'esser uns bons cristians
però això de capellans
que pedriquen tots els Sants
i acaben amb la bassina
compren cotxos i benzina
dels doblers dels ignorants»

Una altra vegada que en Banús, el
barber d'Es Carritxó, no li tornava
el canvi l'amo En Tomeu Ii va com-
pondre la següent cançó:
«A tú et diven en Banús
de devers Son Barceló
i afaites a n'es Carritxó
i d'un estern fas abús
no em facis el cus-cus
que jo no som cap quissó
ti m'has fet coneixedor
que ets pardal que no pots pus».

L'amo en Tomeu va morir quan
tenia 71 anys i fins els darrers mo-
ments va demostrar la seva vitalitat
i el seu humor.

Tal com ell deia sempre sera re-
cordat no sols pels seus, sinó per
tota la gent de Calonge i els vol-
tants, als que va animar amb les
seves gloses quan passejava amb el
seu carro.

Martina Ramis i Bertnàsar.
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CONVOCAREN INICIALMENT LA CAMPANYA:
EL GOVERN BALEAR

EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA
EL CONSELL INSULAR DE MENORCA

EL CONSELL INSULAR D'EIVISSA I FORMENTERA
L'AJUNTAMENT DE PALMA

S'HI HAN ADHERIT(en data 15 de juny de 1990):
LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

ELS kJUNTAMENTS

Ajuntament dAlaior
Ajuntarnent dAlar6
Ajuntament d'Algaida
Ajuntament dAndratx
Ajuntament d'Anany
Ajuntament &Arta
Ajuntament de Binissalem
Ajuntament de Bunyola
Ajuntament de Calvià
Ajuntament de Campanet

ELS PARTITS POLITICS
Partit Popular (PP)
Pana Socialista Obrer Espanyol (FSB-PSOE)
Pana Socialista de Mallorca (PSM)
Unió Mallorquina (UM)
Centre Democratic i Social (CDS)
Entesa de l'Esquerra de Menorca (EEM)
Grup Parlamentari Mixt
Esquerra Unida
Unió Balear

Ajuntament &Inca
Ajuntament de Lloret de Vistalegre
Ajuntament de Lloseta
Ajuntament de Llubf
Ajuntament de Llucmajor
Ajuntament de Manacor
Ajuntament de Mancor de la Vall
Ajuntament de Maó
Ajuntament de Maria de la Salut
Ajuntament de Montutri
Ajuntament de Petra

ELS COL.LEGIS PROFESSIONALS
Col.legi Oficial dAdministradors de Finques
Col legi Oficial d'Advocats de Balears
Col.legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres
i en Ciències de Balears
Col.legi Oficial dEnginyers de Camins. Canals i Ports
Col.legi Oficial dEnginyers Industrials de Balears
Col.legi Oficial de Farmacèutics de Balears
Col.legi Oficial de Psicòlegs de Balears
Il.lustre Col.legi Notarial de Balears

Ajuntament de Sa Pobla
Ajuntament de Pollença
Ajuntament de Porreres
Ajuntament de Puigpunyent
Ajuntament de Sant Anton' Abat
Ajuntament de Sant Joan
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar,
Ajuntament de Santa Mana del Cana
Ajuntament de Santanyf
Ajuntament de Son Servera
Ajuntament de Sóller

ELS SINDICAIS
Confederació Sindical de Cornissions
Obreres de les riles Balean ( CC.00.)

Ajuntament de Campos
Ajuntament des Castell
Ajuntament de Ciutadella
Ajuntament de Costitx
Ajuntament d'Eivissa
Ajuntament d'Esporles
Ajuntament de Felanitx
Ajuntament de Ferreries
Ajuntament de Formentera
Ajuntament de Fomalutx

ELS CENTRES D'ENSENYAN1ENT:
Departament de Filologia Catalana i Linguística General. UIB
Institut de Batxillerat Santa Mana dEivissa. EIVISSA
Institut de Batxdlerat Berenguer dAnoia.  INCA
Institut de Batxillerat Mana Antórna Salva. LLUCMAJOR
Institut de Batxillerat Joan Ramis t Ramis. MAÓ
Institut de Batxillerat Antoni Maura. PALMA
Instirut de Batxillerat Guillem Sagrera. PALMA
Institut de Batxillerat Joan Alcover PALMA
Institut de Batxdlerat núm. 6, Camp Redó. PALMA
Institut de Batxillerat Guillem Cifre de Colonva. POLLENÇA
Institut de Batxillerat Can Peu Blanc SA POBLA
Institut de Batxillerat Quarto de Ponmany.
SANT ANTONI DE PORTMANY ( EIVISSA)
Institut de Batxillerat Guillem Colom Casasnovas. SOLLER
Institut de Fomiació Professional San Juan Bosco. CIUTADELLA
Institut de Formaciii Professional Isidor Macabich. EIVISSA
Institut de Formació Professional Llorenç M. Duran. INCA
Institut de Formació Professional Francesc de B. Moll. PALMA
Collegi d'EGB Sant Salvador. ARTA
Collegi La Immaculada. PALMA
Collegi Pedro Poveda. PALMA
Col legi Gudlem Mesquida. Sa Indioteria. PALMA
Col.legi Públic Comas Camps. ALAIOR
Col Leg' Públic Sant Bartomcu. ALARÓ
Collegi Públic Es Vinyet, ANDRATX
Collegi Psiblic. BC:GER
Collegi Públic CAMPANET

Col.legi Pfiblic Mare de Déu del Toro. CILTADELLA
Col.legi Públic Joan Benejam, CIUTADELLA
Col.legi Públic Es Porxo. DEIA
Col.legi Públic Comarcal. SANT RAFEL (EIVISSA)
Col.legi Public Ntra. Sra. de Jesús. EIVISSA
Col.legi Públic Ping den VaUs. EIVISSA
Col.legi Públic Es Vedrà. EIVISSA
Col.legi Públic Sa Torre. MANACOR
Col.legi Riblic Verge de Gracia. MAO
Collegi Públic Joan Mas i Verd. MONTUIRI
Collegi Públic Ciutat de Malaga. PALMA
Col.legi Públic Gabriel Alzamora Lopez. PALMA
Collegi Públic Sant Jordi. PALMA
Collegi Públic Sama Mana. PALMA
Collegi Públic Son Femol. PALMA
Collegi Públic Costa i Llobera. POLLENÇA
Col.legi Públic Joan Mas. POLLENÇA
Col.legi Públic SANT JOAN
Col legi Públic SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
Col.legi Públic SANTANYÍ
Collegi Públic Santa Ponça-Galatzó, SANTA PONÇA
Collegi Públic Comarcal Es Putxet SELVA
Col legt Públic Comarcal Jaume Fomaris SON SERVERA
Collegi Públic Nicolau Calafat. VALLDEMOSSA
Col.legi Públic VILAFRANCA DE BONANY
Escola Mata de Jonc
Centre de Preescolar Antoni Maura. MANACOR

ELS COL LECTIUS I ENTITATS
Associació Illenca per a la Renovació Educativa (A.I.R.E.)
Centre Cultural de Felanitx
Convergencia de Joves Independents

Escola d'Esplai PALMA	 IFEBAL. Institució F,enal de Balears
Escolania de Lluc	 Institut dEstudis Balearics
Grup Folklónc Casten de Sant Felip MENORCA Patronat Municipal D'Escoles clInfants PALMA

TOTS ELS CIUTADANS DE LES BALEARS HI SÓN CONVOCATS
INDIVIDUALMENT I COLLECTIVAMENT.
ADREÇAU LES ADHESIONS AL SECRETARIAT DE LA CAMPANYA.
Sant !Value!, 18, 2°". 07002 Palma. Tel: 71 75 03. Fax: 72 06 50
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noOtra gent
Bartomeu Binimelis i Gari,
En Tomeu «Pep-ferrer»

Si qualque vegada sou
convidats a participar
d'un tiberi alla a on es
menjarà un arrosset de
peix, o llagosta amb salsa
o costelles torrades, o una
caragolada, o quasi qual-
sevol cosa; i vos diven
que el cuiner sera en
Tomeu «Pep Ferrer», i si
sou afeccionats al bon
menjar, estau de sort,
teniu la garantia de poder
pegar una bona panxada i
només heu d'estar alerta,
a no saber aturar-vos en el
moment que la prudència
alimentaria aconsella, i a
menjar niés del compte. I
és que, en Tomeu, té la
ma beneïda per fer bons
menjars, coneix els secrets
per delectar el paladar.
Cada detall és important,
des de tenir una matèria
prima de primera qualitat,
el vi apropiat, unes bones
olives,... tot en el seu
punt.

En vista d'això pareix
que en Bartomeu Binime-
lis de can Pep Ferrer ten-
gui la professió de cuinar.
Id .° no, la seva dedicació a
l'art de la cuina li ve per-
que li agrada donar-se
gust i també el donar-ne
als seus amics, perquè el
seu vertader ofici és l'ofici
de Sant Pere, pescador.
Bona part de la seva vida
la passa a la mar i mirant
sovint a llevant o tramun-
tana per endevinar si hi
haura bonança i que la

maror no el trobi despre-
vingut. Es el patró de la
seva pròpia barca i per
aixe, entre els seus amics
l'anomenen «El Patró».

Viu a Cala Llonga, a la
Cala Llonga tradicional
dels mollets i de les barra-
ques de barca alla a on es
construïren les primitives
casetes dels primers mora-
dors de Cala d'Or i que
els pagesos calongins so-
lien aprofitar per anar a
estar una setmana a la vo-
rera de mar una vegada
acabades les masses.

Es una vetllada clara
d'estiu, a Cala Llonga hi
ha calma, només es sent
de tant en tant el renouet
dels pals dels velers ama-
rrats a l'altra vorera. Un
llatitet que deu venir de

calar o de mirar si agafa
qualque raó entra, tira-
tira, fins al fons de la cala.
D'un tros avall puja la
bona olor del peix que
l'amo en Gabriel i sa ma-
dona de Son Reus torren
per sopar. Nosaltres xe-
rram amb en Tomeu a la
fresca a la porxada de ca
seva. Una porxada que a
l'igual que tota la casa
mena cuidada exquisita-
ment la dona den Tomeu,
na Maria de Can Roca.

-I quan vares començar
a fer feina per la mar?

-Vaig néixer a Calonge,
anti a on ha estat sempre ca
nostra. Es meu padrí, per
part de ma mare nomia Pep i
feia de ferrer i per això a ca
nostra mos diven de can
«Pep ferrer». Mon pare era
de can .Devertit». De jove

vaig fer diferents castes de
feina per ca nostra, incliis
vaig fer una temporada de
picapedrer amb en Toni Mel
quan feien sa casa de Las Al-
menas. Es servici el vaig fer
forçós, a Infanteria de Mari-
na i durant un temps me
destinaren a Madrid.

-I quan vares començar
a fer feina per la mar?

-De sempre havíem tengut
barca i adesiara anàvem a
pescar, pet-6 va esser quan
me varen llicenciar que me
vaig dedicar a la feina per la
mar d'una manera professio-
nal.

-Com era Cala Llonga
quan tu començaren a
venir-hi?

-Llavors era molt diferent
d'ara. Vaig començar a
venir-hi amb es conco en
Jaume des Molí i amb l'amo
en Rafel Blonquet que tenien
una caseta aquí dalt. Debai-
xavem amb un carretonet i
un cavallet i mis endavant
amb un Citroen. Passàvem es
dissabte i es diumenge i pes-
cavern i bulitxavem. Terdem
peix per menjar.

-Ha havia cases per
aquí?

-Un parell, també hi havia,
me pareix, que eren onze ba-
rraques de barca, totes fetes
en nom des padrí, son pare
de ma mare, a ca nostra me
pareix que tenim es papers
d'dquestes barraques.

-I barques?
-Hi havia sa des padrí. Sa

de l'amo en Tomeu de Sa
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Mestre, de l'amo en Francesc
Sart, sa des sogre i també en
tenia una l'amo en Torneu
Peraire. Més tard en va dur
una l'amo En Nadal Reus i
poques més.

-I la mar com estava?
-Hi havia molt poca aigua.

A cada part hi havia un ca-
nalet que l'hi deien es canal i
per alla, si la mar anava un
poc plena, podies pujar fins a
ses jonqueres amb una paste-
ra, perquè una pastera cala
quatre dits, perquè sinó no
passaves.

-Per aquestes jonqueres
no hi havia aucells ma-
rins?

-Fotges, qualque fotja, a sa
temporada en s'hivern venien
anneres, molts de secalls i
també d'aquells blaus que es
diuen martinets, més per fora
hi havia cadafets, però ja fa
temps que no n'hi ha, s'han
abolit completament es cada-
fets, fa estona que no n'hi ha
cap.

-Record aquell temps en
què quasi tots els calon-
gins anàvem a les festes
de Cala d'Or i que teníeu
una barca grossa, que era
la que portava la Mare de
Déu en la processó per la
mar.

-A n'aquesta barca la mos
varen fer a Alcúdia per propi
encàrrec. Tenia onze metres i
li posarem el nom de Santa
Maria del Mar. Durant una
partida d'anys la destinarem
a fer excursions per la mar
amb els turistes. Més enda-
vant la varem utilitzar per
pescar fins que la varem ven-
dre. A ;lyres d'ara aquesta
barca és a fora, devers Mûri-
cia, pel Mar Menor.

-I ara quina barca teniu?
-Un Hain de quaranta-dos

pams que se diu Cala Llon-
ga.

-Surts tot-sol a pescar?
-No, som jo i es meu

germa Pep
-Quines són les vostres

arts de pesca?
-Pescam llagosta, quan no

hi ha veda, es temps de llam-
puga pescam llampuga i s'ai-
tre temps calam ses xarxes.

-Com se pesca sa Ilagos-
ta?

-Altre temps caLivem nan-
ses però ara ho feim amb xar-
xes aposta. Les calam s'hora-
baixa i el sen demà dematí
mos aixecam a les quatre i
mitja des matí, a fi d'esser a
trenc d'alba a sa pesquera,
treim ses xarxes i tornam cap
a terra.

-I la llampuga?
-En començar sa tempora-

da posam uns capcers, que
són uns suros grossos ama-
rrats a uns pedrals. Aquests
capcers estan a Hoc a on hi
ha des de noranta a set o
vuit-cents metres d'aigua.
Per pescar sa Ilampuga
tenim una llampuguera que
és una espécie de xarxa que
s'enrevolta a s'esbart de ses
Ilampugues, vas cobrant de
cada cap fins a ses llampu-
gues van a caure a dins una
màniga.

-Quines sem les tempo-
rades de cada una d'a-
questes espécies?

-Per pescar llagosta hi ha
un temps de veda, només en
poden pescar des del primer
de marc fins al final d'agost.

A sa Ilampuga no hi ha veda
per-6 només hi ha Ilampugues
una temporada que sol co-
mençar a finals d'agost, fins
que s'acaba.

-Heu fet pescades gros-
ses?

-Molt grosses no, per()
qualque vegada hem duit
quatre o cinc-cents quilos de
llampuga.	 L'any	 passat
mirem agafar un pelegrí que
devia pesar cent quilos o
més.

-I temporals enmig de
mar?

-Mal temps sí, però tempo-
ral, temporal enmig de mar
no. Noltros varem pescar
nou o deu anys per Cabrera i
a vegades havíem de retras-
sar un dia o mig la tornada
per mor del mal temps.

-Quan anam per terra
sempre tenim alguna fita,
portell o casa per orientar-
nos i saber alla a on ens
trobam. Pert) a la mar no
hi ha res de tot això, tot és
igual. Com vos . arreglau
per saber allà a on teniu la
xarxa o a on hi ha la pes-
quera?

-Tenim uns punts de refe-
rència a terra que quan
estam un en dret de s'altre

mos fan saber alla a on som.
Hi ha es Puig de Sant Salva-
dor, Es Castel!, es fars de
Porto Colom i de Porto
Petro, diferents putxos o
coves que serveixen per
orientar-mos.

-Ara i per acabar, i com
que abans ja hem dit que
eres un bon cuiner, una
pregunta curiosa. Si tenies
el Rei a dinar, que li fa-
ries?

Aquí en Tomeu dubta,
però na Maria que més
que ningú coneix les habi-
litats culinàries del seu
home respon.

-Llagosta i un an/os al
forn.

Vet aquí la xerrada que
hem tingut amb en
Tomeu. Ell és un home
que sense tenir una ambi-
ció desmesurada per les
grans ganancies sap cercar
el caire bo de les coses.
Sap viure i sembla feliç
amb el que té i encara que
visqui a Cala d'Or, és amb
els ambients senzills i ca-
solans allà a on es troba
bé. Es calong-í com el que
més.

Marc
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Notes sobre el parlar de Calonge
Per Cosme Aguiló

El poblet de Calonge, situat a
l'extrem nord del terme de San-
tanyi, es especialment interessant
per la manera de parlar dels seus
habitants, netament diferenciada de
la de la resta dels moradors dels
antics nuclis urbans del municipi.
No hi ha dubte que el fet diferen-
cial de la parla dels calongins es
imputable a l'expansió, i de vegades
adaptació, d'alguns trets caracteris-
tics de llenguatge dels felanitxers.
Amb aquesta breu nota, que no es
un estudi fet a consciencia, sinó
que es producte d'algunes observa-
cions esparses, realitzades sense
massa pretensions, intentaré apro-
ximar-me a alguns punts on el *lien-
guatge calongi s'ha distanciat del
de la seva «Metròpoli» de Santanyí,
i ara gravita, encara que sols sigui
parcialment, dins l'òrbita ling,iiisti-
ca felanitxera. Alguns d'aquests
punts són compartIts amb altres
poblacions que administrativament,
i comercial, depenen de Felanitx,
com S'Horta, Es Carritxó, Cas Con-
cos, etc. Precisament crec que la
raó d'aquesta inclinació felanitxera
dels calongins l'hem de cercar en
l'atractiu que, com a area comer-
cial, ha tengut sempre Felanitx per
als seus pobles veins. Els calongifis
acudien acudeixen encara ara—
regularment, al mercat dominical
de la vila més gran, cap del terme
fronterer. La comoditat que, a
l'hora de comprar, ofereix un mer-
cat ben proveït, deu esser el factor
esseneal que fa decidir els calon-
gins a orientar els seus desplaça-
ments comercials envers la via del
nord. Hi ajuda també el seu em-
plaçament, tocant la raffia del finis
terrae del terme, a mig carni, si fa
no fa, entre les dues viles. Amb tot
i amb això, sembla que ara s'està
produint entre els mês joves un
cert anivellament del llenguatge que
apunta cap a Santanyi, afavorit pot-
ser per la intensificació de les co-
municacions amb aquesta població.
(Els calongins són fervorosos sequi-
dors de l'equip de futbol santanyi-
ner). Un vell informador curiablan-
quer, que ha detectat aquests can-
vis, em deia no fa gaire que els
calongins s'han «desavesat» molt,
quant a la seva forma de xerrar.

Casera, buc de canyes per protegir els arbres

joves dels animals

I això tenint en compte que algunes
de les particularitats lèxiques fela-
nitxeres, s'han projectat fins a
S'Alqueria Blanca, constituint aquest
poble el seu limit expansiu meri-
dional, i ho han Pet potser també
per la via del comerç, directament
des de Felanitx, o bé a través dcls
contactes amb els calongins.

Els trets que nalitzarem pertanyen
als camps de la fonètica i, majori-
tàriament, del lèxic. Vegem-los a
continuació.

1. Observem en primer lloc un

aspecte del calongi que per a qual-
sevol habitant de la resta del terme
constitueix sense dubte la nota més
fàcilment observable.

1.1. La /1/ apical, pròpia de Fe-
lanitx, i sensiblement igual a la cas-
tellana, es l'única que coneixen els
calongins, encara que té més resso-
nància quan és geminada: allot,
batle, pron. balle, mènera, p,ron.
mèllera, o a final de paraula,
animal, mel. Calonge constitueix,
cap al migjorn, la localitat extrema
de l'expansió d'aquest so, compartit
també pels pobles veinats, ja, dins
el terme de Felanitx.

1.2. Una altra particularitat fo-
nètica calongina es la pronúncia de
la conjunció disjuntiva o, que es
realitza com /o/ tancada i no ober-
ta com a la resta del terme: quatre
o cinc, això o allò. Es coincident
amb la parla dels menorquins. No
conec, però, l'abast del tret a l'illa.

2. Vegem ara alguns mots que
coneixen una solució idêntica o
semblant a Felanitx i diferent a la
resta de Pobles de Santanyí.

2.1. Barrela, «barrera». A amb-
dues poblacions té connotacions de
parlar rústic. Ha sofert dissimilació
de les seves consonants liquides.

2.2. Bassiot «depósit d'aigua oca-
sional en un carrer, carni». Com-
partit amb la resta de A San-
tanyí bassal.

2.3. Bou «pinya closa». A Sant.
i S'AI. Bl. bè. A d'altres flocs xot,
mê, etc.

2.4. Escalera «escala d'obra, és
a dir fixa». Tant a Felanitx com a
Calonge usat amb aquest significat.
El mot escala es reserva per a les
que són mòbils: escala de gat, esca-
la de peu, etc.

2.5. Estiraguissd, estragassd, es-
ta. ragass6, «pèsol». Possiblement deu
haver-hi mês variants que són adap-
tacions del felanitxer estrigassó. No
es desconegut zitxero, com a la res-
ta del terme.

2.6. Llosa, «estri metglic per a
agafar ocells». A Sant. i S'AI. Bl.
petge. A dialtres llocs garbellet,
trampa, sendftet, molla, etc. Con-
serva la /s/ ;intervocalica. A Sant.
Bova designa- un estri més arcaic,
construit amb pedres planes i uti-
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litzat amb la mateixa finalitat.

2.7. Me «anyell de pocs dies». A
Felanitx distingeixen entre mé i
anyell, essent el • darrer el de més
edat. Anyell també s'usa a Calonge,
mentre que me és inusual a Sant. i
S'AI. BI.

2.8. Pagofigo, «ocell de l'espècie
Muçcicapa striata balearica». A
Sant. i S'AI. Bl. matamosqU'es. Da-
vant restructura del mot iiagofigo
em sent temptat de pensar en algu-
na relíquia del parlar romànic ante-
rior a la conquista catalana.
, 2.9. Retxa arath.». Es pronun-

ciat amb /e/ tancada com a Fela-
nitx i no amb /e/ neutra com a la
resta del terme.

2.10. Ruée, «rosegó». H perdut
Ia /s/ intervocàlica, i ha tancat la
seva /0/ àtona com a Felanitx, on
també es coneix revegó. A Sant. i
S'AI. Bl. rovegó.

2.11. Xircolar «eixarcolar», molt
corrent a Felanitx. La palatal inicial
ha fet tancar la primera vocal.
Encatravar «entrecavar» propi de
Sant. i S'AI. Bl. es inusual a Ca-
longe.

3. Vegem ara algunes iaraules
calongines, pròpies també' de Fela-
nitx i de S'AI. BI., que coneixen una
solució diferent a Santanyí.

3.1. Bolet de bou, «bolet de l'es-
pècie Suillus granulatus, o S. belli-
ni. A Santanyí esclata-sabates, o
menys correntment esclatabutzes.

3.2. Bromejar, (pronúncia afri-
cada bromei jar), «preparar una pes-
quera tirant-hi menjar». A Sant.
brumejar o grumejar, (pron. africa-
des).

3.3. Eronella, «oronella, ocell de
l'espècie Hirundo rustica». La seva
vocal inicial ha sofert
A Santanyf nonella, i antigament
enonella. (Cf. amb el nom , d'ocell

3noneta).

, •	 ,
3.4. Esvellar, (pronunciat es-

veiar), Irtallar les branques velles
d'un arbre». A Santanyi ci-smotxar
que també s'usa a S'AI. Bl. al costat
d'esvellar.

3.5. Supiate, «aigua, o una altra
substància liquida, escampada per
terra i trespolejada». A Santanyí
.supissate. Com altres mots de la

contrada (gomerate, bate) té una
extranya /e/ tancada posttónica fi-
nal. •

4. Paraules pròpies de Calonge i
de S'Al. Bl. que coneixen una solu-
ció diferent a Felanitx i a la resta
del terme de Santanyí, o be hi sein
desconegudes.

4.1. Matutló, «mata petita en for-
ma de revell». Registrat al DCVB
s.v. matullo, com a propi del ma-
llorquf.

4.2. ...d'en Puig, «varietat d'a-
metia». Deu ser originària de Caton-
ge, on hi ha el topònim Na Puig. El
DCVB s.v. anzetla la registra a S'AI.
Bl. A Santanyí es diu de l'engan.

5. Paraules pròpies de Calonge
que coneixen una solució diferent a
Felanitx i a la resta del terme san-
tanyiner, o hi sún desconegudes.

5.1. Boleta peluda, «bolet de l'es-
pècie Lactarius torminosus». A Fe-
lanitx esclata-sang pelut, a S'AI. Bl.

i a Sant. pc/ova.
5.2. Cardell, «varietat d'ametla».

No identif icada.
5.3. Casera, «buc d'abelles». Com

CI mot llosa, conserva la /s/ inter-
vocàlica. Caera, com a Felanitx i a
Ia resta del terme, també hi es co-
negut, per() de vegades es reserva
per a designar un buc de fusta o
de canyes que es posa als arbres jo-
ves per a protegir-los dels animals.

5.4. Maria Mel, «varietat
la». No identificada.

5.5. Matadi, «iaac redonenc com
el puny». Registrat al DCV,13.

5.6. ...d'ullastre, (pron. d'uias-
tre), «varietat d'ametla». A Sant. de
¡'u/lastre. El DCVB descriu la Met-
la de N'Ullastre com a pròpia d'Es
Llombards.

Aquestes són les espigoladures
que, d'una forma incidental, he po-
gut fer fins ara. Crec que qualcu
amb una mica de tenacitat podria
ampliar-les fàcilment. Com haureu
vist, el lexie pertany, d'una manera
abassegadora, a l'esfera del lien-
guatge agrari, i a la flora o la fauna
que tant hi van lligades. No resulta
gens estrany en un poble que. com
tants d'altres, només coneixia un
sistema de vida basat en l'economia
d'autosuficiència.

Santanyí, febrer dcl 1987

NOTA: Si els lectors troben alguna
inexactitud, agraire qualse-
vol informació en aquest
sentit, especialment pet que
fa referencia al parlar propi
de Felanitx.
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Una realitat nacional amagada

La Independència de Catalunya
(de Salzes a Guardamar, de Fraga
fins a Maó) és un fet viable perquè
la realitat nacional, d'actuació com a
grup, es manté als nivells més quo-
tidians del grup nacional català; per
això la consciencia nacional és ben
recuperable a tots els nivells (de
pensament explicit, de manifestació,
de vot, etc.) dels quals ha estat erra-
dicada per la constant pressió dels
mitjans de comunicació, de l'ensen-
yament, de l'administració, de de-
terminats sectors socials... al servei
dels interessos colonials espanyols.

Les dades que aportam, que con-
firmen la frase procedent, són fruit
d'una enquesta sociolingüística feta
a Mallorca durant el 1986 (basica-
ment (I). (Indiquem, entre parente-
sis, que mai no s'ha fet cap enques-
ta d'abast nacional català; les que
s'han fet són locals, —per limitació
del qui la feia o per interessos loca-
lites de la Institució que l'encarre-
gava: Generalitat de Catalunya,
Consell Insular de Mallorca, etc.—,
o bé són regionals: fetes fraccionant
les Tiles Balears, Catalunya, Veen-
cia, com a regions espanyoles:
Foesa, etc.).

Destaquem en primer Hoc que la
comunitat lingüística catalana és la
comunitat autòctona i majoritària de
Mallorca: hi pertany un 75 % de la
població adulta de Mallorca amb
dret a vot (2); d'aquests, és a dir
dels mallorquins, un 94 % són nas-
cuts a Catalunya (per contra, del 25
% que constitueixen la població no
catalanoparlant hi són nascuts un 20
%).

L'enquesta, al contrari de les en-
questes sociolingüístiques que es
fan habitualment, no estudia llen-
gües (ni cap altra part del cos
humà, ni cap entelequia) sinó par-
lants que viuen en interrelació amb
altres parlants. Per això l'enquesta
mostra una realitat que fins ara
havia estat, volgudament o no, ama-
gada: l'existència de grups lingüís-
tics (3) (i no de llengües parlades ar-
bitràriament per una població amor-
fa, suposadament sovint volgu-

dament— espanyola).
Així es palesa una comunitat lin-

güística catalana que constitueix una
societat sencera, amb una piramide
de població semblant a la d'altres
nacions europees (pert) amb un grau
d'instrucció molt baix), i amb un alt
percentatge de població activa que
té una certa capacitat de decisió a la
feina (un 37 % de patrons, profes-
sionals, etc.), i una població no cata-
lanoparlant que per la seva pirami-
de de població i distribució laboral
irregulars difícilment poden esser
anomenats com a comunitat; es pa-
lesa una doble immigració: d'assala-
riats i eventuals 80 % i de treballa-
dors amb un cert grau de decisió 20
%, la qual mostra un cert grau de
colonialisme.

La comunitat linngüística catalana
manté uh alt grau de cohesió en les
seves relacions, o dit altrament, els
mallorquins desenvolupen bàsica-
ment la seva vida social (relacions
voluntaries) dins la seva societat, al
marge dels forasters. Així, un 87 %
són casats amb un/a catalanoparlant
i també per a un 87 % el seu millor
amic és catalanoparlant. A l'hora
d'anar al cine, a les discoteques, al
bar, a sopar a fora, a passejar els
dies de festa o a veure o a practicar
esports els mallorquins (considerant
com a tals els catalanoparlants se-
gons pròpia definició dels entrevis-
tats) trien com a company una per-
sona que parla en catalã en un per-
centatge que va del 80 % 'cine) al 89
% (fer esport).

La manca d'ús públic i a nivells
formals del catara per part dels cata-
lanoparlantss s'explica per la pressió
minoritzadora: bandejament del ca-
tala a l'escola, construcció d'un
espai mental espanyola a l'escola i
als mitjans de comunicació...; un 68
% ha estat insultat o ha sentit insul-
tar amb la frase “hable en español»,
i un 64 % amb «hable en cristiano»,
i fins i tot amb «no ladres», un 19
%; una distribució per edats assen-
yala un augment d'insults a les
edats de vint a quaranta anys en re-

lació a les altres edats, fet que mos-
tra (junt amb tants altres) la inviabi-
litat de la identitat nacional catalana
en el marc de la democracia espan-
yola.

La Independencia Nacional, via-
ble per la realitat d'una conlunitat
lingüística catalana majoritària i
cohesionada (encara que minoritza-
da ia colonitzada), és d'altra banda
condició indispensable per a la con-
tinuïtat i el desenvolupament (des- •
minorització, desrcgionalització...)
de Catalunya com a nació.

Una darrera dada per fer veure la
informació que dóna una enquesta
sobre la realitat (i no sobre entelè-
quies) —impossible d'encabir en
una comunicació de tres folis—: un
53 % dels mallorquins hauria volgut
aprendre l'anglès com a segona lien-
gua, un 15 % el francés i un 14 % el
castellà; desig que dista molt de la
política imperial actual.

Antoni Artigues
Primavera 1987

1.- (Sureda, Bernat, et alteri).- Enquesta
Sociolingüística a la població de Ma-
llorca (Encarregada pel Conseil Insular
a la Universitat de les Illes Balears).-
Mallorca: desembre 1986.- (Multicoplat).

2.- Una llei que impaiia la consulta del
padre; per a estudis va fer que la mostra
s'hagués de treure del cens electoral, la qual
cosa deixa de barda la població menor d'edat
i part de la població adulta.

3.- Aquesta afirmació, si no fos real, faria
riure.
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sizge,bs, emu.
(planes a cura d'En Miguel Vallbona)

Cura't tu mateix (V)
El règim associat

És un regim equilibrat i de bones
associacions alimentàries, de manera
que la digestió es fa més aviat, amb
la qual cosa llavors tenim més
temps de repôs digestiu durant el
qual l'organisme pot treballar en la
desintoxicació més intensament. El
repôs digestiu de la nit s'aconse-
gueix allargar fins al migdia, si feim
un des-dejuni de ràpida digestió, i
que a mes proporcioni a les
cellules, de forma quasi immediata,
sucres per al consum en el treball
del mati, a l'acabar el treball diges-
tiu del migdia el cos disposa d'un
altre descans digestiu per poder
continuar amb la seva tasca de de-
sintoxicació fins a l'hora de sopar.

DEMATÍ: DES-DEJUNI DE
FRUITA FRESCA

Prendre fruita fresca, ben madura,
alternant-la entre Acida, semi-Acida,
dolça o neutra. És millor triar-ne
just d'una classe per menjada; basta
amb mig quilógram o manco. Es
poden afegir uns pocs fruits secs
dolços posats en remull mitja hora
abans. Els làctics són suprimits. Els

molt dèbils, nerviosos, amb gastritis
o enteritis, es millor que no pren-
guin fruita Acida.

AL MIGDIA: DINAR DE
MIDONS O GREIXOS.

Aquesta menjada es composa de:
A.- Un començament o base de

VERDURA CRUA, que hauria de
ser la part més important de l'àpat
(entre 100 i 200 grams). La verdura
crua que es triï anirà d'acord amb la
capacitat digestiva de cadascú. Ver-
dures tendres com la lletuga, co-
gombre, i verdura semi-dura com la
coliflor, pastenaga, col, nap, beterra-
da... Cal mastegar-ho sencer, per?) si
no es dispsoa d'un bon barram, es
pot picar o rallar, tenint esment
d'ensalivar-ho tot bé. Cal evitar
menjar cruu la ceba i i si algu-
na vegada es vol menjar cru, cal
picar-ho i posar-ho una estona en
remull perquè perdi les substàncies
irritants. Una amanida es pot ado-
bar amb un poc de nata fresca i oli i
algunes olives desalades (millor ne-
gres) però mai amb res Acid ja que

interromp la digestió dels midons.
La TOMATICA que se sol menjar
amb ensalada, en realitat es una
fruita Acida, i tant per ser fruita com
per ser Acida es millor evitar-la en
aquesta menjada. Es poden menjar
ensalades de productes proteinics
(les de la vesprada) quan la protela
es de lleugera digestió (Iogurt, qua-
llada, formatge tendre...). A agues-
tes amanides també s'hi pot afegir
qualsevol llavor germinada.

B.- Un aliment, amb MIDO CON-
CENTRAT, a base principalment de
cereals, patates, castanyes, iuca, mo-
niato... Per evitar l'excés d'acidifica-
ció que produeixen els cereals, pro-
posam alternar els cereals amb la
patata.

Els cereals se solen prendre o be
en forma de pa torrat (no cremat) o
bé cuits amb aigua i secats al forn.

Les patates, ben cuites al vapor i
amb poca aigua, o millor al fort. Cal
llevar els ulls si ja en té, perquè
aquests contenen un yeti (solamina).

C.- Un aliment concentrat GREIX.
Olives, oli (millor verge de primera
premsada en fred, d'oliva o de gira-

JARDINERÍA
Es Grauer des Camins

Venda de plantes, montatje i
mantenimént de jardins

Carretera Alq. Blanca
	 Domicili particular

Cala Mondragó, Km. 3
	

C/. Mn. Antoni Pizà, 13
ALQUERIA BLANCA
	

Tel. 83 72 52-05 S'HORTA

FORN I COMESTIBLES

ADRO VER
R3fael Adrover 5 - Calonge	 Tc!. 657667
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sol), mantega o alvocat, que acom-
panyarà o be l'amanida o el midó.
S'ha d'evitar encalentir els greixos.

Aquesta menjada, (si es vol), pot
anar acompanyada a mb algunes
verdures semicuites.

A LA VESPRADA: UNA
MENJADA PROTEÍNICA

(És prererible no prendre aquest
àpat massa tard per no perturbar el
son) Està compost de:

VERDURES SEMI-CUITES. Es
tracta de cuinar algunes verdures
sense arribar a destruir llur propie-
tats vitals. Millor fer-ho al vapor o
cuinades rapidament amb poca
aigua. Basta amb 100 ò 200 g-rms.
N'es excluida la patata. Abans, o en

Hoc de verdures semi-cuites es pot
menjar una ensalada de verdura
crua.

- Triar un aliment proteínic: io-
gurt, quallada, formatge fresc
o formatge tendre, un o dos ous,
nous (ametlles, avellanes, coco, al-
voca t,...).

També es poden fer sopars amb
FRUITA FRESCA, FRUITA SECA, o
un LACTIC de fàcil digestió (iogurt,
quallada, quefir...) A aquest tipus
de sopar s'hi pot afegir una verdura
crua poc midonada, resultant una
amanida de fruita i verdura molt
soborosa, sobretot en l'estiu.

COM APROPAR-SE AL RÈGIM
CEL.LULÓSIC?

El règim cel.lulbsic es un reg:m
associat al qual li han llevat els ali-
ments concentrats en GLÚCIDS,
LÍPIDS, i PROTEINES. Això es pot
suprimir a poc a poc. Per exemple,

anar suprimint els cereals i prendre
el midó solament a base de fecula
(patata, moniato...) que són concen-
trats.

Suprimir els concentrats en
GREIX (oli, olives, mantega....) Lla-
vors suprimir tots els concentrats de
MIDÓ (així ja seríem al RÈGIM
CELLULOSIC AMB PROTEINA), i
finalment, suprimir les PROTEÏNES.

Una altra manera de fer un pas
intermig per arribar al RÈGIM
CELLULOSIC es fer el REGIM AS-
SOCIAT EN DUES MENJADES:

- S'allarga el dejuni nocturn fins
al migdia, interrumpint-lo amb una
menjada a base de FRUITES.

- A la vesprada es va alternant la
MENJADA DE MIDONS i GREIX,
amb una MENJADA PROTEINICA.

_

REGIM	 ASSOCIAT

e
MATI  (8h-9h)  MIGDIA (12h- 1h) MENJADA VESPRADA 	 (7.30h)

A	
AMB MIDO I GREIX MENJADA PROTEINICA.

DILLUNS FRUITA FRESCA

Ben madura, de

la temporada.

VERDURA CRUA

PASTES CUITES

OLI o MANTECA o NATA

VERDURA SEMI-CUITA

FORMATGE FRESC o

NOUS. .
•

DIMARTS IDEM VERDURA CRUA-

PATATES ( o castanyes)

OLToMANTEGA o NATA 	•

VERDURA SEMI-CUITA

10GOURT o QUALLADA o

FORMATGE FRESC.

DIMECRES IDEM VERDURA CRUA

ARR6S o PA o S&OLA

OLI o MANTECA

FRUITA FRESCA (3/4)

FRUITA SECA (1/4)

(QUALLADA o FORMATGE TE

DIJOUS IDEM VERDURA CRUA

PATATES (1/2) 	 i LLEC!MS( .1/2)

OLI o MANTECA

VERDURA SEMI-CUITA

FORMATGE DE PASTA CUITA

o IOGOURT

DIVENDRES IDEM VERDURA CRUA

ARROS o MILL o BLAT

OLI o MIG ALVOCAT

VERDURA SEMI-CUITA

ous 0 FORMATGE TENDRE

DISSABTE IDEM VERDURA CRUA

PATATES o CASTANYES

MANTECA o OLI

VERDURA SENT-CUITA

FORMATGE FRESC o IOGURT

o NOUS

DIUMENGE IDEM VERDURA CRUA

PASTIS DE VERDURES o

OLI o MANTECA

FROT7A'FRP5OA-(374)

FRUITA SECA (1/4)

qUALLADA o RIW4T2FFRESC
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G.O.B. Santanyí

Un altre espai natural amenaçat!
S'Estalella

Entre Vallgornera i S'Estanyol, al
litoral de Llucmajor, s'hi troba la
possesió de S'Estallela, un dels in-
drets de la costa del migjorn de Ma-
llorca que fins ara s'han salvat de la
urbanització indiscriminada. S'Esta-
lella és una gran possessió amb una
garriga excepcional, coberta pins i
savines, amb un litoral intacte, i
amb uns valors ecològics tan evi-
dents que fan figurar aquesta Area
als Inventaris d'Espais Naturals a
protegir elaborats per ICONA,
INESE i el Govern Balear.

ELS PLANS DE GESA

S'Estalella també és el Hoc que
GESA ha triat per ubicar-hi una
nova central tèrmica per a la pro-
ducció d'energia eléctrica, així com
un port per a la descarrega del com-
bustible. Les justificacions que délia
per a plantejar la construcció d'una
nova central a Mallorca se basen en
el fort augment de la demanda (6 %
anual, segons les seves clades) i en
el fet que la próxima ampliació d'Es
Murterar quedara contra-restada pel
desmantellament de Sant Joan de
Déu.

La construcció de la central afec-
tara a una superficie d'un milió de
metres quadrats i a un tram de lito-
ral de 1.500m.

UN IMPACTE AMBIENTAL
DESMESURAT

Els impactes que causaria la cons-
trucció i funcionament de la central
i del port annex serien molt forts.
Com se sap, la producció d'energia
elèctrica a partir de combustibles
fõssils és una de les principals fonts
de problemes ambientals a nivell
mundial (contaminació de l'aire,
pluges acides, encalentiment de rat-
mbsfera,...) Quant al port, cal es-
mentar la contaminació marina i el
canvi del regim de corrents de la
zona. Tot això sense comptar la
transformació radical de l'area, que
passaria d'esser espai natural privi-
legiat a zona industrial.

LES RAONS DE LA NOSTRA
OPOSICIÓ

La positura de la Coordinadora,
integrada per una cinquantena d'en-
titats de tota índole (associacions,
partits, col.lectius diversos...) és to-
talment contraria a la construcció
d'una nova central tèrmica a Mallor-
ca. No se tracta, per tant, de cercar
un emplaçament alternatiu al que
proposa GESA amb mires a una dis-
minució de l'impacte, sinó de com-
batre les causes que fan augmentar
la demanda energética. La solució
no es construir una nova central,
sinó reduir un consum desbocat i al-
hora utilitzar energies alternatives
menys contaminants (gas natural,
per exemple) o no consumidores de

recursos esgotables (solar, eólica).
Redir el consum suposa canviar l'ac-
tual model de creixement econòmic
basat en la contínua destrucció d'es-
pais naturals per noves urbanitza-
cions; i, d'altra banda, fer una esforç
seriós d'estalvi energetic mitjançant
campanyes adreçades als consumi-
dors.

TU TAMBÉ POTS AJUDAR A
EVITAR EL DESASTRE

1) Estalvia tota l'energia que pu-
guis, especialment de la més costosa
de produir, que es l'elèctrica.

2) Prescindeix, si pots, de l'electri-
citat en la cuina i en la calefacció, i
opta pel gas.

3) Substitueix les bombetes con-
vencionals per fluorescents o per
bombetes de baix consum.

4) Atura tots els aparells que no
estiguis utilitzant.

5) No compris electrodomèstics
innecessaris, sofisticats o de consum
abusiu.

6) Fixa't un objectiu realista, com
per exemple reduir un 10 % del teu
consum actual d'electricitat (fes
atenció als rebuts de GESA, que te
permetran comprovar l'eficàcia de
les mesures d'estalvi)

• *Divulga aquest tema entre les
teves amistats, i envia una carta a la
Conselleria d'Indústria del Govern
Balear (Gran Via Asima, 4, 07009
PALMA), demanant que no s'aprovi
la construcció de cap nova central
tèrmica, ni a s'Estalella ni enlloc.



Luis Torreblanca, màxim
golejador C.D. Cala D'Or
Nom i llinatges: LLUÍS TORREBLANCA RIOS
Data i Hoc de naixament: 24-12-61 Navas (BARCELO-
NA)
Demarcació: Mig
Equips: En el F.C. Barcelona dels infantils, al Barcelo-
na At., Ibiza, Manacor, Poblenc, Gerona, Manacor i
Cala D'Or.

- Analisi de sa campan-
ya del Cala d'Or?.

- Crec que ha estat molt
bona, adhuc ningú se creia

que a final de sa Riga
mantinguéssim es tercer
lloc que hem aconseguit.
Realment la consider molt

HIPER D'OR 
,■••■■■■■■■. 40!"
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Torreblanca rebent el tro
D'OR, Llorenç Escales

•eu de mans del representant d'HIPER

bona.
- I es motius d'aquesta

gran campanya quin són?.
- Sup6s que pes treball

de s'equip, i, principal-
ment, que hem mantingut
es blocs durant tot l'any.

- Analisi de sa teva
campanya persona?.

- Crec que també ha
estat bona, principalment
perquè he marcat molts
gols, cosa que no sol fer
mai.

- A que es pot deure
que hagis marcat tants
gols? Tens més llibertat
que en altres equips, o ha
estat qüestió de sort?.

- Pot esser ben be que

sigui perquè tengui mes
1 liberta t que en altres
equips i també hi ha in-
fluït sa sort. Sup6s que
deuen esser ratxes.

- A què es deu sa millo-
ra des teu joc de sa cam-
panya passada a aquesta?.
Es dia que va venir el Ma-
naor, molta gent deia que
cornes mes aquell dia que
durant tota sa lliga passa-
da.

- Possiblement, com ja
t'he dit abans, es deu a
que tenc més llibertat de
moviment que l'any pas-
sat en el Manacor. Precisa-
ment, quan varem venir a
jugar aquí me posaren un
home al damunt durant
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tot es partit i era molt difí-
cil poder rebre pilotes en
bones condicions.

- Els propers objectius
tant persnonals com des
club. Penses seguir en el
Cala D'Or?.

- De moment encara no
he xerrat amb so President
per sa meva renovació. Jo
vaig firmar per una tem-
porada, i no he tornat a
xerrar amb ells. No sé... Ja

ho veurem.
- Pere), que en penses

tu? Penses seguir o tens
al tres objectius?.

- Es objectius, futbolísti-
cament, s'acabaren fa
anys. Ara juc a futbol,
més que res, per hobby.
Supbs que seguiré en el
Cala D'Or.

- Com a hobby no pots
aspirar a molt mós que a
jugar en un equip punter

de tercera, per això, te
sents a gust en el Cala
D'Or?.

- Sí. Jo ho tenc ben clar.
Vull trobar un equip on
pugui desenvolupar es
meu futbol, es futbol que
m'agrada. I no hi ha dubte
que aquí, en el Cala D'Or
ho he trobat, i per tant
estic a gust aquí.

- Quin idol futbolístic
tens?.

- Bé, actualment ningú.
Però quan jugava en els
equips inferiors del Barça,
anava a veure jugar al
Barça dels grans perquè hi
jugava en Cruiff.

- Aquest any ha estat es
que has marcat mós gols,
o tens qualque record per-
sonal?.

- No, en categoria nacio-
nal aquest ha estat l'any
que he marcat mós gols.

C.D. Alqueria

Una temporada mós, el C.D. Alqueria aconseguí el
principal objectiu que se proposa ja fa uns quants
anys, abans de cada lliga: la permanència.

I es que els afeccionats de S'Alqueria s'han hagut
d'acostumar a sofrir. Cada any la història se repeteix;
l'equip no sol deixar les darreres posicions durant la
competició i, fins la darrera jornada, no se sap si se
podrà salvar una categoria que de cada vegada és
més difícil mantenir.

Per tant, la temporada passada ha resultat una
continuació de les anteriors: fa sis anys seguits que
l'equip queda amb negatius i a les portes del des-
cens. Però si enguany no hi ha hagut sorpreses, sí
hem de destacar —i això és novetat— la gran irregu-
laritat que ha demostrat l'equip.

Les critiques de l'afecció han apuntat, en gran me-
sura, cap al mal joc realitzat en el camp de «Sa Tau-
lera», on l'espectacle presenciat no ha satisfet ningú.

Se podria dir que, l'Alqueria, actuant de local, tan
sols ha disputat un partit convincent: el que va
guanyar per 3-0 al Son Roca —equip que se va pro-
clamar campió de la categoria—. En tot cas, els nú-
meros ho diuen tot: mai s'havien guanyat tants pocs
partits a S'Alqueria: quatre, mai s'havien perdut
tants partis a «Sa Taulera»: vuit. Tampco, en la histò-
ria del club, mai s'havien encaixats aquests gols:
vint-i-sis. Els punts que han volat de «Sa Teulera»
han estat vint-i-un.

Pere) si l'equip ha mostrat el seu caire dolent a
S'Alqueria, tot el contrari s'ha de dir si hem de par-
lar del seu joc i resultats fora del seu camp.

Corn a visitant, l'Alqueria aconseguí cinc victòries,
destacant les obtengudcs a Campos (2-3) i a Cas
Concos (0-4), no només pel marcador, sinó també pel
joc demdstrat contra el dos maxims rivals de la cate-
goria. En total se dugueren catorze punts de fora
camp, fet només superat anteriormetn en dues tem-
porades quan se jugava a II Regional.

La posició final ocupada ha estat la n° 13, amb 27
punts i 7 negatius. L'equip ha marcat 46 gols (ha

estat el 4art equip menys golejador) i n'ha encaixat
63 (tè equip més golejat). S'ha de destacar que, a
bona part de la competició, se nota a faltar el concurs
dels dos jugadors que, provablement, podien donar a
l'equip major efectivitat ofensiva: Ian Christie i Toni
Vallbona, però les lesions ho varen impedir. Precisa-
ment, aquest darrer jugador se proclamà, per tercer
any consecutiu, maxim golejador de l'equip amb 14
gols, seguint d'en Flores I amb 8.

S'ha de destacar igualment la gran regularitat dei.
porter Jaume Rosselló, el qual disputa els 34 partits
complets, aconseguint el premi que el «Diario de
Mallorca» concedicx al jugador mós regular de la ca-
tegoria.

No s'ha d'oblidar tampoc la gran regularitat d'en
Guillem Rigo, jugador que se va perdre per targes el
darrer partit de lliga, quan feia més de dos anys que
intervenha a tots els partits oficials.

Referint-nos ja a la temporada que ve, és molt pro-
vable que el club suprimeixi els juvenils. S'intentava
que sortis un grup de persones, a part de la directiva
que se fes càrrec de l'equip juvenil i evitas la seva
desaparició, però aquesta gent no se troba i, a part
d'això, se fa molt difícil trobar joves d'aquesta edat
que se prenguin el futbol d'una manera séria. Tot
això suposa una forta amenaça en quant al futur de
l'equip de Regional, que prest o tard pagara les con-
seqüències.

D'aquesta manera s'afronta la temporada 19990-91,
que constitueix la número quinze pel que fa a la his-
tòria del club. El C.D. Alqueria se converteix, junta-
ment amb el V. de LLull, en l'equip més antic de Pri-
mera Regional. Amb la temporada que ve, seran ja
nou anys que l'Alqueria juga a Primera i, com a

s'intentarà una altra vegada mantenir aquesta
categoria aconseguida per propis mèrits quan en Ber-
nat Sans dirigia l'equip. Per un poble que no arriba
als 900 habitants, pensam que és un èxit sense prece-
dents.

Jaume Rigo
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JANINE

centre comercial El Pueblo, tenda n! 25 •

CALA DOR

TEL. 65 78 47

Golejadors C.D. Alqueria
Cols

1.- Vallbona Bonet 	 14
2.- Flores I 	
3.- Ian Christie   5
4.- Ballester Adrover 	 5
5.- Mix 	 4
6.- Filippi 	 3
7.- Canals 	 2
8.- Barceló Bonet 	 1
9.- Mariño 	 1
10.- Flores II 	 1
IL- Tomeu Rosselló 	 1
Pròpia meta (Son Roca) 	 1
TOTAL 	 46
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Toni Vallbona, màxim
golejador Alqueria Blanca
Nom i llinatges: TONI VALLBONA BONET
Data i Hoc de naixement: 07-02-70, Alqueria Blanca
Demarcació: Davanter centre
Equips: Alevins C.D. Santanyí, infantils C.D. Cala D'Or,
juvenils i P regional C.D. Alqueria
Distincions: L'any passat va esser el maxim golejador
de P Regional.

- Analitza la campanya
del teu club.

- Feiern comptes quedar
entre el deus primers pert)
degut a les lesions i altres
circumstancies ens han
vengut just per salvar-nos.

- L'únic motiu són les
lesions o n'hi ha d'altres?.

- Bàsicament sí, tret de
qualque jugador impor-
tant que per motius labo-
rals no ha pogut rendir al
maxim.

- I la campanya perso-
nal, corn ha anat?.

- La primera volta va
resultar bastant bona ja

que més o menys surtia a
gol per partit pert, la sego-
na volta vaig tenir una
lesió de menisco i només
vaig jugar dos partits.

- Estas satisfet del teu
rendiment durant la tern-
porada?.

- Sí, d'una part sí, i l'al-
tra si no hagués estat per
la lesió hagués pogut fer
més gols.

- Descriu el teu joc.
- N'hi ha que diuen que

som molt individual i jo
crec que molt del que he
fet ha estat per mor d'es-
ser individual.

- I tu què penses?.
- Què hauria de canviar

el joc aquest que faig, que
hauria de jugar un poc
més amb els companys.

- I els propers objectius
tant personals com del teu
club?.

- Ets meus són seguir

fent gols, el maxim que
pugui fer, i del club que
hem de millorar l'any que
ve la campanya que hem
fet enguany.

- I el teu ideal futbolís-
tic?.

- N'Hugo Sanchez.

Toni Vallbona recollint el trofeu de mans de sa propietaria de
Modes Janine •

Màxims golejadors premiats
El dia 17 de juny al restaurant Bona Taula de Calonge

es varen entregar els trofeus als maxims golejadors pa-
trocinats per «Dies i Coses» amb la col.laboració de
Modes Janine, Hiper d'Or, Autos Manbar i Lampisteria
Pep Julia.

Va esser un sopar de companyerisme on hi varen
esser presents els guanyadors Lluís Torreblanca del
Cala d'Or, Dino del s'Horta i Toni Vallbona de s'Alque-
Aa; va. faltar en Toni Garrido del Santanyí.
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C/. J. Prohens, 24-07669 S'HORTA
Tel (971) 575261

Classificació final màxim golejador C.D.
s'Horta

Dino 	 9
M. Roig 	 6
Aznar 	 5
P. Suasi 	 5
Gaspar 	 4
Fut ri 	 4
Juli 	 4
Juan Ramón 	 3
Gordillo 	 3
Pico 	 1
M. Antich 	 1
Nevado 	 1
Vaca 	 1
Algaba 	 1

Servicio Oriciel

AUTOS MANBAR C.B.

I OPEL

C/. Sebastiana Ciar. 5
TelF. 1 6 3 1 06-07 07550 - SANTANYI [ Mallorca )

Golejadors temporada 1989-90
C.D. Santanyí

Garrido 	 11
Amengual 	 9
Vidal II 	 7
Cabello 	 6
P. Prohens 	 3
Manjon 	 3
Reina 	 3
Durán 	 2
Paniza 	 2
A. Miguel  	 2
Vidal I 	 2
Arturo 	 ..1
Díaz 	 1
González 	 1
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Dino, màxim golejador C.D.
S'Horta
Nom i llinatges.- Bernardino Pons Palomares
Data i lloc de naixement.- 01-11-67 Ciutat
Demarcació.- Davanter centre
Equips.- S'Horta des de juvenils

-Anàlisi de sa campanya
des teu club.

-Ha estat un desastre
perquè no hi ha hagut
coordinació entre juga-
dors, entrenador i directi-
va. Sobretot per part de sa
directiva que ha anat molt
malament. També ha in-
alit haver tengut tres en-
trenadors i així no se pot
a na r.

-I de sa teva campanya
personal?

-Com sa dets altres. Mês
baixa de lo que hagués
pogut ser.

-Descriu es teu joc.
, -¿Es meu joc?... Lent i...

-Destaques per un bon
tir?

-No. No. Per... No sé
perquè destac. Tal vegada
perquè remat de cap; sí,
tenc un poc de tot però no
destac en res.

-Qui és es teu idol fut-
bolístic?

-En Buruxaga.
-Quin any has marcat

més gols?
-¿Quin any?... Sempre

en marc damunt nou,
onze...

- quin any ha estat
que n'has marcat més?

-No ho sé.
Dino, rebent el trofeu clonal per Llampisteria Pep Alou de mans del
nostre col.laborador Guillem Roig
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«DIES I COSES» A JUGAR

Durant es mes de juliol participàrem en dos tornei-
gos: el de ses festes de Sant Jaume: dia 23 a les 21'00 h.
semifinal contra l'equip local AGUA'TEN, abans hauran
jugat Es Llombarts i Can Xim de Campos, coneguts de
s'a fició Calongina.

Dia 28 a les 19'45 partit per tercer i quart lloc i a les
21'00 final. Per altra banda, a les pistes de Xarxa de
Porto Cristo des de dia 8 un any més se juga es Trofeo
Xarxa, enguany participen 30 equips dividits en tres
grups de 10 equips dels que se classifiquen els cinc pri-
mers i el millor set. Des .grup nostro destaquen es
equips GAMBO, CAN BLAU-TAI i ELBSA.

Esperam que cap des nostros jugadors es faci mal i
guanyar qualque partit. Entre altres juguen en DIES I
COSES en Cosme Ballester, Toni Vallbona i Damià Rigo
de s'Alqueria Blanca, en Pep Planissi i Pascual Miguel

de Mana- cor, en Bernat Bordoy d'Es Port de Felanitx, En
Tomeu Roig, Guiem Roig, Jesús Jiménez i Maties Adro-
ver de Calonge.

ALTES I BAIXES DEL C.D.
SANTANYÍ

A s'hora de tancar aquesta secció el C.D. Santanyi ha
incorporat en Joan Prohens, que l'any passat va jugar
amb el Felanitx.

Han causat baixa en PAZINA, en GARRIDO, en
DÍAZ i possiblement en Tolo DURAN.

XI TORNEIG DE TENNIS-PORTO
COLOM 1990

De dia 19 de Juliol a dia 15 d'agost patrocinat per
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s'Ajuntament de Felanitx i organitzat pes Club de Tenis
Felanitx se jugará XI TORNEIG DE TENNIS PORTO
COLOM 90: singels masculí, singels infantil, singels fe-
mení, dobles masculi i dobles mixtes.

L'any passat va guanyar en Jordi Cerdó a Marti Rial.
Enguany tenen bastantes possibilitats de guanyar en
Pere Coves, en Jaume Mestre, En Joan Oliver i en Martí
Rial entre altres.

ALTRES ESPORTS A LES FESTES DE
SANT JAUME

- Dia 26 a les 18'30 h. trial Indoor davant el camp
d'esports.

- Dia 25 a les 18'30 h. el C.D. Santanyí fará la presen-

tació ( ) avant la seva afició.

BA.SQUET

- Dia 26 a les 18'30 h. Básquet infantil femení: Santan-
yí-La Porciúncula. A les 19'30 h. cadet femení: Santanyí-
La Porciúncula.

- Dia 27 a les 18'30 h. Santanyí-Campos (Cadet mas-
cull) i a les 20'00 Santanyí-La Porciúncula (Juvenil feme-
ní).

- Dia 29 Santanyí-Cala Figuera (Senior Masculí)
- Dia 28 a les 17'00 h. tirada 'de coloms organitzada

per la societat local de caçadors.
- El mateix dia 28 a les 18'00 h. marxa cicloturística

organitzada i patrocinada per Renault (Pons-Perelló).
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C.D. Santanyí Benjamí l'esperança pel futur

Els jugadors que l'any pas-
sat varen esser campions
d'Espanya de futbol-sala en-
guany han passat al camp
gran amb un parell d'incor-
poracions i han aconseguit
esser campionats del grup B
de pobles de Mallorca. A sa
lliga varen jugar 24 partits
fent 42 punts, marcant 99
gols i 27 en contra.

ANALISI DEL EQUIP.-

-Porter: Llorenç Ad rover,
era el primer any que jugava
i ho va notar es primers par-
tits, perd poc a poc va anar
millorant, té una bona alçada
i pot esser un bon porter.

-Defensa: normalment ju-
gaven nomes amb tres, sem-
pre ho feien fàcil i no se com-
plicaven sa vida. Destacaria a
Soto per sa rapidesa, va bé
per alt, es molt aferradfs. En
definitiva un bon marcador.

-Mitja: De «luxe»: força,
velocitat, tecnica: ho tenia tot.
No destacaria a ningt.l.

-Davantera: Destacaria sa
primera volta d'en Joan
Lladó que • momentaniment
ha deixat la practica des fut-
bol perd esperam que molt
prest pugui tornar als camps
de futbol.

Es técnica, rapida i goleja-
dora amb una mitjana de 4
gols per partit. Només hi va
haver un partit que no mar-

caren cap gol.
-Quants han acabat?
-Dos: Juan Antonio Muñoz i

Toni Soto.

-Possibles incorporacions?
-En Toni Vidal, ja que sa

plantilla sera de setze, perd
hi haura un benjamí B on hi
haurá moltes incorporacions.

-Quants equips base tendra
el C.D. Santanyí l'any que
ve?

-Juvenils, infantils, 2 benja-
mins i un alevf de futbol-
sala.

-Quines subvencions teniu?
-100.000 pts. de s'Ajunta-

ment per s'equip des futbol-
sala; es Conseil Insular de
Mallorca paga pes benjamins
sa roba, arbitratge i batons i
el C.D. Santanyf paga ses al-
tres despeses com llum i
aigua. També varem fer una
rifa i hem anat tres dies al
Port d'Alcúdia. Autocars Es-
telrich ha col.laborat ja que
no ha volgut cobrar res per
du es jugadors a s'entrena-
ment.

-Creus que aquests allots
poren arribar a fer un bon
Santanyf?

-Si no se turen seran una
generació com sa «quinta del
buitre», hi ha un grupet que
els han de veure jugar si
volen passar gust.

-Que féreu per evitar el
mal dels 15 anys?

-Intentar motivar-los amb
qualque viatge i cuidar-nos
d'ells.

-Propers objectius?
-L'any que ve esperam

anar a sa final a Palma.
-Noltros també, sort!
MATIES ADROVFR (amb la
col•laboraci6 de Bernat PICO

entrenador)
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Oaneis d'opinió    

Secció en la  qual hi pots dir el teu parer de tota cosa

Mallorca, «For sale»

Si fa quinze o vint anys ens
haguessin dit que aquells sen-
yors estrangers que quasi
ningú entenia la seva conver-
sa, i que si res aglapfem ens
provocava somriures d'afala-
gament i comprensió davant
la sorpresa i estorament que
demostraven per la bellesa na-
tural de les nostres cales ver-
ges i la servitud de les nostres
gents acabarien essent els he-
reus de les nostres terres i els
autèntics mallorquins de l'any
2000, segurament ens haurfem
rigut del que ho hagués dit.

Pelt la veritat és aquesta, el
nostre petit pafs, que tots esti-
mam tan endins, esta en
venda; el que queda sense
vendre, clar.

Molts d'interessos estan en
joc, els modests mestres pica-
pedrers d'un temps, junta-
ment amb els moderns APIS
(no em referesc a cap marca
de foie-grass) amb els seus or-
dinadors, han fet uns beneficis
immensos de tal manera que
avui, a aquesta terra nostra,
l'ofici més rendible és l'espe-
culació del sol. La roda que

aquestes «multiregionals» han
anat assolint cada cop és més
mala d'aturar. Si abans s'enri-
quien mercadejant solars a la
costa que el pagès venia con-
vençut del seu poc valor, ara
ja xerram de quarterades a
l'interior, la qual els pagesos
closos per la pobre valoració
de la seva producció vénen
l'herència de la terra regada
amb la suor de la feina de
cada dia dels seus avantpas-
sats una gent que bassa la
seva feina en conèixer punt
per punt les lleis per a poder
interpretar-les a la seva conve-
niència personal.

I ara ens xerren de crisi. Re-
sulta que les «granges» que se
continuen multiplicant a la
costa, han assolit 'un nivell
d'ocupació que no estava pre-
vist, no hi ha overbooking, re-
sulta que la gent que ara ve a
les «granges» no gasten tant
com els «grangers» voldrien;
resulta que els «souvenirs» no
fan aquelles caixes milionàries
d'abans; així i tot cada cop es
construeix més, més aviat i
amb més poc gust.

Els nostres politics es co-
mencen a adonar que la roda
no rutla i es graten el cap, i
arriben a la conclusió, empe-
sos per poderoses raons que
s'ha de canviar de tàctica: Ja
està bé -diuen- de destrossar
Mallorca. Ja està bé de obalea-
ritzar» la costa. Aix() té solu-
ció: «Balearitzem l'interior!
Aixf que s'inventen la llei de
camps de golf i Ii associen la
possibilitat de construir-hi 400
places d'hotel (recordau que a
Calonge som 524 persones)
que ja s'encarregaran després
d'ampliar, que corn diu el
batle de Felanitx -Tot té «arre-
glo»; se declara d'interès so-
cial i ja esta-. Els nostres espa-
vilats especuladors creen així,
per decret, nous pobles a l'in-
terior de Mallorca, pobles
sense carrer major ni esglé-
sia, als quals batien amb sug-
gerents i originals noms, com
ara el de Vall D'Or, i possible-
ment pocs del seus futurs ha-
bitants entendran aquests
noms.

Pep Estelrich
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Síntesi d'una mort anunciada
Als anys seixanta, comença el

«boom» del turisme a Mallorca, que
era coneguda com «Illa de la
Calma»; i, cada any que passava,
venien més i més turistes anglesos
i alemanys, sobretot.

En aquest moment d'esplendor,
els «avispats» negociants manor-
quins comprengueren que aquest
turisme, que cada any que passava
venien en major nombre, es conver-
tiria en la principal font de riquesa
de la Nostra lila. I començaren a
constniir restaurants, botigues, ho-
tels de luxe, pert) tot això tenia un
condicionant molt particular: tant
empresaris com treballadors vecia-
ven al client.

I com sempre, després del cènit
ve la devallada en picat, i això es el
que ens toca ara, cl temps de les va-
ques magres. Va començar a ser
lleugerament greu l'any 89, amb un
descens del 0'2% de visitants i d'un
3'1% d'ingressos en Mars. I aquest
any no es millor i lo pitjor de tot és
que les perspectives per l'any 90 i
91 no són pas alentadores.

Tots els mallorquins estam embar-
cats en el mateix vaixell, i per
aquesta raó voldria fer una petita
reflexió sobre les coses que a mi,
particularment, em semblen tenen
lepercusi6 sobre la disminució del
turisme, sobretot del visitant de
Gran Bretanya.

Les coses que han provocat
aquest descens, segons persones en-
tesesdel sector turístic, són les se-
gli en Is:

1/ La política econòmica imposa-
da per la «Senyora de Ferro», la Sra.
Thatcher conjuntament a mb una
pesseta cada dia mes forta a nivell
internacional. Aixt) es el que provo-
ca que quasi be el 90% dels turistes
que deixaren de venir fossin brita-
flics.

2/ Els preus que exigeixen els
«Touroperators», cada vegacla més a
Ia baixa, que provoca que vengui
gent de pitjor qualitat.

3/ La inseguretat ciutadana que
sofreix la rostra lila, com a altres in-
drets.

4/ S'està mantenint una oferta si-

milar a anys anteriors, mentres que
els costos han pujat sobre un 9%.
Això es sinònim de que l'empresari
ha d'oferir una pitjor qualitat de
serveis al no tenir garanties uns in-
gressos mínims.

5/ El turisme jove, que cada ve-
gada surt més, no cerca llocs massi-
ficats de ciment i sorolll, sinó que
cerca espais oberts, més ecològics
i amb més qualitat. 0 sigui, que
aquest nou turisme que es preveu
important per propers anys, per de-
ducció Rig-Ica no triara Mallorca.

6/ La saturació de places que so-
freix el mercat. A Mallorca hi ha

unes 350.000 places legals entre ho-
tels i apartaments.

7/ La il•legalitat de moltes places,
provoca una guerra de preus.

Davant aquestes perspectives, tots
haul-fern de fer una reflexió comen-
çant pels nostres Ajuntaments que
són responsables en gran part de la
massificació de ciment i manca d'es-
pais verds que sofreix la nostra lila,
anys enrera anomenada de la
Calma. I que avui, l'any 90, li poden
tornar qualsevol nom menys aquest
de «la Calma».

Margalida Manresa
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Teléfonos 657341 - 6431 13

	
07660-CALA D'OR (Mallorca)

FERRERIA

ADROVER - ROIG, C. B.

Carretera Porto Colom, s/n.
Teléfon 837296 07669-S'HORTA (Felanitx)
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La veu de la terra

Antoni Salva Ripoll. (Palma 1878-1994), politic, advo-
cat, germa de la poetesa M Antònia Salva. Membre de
l'associació per la cultura de Mallorca i director de la
revista «La Nostra Terra» en 1926-1936. Fou un dels
fundadors del centre autonomiste de Mallorca en 1930.

Tingué una activitat més económica que no politica:
secretari del Banc de Crédit Balear (1929-1949) i presi-
dent del Foment de Turisme (1934).

Negar la catalanitat de Maiorca és la prova més evident que no es tracta d'altra cosa més que d'una manifesta
i immotivada antipatia per Catalunya, que quasi tots acaben per confessar. Aquesta antipatia, conseqüència de
l'atracció assimilista del centre de l'estat unitari, fomentada pel caciquisme politic de l'Espanya borbbnica, no
pot servir per a recolzar-hi cap argumentació. Els prejudicis no són arguments.

Antoni Salvà, 1932

VIDEO CLUB

S'HORTA
C/. Reverendo Martin Sureda, 9

- Alquiler cintas video, siempre con las
últimas novedades

- Equipos de sonido
- TV y Videos
- Contestadores automáticos
- Radiocassetes coches y ecualizadores
- Montaje e instalación

Siempre a su servicio
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DES DE 1.450.000
IVA Y TRANSPORT INCLUIT

LANCIA DEDRA
DES DE 2.093.000

Lancia Delta

Entri a la classe Lancia

El somni d'un cotxe

	ITAL BALEAR, S. L. 	
VENDA I SERVE!

Via Ernest Mestre, 43
FELANITX

LANCIA
Teléfono 58 30 70
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Vine a provar els nostres coctails

Podràs beure
els sucs naturals que vulguis,
totsols o combinats amb licor
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Gelats de diferents gusts, fins i tot
fresca
Gelats que els podràs pendre
totsols o combinats   
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TVF Dimarts i dijous,

PROGRAMA: BAR DE COPES
Participa al concurs. POTS GUANYAR
	 Port Petit 	

CALA D'OR




