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Es patró Martina, record viu d'una època
Entrevistes a:

Na Maria del Mar Bonet i En Miguel Angel Nadal
Amplia informació de la i .Cursa Popular de Sant Miguel i sobre el futbol local
El text integre de la “Declaració Universal del Drets Col.lectius dels Pobles»
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ES PATRÓ MARTINA
Es Patró Andreu Martina ens ha rebut a ca seva, i ens ha obert

als seus 96 anys, la caixa gran dels seus records. Records que donen
aquells anys durs de la post-guerra, en que els mallorquins malvi-
vien amb els guanys del contraban. 'Lambe ha estat testimoni dels
canvis l'ambient mariner en el que ell va haver de treballar dur. Re-
corda temps de yells marins i de costes netes, travessades molt de
tan en tan per aquells xebecs tan nostres, aquells pailebots o més ra-
rament per qualque vapor.
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dei	 darrers esdeveniments

9 juliol.- Fi de curs per als al.lots de s'escola de ball
de bot. Varen ballar es Parado dins l'església i tots ho
feren molt be. Seguidament hi hagué ball a sa plaça i
un refresc per als balladors ales jovenets.

25 juliol.- Sant Jaume.
29 julilo.- Sa gent de sa 3`' Edat de Calonge juntament

amb un bon nombre de més gent des poble anarem a
visitar es Castell de bellver i Aquaciyt. Tothom va tor-
nar molt content, pasaren un dia ben complet i ben re-
fresca n t.

22 agost.- Va néixer un nou Calongí. En Caries Adro-
ver Moyano, fill d'en Toni de Ca's Fusters i de Na Car-
men. Enhorabona a tots.

23 agost.- Sa matinada, en Biel Mel va veure com un
' home amb un ganivet foradava ses rodes dún cotxe que
estava aparcat davant es Bar Telefons i en Biel li va
pegar un crit i quan aquell home se va veure descobert
va fugir corrents. Mes tard quan l'amo del cotxe, que té
un pis llogat a Calonge, va anar a «xerrar» amb es que
sospitava que era s'autor de ses ganivetades. De resul-
tes de sa «conversa» es «navaquero» va haver de in-
gressar a Son Dureta.

6 septembre.- Avui va fer un amy que hi va haver ses
torrentades, que tan de mal varen fer al nostres camps,
i séndugeren tres vides humanes.

8 septembre.- En Toni des Clos juntament amb un pa-
rell d'amics varen fer una festa per acomiadar-se del
estat civil de fadrí. La cosa va anar d'allò més be, i
acaba ben dernatinet amb sa gent molt contenta.

NOTA DE LA REDACCIO. Volem donar per enda-
vant els molts dánys a en Toni. I aclarir que es retrato
que acompanya aquest escrit no vol fer alusio a res en
concret sino que en teniem d'altre foto a sárxiu.

FORN I COMESTIBLES

ADRO VER
Rafael Adrovcr 5 - Calonge 	 Tel. 657667

A igües

Sa Figuereta
Telèfon 65 78 18

CALONGE
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Ajuntament de Santanyí   

La Sala 

Acta de la Sessió Ordinària
del dia 17 del 7 de 1990

-Vista sa petició de les associacions de veins i hotele-
ra de Cala d'Or per a la peatonització de l'Avinguda
Tagomago, des de les 7 de l'horabaixa fins a les 8 i
quart del mati.

S'ha tancat el carrer de manera provisional amb una
cadena per així veure i estudiar els efectes i possibles
inconvenients d'aquesta mesura.

S'acordà la seva aprovació amb l'abstenció del grup
CDS.

-Acord respecte a 'TV3 i 'TVV.
Actualment Canal 9 —Televisió Valencia arriba ja a

algunes zones de Catalunya i està prevista la seva arri-
bada a la resta del territori català i a les Illes Balears.
D'altra banda, TV3 pot ser sintonitzada en la major part
de les comarques valencianes i les IIles Balears. Es trac-
ta d'un intercanvi positiu per a tots, en la linia de la
UNESCO sobre la televisió sense fronteres, que ha fet
realitat la voluntat de reciprocitat expressada pels molt
Honorables Presidents de les Generalitats Valenciana i
de Catalunya, i demanada a més pels Parlaments de
Catalunya, de la Comunitat Valencia i de les Tiles Ba-
lears.

En conseqüència, en harmonia amb el dictamen de la
Comissió Informativa d'aquest Ajuntament, per Unani-
mitat s'acordà el següent:

*Que el Ministeri de Transports i Comunicacions reti-
ri els precintes dels repetidors per a facilitar i fer nor-
mal la recepció de TV3.

*Que el Ministeri de Transports i comunicacions no

posi obstacles, ara ni en el futur, de tipus tècnic ni ad-
ministratiu, que puguen impedir l'actual reciprocitat en
la difusió de TV3 i TVV a la Comunitat Valenciana, a
Catalunya i a les Tiles Balears.

*Enviar certificació d'aquest acord a Acció Cultural
del Pais Valencià.

-Es va fer l'aprovació definitiva dels comptes del pa-
trimoni 1988 i 1989 amb dos vots en contra del grup
PSOE i dues abstencions del grup CDS. El patrimoni
aprovat va suposar la quantitat de 323.238.1144 ptes.
per l'any 1988 i per l'any 1989 un patrimoni de
384.889.498 ptes.

-Per part de l'Ajuntament es va efectuar una operació
de contractació d'un crèdit amb «Sa Nostra» per un
valor de 88 milions, a un 13'5 % amb un -0'50 % de co-
missió d'obertura per un termini de 10 anys i amb 1 o 2
de cadencia a sobre es capital retirat.

-Es va acordar per unanimitat la convocatòria de les
subhastes i plecs de condicions de les obres del pla
d'infraestructures turístiques que són les següents:

Cala Figuera:
*Pavimentació de diversos carrers, 33.797.766 ptes. en

total.
*Peatonització d'un tros de carrer Virgen del Carmen,

27.701.533 ptes.
Cala d'Or:

*Ampliació del pont de Cala Gran, 25.097.826 ptes.
*Modificació del perfil viari de l'Av. Bienvenidos i ca-

rrer Tagomago, 21.526.111 ptes.
*Enllumenat públic de diversos carrers, 32.458.114
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ptes.

-S'acordà per unanimitat l'exempció de la quota de
participació d'un projecte d'urbanització a Cala d'Or a
les Monges Franciscanes considerant que aquesta con-
gregació esta exempta de CTU i que el terreny afectat
esta dedicat a guarderia infantil.

-Dins l'apartat de precs i preguntes, Miguel Vicens va
demanar que passava amb el tema de la recollida de
ferns i els seus horaris. El batle li va contestar que vist
que FOCSA no complia el seu compromís se li havia
obert un experient sancionador.

Acta de la Sessió Ordinària de
dia 27 d'agost de 1990

-Acordà per unanimitat sol•licitar l'inclusió de les se-
güents obres dins el Pla Quatrienal d'Inversions a Obres
d'Infraestructura Hidràulica:

*PPOS/ 1991.
Obra: «3 i darrera fase de sanejament de Cala d'Or»
Import de l'obra 	 132.996.040 ptes.
Aportació 70 % del CIM 	 93.096.528 ptes.
Aportació 30 % Ajuntament 	 29.501.068 ptes.

*PPOS/1992
Obra: «Primera fase de dotació de clavegueram a San-
tanyí»
Import de l'obra: 98.336.894 ptes.
Aportació 70 % del CIM 	 M.835.825 ptes.
Aportació 30 % Ajuntament 	 29.501.068 ptes.

*PPOS/1993
Obra: «Segona i darrera fase de dotació de clavegueram
a Santanyí».•
Import de l'obra 	 98 336.894 ptes.
Aportació 70 % del CIM 	 .68.835.825 ptes.
Aportació 30 % Ajuntament 	 29.501.068 ptes.

-S'aprova per la majoria de vots del grup PP l'expe-
dient d'expopiació forçosa per la construcció d'un pave-
116 o pista coberta al poliesportiu municipal. Resultant
les següents indemnitzacions:

*Antònia Tomas Verger per la parcella 66 del polígon
11 de 834 rn2 de superfície 798.051 ptes.

*Antoni Vidal Company per les parcelles 65 i 68 del
polígon 11 amb una superfície de 1.575 i 1.533 rn 2 res-
pectivament, se li assigna una indemnització de 
2.888.204 ptes.

*Antònia Maria Montserrat Burguera per les parcel.les
del polígon 11, d'una superfície de 6.213 m2 5.164.810
ptes.

-S'aprova un expedient de modificació de crèdits en
el pressupost municipal degut als ingressos, majors dels
prevists, que pugen a la quantitat de 49.950.000 ptes.

-S'acorda per unanimitat la creació per part de l'Ajun-
tament d'una pla»ca de puericultora, al collegi Blai
Bonet, ja que llavors es podria crear una nova aula de
preescolar de 0 a 2 anys i el Ministeri hi posaria una
parvulista.

-S'anomena a Joaquim Salís Verger Conseller General
de la Caixa de Balears «SA NOSTRA».

-S'aprova l'adquisició de 989 rn2 pel preu de 1.000
ptes. el metre, a la part de darrere del col.legi de sçAl-
queria Blanca, amb el fi de tenir espai per ampliar s'es-
cola i poder donar sortida als allots per una altra banda
que no sigui sa carretera.

-A la part de precs i preguntes Pedro Rigo es va inte-
ressar pel problema que originen els carros de l'Hiper
d'Or, que estan escampats per tot Cala d'Or. El Batle el
va informar que pel que ell sabia s'havien posat carros
amb el sistema de monedes de 100 ptes., per la seva
utilització. Així i tot la gent seguia duent-se'n-los, i
s'Hiper estava mirant d'incorporar un sistema que arias
amb monedes de 500 ptes.
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:onversa amb...

Na Ma del Mar Bonet
M del Mar Bonet va actuar a les

passades festes de Sant Jaume a
Santanyí. Després del seu recital
varem tenir l'ocasió de parlar amb
ella una bona estona.

Has començat el recital dient
que Santanyí et duu molts bons re-
cords. ¿Què significa aquest poble
per a tú? ¿Hi tens familia?

- El meu avi Joan, el pare del meu
pare, i la meva padrina de fonts
eren de Santanyí; record molts es-
tius de venir-la a veure, i és clar hi
tenia amics. Hi venia molt sovint.
Pere), després, un es fa gran i se'n
va a treballar i ja és diferent, molta
gent ha mort; ara queda poca gent,
però moltes coses de Santanyí que
perviven per a mí, i sobretot molts
bons records.

- I a Cala d'Or, hem sembla hi
estiuetjaves?

- Es clar, a Cala d'Or, a Cala Fi-
guera... Record moltes coses de Cala
d'Or, el que passa és que ara ha
canviat molt i no hi vull anar per-
què fins i tot l'olor ha canviat. I
també veus la' gent que hi va els es-
tius que no s'ha integrat gens a la
terra on van cada estiu.

- Parlem una mica de la teva
feina. Tú has feta molta investiga-
ció sobre tota la cançó mediterrà-
nia, des de Tunicia a Andalusia.
¿Quines influències musicals creus
que tens, a part d'aquest denomi-
nador comú d'esser mediterrània?

- Jo he pretés que la meva música
fos un reflexe de la meva persona,
del què a mi m'agrada, del qué
sent. El que jo vull és que el més
important dins la meva música i
dins les coses que faig tenguin una
referência amb el país en què visc i
que jo sent.

Aleshores he intentat que tota la
meva música tengui referència sobre
tot a Mallorca, a les IIles i sobretot a
tot el que m'agrada que és tota la
mediterrània. He volgut que m'in-
fluencias tota una sèrie de coses que
jo crec lliguen amb la mediterrània
balear que és el nord d'Africa, Cata-
lunya, el sud de França,...

- Quan s'escolta la teva música es

destrien les diferents tonades medi-
terrànies, com poden esser greques,
mores, etc. ¿Creus que la teva mú-
sica té una cosa especial que es dis-
tingueix?

- Ho intent. Per exemple, avui he
cantat dues cançons gregues adapa-
tades a la nostra llengua. Tot el que
jo trob qe es sembla al que feim per
aquí tot d'una m'hi fic perque crec
que no ens hem de reduir només a
aquest espai, sinó que tota la ,medi-
terrània és un poc nostra, hem de
fernos-la nostra. Crec que és molt
més interessant comunicar-se amb
la nostra mediterrània que no amb
Ia cultura americana o anglesa. Hem
de cercar les coses que ens assem-
blen ja que de les que ens separen
n'hi ha massa.

- Això, creus que és una forma
d'acostar distintes cultures que són
germanes?

- Sí,mira, l'altre dia érem a Sar-
denya i demanarem verdures i el
que ens dugueren fou un tumbet,
l'únic que no era mallorquí era que
hi havien posat formatge. Ens as-
semblam no només en la música,
sinó en el menjar, costums, formes
d'esser.

- Tenc la impresió que t'esmeres
molt tant amb la música com amb
la lletra, que quedi tot en una ar-

monia perfecta, a més en les teves
actuacions en directe no es nota
pràcticament la diferència entre el
directe i l'enregistrament, comparat
amb altres cantants.

- Es que a mi no m'agrada gens,
aquesta diferència ha d'esser molt
petita. A un enregistrament post
tenir una orquestra, cosa que no
portes a una acutació, però per a mi
és important que tengui qualque
cosa que recordi a aquell determinat
disc. El directe i el disc, per a mi,
han d'esser el més semblan possi-
ble.

- Creus que aquesta similitut es
pot deure al tipus d'instruments
que portes?

- Jo intent no dur pràcticament
instruments elèctrics, però sempre
n'hi ha qualqun com el baix elèctric.
He de dir que tots els musics que
m'acompanyen són meravellosos,
són mestres tots ells.

- El teu darrer disc és un recull
de rondalles escrites per Janer Ma-
nila i que hi han col.laborat moltís-
sims músics com Joan Bibiloni.
¿Com va sorgir aquest projecte?
¿Va ser idea teva?

- Des de sempre m'han agradat
les rondalles pel seu llenguatge, per
la imaginació, per les tradicions que
guarden i que estan perdudes, és un
tresor. Aleshores sempre havia pen-
sat que estaria molt bé cantar ronda-
lles a més de contar-les. Un dia vaig
veure a TV una actuació de terese-
tes, n'hi havia unes de Mallorca que
representaven dues rondalles adap-
tades per Janer Manila i totes dues
estaven cantades. Vaig cridar a Ga-
briel Janer Manila, li vaig exposar la
meva idea i com es veu li va agra-
dar.

- Perquè distints músics per cada
lletra,

- Vaig pensar que tractan-se del
mateix autor de totes les letres era
millor col.laborar amb diferents mú-
sics i així cada una tendria la seva
pròpia personalitat, i no caul-fern en
Ia cosa que es semblassin. Així cada
una té una vida própia i a més vaig
procurar que els músics fossin dife-
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rents.
- Crec que fou a Holanda on

feres unes actuacions amb un grup
de dansa?

- No va ser exactament així. El
grup de dansa mes important de tot
Holanda i uns dels millors d'Europa
que esta dirigit per un valencia,
Nacho Duaot, que va adaptar unes
cançons meves a la seva coreografia
que es diu el mateix que el medu
disc: «Jardí Tancat». Ens varem co-
nèixer i parlarem de fer un altre ba-
llet, i es va fer amb el nom de «Are-
nal» i fou quan nosaltres comença-
rem a acompanyar-lo. Varem fer
una gira per tot Holanda amb un
exit increïble, també actuarem a
Alemanya.

- Aquestes gires han estat un bon
mostrador?

- Sí, realment m'ha donat accés a
un públic que no havia pogut trac-
tar mai, el públic de la música clas-
sica; també m'ha donat accés a al-
tres països d'Europa, i àdhuc d'al-
tres bandes com Canada o el Japó
mateix..

- Passant a uns altres temes. ¿Es
pot dir que na Marina Rossell, en
LLuís LLach i tú sou els tres «mos-
queters» de la cançó catalana?
- Som molt amics des de fa

temps. Ens agradam molt: na Mari-
na per aquesta veu impressionant
que té, i en Lluís perquè es un artis-
ta molt complet. A més hem cantat
junts.

- ¿Quina sensació tengueres al
Camp Nou davant 100.000 especta-
dors?

- Va esser fantàstic. No m'havia
trobat mai davant tantes persones
que estassin amb aquella tensió.
Realment em va impressionar mol-
tíssim i a més cantant aquella cançó

tan preciosa inspirada en el misteri
d'Elx, el «Cant de L'Enyor» on
feiern coses increibles amb la veu de
tots tres.

- I la cançó «El meu poeta», està
dedicada a algú?

- Sí, a Pere Quart, un poeta que
he conegut i que morí fa uns anys,
al qual he estimat moltíssim. Era
una persona extraordinaria i per
això li vaig dedicar aquesta cançó.

- Quins arguments empraries per
convencer la gent de Mallorca, de
les Illes, que estam venent lo nos-
tre?

- Es impossible, crec que la gent
ja sap que ha venut un poc la seva
anima. Pere) qui pot jutjar la gent
que té un tros de terra i per millorar
el seu nivell de vida el ven. La
meva opinió personal es que s'ha
destrossat molt part de la nostra Illa
i que ja és molt difícil tornar-la a
veure amb els ulls que teníem d'in-
fants.

- Quina opinió et mereix el poc
suport que tenen els cantants de
llengua catalana als mitjans de co-
municació també de llengua catala-
na?

- Les nostres cançons són margi-
nades per les potents multinacionals
que invadeixen els mitjans de co-
municació.

- I això no és motiu d'un senti-
ment d'impotència davant el fet
que grups o cantants, pel fet que
cantin en anglés, per dolents que

siguin, tenen una gran publicitai,
etc.?

- Es clar que si, pel ò es molt difí-
cil lluitar contra això. Som molt
pocs, però feim tot el que podem.
Ens heu d'ajudar tots. I aquesta
marginació no la tenim tan sols els
que cantam en catalã, sinó que els
que canten en esukera, en gallec,
etc.

Mira, l'altre dia parlava amb na
Marina i coomentarem el tema del
disc. I nosaltres, per treure'n un al
carrer, trigam uns dos anys, estan
quasi be fets a ma, posant un espe-
cial esment amb el so, etc. i les can-
cons les posen deu dies a la radio i
ja s'obliden de nosaltres.

- Com ha estat això de col.laborar
en el darrer disc de la Sra. N/P Do-
lores Pradera?

- Ella sempre que ens trobàvem
en deia «i per què no cantes en cas-
tellà i vendries amb mí?» I quan em
va demanar la col.laboració jo
vaig dir «Escolta, jo cant sempre en
catala. ¿que te pareix si jo cant en
català i tú en castellà?» i ella ho va
acceptar de molt bon gust.

I així va acabar la nostra interes-
sant conversa amb na Maria del
Mar Bonet, una santanyiner de cor.
Li desitjam tota la sort del món en
aquest nou disc i esperam veure-la
prest, actuant, a les nostres festes de
Sant Miguel.

Joana i Margalida
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Sempre ens
queixam

Dins l'univers grandiós
ple de planetes i estrelles
entre tantes meravelles
hi ha un món que és fabulós.

I aquest món és la «Terra»
on nosaltres hi vivim
uns amb pau, altres amb guerra
per?) és es nostres i l'estim.

Té moltes poblacions
amb climes molt diferents
aquí podem estar contents
de les quatre estacions.

Arriba la primavera
i tot sembla que té més vida
veim l'herba del camp florida
i que treu fulles la figuera.

Treuen l'espiga els sembrats
i els ocells volen fer el niu
comença a fer el sol més viu
i se'n van els ennigulats.

No fa fred ni fa calor
ja no anam molt abrigats
bon temps per parlar d'amor
bon temps pels enamoras.

Ve l'estiu i la calor
i el sol fort encalenteix
i per molta gent pareix
que ha arribat el temps millor.

Es el clima apropiat
per vacances o descansar
bon temps per anar a la mar
i també per menjar gelat.

Els vespres si un no tresca
i Fi agrada el benestar
els estels pot contemplar
assegut defora a la fresca.

Quan arriba la tardor
també té el seu encant
les pluges van arribant
i el sol ja perd calentor.

Temps de velles tradicions
potser un poc oblidades
per() per molts enyorades
com matances o ma tançons.

Veim qualque arbre despullat
coin pruneres o ametllers
se'n van molts d'estrangers
senyals que el fred ha arribat.

Fa ganes d'acostar-nos
tots plegats devora el foc
perquè ja ve a poc a poc
l'hivern a visitar-nos.

Per() també és garrit
veure la gent abrigada
a la muntanya nevada
o l'ametller ben florit.

Se miram allò positiu
viure, no és avorrit
i un es sent més agraït
de l'hivern i de l'estiu.

Sentim molta gent que es queixa
que a l'estiu ens ofegam
o que a l'hivern ens congelam
o, ai quina setmana aqueixa!

És un vid que tenim
de que sempre ens queixam
emperò si comparam
veurem lo be que vivim.

Si un no es troba bé aqui
que provi de canviar
per ventura trobarà
planetes per descobrir.

I si el cas qualque dia
qualcn troba un món millor
si hi fa falta un glosador
jo en conec un que hi aniria.

Jaunie Julia Adrover

Joan Grimalt i Roig

Gent Calongina
1

No som gens triomfalista
ni cerc paga ni propina
ni benedicció divina
ni figurar a cap llista
ho dic amb pla realista
que sa gent més esportista
del món és sa calongina.

2
Si en es cassinos anau
a tots trobau sa revista
s'«As» pel qui és madridista
s'Esport per quan hi va en Lau

o els altres que trobau
de color barcelonista
i si maneu «algo» a sa llista
en Polla en té del «Bilbau».

3
Sa gent no és seguidora
solament de es paper
de sa tele o es carrer
perquè quasi tothom té
a més d'un esport que adora
de sa xarxa o fibra
canista o escopeter.
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4
També veureu igualment
i es «algo» que no té preu
dins un temps que tothom seu
promogut pel seu jovent
s'afecció de sa gent
a fer excursions a peu.

5
Se junten amb altres grups
sempre amb cerca d'aventura
s'embamben amb sa natura
mirant ses seves virtuts.

6
També a ses pistes des poble
casi tothom fa esport
per cadascú estar fort
però tots ells amb pla noble

7
Fan partits de futbolet
i per ses festes competeixen
i el temps que es diverteixen
a equips bons que tot coneixen
els fan fugir bé es fred.

8
En -es «baloncesto» també
sempre bota sa pilota
sigui allot o allota
tothom ho fa bastant be
jo estic segur que té
Calonge alta sa nota.

9
Hi podeu veure seguit
gent que s'alça i s'acota

mentres sa pilota bota
amb so jovent divertit
amb un joc «guapo» i
i mentre tant han aconseguit
fer descansar un poc sa mota.

10
Pista de tenis o canxa
també en es costat hio ha
que es molt bo per fer suar
i també fa perdre sa panxa
i sa raqueta enganxa
avui ja qualque mama
i al menos les sa fa botar
ja que no pot igualar
a sa famosa Arantxa.

11
A dins Calonge es billar
es «algo» que fa «estrago»
i si un fa un poc es «vago»
molts de pics ha de pagar
amb aquí si duran sa ma
es quan se posa a aparrussar
es meu cosí Santiago.

12
També hi ha gent molt fina
pes brometx i cercar crancs
hi ha pesa que fa molts d'anys
que es sequer sa marina
gretant més que una gallina
sigui de pi o d'alzina
per cercar esclata-sangs.

13
Un té una Ilampuguera
s'altra just pot fer racons
un altre pesca es ravos
i en haver calat sa darrera
fluixetja es verderolons
i si no hi ha vent o boirons
molts prenen cap a Cabrera.

14
No vos puc passar de his
tampoc ses cusses de caça
a pesar que hi ha passa
cada any des mal des conis.

15
Si es conf és bo d'agafar

ja el se miren per darrera
i si té qualque crostera
a s'ullastre el solen penjar
i es que arriben a escorxar
a molts no els fan mengera.

16
Amb cans mèns i cans bufons
molts van a fer sa volteta
pes Castel], s'hor d'en Ferrarete
baixant per Son Moreions
plens de picades pes garrons
han tudat molts de perdigons
i sa talcca casi es neta
hi sol, guaitar una branqueta
quan es es temps des murtons.

17
Per ventura he estat un poc
pesat per sa vostra vista
pot esser no posi a sa Ilista
cada cosa en es seu lloc
peró, però jo ho enfloc
tot això amb pla optimista
per ajudar a sa revista
i entretenir es que en moc.

18
Moltes gracies i adéu
i si m'heu de menester,
sapigueu que amb mi té
Calonge un fill i amic seu.

Joan Grimait Roig

Ca'n Roca, 13 - 07669 Calonge (Santanyí)
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L'altre dia un cercador de
sal de S'Alqueria Blanca
es va topar, damunt d'una
tenassa, a prop de Cap Sa-
lines, amb el cos d'un doff
mort.

El doff devia fer dues
setmanes que .era mort, i
algú s'havia entretengut
arrancant-li les dents.

Es tracta, segurament,
d'un doff gris i per les ca-
racterístiques físiques es
devia tractar d'un mascle
bastant yell.

El doff gris és una espé-
cie d'entre les trenta-dues
classes de doff que hi ha, i
que es pot trobar a totes
les aigües dels mars atem-
perats i tropicals. La lon-
gitut mitja dels mascles es
d'uns quatre metres i amb
un pes mitjà d'uns quatre-
cents quilógrams. A les fa-
melles la longitu ronda els
tres metres i mig i el pes
arriba fins als tres-cents
cinquanta quilógrams.

La pell, d'un gris obscur
tirant a clar damunt l'es-
quena i els costats, és més
clara als exemplars yells
sobre tot a davant l'aleta
dorsal de manera que el

cap pot arribar a ser d'un
blanc pur. Les aletes són
negres i puntarudes. I tal
vegada el que ens sor-
prengui de principi, tret
del seu tamany considera-
ble, sigui la seva absència
del bec, que estam tan
acostumats a veure els do-
fins. El cap és, idò arredo-
nit, completat amb una
lleu protuberància al front.

L'exemplar trobat a Cap
Salines, degut a l'estat de
descomposició en qué es
trobava, feia difícil de de-
terminar el color de la
pell, pert) per les seves di-
mensions, quatre metres
vuitanta centimetres, la
configuració del cap amb
absència de bec, les aletes
puntarudes i esmolades
ens fa pensar que es tracta
d'un exemplar de doff
gris. Pel seu amany, vui-
tanta centimetres més
gran que la mitja ens fa
pensar que devia ser un
exemplar bastant yell, i
cal aventurar que la seva
mort fos per causes natu-
rals.

Pep Estelrich



dies i coses / 11

Festes de Sant Miguel Calonge 90

Programació dels actes a celebrar els dies 22, 23, 24,
27, 28, 29 i 30 de setembre i 7 d'octubre sota el patrocini
de l'Ajuntament de Santanyí.

Dissabte, dia 22
A les 17,00. Començament del III torneig de futbolet

amb la participació dels equips: Santanyí, Es Llom-
bards, Cas Concos i Calonge. (Veure programes apart).

A les 18,30.1 Cursa popular «Sant Miguel»

Diumenge, dia 23
A les 15,00. Autocrós (Veure programes apart)

A les 17,00. Festa de la tercera Edat. Missa d'acció de
gracies. Inauguració, en Es Molí de l'exposició PAPERS
ANTICS, patrocinada per la Conselleria de cultura del
govern Balear.
Ballada folklòrica per l'agrupació local de balladores i
balladors.
A continuació refresc per a tothom, obsequi de «La
Caixa» Cala d'Or.

A les 21,00. Obra de teatre. El Grup de Teatre «Bona-
. ventura» guanyador del III certamen de teatre de Con-
seil-1990, representara l'obra POBRES CASATS de Lluis
Segura. Patrocina «PREFAMA» S.A.
Dilluns, dia 24

A les 21,00
Torneig de futbito
Dijous, dia 27

A les 20,30 -
Partits finals de futbito

Divendres, dia 28
A les 20,00 Arborada de bandera amb repiqueig de

campanes.
A les 21,00 Festival infantil amb l'actuació dels «HER-

MANOS GARCE»
A les 22,10 Revetla, ballada popular; intervendra MU-

SICA NOSTRA i sonadors i balladors de la contrada.

Dissabte, dia 29

FESTIVITAT DE SANT MIQUEL ARC2kNGEL
A les 10,30

Ofici Major amb sermó pel P. Antoni Oliver C.R.. Presi-
dira la Concelebració el P. Antoni Martorell T.O.R.

Després de l'Ofici, benedicció del nou orgue amb la
interpretació d'algunes obres a càrrec de l'organista
Arnau Reiiés , i presentació del llibre «ROMERIA DE
DIA 4 D'OCTUBRE DE 1876» de Miguel Jaume Adrover
«Es Majoral». Farà la presentació Miguel Pons.

A continuació refresc per a tothom.
A les 16,00 Finals del torneig de tennis.
A les 17,00

bmençament del V torneig de basquet amb la partici-
pació dels equips: Joan Capó, La Salle «A», La Salle «B»
i Calonge (Veure programes apart)

A les 21,30

Desfilada de Majorettes i patinatge artistic a carreg del
Club Patin Palma.
Diumenge, dia 30

A les 11,00
Finals del V Torneig de basquet .

A les 16,00
Recorregut incbgnite: Grups de tres ò quatre. Primer

premi, una porcelleta, segon premi 6 botelles de vi i 3
de xampany i tercer premi una ensalmada i 2 botelles
de xampany. Inscripcions mitja hora abans a la plaça.

A les 16,30
Jocs per a nins i nines. Corregudes de cintes, trencadis-
sa d'olles, corregudes i «jinkama» amb bicicletes.

A les 21,00

Obra de teatre. PAGESOS I CIUTADANS original de
Catalina Rigo Estelrich interpretada 'Del grup POU DEL
REI de s'Alqueria Blanca.
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Dimenge, dia 7 d'octubre
A les 10,30

Partit de futbol petits: Es Llombards - Dies i coses (Ca-
longe)

A les 11,30
Partit de futbol casats contra fadrins
Després monumental paella per a tots. Per poder-ne
participar sera imprescindible aconseguir els tiquets co-
rresponents.

Nota: La comisió organitzadora d'aquestes festes es-
pera la col.laboració de tots. També es reserva el dret
de modificar el programa així com declina qualsevol
responsabilitat dels esdeveniments que es puguin pro-
duir durant les festes..
PESCA AMB «BOLENTÍ» SANT MIQUEL 90

- dia 23-9-90
només se pot emplear'el bolenti.
Exclussivament per colongins.
Maxim 3 tripulants per barca.
- Se contara:
a) Kg de peix per barca
b) n° de peixos per barca
c) Les dues quantitats se dividiran pel nombre de tripu-
lants de cada barca.
d) Es a dir, la competició sera entre les disantes bar-
ques.

e) guanya la barca amb la mitja de a i b més alta.
- Durada del concurs:
a) sortida a les 7 de la ma tinada a Cala Llonga.
h) entrega de la pesca al mateix lloc a les 11'30.
- La pesada i reconte se faran a Calonge.
- Inscripcions al «Bar Telefons», fins dia 20-9-90.
- Per informació posau-vos en contacta amb s'organitza-
dor, en Toni Ganxo «Mecanic»

En poques paraules

Final de Temporada
Ahir mateix va ser el darrer concert. De la tempora-

da, clar. I era la primera. Això suggereix un balanç que,
a la vista dels resultats, ha d'esser forçosament positiu.

El passat trenta de setempre estrenàvem, oficialment,
Orquestra. L'Orquestra Simfònica de les Balears «Ciutat
de Palma» -la nostra primera formació musical profes-
sional- donava les seves primeres passes recreant les
obres de Schubert i Mendelssohn, i acompanyant la
prestigiosa Teresa Berganza. Des d'aquells primers com-
passos, amb evidents i lògics nervis, horn ha anat cre-
mant etapes progressivament i superant els entrebancs
humans i tècnics. Assaigs, masters de perfeccionament,
concerts de programa, altres d'esporàdics dins i fora de
les IIles; contacte amb directors convidats, amb solistes
de fama reconeguda... tot un bagatge d'activitats que ha
propiciat que aquella expectativa inicial, amarada d'es-
perança, hagi esdevingut ferma realitat. I encara hi ha
promeses d'amillorament, altra en marcaria!

Els promotors -Comunitat Autônoma, Consell insular
de Mallorca, Ajuntament de Palma-, en triada quasi im-
possible, han sabut oferir-nos un producte cultural de
primera qualitat. I de primera necessitat; no tot han
d'esser urbanitzacions, camps de golf, autopistes i altre
tipus de degradació. Hi ha valors, no crematístics, que
no sempre es reconeixen, pert) que la persona necessita
per al seu desenvolupament intern. I, per aquesta vega-
da, l'han encertada... podria servir d'exemple?

Biel Massot i Muntaner
15 de juny de 1990

(Per a la Premsa Forana de Mallorca)
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_ea noOtra gent
Es Patró Martina

Es patró Andreu Martina ens ha
rebut a ca seva, i ens ha obert als
seus 96 anys, la caixa gran dels seus
records. Records que donen fe de
temps passats del que en fou testi-
moni. Recorda especialment aquells
anys durs de la post-guerra, en qué
els mallorquins malviven amb els
guanys del contrataban. També ha
estat testimoni dels canvis que han•
transformat tan radicalment les cos-
tes mallorquines, i l'ambient mari-
ner en el que ell va haver de treba-
llar dur. Recorda temps de yells rua-
rins i de costes netes, travessades
molt de tan en tan per aquells xe-
becs tan nostres, aquells pailebots o
més rararnent per qualque vapor.

Ell va ser un dels primers resi-
dents a Porto Petro, i avui veu com
cada dia la torrentada de turistes,
iots i apartaments enterren més i
més endins el Porto Petro que enca-
ra viu en el seu record.

VOCACIÓ MARINERA

Aqui dalt hi havia una possessio-
neta que se deia Na Martina, i d'a-
qui ve que a noltros ens diven Mar-
tines. Perquè mon pare hi estava, hi
quan era al.lot el feien guardar ca-
bres a sa vorera de mar.

Ell fent de cabrer, veia passar
«barcos», que sempre en passava
qualcun, en aquell temps en passa-
ven més pocs, ara passen a «vapor»
i fan via, i ell allà s'encortava mi-
rant-los. Un dia va dir a son parc:
-Mon pare, he pensat de fer-me ma-
riner.
Son pare quan el va sentir l'hi va
dir:

-Mariner quiguer.
-No, no, no, jo hi pensat hé hi no
m'heu d'aturar.
-Si te'n vols anar, ves te'n pen) no a
gust meu.

I així que un dia va agafar un pa-
rell d'espardenyes noves amb sa

ma, i parteix descalç, amb comptes
de posarles-se en arribar a Ciutat,
no hi havia estat mai per() sa carre-
tera li va dur. En aquell temps tot-
horn hi anava a peu, però passat
Llucmajor va trobar un pagès amb
un carro que el va dur un bon tros.
Quan va ser a »palma va anar cap
en es moll a demanar feina a ses
barques. Sa qUestio és que mon pare
se va embarcar i va aprende s'ofici
de mariner.

ARRIBADA A PORTO PETRO.
EXTRAIENT EL FERRO D'UN
NAUFRAGI.

A Porto Petro no hi havia altre
pescador més que mon pare. Sa pri-
mera casa que hi havia era C'an So-
leret que era d'un home de C'as
Concos. I llavors en Pel.lo va fer
una altra casa.

Aquí devora Cala Llonga va en-
vestir un vapor i es va fonar. Mon
pare que estava a n'es Port de Fela-
nitx, va venir a fer feina amb en
Pel.lo en aquest vapor per vendre es

ferro.
A Porto Petro no hi havia més

que una caseta que era de Ca'n Ge-
rrer. I com que ells només hi venien
en s'estiu qualque dia, mon pare els
hi va demanar si li podien deixar
estar, per no haver d'anar cada dia
a sa Curiablanca a on hi estava mu-
ma re.

A n'es vapor mon pare estava
dins sa barca i un busso feia feina
amarrant es ferro, perquè es «barco»
estava esclafat, i lo que no podien
desferrar li tiraven coets fins esmi-
car-lo.Mon pare posava el fero a
dins sa barca i el duia a sa vorera
en es Caló de SA Calera.

A aquest «barco» se coneix que
devien anar gats perqué envestir de
sa manera que varen envestir. Ja va
deixar mitja quilla a sa Punta de Sa
Galera i va envestir just de front a
una cova que hi havia allà, i que
després noltros l'hi deiem sa Cova
des Vapor. Noltros amb un vidre
veiem es bocins de ferro que mon
parc i es bussos varen deixar, ja que
no el varen treure tot, perquè no de-
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vien guanyar lo que tocavajo hi
vaig enganxar moltes xerxes allà.

Quan es va acabar sa feina en es
vapor mon pare va decidir ferse
pescador, va armar un parell de pa-
langres, una barqueta de 26 pams i
estàvem a sa caseta de C'an Gerrer,
per no res, mós que quan venien
qualque pic els hi donaven peix a
voler.

Hi varem estar molts- d'anys en
aquesta caseta, fent feina amb sa
barca que no era gaire grossa, ja que
mon pare era tot sol amb ets al.lots
petits, i per manejar una barca al
rem i a la vela ha de ser lleugera.

Quan jo tenia vuit anys ja anava a
ajudar a mon pare amb es meu
germa Miguel, tenia un altre germa
més gran que nomia Tomeu, peró
com que es tres al.lots no cabien
dins sa barca, mon pare el va enviar
a fer feina a una altre barca en es
Port de Felanitx. Llavors varem
pensar de fer una casa aquí, que es
aquesta que ara es d'en Rafel Saba-
ta ret.

CONTRABANDISTES

Hi va haver un temps que es ma-
llorquins anaven a Alger a cercar
tabac. Alger es un port que es molt
avinent des de Mallorca i una vega-
da que una barca sortia cap allà, es
patró va dir a mon pare:

-Andreu m'has de deixar s'al.lot.
-No, es massa jove i jo el necessit.
-Que no, tu pots passai amb un

altre que tens i jo en tenc un de s'e-
dat des teu i se faran companyia.

-Be idó duel-te'n.
I així va esser com vaig partir a
anar d'estraperlo als setze anys. De
llavors ença vaig anar- coneixent bar-
ques i gent, i vaig tornar moltes ve-
gades a Alger amb aquest patró
amb sa seva barca, una barca petita
i xereca, que ara jo no hi voldria na-
vegar, pere ells que eren yells i hi
estaven acostumats. Quan va fer
mes d'un any que anava amb ells
anant d'estreperlo, mos varen aga-
far. Pere) varem dur sort que mos
varen tormar amollar perquè en
aquell temps, segons com era a tem-
porades hi havia ordre que si s'aga-
fava una barca d'estreperlo, els du-
gesin a sa presó. Per() aquesta vega-
da no tenien ordre de presentar-nos,
així que mos varen dir anau-vos-ne
i direm que en trobat sa barca aban-

donada. Es que mos va agafar era
un espia secret que feia feina per
una companyia que no era des go-
vern i que se dedicava a perseguir
estreperlistes. Ells tenien una barca
que duia motor i com que noltros
no en duiem tot d'una mos varen
deixar a Cabrera i de Cabrera un
pescador mos va dur a sa Colonia i
d'allà cada un a casa seva amb ses
mans buides, va anar bé encara que
no mos varen dur a sa presó.

En aquell temps ja guanyavem
setze duros per viatge, si el feiern
en quinze dies setze duros, si el
feiern amb vuit dies setze duros,
com que anàvem a la vela hi havia
vegades. que anàvem i tornàvem
amb vuit dies i a vegades segons es
temps n'havíem de manester deu,
quinze o més dies per anar i tornar.

Llavors jo ja era més gran, i varen
fer barques més grosses amb motor,
i les banderavem d'angles perquè
d'anglès podíem entrar aquí si im-
portava i no mos deien res, i si ha-
guéssim duit bandera espanyola
mos haguessin registrat. Record un
temporal molt gros que mos va obli-
gar a entrar a port. Varem entrar
posta de sol, que la mar mos menja-
va, ja haviem tirat una gerra d'oli
per popa, quan venia un cop de mar
molt gros, duiem una esponja ama-
rada d'oli fermada a una corda i l'a-
mollàvem trenta braces. Sa taca

d'oli feia rebentar més de la meitat
es cop de mar, trenta braces lluny
de sa barca, i així quan mos arriba-
va el podfen aguantar, encara que
així i tot embarcavem molta d'ai-
gua.

Aquest dia mos varem salvar per
una sort, perquè venia una altra
barca quatre hores darrere noltros i
a Cap Salines un cop de mar la va
trabucar. Alla hi havia poca aigua i
la mar feia més es carro. Tots se
varen perdre fora un, eren sis i
només s'en va salvar un perquè un
cop de mar el va tirar a dins una
mata i quan s'aigua s'en tornava, va
quedar aferrat a sa mata. Noltros
havíem carregat en es mateix barco
davant d'ells, i varem passar entre
Cabrera i Mallorca sense veure
terra, però mos ne temerem que la
mar feia altres coses, i varem pensar
que alla hi havia poca aigua, i varen
girar, i varem fer per fora. Al cap
d'una bona estona varem tornar
amollar de cap aqui, i ja varem co-
neixer ses penyes, i varem entrar
dins Porto Petro i varem fer fondo,
jo tenia sa dona aquí i els vaig dir:

- Ara ja vos ne podeu anar, ja no
m'embarcareu, me salvat i no m'em-
barcareu encara que em mateu.

I així que varem avissar en Bono
de Felanitx, que era l'amo de sa

barca, i es Xorret perquè venguessin
a descarregar. Pere) en Bono mos va
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dir que no tirassim cap sac a terra,
perquè hi havia en Jana i un parell
d'espions i mos prendria es «gene-
ro» que estava segur a dins sa
barca, i que al sen demà el descarra-
gassim a S'Algar, en es Port de Fela-
nitx. Es patró em va dir que no me
podia deixar perquè no se podia
presentar a Palma si li faltava un
mariner. Així que em vaig tornar
embarcar, però quan vaig ser a
Palma no vaig voler tornar-hi més
amb aquesta barca.

Una altra vegada amb un veler
abanderat, també, d'angles ha viem
d'anar devora Alacant a descarre-
gar. Quan varem esser allà, bé i rem
fer senyes, però no veiem resposta, i
es patró va dir que amb so bot
anassim a veure que passava. Vaig
partir jo i un altra, i quan varem ser
a terra, pec bot a damunt una tenas-
sa i vaig anar a guaitar a dins d'una
cova que hi havia. Amb això varem
sentir dos «tirs» i s'altra que estava
dins es bot va partir, sense esperar
ningú, cap a sa barca. I jo vaig que-
dar amagat a dins sa cova a baix
d'un penyal molt alt. Quan vaig
veure que sa barca partia, vaig pen-
saT -Ja l'hem feta, ja estic perdut-. I
tota sa nit vaig estar arrufat a dins
sa coveta, be en feia de pensaments,
però no en feia cap que me vengués
be.

L'endemà demati vaig veure un
pastor que guardava ovellles, i vaig
sortir i li vaig dir:

- Bono, m'haurieu de dir a on
som, perquè he vengut a cercar
crancs i m'he perdut, ara no veig sa
barca i no sé cap a on prendre.

- escolta -va dir aquell home- tot
això són mentides, jo ho sé tot, per-

que som es que
però quan vaig
haver d'anar-me'n

- Bé, idò ja me
fer.

- Que hem de

esperava sa barca
sentir «tirs» vaig

direu que hem de

fer! Has de venir

VI TABACS
L'ESTANC
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amb jo.
I així em va manar cap a una pos-

sessió a on hi havia mes de quaran-
ta homes amagats a dins sa palla.
Aquests eren es que havien de des-
carregar sa barca. Vaig estar tot el
dia amb ells i l'endemà dematí
l'amo em va acompanyar fins a Ala-
cant i alla un senyor em va donar
roba i unes espardenyes amb vetes,
i em va pagar el passatge d'un
vapor que anava a Alger.

Quan hi vaig arribar tot d'una
vaig veure sa barca amarrada, que
m'estava esperant perquè suspita-
ven que a terra hauria trobat ajuda.

Però aquest pic la vaig correr,
perque jo tenia devuit anys i no
sabia ben bé com acabaria es rema-
nat.

ES FA PESCADOR

Ja estava cansat d'anar pel món,
tenia una filla i sa dona es va posar
ben contenta de que ho deixas. Jo
havia arribat a dur un paper de mil
pessetes, i en aquells temps n'hi
havia pocs, no era com ara, conta-
vem en cèntims i amb pessetes. Ara
compten lo més poc en papers de
mil pessetes, bé va, val més així.

Quan em vaig desembarcar vaig
pensar que havia de fer, i vaig dir,
provaré de pescar perquè de petit
havia pescat i ja en sabia. Vaig
armar una barqueta que era d'un
Felanitxer que la tenía a dins d'Una
portassa. Era una barqueta de vint
pams, vella i foradada. La vaig arre-
glar un poquet i vaig armar un pa-
rell de xarxes.

Fent de pescador vaig vendre
peix molt d'anys. A.vegades n'aga-
fava de més i l'havia de vendre o
l'havia de regalar. Era mal de ven-
dre perquè havia de correr a peu i
Cala D'or de tot d'una no hi era.
Prenia per Son Perdut cap a Calon-
ge, S'Horta i Es Carritxó. Així com
trobava cases obertes els demanva
si volien peix, a moltes cases me
deien: -en compraria però no tenc
doblers- i moltes vegades l'havia de
regalar o dir: -ja el me pagareu- per-
què eran cases pobres i jo veia que
si els regalava es peix i en menjaven
encara que no el poguessin pagar ja
era qualque cosa, perquè tanmateix
jo l'havia de perdre, l'havia de tirar
o l'havia d'enterrar, amb una parau-

la no el podia estojar, perquè no era
com ara que tot d'una quan l'agafan
el posen a sa gel.

Llavors vaig arribar a comprar
una bicicleta per anar a vendre es
peix, hi vaig esquinsar moltes sene-
lletes en es manillar, però quan vaig
retirar sa bicileta, vaig reparar que
es «tubo», alla a on les penjava,
s'havia arribat a foradar.

VELLS MARINS

Veils marins, n'he vist un mai. I
això que n'hi havia molts.

Aquí en es Caló d'es Llamp, jo
tenia ses xarxes calades, i hi anava
bogant d'esquena a es capser, i
quan hi vaig esser aprop que me
vaig girar, vaig veure sortir un yell
marl a ran de sa barca, duia un cap
roig en sa boca. Jo vaig pegar grapa-
da a es ganxo per pegar-li un toc,
però en so renou es yell marl se va
enfonyar.

No n'he vist d'altre mai, però
adesiara m'esqueixaven ses xarxes.
Ara no n'hi ha. No hi ha cap xarxer
que digui - avui he tengut es vell
marl-. Es forats que fa es yell marl

són coneixedors, perquè amb ses
mans agafa sa xarxe i amb sa boca
es peix, i fa tres forats, un de gros i
dos de més petits, mentres que un
doff fa més mal 'Duque esqueixa
més sa xarxe.

Mon pare ja me contava que es
veil marins, ponien en terra o da-
munt s'arena. Aquí a Sa Barca Tren-
cada, fent de pastor amb ses cabres,
un dia en va veure un que estava a
terra. Ell va anar corrents per pegar-
li una garrotada, per?) s'animai sa
va fer por i s'en va anar cap a la
mar, i aviat hi va esser.

Es que jo vaig veure era com un
home de gros i es cap era com es
d'un ca de bou amb sa boca molt
serrada.

Ara no sé que s'han fet es yells
marins. Amb tants de ports i bar-
ques com hi ha ara, o tantes coses
com hi tiren a la mar, perquè a la
mar hi tiren molta de brutor, no pot
anar be mai així, ses platges també
estan tan plenes de gent, tant aquí
com en es continent, que aix ò no sé
com pot acabar.

Pep Estelrich i Vadell



dies i coses / 17

«Els nostres noms dels carrers» de Miguel Barceló i Vidal

Bones tardes i bones festes de
Sant Jaume, amics tots.

Quan estava ocupat en quefers de
santanyinerisme, el matí del Carme
i dels pescadors, a la vorera de mar
sens veure la mar, qui t'ha vista i te
veu mar meva, es presenta Miguel
Barceló i Vidal. Per la seva condició
de jutge em va imposar la seva pre-
sència... Miguel Barceló venia amb
papers i ja se sap... Efectivament
Miguel Barceló no triga en tranqui-
litzar-me pert), a la vegada, intran-
quilitzar-me. Miguel Barceló, amb
bones paraules, em demana de pre-
sentar-li Els nostres noms dels ca-
rrers. .així de dal'. publicat sota el
patrocini de l'Ajuntament.

No som dels que acostumen dir
no a ningú i menys a un amic i
menys si l'amic és de Santanyí i
àdhuc si el treball és Santanyí i San-
tanyí ho pot ser un poemari, una
novel.la, un llibre d'arqueologia, de
toponímima, una biografia d'història
i història són els noms dels carrers
de la vila, ara mateix historiat per
Miguel Barcoló.

Ja sabia de l'amor de Miguel Bar-
celó a Santanyí perquè d'adolescent
en • va donar proves a l'enyorat
«Santanyí« escrivint La Plaza
Mayor en una tarde de domingo,
datat el 1959 i altres proves patentit-
zen la seva dèria a les pagines d'a-
quell altre paper mostrat i finat tan
jove, «Sal i xeixa», a on va escriure
sobre festes, tradicions, história, el
Rector Llobera, les bandes de músi-
ca, l'orgue de Jordi Bosch i nostre,...
i de bona hora enceta el tema dels
carrers, tema assaonat i acaronat i
que ara, amorosit, ofereix els fruits
madurs perquè a la taula festívola
de Sant Jaume els assaboriguem.
Simplement, jo vos acompanyaré a
la taula parada per Miguel Barceló
amb tovalles de fil.

Els nostres noms dels carrers
principia amb una Introducció per
explicar et que s'entén per poble i
afirmar que cada generació, dins
cada época, ha fet la tasca de donar
formes noves al poble; mai no defi-
nitives i sempre en evolució cons-
tants... La gent fa el poble i li dóna

noms. Santanyí és fet de pedra, de
pedra d'aquí... Però sobre la nostra
pedra, a més hi ha noms escrits per
a senyalar els carrers i les cases...

I Miguel Barceló es dol, com tots
els historiadors preocupats per San-
tanyí, de la manca de pergamins i
papers a l'arxiu municipal perquè la
nit del 2 al 3 d'octubre i tardor de
1868, allò que era la nostra història
escrita es convertí en flamarada atia-
da per mans d'homes i sols en resta
de la nit ferotge el testimoni de
L'Agnum stantem, del frintispici
de la sala vella i avui encastellat al
saló de juntes. No tenim arxiu,no
tenim documents antics on se sedi-
menti el nostre ésser santanyiner
continuació d'aquell altre ésser fa-
miliar de les nostres pedres ciclò-
pies, ara mateix sacrilegament expo-
liades. De totes maneres no per falta
de documentació som un poble més
jove, sens història. De les cendres
del Santanyí socarrimat i de l'alt fo-
gar() reneix un altre Santanyí el ma-
teix 1868 i és a partir d'aquesta data
que Miguel Barceló comença l'esca-
rada.

L'única font d'informació han
sigut les actes municipals... diu i
principia la petita història de cada
carrer, de cada Maça oberts i reto-
lats vers les darreries del segle XIX
fins els anys cinquanta contemplant
els variats i suggestius esdeveni-
ments de la història nacional, que
també és la nostra. No repasaré tots
els carrers estudiants sinó alguns
com a mostra del que són capaços
les generacions dels homes politics,
quan regolfa l'aire del seu triomf.
Hi ha carrers víctimes de l'imperia-
lisme dominant a cada época i en
cada forma de govern que capgiren
els noms que vénen marcats per
una persistent inestabilitat.

Esga urdem alguns exemples.

- Carrer den Serena, no oficial,
passa a calle del Huerto, 1897, a
calle Alfonso XIII, 1906. A partir del
1913, any de la instal.lació de la ca-
solana farinera del poble el nomena
carrer de sa Farinera. Amb la II Re-
pública es dira Fermin Galan. Amb

el Movimiento Nacional, José Anto-
nio Primo de Rivera i el 1987 i amb
molta destresa, hi ha que dir-ho
torna a carrer de sa Farinera vella.

- Una altra model. Sa Placeta de
s'Escola, l'escola del mestre senyor
Sebastià Tomas i Ferrando, pendent
d'un homenatge, en servici fins el
1931, que es trasllada a s'Escola
Nova, s'Escola Graduada. L'Escola
vella fou esbucada el 1978. Amb la
dictadura de Miguel Primo de Rive-
ra la placeta va prendre aquest nom.
E. 1931 de la República. Amb la
Guerra Civil es rebatiada per Gene-
ral Goded i amb la democracia,
Plaça de la Constitució.

Cada carrer té la seva histoqta.
Tres sentits té el carrer de Sant An-
dreu -torn a dir que m'agradaria
veure reivindicta el carrer de ses fi-
loses, tan elegantement escrit sobre
una façana color de camelia seca-
ició a un d'ells li posaren carrer del
Rector Danús, el 1927, i no progresa
ma i. •

Curiositats no en manquen. La
calle de Julian es digué de cal Reict
a l'any 1888. El carrer major el can-
viaren per carrer de Sebastian Vila,

el 1927 i el 1937 s'acorda que es di-
gués Calle de Sebastian y Miguel
Vila Hnos. Tampoc progressa.

La Plaza de la Cruz és la Plaza
del pintor Francisco Bernareggi, des
del 1928 i ja llavors no ho feren a
gust de tots.

El carrer des Centre fou abans ca-
rrer de sa Presó i els veïnats protes-
taren. La costa d'en Verger es con-
creta per la del Bisbe Verger... i així
fins historiar els carrers que han so-
fort mutació i amb les possibilitats
de nous canvis subjectes als gusts i
voluntats diguem-ne oficials. Són
els carrers amb noms subjectes als
papers.

Romanen carrers amb noms po-
sats pel poble. Carrer del Sol, carrer
de ses Parres -amb l'evocació de la
última parra callejera de Bernareg-
gi- carrer de la Pau, de sa LLuna, de
cas Majoral, des Cós de la mar, pla-
ceta de sa Porta Murada, placeta de
la Canal,... noms -diu Miguel Barce-
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16- que han resistit el pas del temps
i les influències politiques o cir-
cumstancials d'un moment.

Noms que han resistit i haurien
de resistir mentre Santanyí .conservi
la seva condició de poble i si arriba
el cas d'haver de donar noms a ca-
rrers nous pensem amb els santanyi-
ners de sempre, amb els llocs que
serven un nom que els ve de l'avior
i que està en les mans d'avui no
oblidar-los com no s'han d'obliclar
els santanyiners il.luestres que no
són sols els de la galeria del fills
il.lustres de la Sala sinó els de mes-
tres d'obres, mariners, conradors,
mestres d'aixa, intel.lectuals,...

Miguel Barceló fineix amb una
Conclusió, que jo estalon de molt
bon grat i no d'ara sinó de fa anys,
recalca Miguel Barceló però quan
aquest nom ens ve imposat des de
la llunyania, amb molt de respecte
per aquests personatge, el poble
tanmateix no l'assumeix com a cosa
seva i sempre és un nom artificial.

Siem fidels a la nostra condició de
poble i a la seva llengua i a la seva
cultura i a la seva història. Farem
poble si fèiem Santanyí. A l'hora de
la veritat facem u com una espiga
de la nostra xeixa, tant d'un any
prim com de pluges fecundes, i vos
ho dic sense rancunia ni odi sinó
amb parules planeres i netes de qui
estima amb un desesperat dolor
aquest Santanyí, el nostre, dissortat
i encantador, abandó dels deus i
plaer de la natura.

Miguel Pons
Festes de Sant Jaume

Juliol del 1990

(*) Aquestes paraules foren pronuncia-
des per Miguel Pons amb motiu de
presentar «Els nostres noms dels ca-
rrers» de Miguel Barceló i Vidal, el 21
de Juliol de 1990, a la casa de Cultura,
de Santanyí.
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Vallbona de les Monges. Lleida
Situat a la part més oriental de la

província de Lleida i en un dels
confins de la Baixa Segarra, arxidiò-
cesi de Tarragona, es troba el muni-
cipi de Vallbona de les Monges.

Aquest municipi, reb el nom del
monestir de Santa Maria de Vallbo-
na, adscrit a la branca femenina de
l'observança comuna de l'orde del
Oster.

Com ho indica el nom «vall
bona», el vell cenobi s'aixeca en la
mes fertil de les valls, totalment de-
dicada al bosc i al conreu, que deri-
ven de la serra del Tallat, fita natu-
ral i divisió entre les conques hidro-
gràfiques del rius Sebre i Francolí i
entre les províncies de Lleida i Ta-
rragona.

Dient que el monestir cistercenc
de Vallbona es el centre neuralgic i
vital del petit nudi urbà, no es diu
sine una part de la veritat. El poble
de Vallbona de les Monges ho deu
tot al monestir: l'origen com a tal, el

, nom, la fama, la qualitat de munici
-pf parrequia, les terres bones, el

cabal d'aigua potable i, un fet ben
curies, fins la titular de l'església,
posada sota l'advocació de Santa
Maria Assumpta, la qual es alhora
pa trona de l'orde cistercenc, del ce-
nobi i del poi*.

El monestir va ésser fundat per
Ramon de Vallbona, conegut també
per «Sant Ramon de Vallbona», que
vingué a aquests paratges solitaris a
dur vida de penitent.

Fundat al segle XII (vers el 1153),
va ser dels primers monestirs feme-
nins de la Confederació catalano-
aragonesa i un dels primers, també
a seguir aquella genuina expressió
de l'ideal monastic que, diferent-
ment de Cluny, es manifestava per
l'amor al silenci, a la pobresa i a
l'austeritat artística.

Devers el segle XIV, l'abadia
aconseguí el maxim d'esplendor,
(=Juan el rei Pere III el Cerimoniós
atorga a l'abadessa la baronia de
Vallbona, (flue comprenia la jurisdic-
ció civil i criminal de tretze pobles
veins. Aquesta, nomenava els batles,
els quals li juraven homenatge.
Aquests privilegis feudals, duraren
fins a mitjan segle XIX. 'Lambe os-

tentava	 jurisdicció	eclesiàstica,
doncs nomenava els rectors i vicaris
de la seva baronia.

El poble en sí, neix a partir de
1573, quan alguns pagesos que cui-
daven la terra de l'abadia, anaren
comprant terrenys, i establint-s'hi,
tal com ho recomena el Concili de
Trento, que mana que els convents
de monges no estiguien en llocs so-
litaris.

Cal esmentar, que el rei En Jaume
I, el Conqueridor (recordem que fou
el qui conquerir Mallorca), estigué
vinculat íntimament al monestir,
tant que la seva segona esposa, la
gran reina Violant d'Hongria, i llur
filla, Sança, el van triar com a lloc
de sepultura.

Referent a l'aspecte artistic i ar-
quitectònic, el monestir es d'una be-
Ilesa extraordinaria. D'estil romànic,
en transició al gòtic. Val la pena vi-
sitar-lo.

Dire, també, que, pressumible-
ment, els Vallbones mallorquins són
oriünds d'aquelles precioses terres.

A un que li agradi un poc la his-
teria i l'arquitectura, el convit a fer
la famosa «Ruta del Císter», que
compren els monestirs catalans de
Poblet, Santes Creus, i Vallbona de
les Monges. Quedarà entusiasmat! I
a més, si es Vallbona de llinatge,
pedra indagar sobre els origens de
la nostra familia.

Josep Adrover i Vallbona



dies i coses / 20

Rondalles del terme
Aquesta rondalla es l'Unica que Mossèn Alcover va

recullir al terme de Santanyí, i diu que li va contar un
calongí. Es la llegenda popular dels fets que tingueren
lloc al castell de Santueri, un dels darrers focus de re-
sitència àrab a Mallorca, durant la segona estada del
rei en Jaume I a l'illa.

Record que quan era petit el padri Jaume la me con-
tava, i no fa gaire la me va contar un alaroner, mestre

Antoni Crespi, a la vila de Prada del Conflent, a Cata-
lunya Nort, referint-se al Castell d'Alaró.

Juntament amb la rondalla, la qual le hem treta del
darrer tom de les rondalles d'en Jordi des Racó, repro-
duïm un dibuix que el mateix Alcover va fer del caste-
lls de Santueri l'estiu de 1879.

Jaume Vallbona
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PRESA D'ES . CASTELL DE SANTUERI 1

Ja sabeu a on és aquell castell.
Anant de Felanitx cap an es port, primer tro-

bau es puig de Sant Salvador i lave) es castell, un
puig coronat d'un grandiós penyalar que es moros
el feren castell, i en via ninguna els ho pollen pren-
dre, en no esser per fam, després de sa venguda del
rei En Jaume.

Es cristians els hi tenien ben mal a pler ala
dalt, i no tengueren altre remi que fer-los una enga-
llada per treure-los-se d'aquell puig.

Varen compondre de fer un gran ball dalt s'era
de la Badalona, que cau baix d'es castell a sa banda
de la vila, confiant que es moros s'hi embadalirien
mirant ballar, perque n'eren molt afectats, i així
els envestirien per s'altra banda, pegant-los de cop
descuit.

Aixi ho feren, i ja ho crec que tots es moros de
cop ja else tengueren badocant a sa barbacana d'es
castell, cuidant-se a treure ets uis d'embadalits amb
sos bots i revolts de ses balladores felanitxeres, que
nave) ja en volien amb qui alenava per ballar fi i
garrit.

Tot etcisats i bruixats amb so ball, ses darreres

M'ho contaren mon pare, un homo de Calonge i un parell
de felanibcers. Ho conten molt a Felanitx i Manacor.

que tenien es moros de que es cristians los hagues-
sen d'envestir! figurant-se que tots eren a veure
ballar.

Es comptes foren ben errats, perque es cristians,
com veren sa seva bona, envestiren es castell per
s'altra banda, i per amunt com estels!

Com es moros se'n temeren, es cristians ja else
foren damunt, i no else quedà altra defensa que ti-
rar-se da dalt a baix des penyal.

Es primer que s'hi amola va esser enfonyant es
cap dins una aufabia, cregut de que així no es f a-
ria mal.

Com se suposa, ell i s'aufb.bia i s'aufAbia i ell se
feren mil benes com pegaren abaix.

Ets altres dalt cridaren:
—Que no t'has fet mal?
—No gens — va dir un porqueret que justament

era per ala darrera sa guarda, i ho senti i se va
creure que le hi demanaven a ell.

Es moros, creguts de que era aquell de s'aufAbia,
en cercaren una de ben gran cada un, hi enfonyen
es cap, i s'hi amollen dalt a baix d'es penyal ben
rabents.

I què havia de succeir més que una trencadissa
espantosa d'auffibies, i una esclafadissa feresta de
moros, que no en romangué cap per contar-ho.

Si hi anau per ala, encara veureu una estesa
de tests i qualque os çntre i entre.
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Declaració Universal dels Drets Col.lectius
Dels Pobles

A finals de maig es reuniren a Barcelona represen-
tants de diferents nacions sense estat d'Europa a l'As-
semblea General de la «Conferència de les nacions
sense Estat d'Europa» (CONSEO) de la qual en va sor-
tir aquesta proposta de reconeixament dels Drets
Col.lectius De ls Pobles, proposta que es fa a tota la
humanitat i Organismes Internacionals.

Publicam integrament aquesta «Declaració Universal
Dels Drets Dels Col.lectius Dels robles» el reconeixa-
ment i respecte dels quals és una utopia, però que en
la mesura que deixi d'esser utopia molts dels mals d'a-
quest món deixarien d'existir.

Preàmbul •

Considerant els progressos aconse-
guits, en particular des de fa dos-cents
anys, a partir de la "Declaració dels Drets
de l'Home i del Ciutadà", en la presa de
consciència sobre la igualtat de totes les
persones humanes;

Considerant que una de les grans
aportacions a la comprensió d'aquesta
igualtat ha estat el reconeixement de la
diferència dels éssers humans per raó de
Ia I lengua, cultura, pertinença a un poble
concret..., com ho va afirmar la "Decla-
ració Universal dels Drets de l'Home"
proclamada per l'ONU el 1948;

Considerant que els drets individuals
a la igualtat i a la diferència només poden
descloure's dintre del poble en relació al
qual cadascú s'identifica;

Considerant que cada poble es fona-
mentalment el detentor dels seus propis
drets col.lectius i inalienables a la igual-
tat i a la diferencia;

Considerant que alguns drets

col.lectius, especialment el dret de cada
poble a autodeterminar-se i els drets que
Ii són connexos, politics, socials, econò-
mics i civics, han estat reconeguts per
diversos "Pactes Internacionals" de IO-
NU:

Constatant que altres drets col.lectius
no han estat encara reconeguts o sufi-
cientment desenvolupats i que perduren
sobre el nostre planeta conflictes i en-
frontaments derivats de la negació o de
Ia limitació de l'exercici dels drets

col.lectius de tots els pobles;

Constatant que aquestes situacions
tenen efectes juridics i politics en l'orga-
nització de la societat humana que
institucionalitzen, en el dret internacio-
nal, desigualtats i discriminacions entre
els pobles;

Constatant que les relacions interna-
cionals actualment es troben monopolit-
zades pels Estats constitufts, els quals
s'han atorgat, en cong'eqüencia, el poder
de determinar el nivell de sobirania de
cada poble, tot i que els pobles siguin els
únics subjectes i font de drets i els únics
detentors de la respectiva sobirania;

Considerant que per assegurar i man-
tenir el seu domini sobre àrees geogrà-
fiques determinades i conservar el mo-
nopoli de decisió en les relacions inter-
nacionals, els Estats han imposat models
institucionals en qué es confonen la ciu-
tadania i la pertinença a un poble, per-
metent-los, amb això, ara de negar l'e-
xistència de pobles,ara de sotmetre'ls,
amb diversos estatuts juridics (autono-
mia, regionalització i altres), a limitacions
de sobirania o a situacions de dependen-
cia;

Constatant que s'han fet esforços per
rebutjar aquesta usurpació, particular-
ment sintetitzats en la "Declaració dels
Drets dels Pobles" publicada a Alger el
4 de juliol de 1976, inspiradora de mo-
viments a favor dels drets col.lectius;

Constatant, tanmateix, que fins i tot
aquesta "Declaració" admet restriccions

als drets col.lectius dels pobles en con-
dicionar-los a la supremacia dels Estats
constituits, especialment a través de la
noció de minoria;

Considerant que per arribar a una
nova etapa en la construcció de l'entesa
entre els pobles i per contribuir, d'aques-
ta manera, a la Pau universal, es indis-
pensable definir, d'una forma intrinsecO.
i completa, els drets col.lectius dels po-
bles i com exercir-los, independentment
de les seves situacions actuals politiques
i juridiques;

L'Assemblea General de la "Confe-
rència de les Nacions sense Estat d'Eu-
ropa" (CONSEU) proposa a tota la Hu-
manitat i als Organismes Internacionals
competents que adoptin i posin en prac-
tica la següent "Declaració Universal
dels Drets Col.lectius dels Pobles":

Preliminars

L'absència d'una definició unánime-
ment admesa del concepte "poble" evi-
dencia que no es tracta d'una noció es-
tatica sinó dinámica. La història mostra
que certes comunitats humanes recone-
gudes com a pobles, han aparegut des-
aparegut, o han ressorgit després en l'es-
cena internacional amb altres caracterís-
tiques. Tanmateix, les evolucions o re-
gressions de les comunitats humanes c
dels pobles no poden, de cap manera,
fundar la negació o la limitació del res-
pecte degut als seus drets col.lectius.
Pertany a les mateixes comunitats
humanes erigir-se, en el curs de la història,
en pobles i, per tant, d'esdevenir subjec-
tes dels drets col.lectius.

La present Declaració té l'objectiu de
definir els drets col.lectius dels pobles i
de precisar, aixi, el concepte de poble.

Títol I. Dels pobles i nacions

Art.1.- Oualsevol col.lectivitat huma-
na que tingui una referència comuna a
una cultura i a una pròpia tradició histò-
rica, desenvolupades en un territori geo-
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Els participants
en la CONSEU

escoltant la lectura
de la Declaració.

gràficament determinat o en altres am-
bits, constitueix un poble.

Art.2.- Qualsevol poble té el dret d'i-
dentificar-se com a tal. Cap més instan-
cia no el pot substituir per a definir-lo.

Art.3.- Qualsevol poble té el dret d'a-
firmar-se com a nació. L'existència d'u-
na nació es manifesta per la voluntat
compartida dels seus membres a autoor-
ganitzar-se politicamenr.

Art.4.- Qualsevol poble gaudeix, d'una
manera imprescriptible i inalienable, dels
drets col.lectius i de les prerrogatives
enunciades en la present Declaracló.

Tito! II. Dels drets nacionals
dels pobles

Art.5.- Qualsevol poble té el dret d'e-
xistir Iliurement sigui quina sigui la seva
dimensió demografica.

Art.6.- Qualsevol poble té el dret d'au-
todeterminar-se d'una manera indepen-
dent i sobirana.

Art.7.- Qualsevol poble té el dret d'au-
togovernar-se, en conformitat amb les
opcions democràtiques dels seus mem-
bres.

Art.8.1.- Qualsevol poble té el dret al
Iliure exercici de la seva sobirania en la
integritat del seu territori.

2.- Qualsevol poble que hagi estat
expulsat del seu territori té el dret de re-
tornar-hi i d'exercir- hi la seva sobirania,
tot respectant els drets d'altres pobles
que, eventualment, es trobin presents en
aquest territori.

3.- Qualsevol poble itinerant que ha
desenvolupat històricament la seva cons-
ciência nacional d'acord amb aquesta
forma d'existència, té el dret a la garantia
de la seva Iliure circulació.

Art.9.- Qualsevol poble té el dret a
expressar i a desenvolupar la seva cul-
tura, la seva Ilengua i les seves normes
d'organització i, per a fer-ho, a dotar-se
de les pròpies estructures politiques,
educatives, de comunicació i d'adminis-
tració pública, en el marc de la seva
sobirania.

Art.10.- Qualsevol poble té el dret a
disposar dels recursos naturals del propi
territori i, si es dóna el cas, de les aigües
territorials que s'hi inclouen, i de valora-
litzar-los per al desenvolupament, pro-
grés i benestar dels seus membres, tot
respectant les disposicions dels articles
17 i 18 de !a present Declaració.

Títol III. Dels drets internacio-
nais dels pobles

Art.11.- Tots els pobles són iguals en
dret.

Art.12.- Qualsevol poble té el dret a
ser plenament reconegut com a tal en el
concert de les nacions i a participar, en
igualtat de veu i de vot, en les treballs
i decisions de tots els organismes inter-
nacionals representatius.

Art.13.- Qualsevol poble té el dret a
establir lliurement amb cada un dels al-
tres pobles les relacions que convinguin
a ambdues parts i en la forma que, con-
juntament, hagin determinat.

Art.14.- Qualsevol poble té el dret a

unir-se a altres pobles, amb formes con-
federatives o semblants, tot mantenint el
dret de trencar lliurement i unilateralment
els acords.

Art.15.- Qualsevol poble té el dret a
beneficiar-se equitativament dels recur-
sos naturals del nostre planeta i de l'u-
nivers, dels avenços tecnològics, del pro-
grés cientific i de l'equilibri ecologic, que
constitueixen el patrimoni comú de la
humanitat.

Art.16.- Qualsevol poble té el dret a
Ia solidaritat, que comporta la mútua co-
operació entre els pobles, l'aplicació dels
principis d'equitat i de reciprocitat, els in-
tercanvis de riqueses naturals, dels aven-
cos tecnològics i dels progressos econõ-
•mics i socials.

Art.17.- Qualsevol poble té el dret
d'impedir la utilització de les riqueses
naturals i dels avenços tecnològics per
a finalitats o en condicions que posen en
perill la salut i la seguretat d'altres pobles
o que comprometen l'equilibri ecologic
del medi ambient.

Art.18.- Qualsevol poble té el dret a
Ia legítima recuperació dels seus propis
béns així com a una reparació adequada,
si es espoliat completament o parcial-
ment de les seves riqueses naturals o
afectat en la seva sobirania o en l'equi-
libri del seu medi ambient.

Art.19.- Qualsevol poble té el dret de
recurs directe davant les jurisdiccions in-
ternacionals en les quais els responsa-
bles han de ser elegits democràticament
per tots els pobles i els àrbitres escollits
i acordats per les parts en litigi.

Tito! IV. Dels drets dels mem-
bres dels pobles
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Art.20.- Qualsevol persona que vis-
qui o no al si del seu propi poble té el
dret a exercir plenament els drets indi-
viduals reconeguts per les diverses De-
claracions, Convencions i Pactes Inter-
nacionals, en la perspectiva dels drets
col.lectius enumerats.

Títol V. Disposicions transitòries

Art.21.- Qualsevol poble desposseït
dels seus drets col.lectius per poders
o estructures imposats amb la força de
les armes o per altres constriccions, té
el dret a recuperar-los a través de les for-
mes que cregui més adients: sigui, quan
esdevingui possible, amb tots els mitjans
institucionals, sigui amb la resistência
passiva, no-violenta o armada.

Art.22.- Qualsevol poble, fins i tot re-
conegut, en la mesura que estigui sot-
mès a situacions de tutela o que com-
portin formes de discriminació, de colo-
nització, en les seves múltiples expres-
sions, o d'altres limitacions de la seva so-
birania, té dret a posar en practice els
mateixos mitjans i recursos mencionats
en l'article 21, per tal d'obtenir la seva

independència i el ple exercici dels drets
que pertanyen a cada poble.

Títol VI. Clausules finals

Art.23.- L'aplicació de la present
Declaració implica la desaparició de to-
tes les situacions negatives o limitatives
dels drets col.lectius dels pobles i la
caducitat de totes les disposicions juri-
diques estatals o internacionals que els
agredeixin.

Art.24.- Els signataris d'aquesta
Declaració es comprometen a actuar per
tal que siguin reconeguts tots els pobles
i els seus drets col.lectius, per part dels
organismes internacionals competents, i
a fi que cada poble hi aconsegueixi la
pròpia representació. Aquests organis-
mes tindran, aleshores, la missió d'asse-
gurar el respecte dels drets col.lectius
dels pobles definits ad i i d'intervenir per
a resoldre les violacionsque puguin colpir-
los.

Barcelona,
27 de maig de 1990

VIDEO CLUB

S'HORTA
C/. Mossèn Martí Sureda, 9

- Lloguer cintes video, sempre amb les
darreres novetats
- Equips de so
- TV i Videos
- Contestadors automàtics
- Radiocassetes de cotxe i equalitzadors
- Montatge i instal.lació

SEMPRE AL SEU SERVEI

BAR NOU

BONES FESTES

Telèfon 65 78 20
C/. Rdo. Antonio Vadell, 2

	
CALONGE
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(planes a cura d'En Miguel Vallbona)

Cura't tu mateix (VI)

Consells pràctics que ens ajudaran als règins explicats als
nombres anteriors

LA BEGUDA. Els àpats descrits
contenen aigua suficient en ells ma-
teixos per a satisfer les nostres ne-
cessitats. Beure aigua a les menjades
hauria de fer-se solament en casos
excepcionals com per exemple des-
prés del consum de cereals, sempre
amb moderació i amb petits golps
per evitar diluir • xcessivament els
sucs digestius, cosa que dificultaria
la digestió. Com a regla general, si
es desitja beure, s'hauria de beure
aigua, després d'un gran esforç físic
o quan fa molta calor, preferentment
fora de les menjades, una estona
abans de menjar o passades un pa-
rell d'hores. Els sucs de fruites no
són begudes, són un aliment, i
s'haurien de prender per a substi-
tuir una menjada i no per acompan-
yar-la.

CUINAR CEREALS. Va molt bé
cuinar-los amb aigua (sense sal ni
oli) i després secar-los al forn per
afavorir la insalivació (la primera
part de la digestió dels midons es fa
gràcies a la saliva).

Arròs o grans semblants. Prendre
de 50 a 60 grams per persona i
posar-ho en remull amb tres vega-
des el sur volum d'aigua per l'arròs;
abans cal renta el gra. Posar-lo a bu-
llir i que bulli de 5 a 8 minuts, des-
prés baixar el foc durant la resta del
temps de cocció que serà de 20 a 30
minuts. Està a punt per a ser consu-

mit quan s'ha adsorbida l'aigua.
Afegir o llevar aigua si és necessari.

Mill. Posar en remull de 60 a 80
grams per persona en el doble de
volum d'aigua: després de bullir,
posar-lo a poc foc durant 30 minuts.
Li podem afegir qualque verdura 15
minuts abans del final, com a la
resta de cereals.

Sémola de blat. 80 grams per per-
sona. Es fa bullir en una quantitat
d'aigua doble al volum de la sémo-
la. Es tira la sémola a l'aigua bullen-
ta, es tapa l'olla i s'apaga el foc dei-
sant-la així durant deu minuts.

Pastes. De 80 a 100 grams de
pasta per persona en una quantitat
d'aigua considerable durant 15 a 20
minuts. S'escola l'aigua. Es pot ado-
bar amb mantega i millor amb for-
matge que amb tornàtiga.

El pa. Una racció de 80 a 100

grams per persona. El pa lleugera-
ment torrat afavoreix la salivació i
és més fácil de digerir.

LES PATATES. Entre 250 i 400
grams per persona (4 o 5 patates
mitjanes). Netejar-les bé i mirar que
no tenguin parts verdes ni ulls. Si
són molt grosses va bé tallar-les Ion-
gitudinalment. Cuites al forn són
millors. Va ber posar un recipient
amb aigua dins el forn perquè no es
sequin massa. Tarden prop de 40
minuts a ser cuites. Per a manjar-les
s'hi por afegir un poc de mantega o

formatge fresc. Les patates també es
poden preparar al vapor o cuites
amb poca aigua, afegint més envant
alguna verdura si es vol.

LES CASTANYES. 8o a 120
grams per persona. Foradar cada
castanya per un costat per evitar
que esclatin al torrar-les. Estan cui-
tes quan la pell es separa fàcilment.

LES LLEGUMS. (Llenties, monge-
tes, pèsols,...) Va bé menjar-les amb
patates, meitat llegums, meitat pata-
tes. S'han de posar en remull abans
d'èsser cuinades. Solament les han
de consumir persones amb una forta
capacitat digestiva.

VERDURES SEMI-CUITES. Si no
estan massa temps al foc no perdran
gaire les seves propietats. Es reco-

mana cuinar-les al vapor amb la
mateixa aigua que elles contenen. El
temps de semi-cocció varia segons
la verdura i llur tamany. Que cada
un faci la prova amb una forqueta;
les verdures han d'ésser consistents,
ha de costar escalfar-les amb la for-
queta i han de conservar la seva
olor.

Vet aquí alguns temps de cocció:
-Verdures poc midonades:

- 5 minuts: col, espinacs, endívies,
lletuga, pebre, xampinyó...

- 10 minuts: espárrecs, albergínies,
carabassó, porro...

- Verdures mig midonades:
- de 10 a 15 minuts: pastanaca, col
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de brussel.les,...
- de 15 a 20 minuts: beterrada,

nap, carxofa,...
Les verdures es poden preparar

en dos recipients diferents, un per a
les verdures de rapida cocció i un
altre per les verdures de cocci() més
lenta.

LA LLET QUALLADA. Recullir
la llet teba després de munyida. No
ha d'esser posada al frigorifie la llet
mantenguda a una certa temparatu-
ra si no es bullida tendeix a quallar
gracies a uns bacteris que té la llet
al natural. Col.locar la llet dins pe-
tits recipients i posar-los al lloc mes
calent de la casa: prop de la cuina,
al forn, dins d'una caixa tapada amb
una manta. Si la llet ha estat reculli-
da ja freda cal escalfar-la sense que
arribi a bullir. Deixar-la unes 20.
hores i llevar la crema que queda a
la superficie, la qual es pot guardar
per a fer mantega o prendre-la a l'A-
pat del migdia. Tornar a col.locar-la
en un lloc calent i al cap de 12 hores
estarà a punt d'èsser consumida. Li
tornam llevar la crema i la guardam
al frigorifie. A l'estiu basta la tem-
peratura de l'ambient perquè qualli

FORMATGE FRESC. A l'escolar
la net quallada sobre una garsa ens
queda «formatge fresc» sòlid. Abans
de la seva utilització pot ser batut
amb un poc d'aigua o un poc de
nata . fresca i tendrem «formatge di-
luit».

IOGLTRT. Escalfar la llet gairebé
fins a l'ebullició; retirar-la del foc
quan es vegi la primera bombolla i
deixar-la refredar fins els 53 o-56 o. A
aquesta temperatura ii afegim un io-
gurt, es barreja be i es col.loca en
petits recipients col.locant-los en un
lloc càlid o hé dins una caixa tanca-
da (es tracta de mantenir la calor).
Quatre o cinc hores després esta
llest; es destapen i es col.loquen al
frigorifie: el iogurt fet a casa és ge-
neralment mes dolç que els comer-
cials, però és més Acid que la llet
quallada o que el formatge fresc.
per a persones debilitades, es millor
el formatge fresc o llet quallada que
el iogurt. L'escolament del iogurt
ens donarA . l'anomenat «Petit Suis-
se».

FORMATGES NO FERMEN-
TATS. Sen aquells que es fabriquen
per un altre mètode diferent al de
quallar la llet i deixar-la secar. Són
els formatges tipus gruyerem cm-

mental, en porcions,... Es millor no
consumir formatges fermentats i en
tot cas fer-ho moderadament.

ELS OUS. Cal consumir-los dos
dies després d'esser posts. Butllir-
los menys de 5 minuts. Es preferible
no consumir mes que el vermeil ja
que la clara es molt acidificant.

LES NOUS. (Nous, ametles, ave-
lianes, pinyons, coco,...) Consumir-
les en petites quantitats i solament
si es té una bona capacitat digestiva.
Posar-les en remull en aigua una o
dues hores abans d'esser consumi-
des. Ni torrades ni salades: se'ls
lleva la pell després d'estar en
remul. No consumir-ne massa, 20
nous, 25 ametles, 50 avellanes,...

PLATANS AL FORN AMB MER-

EL> CENTRES D INSENVAM ENT
Depanarnent de Fdologla Catalans I Loistdsttea Gencral VIES
Institut de Baudkrat Santa Mana crfivissa EIVISSA
Instout de Baudlerat Berenguer d'Anota. INCA
Instout de Batadlerat Mana Anttoia Salol. LLUCMAJOR
Insurut de Bandlerat loan 13.77115 Ranus MAO
Instout de Baudkrat Antont Maur. PALMA
Insttrut de Batailkrat Guillern Sagre PALMA
Institut de Baudlerat loan Alcover PALMA
&mat de Bakillerat núm. 6. Camp Red6. PALMA
Instttut & Bace,lIeeOIGolIIemClhedeColc,lya POLLENÇA
Insttbat de Baudkrat Can Pm Blanc. SA PORLA
Initout de Bauttlferat Quanti de Ponrnan.
SANT ANTONI DE PORTMANY EIVISSA
Institut sk Baradlerat Gsollern 	 Cuamovas SOLLER
Institut de Forman° Professional San luan Bosco CILTADELLA
Institut de Formactó Professional lard,, Macabtch EIVISSA
Instat de Formacoi Professional L'ore& NI Duran LNCA
Institut de Formactd Profentonal Fronces, ek B MolI PALMA
Col legt J EGB Sam Salvador ARTA
Col lep La Immaculada. PALMA
Col lest Pedro Poveda PALMA
Col lep Gulden] Mesquola Sa &Mann PALMA
Col lep Palle Corrias Camps ALAIOR
Col test Palie Sang Banomeu ALABO
Col .legt Ea Vtnyet ANDRATX
Colle>, Palle BUCEE
Col leg, Publie CAMPANET

ELS COL LECTILS I ENTITATS
ASSOCIaCIÓ Idem. per a la Renovact6 Educattva (A I R E)
Centre Cuir...1 de Edam.
Convergencta de loves Indepeneknts

La lleng
fein

de tot

MELADA D'ALBERCOC. Pot ser
un plat molt saborós per un sopar
de fruita. Es col.locar un plàtan
pelat amb unes cullerades de mer-
melada amb paper de pla ta tancat
com un sobre. Posar-ho 10 minuts al
forn.

ELS SUCS. La forma natural es
mastegar hé la fruita o la verdura,
extreure cl suc a la mateixa boca i
escupir la cel.lulosa. Quan es pre-
nen sucs extrets amb la liquadora hi
ha el perill de prendre'l massa rapi-
dament. Els sucs d'arrels, tipus pas-
tanaga, basta amb mig tassé (dos o
tres dits) i diluit amb aigua. El suc
de fruita cal esser pres lentament,
amb petits glops ben ensalivats.

Campanya de
Normalització Lingüística
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G.O.B. Santanvi

L'Antartida, «Parc Mundial»
Els grecs creien que existia un

gran continent meridional que equi-
libras els continents del nord, d'aqui
que etimològicament el nom d'An-
tartida derivi d'«anti» i oarktos» , es
a dir «l'oposat a l'õs (àrtic)» . L'An-
tartida compta amb una extensió de
14 milions de km!, es el cinquè con-
tinent per ordre de grandària, repre-
senta el 10% de la superfície terres-
tre. Sobre aquest solar, erm i gelat
gairebé no hi ha vida i els pocs eco-
sistemes existents tenen una elevada
fragilitat. Contràriament, l'Oceà An-
tàrtic, que constitueix el 10% de la
superfície oceanica es riquisim en
fauna i flora. Fa un temps es caça-
vem balenes i foques de manera
gairebé indiscriminada. Actualment
l'interés se centra en el «krill» i el
peix. A més d'això sembla que la
plataforma continental guarda grans
reserves de petroli i gas.

L'Antàrtida representa la porció
de superfície terrestre més aillada
de la resta del món. Es travessada
per la Cordillera Transantártica que
Ia divideix en dos blocs: Antàrtida
Oriental i Antàrtida Occidental.

Donat que l'eix de la terra esta in-
clinat, la nit dura, teòricament, sis
mesos i el dia altressis.

Una gruixada capa de gel, forma-
da per l'acumulació compacta de
nevades al llarg de milers d'anys,
cobreix la totalidad del continent.
Aquesta capa conté el 90% del gel
del món, que si es fongués aixecaria
el nivell dels ocean uns 65 m.

El continent esta envoltat de
bancs de gel que es fonen i es tor-
nen solidificar cada any. El seu
gruix mitja es d'1'5 m. Aquest gel
exerceix una influencia notable
sobre la circulació atmosferica i
oceánica, redueix significativament
la radiació solar.

L'Antàrtida es el continent més
fred, sec i ventós de la terra i esta

enrevoltat per l'oceà més turbulent.
Les temperetures mitjanes se situen
entre els -50 i els 60 ° C (la més
baixa -88'3° C sota zero es registra a
l'estació Vostok l'any 1960). La mit-
jana de precipitacios oscil.la al vol-
tant dels 70 11m 2 . En certs llocs la
mitjana anual de la velocitat del
vent és de 20 nusos.

La fauna i la flora terrestre es
molt reduida a causa de la combina-
ció hostil de sobtats canvis climato-
lógics, sequeres, vents intensos i
llargs períodes d'obscuritat. Predo-
minen els liquens i les molses i sols
hi ha dues especies famerõgames.

La fauna terrestre es tota invertebra-
da i consisteix en ácars i polls. En
canvi el medi marl disposa d'una
abundant riquesa biológica sota les
capes de gel.

El «krill» es un petit crustaci en
forma de gamba que serveix d'ali-
ment a moltes especies, des dels
peixos i pingiiins fins als grans ceta-
cis. Els soviètics són els capdavan-
ters enla seva pesca, estimada en
unes 300.000 tones. La seva sobre-
pesca podria ameneçar la supervi-
vencia de diverses especies de bale-
nes.

Les set especies de pinguins que
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habiten aquesta zona deuen la seva
prolífica reproducció a l'abundancia
disponible d'aliment i als llargs dies
d'estiu

L'oceà austral és un hábitat ideal
per a les foques. El seu nombre
d'espécies fou reduit per la caça in-
tensiva a que se les va sotmetre du-
rant el segle passat. Avui les foques
ja no són perseguides.

Nou espècies de balenes habiten
encara en aquesta mar gelada. Du-
rant 50 anys l'Antàrtida ha estat la
major pesquera de balenes del món.
Avui tan sols el Japó segueix caçant
aquests meravellosos mamífers, des-
prés de la desaparició de moltes es-
pecies.

Set paisos intentaren repartir-se el
continent, però altres nacions s'opo-

saven a aquestes pretensions. D'a-
quí neix el Tractat Antàrtic a l'any
1959 per tal d'evitar tensions i fo-
mentar la investigació científica. De
llavors ença s'han afegit paisos, fins
i tot alguns paisos que nos són
membres pretenen la gestió de la
pesca i l'explotació petrolífera, acti-
vitats que amenacen l'actual situació
del continent.

A més d'aquestes activitats cal
valorar l'important impacte ambien-
tal que provoquen les 70 bases d'in-
vestigació científica.

Davant tot aixó l'associació ecolo-
gista Greenpeace i altres membres
de la Coalició de l'Antártic (ASOC)
proposa l'alternativa de «Pare Mun-
dial», que permetria protegir l'arn-
bient natural de l'Antátida contra la

depredació humana.
Aquest parc es basaria en els se-

güents principis
1-S'han de protegir els valors natu-
rals de l'Antártida.
2-L'Antàrtida s'ha de mantenir com
a zona d'activitat científica limitada,
amb cooperació i coordinació entre
els científics de tots els paisos.
3-L'Antàrtida s'ha de mantenir com
a zona de pau, lliure de tota classe
d'arma men t.

BIBLIOGRAFIA
MAY, John:El libro Greenpeace de la
Antártida. Ed. Raices.
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Personatge d'actualitat

Miguel Angel Nadal, sa perla del Mallorca

En Miguel Angel és un des pocs
que pot dir que ha estat profeta a ca
seva, ja que encara que sigui molt
jove ja ha fet història dins el Mallor-
ca: va esser una peça de molta im-
portancia per s'ascens de fa dos
anys culminant amb es gol es dia
des partit amb l'Espanyol.

L'any passat va esser amb n'Este-
ve Fradera des millors jugadors.

Aquests al.lots destaca per sa ca-
pacitat de treball, tant en ets entre-
naments diaris com es diumenges.
Esta ben dotat, tan físicament com
tècnicament, té un bon xut i un bon
cop de cap.

Tot aquest estiu s'ha dit que po-
dries fitxar pel Barça; qué hi ha d'ai-
xò?

-Fa estona que se diu, però .jo
estic un poc al marge, ja que segons
quin tipus de jugadors estam acos-
tumats a aquests comentaris. Jo estic
tranquil ja que ningú s'ha dirigit di-
rectament a mi.

-¿A aquests rumors han fet pujar
sa teva cotització?	 -

-A lo millor sí, perquè se diu meu
es teu nom. El que passa es que jo
ja estava valorat i no sé si qualcú ho
voldria pagar. Sa cotització d'un ju-
gador s'ha de fer damunt el que de-
mostra en es camp de joc, però està
clar que a vegades sa premsa ajuda.

-Je consideres ben pagat?

-Me consider un jugador barat.
-¿Pere) si vares renovar fa molt

poc?
-Sf... però... són coses que no val

la pena xerrar-ne: de sa mitja que se
paga a sa plantilla, jo som un juga-
dor barat pes rendiment que don.
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«Me consider un jugador
barat»

-¿Es a dir, que es dos-cents mi-
lions que demanen per sa teva lli-
bertat no consonen amb allò que tu
cobres?

-Naturalment que no, estan molt
més amunt.

-T'ha passat pes cap pagar es 200
milions per sa teva llibertat?

-Sa veritat és que no els tenc.
-Canviant un poc sa pregunta, si

tu fossis president d'un club paga-
rien 200 milions per En Nadal?

-No t'ho puc dir perquè depèn
des que me vulgui i com me valori.
Per exemple jo no pagaria molts de
doblers per un quadre, hi ha gent
que en paga animalades. Tot depèn
de sa funció que pugui desenvolu-
par dins s'equip, si pensen que puc
esser útil i donar un bon rendiment
tal vegada se puguin pagar.

-Consideres que sa plantilla esta
completa?

-Això ho han de dir es tècnics,
però te puc dir que la veig més
completa que l'any passat pel que la
veig capacitada per salvar-nos sense
problemes. .

-Això que va malament de bon de
veres és sa captació de socis, ja que
cada any n'hi ha menys i aquest any
fa pena veure que a pocs dies de co-
mençar sa lliga no arriben a 5.000.
Quin «eslogan» donaries als socis
perquè treguin es carnet després de
s'espectacle de l'any passat?

-Be, l'any passat mos costava molt
guanyar dins ca nostra, però hem de
tenir en compte que era es primer

aquest any se veurà millor futbol
a

perquè s'equip ha agafat més expo-
riència i esta més conjun tat.
S'<eslogan» podria esser «SI ES VOL
UN MALLORCA A PRIMERA ÉS

NECESSARI ES RECOLZAMENT
D'ES PUBLIC».

«Tal vegada se puguin
pagar 200 milions per mi»

per enguany?
-Jugar es maxim nombre de par-

tits, fer una temporada acceptable, i
com equip, salvar-nos un parell de
diumenges abans d'acabar per
poder lluitar per poder acabar elf
més amunt possible...

-Esperem que se cumpleixin es
teus desitjos, ja que desgraciada-
ment es un des pocs mallorquins
que ha triomfat a ca seva.

Maties Adrover.

«Si es vol un Mallorca a
Primera és necessari es
recolzament del públic»

«Estic 'convinçut que
aquest any se veurà
millor futbol a casa»

-Que vos fa falta per aconseguir
una plaça per jugar s'UEFA?

-A es petits mos ,fa falta un poc
de mentalitat per poder guanyar i
un poc més d'ambició.

-Quins objectius t'has plantejat 	

pany a rimera. Estic convençut que La llnueg
	 feint'

tots se
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En Toni «Puig»: S'Atleta calongi
Va naixer dia 19 d'abril

de l'any 1970 a Calonge,
estudia segon de Ciències
Empresarials a Ciutat,
agrada menjar be i molt;
de ben petit somniava
esser una gran estrella
com en Jack Lemon o en
Mike Olfield i des de fa
un temps es seu gran
hobbie es correr.

- D'on te ve s'afició per
correr?

- Quart anava a escola i
tornava en s'autobús veia
correr en Miguel Taconer i
un dia vaig decidir pro-
var-ho i me va agradar.

- Resumeix un poc allò
que ha estat sa teva carre-
ra esportiva fins ara?

- Com a divertiment
vaig començar fa vuit
anys i des de fa mig any
estic federat. De llavors
ençà he corregut sis carre-
res.

- Quin es es teu equip i
amb quins companys
corrs?

- Es s'Opel de Felanitx;
on hi correm una vintena!
de corredors entre ells na
Maria Antònia Caldentey,
Es Massoter i n'Algaba.

- Qué fas durant una
setmana d'entrenament?

- Corr de dotze a quinze
Km. diaris. Dedicant mi-
llorar sa velocitat, sa po-
tencia, sa resistência una
cosa cada dia. Només tenc
un dia de descans cada
dues setmanes.

- Quan estudies per
Ciutat pot fer lo mateix?

- Si, dedic unes dues
hores diaries a correr o be
pel Passeig Maritim o vaig
al Poliesportiu Princeps
d'Espanya, i me queda
temps per estudiar.

- A s'hora des menjar
com ho fas a tú que t'a-
grada tant?

- No me complic sa

participaran molts de ca-
longins?

- Seria lo seu que parti-
cipàs molta gent des
poble.

- Qué faries per animar-
los a correr?

- Me proposaria per en-
trenar-los. Que s'informin
des premis que hi ha i
veura n...

Perqué ho tenguin un
poc més clar explicarem
un poc com serà sa carre-
ra: tendrà una durada
d'uns sis mil siscents me-
tres aproximadament, sa
carrera masculina oberta
per tothom, sa local ten-
drà una durada de 4400
mts. Després sa oberta fe-
menina també 4400 i sa
local 2200 mts.

Sa sortirà de sa plaça
cap a sa Conca, Carni des
Comtés fins a Can Tanca i
tornada pes camí de Can
Tanca, Sa talaiassa fins
arribar a sa Plaça.

Maties Adrover

vida i meng tot allò que
vull amb ses quantitats
que vull.

- Enguany s'ha decidit
fer una cursa per ses fes-
tes de Sant Miguel com ho
veus a això?

- Me pareix molt inte-
ressant i positiu. Es una
manera perquè sa gent
des poble se • dediqui a
practicar s'esport.

- Però, te pareix que
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I CURSA POPULAR
CALONGE - SANT MIQUEL 90

Dia 22 de Setembre, a les 1830 hores.

Categoria Masculina 6.600 metres.
Categoria Femenina 4.400 metres.

HOMES:
	 DONES:

1. 20 000 Ptes. i obsequi
	

1 10.000 Ptes. i obsequi
2 14.000 Ptes. i obsequi

	
2 5.000 Ptes. i obsequi

3 8.000 Ptes. i obsequi
	

3 3.000 Ptes. i obsequi

INSCRIPCIONS: 

Telèfon 657847 (Bel o Maria)
Telèfon 643681 (Pep o Maria)

Al mateix dia de la cursa a la plaça de 15 a 1730 hores.

Organitza: "ES MAJORAL"

Patrocina: ESTANC "MIQUEL TACONER -

Collaboren: Silk.Cut - Bar Telefon - Gonas Es Port
Coca Cola - Restaurant Bona Taula - Es Credit

Dies i Coses.

I s

I	 I••

Carrer Palmer, 1	 Telef. 65 00 95
07630 CAMPOS

Drets d'esquerra a dreta Julio Garcia i Galletero; acotat Mut.
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Presentació nous jugadors C.D. Cala D'Or

8.- No t'ho puc dir
9.- Estic cedit p el Mana-
cor per un any
10.- Es clar que sí

***

1.- Llorenç ANDREU OLI-
VER
2.- Lateral dret

3.- C.D. Ses Salines
4.- 17-01-68 (Campos)
5.- Corr molt
6.- Gullit
7.- Jugar a primera divisió
8.- Som molt nirviós
9.- Dos
10.- Mitjo, mitjo

1.- Jaume MUT ROSSE-
LLÓ
2.- Devanter
3.- Felanitx
4.- 27-02-64 (Felanitx)
5.- Golejador

6.- Juanito (R. Madrid)
7.- Ascendi amb el Cala
D'Or
8.- Edat
9.- dos
10.- Molt

***

6.- Beckembauer
7.- Fer una temporada mi
nor que la de l'any passat
i arribar als màxims objec-
tius
8.- Pot esser que me mos-
trin massa targes
9.- Dos
10.- Sí, ja que som un ju-
gador de tercera i ses pre-
tensions no poren esser
molt altes.

***

1.- Julio GARCIA BARBE-
RA
2. 2 Defensa
3. 7 Badia CALA MILLOR
4.- 13-09-66 (Madrid)
5.- Es marcatge, ses puja-
des per ses bandes i joc
per ált

1.- Manuel GALLETERO
MONTORO
2.- Defensa central
3.- C.D. Manacor
4.- 23-03-67 (Manacor)
5.- Forma física
6.- Baressi
7.- Pujar a 2 B



7i1K "la Caixa
CAIXA DE PENSIONS

AGENCIA

CALA D'OR

- 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

"la 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, Tailandia, Roma).

— Excursions a preus

interessants.

— Crèdits especials, 

i moltes coses més!

"ixalaCa "INK CAIXA DE PENSIONS

" rr ,

, ',;,,71 ,

;''	 '-.4' 1-.	 '	 ,. 	
r—"m 	 -- - - aillin,	 A' .;44- /5	, 	 s'" ,• ' 	 IkloCOwe

44f A ''''"i 

r .-iit'-'pr::, ,o,-.7r18- . 7poir,'
	ap 	

‘ " ._X)AP,	 Iti 	
,,,,,v-, ......„ „.,,,,,,,,,/,,,,,,,„,..„.„ ,,,, ;,:f4

	,,/. la tommoor i'g,,,f,,,

v , "¡A ;if 

AGENCIA

CALA D'OR
Avinguda Tagomago, 15
Telefon (971) 65 16 11

07660 SANTANYÍ
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Es Llombarts tornara una vegada mes a Calonge.

/3- III TORNEIG DE FUTBOLET
22-09-90 Es Llombarts - C. Santanyi (17,00 h)
24-09-90 Cas Concos des Cavalier - Dies i coses (Calonl

-ge) (21,00 h)
27-09-90 3 i 4 Lloc (20,30 h)
27-09-90 Gran final (21,30 h)

V TORNEIG DE TENNIS
AMB MES PARTICIPACIO
QUE MAI

Enguany hi haura tennis a tres catagories: fins a tret-
ze anys, fins a quinze i seniors.

A la categoria maxima s'ha inscrit 16 participants,
xifra record. Si el temps no ho impedeix la final sera el
dia de Sant Miguel a l'hora-baixa. 

ftWW\ ‘\N' ‘``‘• 

Dies i coses a per totes

V TORNEIG BASQUET
29-09-90 Joan Capó - La Salle B (17,00 h)
29-09-90 La Salle A - Dies i coses (18,00 h)
30-09-90 3 i 4 Lloc (11,00 h)
30-09-90 Gran final (12,00

DIA SET D'OCTUBRE
PAELLADA PER TOTHOM

Dia 7 d'octubre després de la Missa els jovenets de
Calonge disputaran un partit de futbolet amb els Llom-
barders. Després del partidas entre els fadrins i els  ca-
sats, esperem que aquest any sigui un poc més emocio-
nat ja que els darrers anys no han tengut color. I per
acabar paellota per a tothom. Recordau que es impres-
cindible treura ticket per menjar-ne, nomes es per tenir
una petita idea de quants serem.
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El C.D. S'Horta arranca a tota
Ni més ni menys que per 4-1 va guanyar el S'Horta al

Pla de Na Tesa. No podia començar millor, ja que a
més de fer un bon partit va goletjar al seu rival. Varen
marcar un gol en Ivan, que debutava oficialment i dos
en Ferrand Aznar, l'altre el se varen fer els rivals ells
ma teixos.

„•,:,';,goom000swa4cm,ew 	 ,
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El C.D. Cala d'Or ha començat
la lliga amb bon peu

A pesar de les dificultats amb que s'ha trobat el mis-
ter Juan Seminario a la pretemporada a l'hora de fer els
entrenaments per manca de jugadors.

Problemes solucionats els darrers dies amb la repesca
d'en Lobato i en Cori i els nous fitxatges no podia co-
mençar la Riga millor pel Cala D'or, que va arrassar a
Sa pobla a l'equip local per un clar 2-4 i això que diuen
que haguessin pogut ésser bastant més i el diumenge
següent va guanyar a s'Arenal per 2-1. •

A sa tercera el C.D. Santanyí
va muar

Després de començar perdent per 0-1 dins Santanyí
contra l'Esporles i esborrant un negatiu a Porto Cristo
empatant a zero el primer gol i la primera victòria va
venir el tercer diumenge contra el Murenc. El gol el va
marcar,... no podia esser altre: en GARRIDO.

El C.D. Manacor va guanyar
el trofeu de les festes de Cala
D'Or

El C.D. Manacor va derrotar al Cala D'Or per 3-4 a
un partit molt bonic i disputat. Va esser un partit que
va deixar contenta la parròquia del Cala D'or ja que a

pesar de perdre es varen veure set gols, cosa que és
d'agrair.

CLASSIFICACIO
GOLEJADORS C.D. CALA
D'OR

fri LT 	  1
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Pròxims partits
23-09-90
C.D. Mallorca - Espanyol
C.D. Cala d'Or - Platges de Calvià
C.D. Santanyí - Constancia
Independent - C.D. Alqueria
S'Horta - Santa Maria
30-09-90
Valencia - C.D. Mallorca
,Sant Rafel - C.D. Cala d'Or
Sopn Roca - C.D. Santanyí
C.D. Alqueria - C.D. Campos
Marienc - Montaura
07-10-90
C.D. Mallorca - Betis
C.D. Cala D'Or - Sóller
Poblenc - C.D. Santanyí
Petra - C.D. Alqueria
P. Calvià - S'Horta
14-10-90
Valladolid - C.D. Mallorca
Alaró - C.D. Cala D'Or
C.D. Santanyí - Espanya
V. lluc - C.D. Alqueria
S'Horta - Montaura

C.D. Alqueria
El C.D. Alqueria 1.990-91 ja ha començat la seva com-

petició a Primera Regional. S'ha conservat el mateix
bloc de l'any passat, Ilevat de la baixa del xilè Ian
Christie. Per contra, s'ha fitxat el jove calogní Tomeu
Roig, procedent de S'Horta.

S'afronta la campanya amb renovada il.lusió, amb la
intenció de no fer sofrir tant als seus seguidors com les
darreres temporades i, si és possible, ocupar dins la
classificació un Hoc tranquil, lluny de la coa.

El primer partit contra el Barracar va començar amb
desgracia pel nostre equip, perdent per 0-1. A inicis del
partit se va fallar un penalt i se varen desaprofitar cia-

ríssimes ocasions de gol, obtenint un resultat dell tot in-
just.

S'espera que, a mesura que la competició avanci, l'e-
quip vagi remontant posicions i se pugui situar a un
Hoc més tranquil.

Gori «Pitxixi» de tercera
El davanter Gori Múñoz després de jugades les dues

primeres jornades va primer a la classificació de goleja-
dors de tercera, gracies als tres gols que va marcar al
Poblenc.

Després d'haver entrenat amb el Melilla i Ceuta va
tornar a Cala D'Or dos dies abans de començar la lliga,
a pesar d'això el mister va confiar amb ell i el va posar
de titular i no li podia haver anat millor, i això que
diuen que n'hagués pogut fer dos més.
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Les «velles glòries» tornaren a
«Sa Teulera»

A S'Alqueria ses fadrines
guanyaren a ses casades

Després d'aquest partit, se'n disputa un altre ben in-
teressant que enfronta a les dones fadrines de s'Alque-
ria contra les casades.

La primera part va ésser d'un total domini per part
de les fadrines, que se varen retirar als vestidors guan-
yant per 1-0, després de fallar moltíssimes ocasions de
gol. A la segona part, les casades varen sortir amb clara
superioritat numerica, aconseguint d'aquesta manera
igualar el partit. Al final, la victòria se va decidir pels
penalts i les fadrines varen lograr el triomf final.

Jaume Rigo

El passat 16 d'Agost, dia de Sant Roc, els seguidors
de l'Alqueria varen tenir ocasió de poder tornar veure
dins el terreny de joc a aquells jugadors que varen de-
fensar el nostres colors i que actualment estan retirats
del futbol actiu. Són les «velles glories» que tan bon
futbol varen oferir als seus aficionats i que varen otor-
gar als seus seguidors, fa uns quants anys, el millor joc
que s'ha vist mai a «Sa Teulera».

En total, varen ésser una vintena de ex-jugadors que
Sc varen anar rellevant durant el partit i se varen en-
frontar a l'actual conjunt de s'Alqueria. Se varen avan-
çar en el marcador amb un gol den Jaume Salom de pe-
nalt, però els anys pesaven i varen acabar perdent per
3-1. Per l'equip dels més joves varen marcar gol Tomeu
Barceló, Guillem Artigues i Jaume Ballester.

Pere, el més important és que aquests homes varen
voler tornar córrer darrera la pilota i això el públic ho
va agrair, rememorant els éxits aconseguits a époques

I passadas.
Jaume Rigo
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Secció en la  qual hi pots dir el teu parer de tota cosa

Amics meus:
Me dirigeix a vosaltres i ho faig pla
anònim perquè no vull publicitat,
però si vull animar-vos a tots a par-
ticipar i aportar aquest granet d'are-
na per fer més gran aquesta estima-
da revista de la qual sé que tots ens
sentim orgullosos. «Dies i Coses»,
nom comú escrit en lletra petita
però que es la mareix d'or, semble
que diu poca cosa per() aquestes
dues paraules ho diven tot.

Que hi ha mes hermós per un po-
blet i els seus voltants que ens po-
guem contar les coses de cada dia,
corn he fet jo i molts d'altres desde
aquesta revista. Perquè ella és cosa

nostra, de tots, no just de sa redac-
ció en els quals els és d'agrair s'es-
forç i sa voluntat que hi posen per-
què tot surti ID&

A vosaltres dones que teniu fama
de esmolar-vos sa garrova i saber
yíeferdaries, animau-vos a participar-
hi, també joves i de més edat con-
tau-nos ses vostres diversions i es
constums antics. Sé que no tenieu
discoteques com ara, pert) tal volta
més alegria i humor que es jovent
d'avui.

De Consolació a Ses Mamelles,
baixant cap a la mar, aquesta barri-
dada es sa que pretemim esplugar,
gent de S'Alqueria i S'Horta partici-

pau-hi igualment, defensem sa nos-
tra llengua, potenciem sa nostra cul-
tura, respectem es nostres costums
que vivim, gràcies a Deu en es Hoc
millor del món, que cap de nosal-
tres per res el barataría. No ems
hem temut encara de la importancia
que té per aquest poblet deixar
aquests testimonis escrits, es a dir,
fer historia d'aixo tan nostre, no ho
abandonem. Esforcem-nos tots per
conservar-ho, perquè no desapareixi
mai, llavonses sería quan ens da-
riem compte de lo molt que em per-
dut.

Gràcies per escoltar-me i ànim a
tots.
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La veu de la terra

Manifest d'Algemesí

1. El present manifest neix de la voluntat d'enfortir
els lligams entre els tres grups convocants de la III Tro-
bada d'Estudis Nacionalistes: Blanquerna, GAEDEN i
GEN; així com de la voluntat comuna de treballar per la
plenitud nacional dels nostres països. El comú denomi-
nador dels tres grups es el nacionalisme, entenent com
a tal tota activitat, tant personal com col.lectiva, desti-
nada a personalitzar la nació en cadascun dels seus ciu-
tadans, de forma que la nació sigui realment la suma
d'aquells qui l'habiten.

D'aquesta manera creiem que s'ha d'entendre la soli-
daritat entre els homes. I sols a partir d'aquesta base
entenem la solidaritat entre els pobles. •

El segon aspecte comú al tres grups és el reconeixe-
ment del paper que el cristianisme ha jugat i juga en la
vida dels nostres Paisos. El misteri de la fe pertany al
domini de la més pregona llibertat personal, per()
sabem també que la vida cristiana es ben present i es
exterioritzada tan en la nostra histeria com a pobles,
com en el nostre moment actual.

2. Creiem que una condició necessària per a la pleni-
tud nacional dels Països Catalans és la formació d'un
gruix social de persones d'una manera natural es saben
ciutadans del seu propi país. Volem contribuir amb la
nostra petita aportació a la nova renaixença dels nostres
Països d'una forma efectiva, sense caure en el joc de la
diversió fàcil i la xerrameca estèril. Volem ser persones
apassionadament preocupades per la nostra nació. Aju-
dar a formar aquest gruix social no es feina lluïda, enca-
ra que sempre gratificant. Diu Carles Cardò que «s'esti-
ma la Pàtria com s'estima la mare». Tothom s'estima la

mare sense ni adonarse'n. Estimem la nostra Nació de
la mateixa manera, quasi incoscientment. Aixf de fàcil;
així de difícil.

3. Per a aconseguir aquest gruix social fern una crida
a tots els homes i dones per a que, portats per la seva
voluntat de servei, s'organitzin i prenguin cura de les
institucions que estam al servei del poble, tenint pre-
sent els senyals d'identitat que ens caracteritzen i els
quals no hem de - permetre que es desnaturalitzin. Par-
lem d'institucions en el sentit més generic del mot. Ins-
titucions de cultura popular, esportives, musicals, tea-
trals, recreatives, polítiques, sindicals, religioses, i totes
aquelles que condensen el moment autèntic en que es
troben els nostres pobles. Ningú no s'ha de sentir exclòs
d'aquesta crida; tothom, en la mesura de les seves pos-
sibilitats, és capaç d'aportar quelcom en la tasca que
ens imposem.

4. Celebrem enguany les terceres trobades dels nos-
tres grups. Esperem que . el present manifest serveixi de
base en la preparació de les properes trobades. El desig
dels sotasignants és aprofondir i avançar en les idees
exposades, tant en l'acció que realitzem (formació i es-
tudi per a joves, fonamentalment), com en la reflexió
sobre el futur dels nostres països i en la seva necessària
articulació.

Algemesí, març del 1990
Grup Blanquerna (II les)

Grup Arrels Enclins d'Estudi Nacionals (Pais Valencià)
Grup d'Estudis Nacionalistes (Principat)
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3, tots- Enguany, estic molt content.

he possat 500 multes a Calongins,

i encara no m'han arribat

cap pic !
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- He dit, que vull ara mateix,

dies i coses ! C.
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.Jo som molt bon caçador,

es primer dia de caçar

en vaig matar cinquanta !

M IRALL
5

ERRORS

•



Dedra 1.8 Le. 1.756 c.c. 110 CV 192 Km/h.

92 CV 180 Km/h.Dedra Turbo ds 1.929 c.c.

-

LANCIA DEDRA

I DIDRA LD ie.
......

• ...NO.,

Dedra 2.0 Le.	 1.995 c.c. 120 CV 200

'

Dedra 1.6 i.e.	 1.581 c.c.	 90 CV 180 Km/h.

ITAL BALEAR, S. L.
EXPOSICION Y VENTA

LANC IA
EN FELAN1TX.

Vía Ernesto, 43 - Tel. 58 30 70.




