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:)1 Abi i - L	 J!	 telebrar 	 L'alunye le3 ()aces
d'aryent de l'amo in Torneu Pep- ferrer 	 made)
Marra de Can Roc d	 matei>: dia d la plaça de
Calonge es celebrava el ball de lei sales, que com
cada any va tenir molta participació.S'ha que dir
que també va tenir molt bons sonadors, com Així
Band Manacor, Els 3onadors de S'Alqueria i Els
nostre3 sonador s cal ongi ns.
28-- Maig-- Bateig de la filla d'en Nadal i na Maria
Antenna de cas Fidaver, na Maria del Mar.
1- Maig I nnauguració de les dutxes de la Casa de
Cultura
5- Maig-	 morir, l'amo en Tomeu Estelrich
Cifre, de Cas Teixidor, a l'edat de 64 anys. Al cel

6- Maig- Va morir Mack) Francisca Mas Ferrer, de
C'an Tanca, a l'edat de 78 anys. Al cel sia.
26- Maig- Comunions. Varen fer la seva Primera
Comunió en Miguel Adrover de Sa Marina, En Toni
Mas de Can Bassol en Joan Andreu Rigo.
2- Jung- La 39 Edat de Calonge i Cala d'Or va
celebrar el seu 4 aniversari, el qual va tenir lloc a
l'hotel Rocador a Cala D'Or Després d'un dinar d'un
bon arrós i porcella rostida, es va celebrar un bon
ball. En el dinar hi havia totes les autoritats locals,
aixi com els presidents d'associacions de la Tercera
Hat de pobles veins.

9- juny- El Poble de Calonge puja , com cada any,
al puig de Sant Salvador fent peregrinacio a la
Mare de Déu d'aquest sagrat lloc.

Ca'n Roca, 13 - 07669 Calonge (Santanyí)



Ajuntament de Santanyí   

La Sala 

RESUM DE L'ACTA DE LA SESSIO
CELEBRADA DIA 29 D'AURIL.
L'acta s'aprova ornb Os vols en contra de l'opoi.;ició
munici pal

1- NOMANAMENT DEL PREGONER DE LES FESTES
PATRONALS 1991

Es va acordar per unanimitat la proposta del
regidor de Cultura Marc Vallbona de nomenar a
Jaume Oliver Jaume per fer de pregoner a les
festes patronals d'enguany.

2- XIV CERTAMEN DE PINTURA

Es varen aprovar per unanimitat les bases,
convocatória i nova dotació económica dels premis
del XIV Certamen de Pi ntura Vila de Santa*,
essent aquests de 350 000 ptes. el primer premi i
de 250 000 el segón

3- ELECCIONS DELS MEMBRES DE LES MESES
ELECTORALS PER LES ELECCIONS DE DIA 26 DE
MAIG DE 1991

Es va efectuar el soteig dels membres que
compondran les 9 meses electorals que hi ha en
aquest municipi, amb ocasió de les eleccions
municipais i autonòmiques del dia 26 de maig.

4- RETOLS EN ELS CONTENIDORS DE FENS.

Es va acordar de fer uns rètols amb plaques de ferro
galvanitzat amb el text seguent" Per un municipi
més net, col.labori, depositi el fems en bosses de
plàstic i després de les 21 hores".

5- ASSUMPTES GENERALS

El batle va donar compte del conveni fi rmat amb el
Consell I nsular de Mallorca per a la neteja del
litoral amb dues barques que començaran dia

primer de juny.
Del conveni firmat amb la Conselleria de Cultura
per la reabilitació de façanes.
De l'escrit de la Caixa de Balears "Sa Nostra" per el
que es concedeix en aquest ajuntament una
subvenció de 1.000.000 de ptes per la adquisició
d'una ambulància.
De la subvenció rebuda per la Conseller adjunta
Li Presidenciti per la adqui:Ació d'unoi:inisura per
Ia Huniuipal I !n'ohm:nt del icuordaturi
rebut agrai nt el condul d'aquesta corporoció per la
mort de Francesc de Borja Moll.

6- PETICIO A INSERSO D'AJUDA PER A
L'EQUIPAMENT DE LA RESIDENCIA DE SANTANYI

Es va acordar per unanimitat sollicitai d Insersu
una subvenció de 1 200.000 ptes per ld dquisició
dels estris de cuino per la cuina, menjador i local
social de la residencia de la 3 9 Edat a Santa*.

Tot seguit el grup municipal del CDS va presentar
una série de mocions de questions diverses, com la
adquisició de llibres de text, local a Cala D'Or per
jocs de saló pels joves del poble, seguretat  viària,
que no varen prosperar

7- PRECS I PREGUNTES.
Miguel Vicens va exposar que en el carrer del
Pontes de Cala Santanyí s'estaven fent unes  obres
que perjudicaven les tombes prehistòriques que hi
ha elle, i que esten catalogades per la Conselleria de
Cultura. Es batle va dir que hi enviaria el celador
d'obres i segons el que informi es notificarà a la
Conselleria perquè instruesqui el corresponent
expedient.

Mures
Dur

Calonge
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RESTAURANT

&Zit Ztampd
Avda Bélgica, 12
Telèfons 65 73 41 - 6437 13 	 07660 - GALA D'OR

3- CAMPANYA CONTRA ELS MOSCARDS
RESUM DE L'ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA
CELEBRADA DILLUNS DIA 27 DE MARC_

1- OFERTA DE FEINA I CONVOCATORIA DE NOVES
PLACES A L'AJUNTAMENT.

E3 varen aprovar les bases i la convocatoria de les
places vacants a 1 'Ajuntament essent aquestes les
seguents:
-	 Una	 plaça d'Admi nistrati u 	 d'Admi nistració
Generdl - Und plaçd de 	 rgent du Ii Policid Local
- Quatre plac,:es per Notificador Conaerjes
- 1re, plages d'Operaris Polivalents
- Una plaça per la neteja de les dependències
municipals
- Una plaça d'Oficial d'Arxiu.

2- SOL.ICITUT D'AJUDA A LA CONSELLERIA
D'AGRICULTURA I PESCA

proposta del regidor Joan Cabrer, es va acordar
3o1.licitar a la Conselleria d'Agricultura
subvencions pels agricultors d'aquest munici pi pel
tractament d'arbres fruiters.
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Es va acordé per majoria la sol .icitut a la
Conselleria d'Agricultura de la méxi ma subvenció
posible perquè aquest Ajuntament pugui costejar
les despeses de la companya de 11 uita contra el
moscards juntament amb els Ajuntaments de
Campos i Ses Salines, i que serà a cérrec de
l'Empresa Ecotrol SA .

4- APROVADO DE LA COMPTE D'ADMINISTRACIO
DEL PATRIMONI MUNICIPAL 1990

Es va aprovar l'esmentada compte corre4onent d

1 990 essent el 3 eu realm el seguent.
-Actiu	 672.1 46.571 ptes.
- Pasi u 	 105.794.91 1 .ptes.
- Diferencia 	 566.35 1 .660.ptes.

ASUMPTES GENERALS.

El secretari va informar de que el Programa
d'Inversions Culturals del C.I.M. havia inclós l'obre
de l'Escola Municipal de Música, concedint unes
ajudes de 3.541.950 ptes. el C.I.M. i 2.125.000
ptes el M.A.B.

Aigües

Sa Figuereta
Telèfon 65 78 18

CALONGE

RISTALERIA
ERELLO

Carrer Palmer, 1	 Telef. 65 00 95
07630 CAMPOS
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En Cola u ha travelat
gent j.3 passa de tOt3

	 amb :sa seva propia historia
politic::; 	 fil bl e ri i ual s

	 no fal ta te ni r rriem6ri
• rn b pa ra ul 	 i nfo r mals

	 per negar - li ;3;3 Victôria

els e	 aquests quatre ri-lots. 	 aqui j 11E; t ha xapussejat.

8
Una wogni ta ser
ara per el qui s'hi queda
iJ n 110f: qui: por ell
lie CO 	 t1 ,11%. * (' - 1 u 	 r
pens que mus toca esperar

tendrern temps de jutjar
per'  sort li vull desitjar
e.n aquest 3engor Fajeda.

9
S'eivicenc i e mationês
PC 1IS que esta ri C; U rat d 'e$pants

esper siquin bastant grans
per no importar di r-los res
desitjar-los sort ruhe permés

tots corn a bons ger Fila ris.
10

E*5 poble de Cialvi
"ourla" dels solialistes
per un pel des c ul ses llistes
no se Var- en ca nviar
peri::; que a pesar de uan gar
no tothorn 'legue ala bar
ses se .,...es vi rtuts d'artistes.

11
Es poble de rlanacor
i que voldri en que fes
el :seu pacte de progr6s
fa temps que '..ea fer es t rô

e $ pere ri ”algo" molt bò
PC r' es repetir
no c rec que Fiingú ho

CONVERGÊNCIA
MILEAR
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12
Es poble manacori
fa temps que anava bufat
s'Aj untament enfrontat
i ple de clots el carni
pel qui mes haver de sentir
es pel senuor Berne&
que fracasse a sanitat
i es poble 	 castigat
a sols conceller no sortir.

13
A pesar de tenir majoria
a Inca, el senyor Pons
a de mester altres fonts
per conservar s'alcaldia
i amb això qui sa fia
l'hi poren fer saturnia
"hasta" qui creu són mês bons.

14
En es veinats campaners
es Trenc no les ha afectat
emperò les han privat
d'edificar i fer carrers
qualcún que parla dernés
ja di u que es millor estrangers
que aquest betzum de Ciutat

15
Qui cerca comoditat
no sempre" logra" es desig
on de tant en tant trepig
sembla que aixa ha passe
comprovareu aviat
que vos pari de Felanitx
que solarnent per un esquig
no queda fora de combat

23
A on han pegat un crit
i no per tots d'alegria
a estat per :alcaldia
i comunitat de Madrid
lo que per uns es co nfit
pels altres és pulmonia.

24
No hi ha bo ni dolent
es politics tots :sOn iguals
les con-1par a un a un doblen fals
que crema ses mans de sa gent
tots fent cara d'i nnocent
augmenten es compte cor rent
de lo negre i de regals.

95

Senyors coni que tots som grans
aquesll que pod s'espabili
si des politics voleu auxili
anau- hi es dia abans
perquè en tenir es poder amb ses
rnans
o et donen esquena o presidi.

26
No tot ha de succeir
senyors corn vos dic jo
"algo" hi haura de bò
Déu vulga que sigui així
s'humor mai ha de morir
sal ut i so rt de tot cor.

Joan Gri malt Roig.

17
Qualcú no el pod sofrir
es normal en democracia
esta be que això passi
i ningú ho ha d'impedir
a pesar de tot no lluir
el tornaren elegir
no creuen que a Santanyi
que es qui amb ell varen competir
ningú millor que ell ho fassi.'

18 	1	 22
Amb això de Mo nd rage 	 A ningú ha estranyat
sabem que molt l'han sonat tothom ho veu molt normal
però Don Cosme Pelat. 	 lo democratic social

Santanyi no ha guaitat 	 a morir estava comdennat
qui pugui amb so seu brae. fa temps que s'havia acabat

tot es ble des seu fanal

1 9
.Mig respas jo he donat
en es politics mallorquins
ja que en es de més endins
no n'estic gai re i nfor mat
a pesar de tot m'he enterat
que alguns no van mesa fins

20
Poc exit tendra a fire
qui no co necta amb sa gent
no tam poc Uíi sjuntan-ient
rn b co nselle rs de cadira.

21
En Suarez i el seu partit
estan a 	 o de dol
s'ha amagat 	 11) un mussol
sembla que esta mal ferit
tot fotut i empagait
des car rec ha dimitit
feia temp que estava escrit
que havia acabat es vol.

Partit Popular
unio mALLORQUI1111

- 1 6
Perquè això de majoria
es "algo" molt relatiu
ja que sa gent amb motiu
si no els agrada canviar
perqué està fart de putaria
veure gent que s'enriu.

Nacionalistes de Mallorca
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Noticies del Doctor Carles
Vallbona.

Al número 	 17 d'aquesta revista
publicarem un article sobre el llinatge
Vall bona. posat que aquest és un llinatge
corrent al poble i que possiblement sigui
Calonge el poble amb mês vall bones per
habitant. Parlarem en aquell article de gent
important portadora d'aquest nom, i
concretament parlarem de Carles Vall bona
i Carbó, al qual haviem conegut a través de
l'Enciclopèdia Catalana. Idò bé, el nostre
amic Agustí, caladorer de primera hora,

coneix personalment aquest home de la ciência,
del qual ja diguérem que era resident als EUA i
que col.laborava amb la NASA. N'Agustí envia
l'article al Dr. Carles Vall bona, i llavors ell ens
parlà d'aquest conegut seu.

No fa gai re n'Agustí s'alegra de trobar a "La
Vanguardia" una notícia que feia menció del
nomenament que s'havia fet al Dr Carles Vallbona
com a "Professor Distinguit" pel Baylor College
of Medicine de Houston (Texas). Tot d'una
n'Agustí ens envià el retall de la noticia. Aquest
instituciò médica ha otorgat per desena al llarg de
la seva història aquest preuat títol a un parent
II unyi dels Vall bones d'aquestes contredes, i ens

n'alegram. Enhorabona Cartes Vall bona , Salut i i
que per molts d'anys es pugui comptar amb el seu
treballi la seva induptable saviesa.

J_Vall bona

CARES D'AHIR
Aquesta fotografia correspón a l'entrega del premi,
de la revista número 21, gentilesa de Modas
Jani ne, a n'en Toni de Cas Senyor, que s'hen va dur
un bons texans de la casa Grin's. La guanyadora del
n2 22 ha estat na Lorena Hernández Adrover, que va
enviar 15 cartes amb la resposta correcta, sa veu
que volia guanyar així com fos. Enhorabona a tots
dos. Si qualcú vol patrocinar aquest concurs pel n2
24 per favor que es dirigesqui a qualcú de la
revista.
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Conversa amb...
L'amo en Miguel Marines
Aprofitant la celebració del 4art. aniversari de la
"Associació de la tercera edat de Calonge i Cala d'Or,
hem xerrat amb l'arno en Miguel Marines, president
reelegit fa poc temps, d'aguesta associació. L'amo en
Miguel C3 es cap devant d'aquesta associació que dia a
dia dona di ferentes obcions als seus 3063 de leni r una
vida rnés distreta i ;Alegre, solen dir que ara quant

ri be a la ter cord LAW se put viatjar i disfrutar lo
que a bins no s'he fet. Veurern corn han anat
evolucionant i que tenen preparat per aquest estiu.

-Corn va sorgir aquesta idea de fundar la associació?
- -Aquesta idea va sortir perquè var.- ern veure que
tots els pobles, enc que no fossin gai re grans,
formaven 83',30CiaCi 0 , 1 varern anar una vegada a fer
Una VOltU I [nos "aren di r "I a Calonge, si vosaltres

• Li s 5iqueri varen esser els que rnos
garen ani mar. Mv; varen dir que rebien unes
1 00.000 pessetes del Conseil Insular per cada
associació. "Es tant bo de fer, i a Calonge si vosaltres
volieu i poguessiu ginger a Cala d'Or". I així va
sortir una miqueta la idea. Jo en vaig parlar amb en
Marc i verem decidir fer una reunió per veure el
parer del poble. En aquesta reunió verem xerrar de
tot, més o menys, érem devers uns 70, i varen voler
suposar que sí, que lis agradava aquesta idea.
Troberem que ja so pagava be, i verem fer una Junta
Rectora, per demanar al Govern Civil tota la
documentació„ i més tard ens varen concedir
l'Associació amb Cala d'Or, ja que els caladorers hi
vengueren a be. Verem començar amb 91 associats i
al cap d'un any ja en virem tenir 1 9 1. Després hem
anat seguint i seguint i avui ja hem fet el carnet
número 227,
- Quin any era que vereu començar?
- Verem començar rang 77
- Quines condicions s'han de tenir per fer-se socis?
- - Es molt facil. Han d'estar empadronats a Calonge i
Cala d'Or
Aquí, com que eren poca gent, varern decidir di r- nos
"Amics de la Tercera Edat de Calonge i Cala d'Or", i
així tenguent mês de 25 anys ja poden esser socis,
a mês, han de pertanyer a les parròquies de Calonge i
Cala d Or.
- Quina quota han de pagar cada any ?
- Verem possar la quota de mil pessetes, perquè els
altres pobles de per aquí, com Santanyí i S'Alqueria,
també les pagaven, i tothom hi va ester conforme i ja
va ester feta I 'ASSOCiació.
- Ara, fa poc, hi ha hagut eleccions, Quins membres
formen la nova di rectiva?.
- Verem mirar si algú ho volia esser; varem   

9

envier, 1 5 dies abans,una carta a tots els Socis
convocant aquestes eleccions, ja que als quatre anys
es renova la meitat de la Junta. I sort el Pre ..;idont,
tresorer j dos vocals i als sis anus, es renoven els
qui havien quedat, el Vicepresident i els altres tres
vocals. Com que no es va presenter cap candidatura
nova, quan verem esser a la Assemblea General,
demanarem si hi havia algú que volgués sorti r encara
hi érem a temps. Jo deia que per anar IA hi hauriem
d'estar un any per horn, perquè hi ha moltes cosetes
que pareixen una cosa i són unes altres. No hi va
haver manera. LLavors N' Alonso, que era el
Vicepresident, i no li pertocava sortir, va demanar
que un es poses en el seu lloc. Després de parlar-ne
molt, va sorti r Na Paca Sunyer, que va trobar que en
aquest cas es presentaria en lloc seu. I ja viirem
tenir Vicepresidenta. Llavors en Torneu de Sa
Vi nota, va passer a ser vocal.
- Quines activitats teniu pensades d'ara per
endavant?
- Tenim pensat anar a Aguacity. Día 8, estam
convidats tots els Presidents per anar a la
inauguració d'un nou menjador. Sempre mos han
tractat molt IA i grans i petit hi fan molta de bulla. A
l'estiu de ple no podem fer massa cosa, es el temps
del turisme. El que sí feim es una gelatada,i es, sabre
tot, per aquesta gent que no pot venir a les
excursions, com que pagen sa quota. Cada any fei m al
menys una gelatada, xocolatada i bunyolada, gratis
per tots els socis. I aquesta gent que no poden venir a
les excursions, al menys aquí hi venen i no paguen
res, i entre una cosa i l'altre empaten les mil
pesetes, en cas de que es trobin en un estat que no
pugui venir, lis dui m un presentet a ca seva.

Esperam que cada any sigueu més els que formau
aquesta associació i que pogueu guaudir tots, de tots
els actes amb sal Ud MATI ES A_
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JOAN ADROVER VADELL

A Calonge tots el coneixem pel noun den Joan Pau, o
en Joan de Can RAU. Home senzill i franc que no
coneix el qua són pretencions. Això afegit a la seva
sinceritat i a la seva humanitat, fa que sempre hagi
estat molt benvolgut per tots aquells que el coneixem.
Si bé as veritat que a les cases serioses les sab
p rendre en sari°, a l'hora de divertir-3e i de fer una
bona halla no hi ha ningú que li guanyi. Juntament
arob la seva espo3a, na Miquela de Ca l'amo en Teifol
Roca, quan 3'ho proposen saben ésser una de les
parelles més alegre3 del poble. Tant lis és
disfressar-se de nadó pels darrers dies com repartir
confits per *qua en el cant de les sales.
En Joan as un home plaent, sab fer moltes castes de
feina, i com que as servicial de tot, quasi sempre esté
sol.licitat pals 3eu3 familiars i amics per
ajudar-los. Tant 3i es tracta de tondre el xot gros
com per empaltar una prunera de frare llarg,
de3xuiar un porc o fer una cantonada de paret seca,
quasi totes les fei nes que surtin de per aquí li van bé

sempre troba temps per donar una ma al qui li
demana.
Es una vetlada del mes de Maria i ens hem reunit per
fer una conversadeta que més envat vos contarem. Ha
estat una vetlada molt divertida, entre la seva dona,
en Pau i na Margalida anavem de bromes i contavem
eixides i creis-me que, a estones, quasi ens hem
esbutzats de ri ure.

En Joan va néixer per la Mare de Déu del Pilar de
l'any 1922, a 1 e3 cases de Can Pau, precisament dins
Ia mateixa habitació allé on havia nascut el seu pare,
el ben recorda Antoni Pau. A ca seva eren quatre
germans, dos mascle3 dues famelles. Les germanes,
una esté casada a Can Corraler i viu a s'Horta, i
I 'altre casada a Son Ramón i viu a s'Alqueria Blanca.
El seu germé Rafel va morir a la guerra del 36 cosa
que fou motiu de que a Calonge li dedicassin un
carrer.
Es en Joan qui parla:
- -"De ni n vaig anar poc a escola, es meu mestre va

esser don Joan Alci na, De ben al.lot ja me feien fer
feina. Als set anys ja junyia sa mula de ca nostra i
com que jo era petit, per posar-li sa collera, havia
de pujar damunt sa menjadora de sa païssa. Aquella
mula nostra era molt nica i mala d'anar en torn. Ses
mules, si són filles d'una egua mallorquina solen
esser bones, però si són d'egUes forasteres de cada
cent només en surt una de bona. Una vegada jo anava
amb so carro amb aquesta mula jungida. Passévem
per un portal] i sa mula anava atropelladeta, una
roda des carro se va enganxar a sa barrera i es carro
va quedar aturat en sec. Jo de sa fua que duia vaig
botir de damunt es carro per damunt sa mula i vaig
anar a caure entre es braç des carro i sa mula. A
aquesta mula li deiem "Pastora" i era rossa. Se va fer
coixa i la vérem dur a Manacor per veure si la
curarien, li véren posar una espècie de guies pes
turmell però no la varen curar."
- -"Després vèrem comprar una egua jove i per
aregar-la també vérem comprar una mula vella. Les
feiern estirar des carro i de sarada porqué segua
s'avesés a fer ses feines. Record que sa primera
vegada que les vérem posar en es carro. Havíem posat

lo



•	 cosTel	 ILA NOSTRA GENT

Un bastó d través a nt s costat des braços des carro.
5e ,, -; due:, li1tie5 e•AdVell JUIlifide 	 una J devora
.J 'ditre QUdli VUt Uni dl I arri, 	 Mind ho va entendre
va pat tit , per 	 sz;'(:(JUd JUVu, 110 3é :)1 es perque erd

forastera 	 perque era sa primera vegada que la
posaven en aquesta situació, 3a questió es que no se va
moure 	 quan aquell bastó li va pegar per ses anques
se va fer por i en va pegar de revinglades i coces. Una
vegada aregada, aquesta egua va esser molt bona i n103
va donar molt de rendiment. Per un pages tenir una
bona bístia es molt i riportant i arri bes a esti mar-la
quasi tant com si fos una persona de 38 família."

en el Cas d'en Joan degué esser ben ver això de la
estimació per les bísties, això es nota amb la seva
manera de parlar-ne. Na Miquela, la seva esposa, di u
que després d'haver tengut a ca seva aquella egua la
-;,e'n varen dur a vendre, aquell dia el plat del dinar
va romandre pie a damunt la taula. En Joan, del
disgut, no va tenir talent de res.
-"Aquella egua tenia molta força. Quan feiern es

safereix de Son Pel ut, anàvem a cercar es ci ment a
Felanitx, a 38 cimentera que hi havia a 3'entrada per
sa carretera de's Port. Un dia en aquesta cimentera
no varen tenir ci ment i me varen enviar a un altre
que li deien "Cas Manacorer". Ails jo vaig demanar
30 sacs de ciment que era lo que duia ses altres
vegades, i que me pareixia que era un viatge que ja
podia anar. A "Cas Manacorer" no feien sacs, sinó que
carregaven a "granel" i mesuraven amb caixons de
fusta. Quan n'hagueren carregats una trentena i que a
mi me pareixia que ja era un viatge com ets altres,
aquells homes que carregaven me varen dir que per
carregar lo que per ells eren 30 sacs, encara només
estaven a la meitat. I com que a mi m'hauria de costar
lo mateix me vaig dir a mi mateix: -Venga, ja ho
veurem, si en esser a ses costes segua no puja ja
empinaré es carro-. Me varen carregar es carro ben
ple, tall de bandes. Partim cap a ca nostra, pes camí
des Colcador de Sa Nuvia cap a Can Mou. Quan vérem
user en e3 començament de sa costa aspre, vaig
deixar que segua descansés una estona. Des cap d'una
estoneta partim amb aquella carretadota, jo en es
costat intentava ajudar un poc, i segua amb tot es
coratge del món, rap-a- rap que amb ses potes feia
botir es macs a 10 o 1 2 paces enfora, sa questió es
que verem pujar tot es viatge, i sa valentia i es braó
d'aquella egua va fer que pes mateix preu tenguessim
més del doble de ciment."

I continuam parlant d'animals."
-"Quan era al.lot, a mi m'agradaven molt ses

ovelles. Món pare cede any feia una drrnada d'anyelles
i jo Ii demandvd que quail fossin grasses les
deixassim per fer und guarda d'ovelles. Ell per no
contradir- me me deia que si, que les deixarfem i que
feriem guarda d'ovelles. I ja me tens a mi tot
il.lusionat pensant amb ses ovelles, ets anyellets,
munyir i fer formatge. Me'n anava a cercar
carxofers bords per collir herba de fer formatge, la
secava i me'n cuidava de guardar-la ben guardada a fi
de que a s'hora de fer formatge estés a punt. Pere,
quan ses anyelles eren grosses món pare les venia i
"adiós" guarda, ja podeu pensar quin era es meu
disgut."
Molts de nosaltres, segurament no sabem que es això
d'herba de fer formatge, li demanam que ens expliqui
de qué va això.
- -Es carxofers, tant es de menjar corn es bords,
quan s'obren ses carxofe es converteixen en unes
flors amb uns filets de color. Aquests filets se cullen,
els posen en es sot perquè se sequin i quan es ben
aixuta la guarden a dins un pot o una bossa fins que
arribi s'hora d'emprar-la. A s'hora de fer es
formatge se posa sa llet a dins una olla que solen
tenir aposta, a dins un murter posen una quantitat
d'herba d'aquesta, que perquè sigui blana abans ja
havien posat en remull. A dins es murter se pica
s'herba fins que fa una pasteta i llavors se mescla
amb sa llet. Amb un bastó d'arbocer se remena ben
remenat a fi de que quedi ben mesclat i se posa s'alla
a sa calentor. S'herba es sa que fa que se llet se pren i
que en puguin fer formatge".
Va fer es servici militar a les afores de Ciutat i s'ho
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passava la mar de bé. Alla també n'hi varen passar de

ben sonades
- -"Munyiem una guarda de vaques i treiem una
partida de gerres de llet. A dins una caldera grossa la
bul I iein per I Idvors dur-la-se'n a nes regiment, una
•, , egddd vd Hut bui I i di i retreddild, i coldveni JII111

1.Uldt1Ut JI U I d 11111',ij CUIddUl nu hi 'id queddr un
inoixot ben cult que bui I it 111 .1t) 11e1 I qu ji

li havia caigut e pel. Noltros no varem dir res a
ningú i a sa llet la se'n varen dur ben igual que ets
altres dies. Mai he arri bat a saber si aquell dia sa
llet que se varen beure ets majors va esser més
gustosa que ets altres dies."
Entre les feines que ha fet, te molta importancia el
temps que va picar a pous i també posar escales per
entrar dins els mateixos.
- -Per picar, moltes de vegades ho feiern de nit, o bé
perqua hi havia altres feines i tambè perquè en
dquel I temps només teniern electricitat de vetlada i la
ilecessitavein sobretot qua') ja havíem trobat aigua
encara volíem picar rides. S'aigua, de tant en tant,
l'havíern de treure Quan feiern es pou nostro i
érem endi n3 1 allé baix no hi havia ai re per alenar.
D'una vela de collir ametlles en vérem fer un tub que
anava de dalt a baix dins e3 pou es xigarros
s'apagaven i es misto no s'encenia per falta d'oxigen.
Quan es pous eren fondos no mos sentiem es de dalt
amb Sos de baix i per això teniem una cordeta i mos
comunicavem per senyes. Una estiradeta volia dir
una cosa, dues estiradetes una altre i així."
- -"Per posar ses escales, feiem una gabia i jo m'hi
posava a dedins i des de dalt m'anaven baixant i jo
anava fent es forats dets escalons i eis clavava. A sa
nostra la varem posar de fusta, de barres d'ametller,
totes clavades d'una en una, de banda a banda des pou
per sa part curta. Ara a ses altres me pens que eren
totes de ferro, que primer clavavem es tros de dalt i
quant això estava fort anavem penjant ses troçades
fins a baix. Que me'n recordi vaig posar ses dues des
nostres pous, dues per en Tomeu de's Clòs, una de Can
Roca, sa d'En Tomeu de Ca's Senyor, sa d'en Renqueta,
i sa de Macia de s'Alzi na. Sa feina dins un pou era
mala de fer i perillosa, per això quasi ningú la volia
fer. Però a mi no me costava i allà dins fa bon
estar- hi mantras no caiguin padres, perquè un

maquet com una avellana, si parteix de dalt quan
arriba a baix ja du molt força. Una vegada me va
caure una pedra com es puny a damunt s'espatlla i no

me acubat mai però aquesta vegada vaig estar una
bona estona que no sabia on era."
TdPnb dIldVd a tundra per moites cases.

" . 1 . 011Id d 5011 Isidro, u Cull Estevd, a Cirj Senijor, a
Can Vellana, a Cdll Baltasar i u ncites cases inês qua
me convidaven. Jo no m'he vist apurat per res mai,
tot lo que m'he proposat ho he fet."
Entre les saves aficions destaca la caça.
- -"Sempre m'ha agradat molt es caçar, però hi va
haver molt de temps que tenia moltes feines i no
podia caçar gaire, ara que ja estic jubilat ja me lleu
més. Jo cas amb s'escopeta, així mateix tenc un
parell de cans però no serveixen gai re."
La seva dona di u que fa tres o quatre anys, en Joan
quasi va fer d'artista de cinema. Ell conta la feta.
- -"No filmava ningú perquè lo que va passar no
estava previst, però seria de veure. A Cala d'Or
tallavern un pi gros i perquè no caigués a damunt una
casa que hi havia devora, Areal fermar es pi amb
una corda per estirar-lo. Quan es pi se va acabar de
tallar, mos va guanyar, mos va prendre a sen revés i
mos ne va dur volant que pareixíem com en "Tarzan"
quan va d'un arbre a s'altre, només mos faltava sa
monea per paréixer com a ses pel.lícules."
En Joan, com ha dit abans, ja esté jubilat i ara ja pot

gaudir un poc més de la bona vida, perquè la seva no

ha estat facil, malalties pròpies i dels seus familiars

de més aprop. Dos nins bessons que varen tenir, un
va morir al primer dia i l'altre als sis mesas. Una
vegada els fills surats, vi ngueren els nets i res de tot

això l'hi ha fet minvar el seu coratge ni la seva
entrega, tot el contrari, les adversitats l'han fet mês
fort i per ventura a hares d'ara és un dels homes mês
sencers del poble. Nosaltres ens alegram d'haver
tingut aquesta conversa amb ell i de poder-la oferir
313 nostres lectors. Al temps que agrafm a ne'n Joan

la seva amabilitat, li desitjam a ell i a tota la seva
família molts d'anys amb sal ut i benestar.

Marc Vail bona Adrover
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Borja Moll fou qui millor va conèixer Mossèn
Alcover i la seva obra. A aquestes planes ens parla.
de les conegudes rondalles de les quals tots en
tenim algun exemplar a ca nostra , si no tenim la
col.lecció vencera, recull que ha estat qulificat
entesos com el millor aplec de contes populars del
món, i que Mossèn Alcover va signar amb el pseudònim
de "Jordi des Racó".

MOSSI'FA ALCOVEli 1 LES SEVES
liONDi:LLES *

La fig•irt de Me. Antoni M. Alcover es una de les de més relicu

dins la vida cultural de Mallorca. La seva extraordinaria capacitat de

treball va quedar acreditada en moltes activitats: unes prepies del

seu caracter eclesiàstic, manifestades en els alts carrecs que ocupa i

en els escrits de tema religiós, quasi sempre polemic; les altres, sor-

tides del seu amor abrandat a la llengiia i la literatura catalanes (do-

nant a aquest adjectiu el sentit ample que ell li donava, no lirmtat al

Principat de Catalunya sine) estes a totes les regions repoblades per

gent que d'a(luell procedia).

L'esforç roes intens i mes durador va ser el que dedica a pro-

moure, potenciar i defensar l'obra del Diccionari, pee) a mes d'a-

questa gran empresa de trenta anys d'estudis, de viatges i de lluites,

es va dedicar amb constancia a Iola tasca mes reposada, divertida i

agradosa per a totbom: la redacció de les famoses rondalles que pu-

blicava amb el psetulônim d'.En Jordi des Race..

Ayiestes s'havien transmès de pares a fills, d'avies a

nets i de servents a senyorets, d'ença Tie la nostra illa havia estat

guanyada per la commista contra els musulmans. I..i transmissiO lia-

via estat purament oral per raons ben comprensibles: (pie la Mt-

inensa maioria de la gent durant molts de segles era anill:dicta, i

clue el prun•ipal terreny on se conservava la narrativa trittlicional era

la pagesi;t.

Esselte molt jove —aluis dels vint anys— , N'Antoni NI. Alcover

es va sentir :met poderosament per :nineties eontarelles, Ilargaies

codes, de grail argument o simples anecdotes, peri sernpre vibrants

Dibuix de Francesc de B. Moll en la rondalla

Æn Marti Tac6...

de ressons arcaics i espirejants de llenguatge pur i expressiu. Se les
feia contar de gent pagesa o d'altres que les havien apreses de per-
sones Lambe relacionades amb l'ambient rural; després de prendre'n
nota resumida, s'entretenia a posar-les per escrit, i en publica un pa-
rell que foren molt ben acollides pels Iletraferits. Alba el va animar a
prosseguir la tasca, i aplicant-hi els seus escassos dies de vacances
va anar formant a força d'anys, un aplec de gran extensió que ha

arribat a omplir dues dotzenes de volums, dels quals s'han repetit

les edicions fins a convertir-se en l'obra mês popular i coneguda de
tota la gent mallorquina.

El secret d'aquest exit radica principalment en l'habilitat anib

que Me. Alcover sabia manejar el llenguatgede la nostra pagesia.
Va fer-se contar les rondalles en un temps en què la gent del camp

encara parlava be, amb molt pocs castellanismes i sense la tempea-

ciO d'imitar la parla dels forasters o dels forasterejants. Hi havia

Limbe la circurnstancia d'ésser MIL Alcover tan pages com els mis-

satges i les madones que i contaven les rondalles. Això li donava

una gran autenticitat de llenguatge de la terra i li permeté encertar

l'estil Ines apte per a rellectir en aquelles narracions l'esperit i les

formes expressives de la ruralia.

Aqueixes fonnes d'expressió encara eren una realitat viva en
aquells darrers anys del segle passat i en els primers decennis del
present. No existia ni la invasió forastera ni la xerrameca cinemato-
grafica i televisiva que avui capgira el Ilenguatge dels mallorquins i

fa que moltes paraules i locucions classiques de la nostra parla si-
guin oblidades. Així i tot, la gracia i el valor estilistic de les ronda-
Iles alcoverines tenen encara avui prou virtut per a despertar l'inte-
rès i la simpatia de les generacions actuals.

Ara cal fer una observació important. El llenguatge i l'estil de
les rondalles de Mn. Alcover sán autènticament mallorquins, pero la
tematica de tais narracions és, en gran part, d'origen extrainsular:
ens ha vingut de temps molt antic i de regions remotes de l'india,
d'Arabia, d'Africa, d'Italia, d'Europa central.

Naturalment aquesta afirmacio no és valida en certs casos en
què el personatge de la rondalla és una persona mallorquina con-
creta, coneguda o recordada com a protagonista de la contarella. Els
fets narrats en la serie de rondalles referents a En Tia de sa Fetal,
probablement semi autentiques vivencies d'aquest personatge
Pen) aim') On casos esporàdics; la nota predominant en les .uarra-
cions rondallistiques es que siguin versions. o . .adaptaciolis de Oi
relies foranes, soviot d'origen moltallinxyat en rt .spai i 'en el tenor

En 1,3 Filobagia frioderria es- r.,-111tiim una espeCiatitat anomenada
ilondaliístict•-dedicada a investlgar J'origen i re-volució deles ron-

Eis antecedents i parailelismes sóii abundants entre les ron-
dalles actuais i h narrativa de l'eclAt mitjana i de l'antiguitat, com
també entre les nostres i les dels altres països europeus i del tercer
inem. Trobam els mateixos temes a Mallorca i a Sicilia, a França i a
Russia, a l'india i al Sudan, etc. I no cal dir quina gran coincidência

d'aiguments rppdallIsties trobam entre els de les Balears i els de la
resta dei miton hispanic. Fullejau els tres volums de Cuentos popula

-res españoles d'Aurelio.M. Espinosa, i hi trobareu -una gran propor---
ció d'arguments que apareixen, amt.) variants però amb clara conver-
gència, a les rondalles de les nostres [Iles.



Li tematica de les rondalles mallorquines, sovint te evidents

analogies atilt> obres de l'antiguitat grega i romana (Isop, Fedre,

leu), de Its Mil i una nits, del Conde Lucanor, del R0711011 de la

Rose, del Decameron, del Novellino, de Les cent nouvelles nouve-

lles, de les Facecies de l'oggio, dels Tales of Canterbury, dels get-

Ii :ins Grimm, etc.

I Ii lia rondalles ben inallorquines per la forma, pen') que pel

tema si'm transposicions de Ilegendes, coverhos o fatties antiquissi-

toes i ex()tiques. Nomes fullejant els Kinder- und Hausnuirchen dels
germans Grimm ja sitt troben dotzenes de rondalles alemanyes que

teilen la seva versió, Ines u nenys alterada, en les de l'Aplec de

1110SSt.:11 MCOVer.

«N'Espardenyeta. té la seva versió en una rondalla siciliana

que es titula «El rei dins el cove.. «En Nlirando., l'animal endevi-

nador de l'adulteri d'una reina, té el seu parallel en el magic Merlin

de la Ilegenda arturiana. «Sa Ilampria meravellosa. és una variant

evident de l'Aludi de les «Mil i una nits.. L'astilcia del «metge Gui-

nyot., que feia buidar un hospital manant que dels inalalts mes xe-

recs fessin brou per curar els nies suradors, es troba en una de les

«Facécies. de Poggio, fiorenti del segle XV. «Sa mitja terça de

earn -, és un tema que es troba en «El mercader de Venecia. de Sha-

kespeare, que ja l'havia pres d'altres fonts literàries.

Aixi podriem seguir citant titols de rondalles «mallorquines.,

mallorquinissimes, que tenen els seus models i antecedents en les

d'altres paisos i cultures: «Ainics de barret i amics vers», «En Joanet

de l'Onso., «En Pere Catorze., «Es castell d'Iràs i no tornaras.,

«S'Ilermostira dl mein., «L'abat de la Real., «Sa flor romanial.,

«Sa comtessa sense braços., «En Pere Poca-por., «S'aucellet de ses

set Ilengos., etc.

La prova de la manca d'objectiu cientific de Mn. Alcover en l'a-

plega i elaboració de les seves rondalles, és que no vacillava a

canviar-ne details argumentals quan li semblaven inoportuns per

motius de religió o de sexualitat. Com a bon integrista, posava el

veto a tota manifestació irreverent, i con) a guardador de la moral

suprimia o desviava qualsevol fet o expressió que pogués despertar

idees obscenes. Ell mateix ho va explicar ben clar en el prõleg de la

primera edició (1896), i ho mantingué scruple. Era home d'una gran

austeritat i irreductible en matèria de Ilibertat sexual. Hi ha hagut

qui ha pretès antillas aquest fet atribuint a Mn. Alcover el text d'una

rondalla completament obscena, però la seva redacció ha estat tan

malgarbada que es veu a la I legua que és apócrifa. És que no basta

tenir mala intenció: es necessari també tenir prou «ofici » d'escriptor

per a saber imitar l'estil d'a116 que es vol falsificar.

Aquests anys darrers la replega i redició de les rondalles

lars ha ocupat fort els folkloristes dels nostres països. L'arxiduc

Lluis Salvador va arreplegar moltes rondalles mallorquines i en va

publicar dos volums, segons text preparat per Antoni M. Penya;

moltes rondalles de Menorca han estat recollides pel Dr. Francese

Camps i pel mestre Andreu Ferrer; les d'Eivissa ho han estat per

J. Roure-Torent i per Joan Casten(*) Guasch; les de Catalunya per

Nlaspons i Labrós. Serra i BoIdia, Joan Arnades, etc. Però cap collec-

HO rondallistica ty , ha sliporar la rip Mu Alcover nit qtrinrirAt
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Dibaix de Francesa de B. Moll en la rondalla
.Sa fia del Sol i de la Nana..

vivesa d'expressió. Especialistes modems com Felix Karlinger, pro-

fessor de Foklore comparat de la Universitat de Salzburg, i Jose') A.
Grimalt, professor de la nostra Facultat de Filosofia i Lletres, han

estudiat comparativament les rondalles alcoverines, les quals, per al-

tra banda, han obtingut un gran exit de ptiblic esser twinkles al

castelli (per Teodoro Llorente Falcó), al francés (per Peter Rode-

rick), a l'anglès (per George Ezra Dane i David Iludiu) i a Vale-

many (per Robert H. Goehm, Felix Karlinger i Ulrike Ehrgott).

Podem hen dir, dones, que les rondalles mallorquines ocupen

un Hoc d'honor dins els dominis del Folklore narratiu, i ¡mines cul -

(Ira que aparegui la tesi doctoral de Josep A. GrUnalt perque les nos-
tres rondalles siguin estudiados sistematicament a les Universities

en relació a les seves fonts i a les influencies nineties entre elles i

les al tres literatures de tradició oral europea.

FRANCESC DE BORJA MOLL

• Itit 	 (If t i )hr., 	 lo C.4,1 II,	 1 . , 11,1111, 	 ihrtl 	1.511 	ti "

JAUME MONSERRAT BARCELO
FOTO ESTUDI I REPORTATGES



»orne amb cape

ELS VESTITS D'ABANS
El vestir dels mallorquins ha canviat molt en poc temps, ben igual que
tot el que abans era característic d'aquí. En menys de cent anys hem
canviat es calçons amb bufes per calçon vaquers i ses faldes amples i
Ilargues per minifaldilles. "Es més 61-node i és el què s'usa". Di uen que
no hi ha temps que no torn, per-6 me pareix que si tornés aquell temps no
mos podriem acostumar mai a dur aquestes robes tan vol umi noses, que
ara només dui m corn a element folclõric. El vestit anomenat "vestit de
pagés•, s'emprava encara a finals del segle XIX, però només el duien
complet les persones majors i les joves els dies de festa. Maldament
s'anomeni "vestit de pagés", segles enrrera havia estat usat per tota la
gent de la noblesa i aristocrécia de Mallorca. Quan a principis del segle
XIX esdevengué la guerra Napoleònica, entre la clase alta deixà
d'evolucionar el vestit mallorquí i començaren a introduir tendencies de
la moda France3a, cosa que no afectà a la gent més modesta fins molt mês
cuvant. El vestit de les dones va quedar en des us més aviat que el de ses

ja que més aviat varen canviarel calçons amples per altres més
estrets i mês ail-nodes per fer feina Hem volgut descriurer-vos sa roba
des mallorquins de finals des segle XIX, encara que tothom té una idea
més o menys clara de com eren, i aim') és el que hem trobat. Començem
pets homes: Ets homes duien es cabells curts i sa barba ben tallada. home arab saraarra
Solien dur sempre capell. Es di umenges per anar mudats els duien de
feltre negre en forma de mitja bolla i amb unes ales amples, es fermava al coll amb un cordé que duia una borla
o amb una cinta. A s'estiu i per fer feina al camp es duien es capells de gar balló, que eren més frescs. Davall es

capell era molt normal dur- hi un mocador fermat darrera es cap, al
clotell, que solien esser de color osbcur, blau o negre, i de robes
fabricades a Mallorca com llista o bolic. Sa llista era una roba molt
prima, general ment de cotó, que feia ratlles molt fines de diferents
colors. També hi havia mocadors de seda però sa roba ja venia de
Catalunya o de s'estranger. Qualque pagès de posició més alta duia, en
floc de mocador, un barret de llana damunt sa coroneta. Ses camises
eren blanques i es tancaven amb un coll molt baix, recte i estret.
Podien esser de drap, cotó o fil. Normalment eren molt senzilles.
Damunt sa camisa hi anava es guardapits, a s'estiu es duien oberts i a
s'hivern s'empraven uns altres amb coll i es duien embotonats. Es
deien guardapits amb solapes o solapats. Es guardapits tenien una
filera de botons a cada banda. Es teixits emprats variaven segons
s'época de s'any: llista, Indiana Catalana, seda, Ilana...S'Indiana era una
roba de cotó estampada feta amb lligat de plana, que és es lligat més
senzill de s'art de teixir, i que dóna al teixit s'aspecte llis, sense dret
ni revés a ses seves cares. Era una roba de poca qualitat. A s'hivern ets

i homes solien dur un gec damunt es guardapits. Era una jaqueta curta,
que arribava fins damunt sa cintura, que tenia botons pert!) quasi mai
l'embotonaven, solia ser negre i de llana gruixada. A s'estiu també es
duia de vegades, però de roba molt més prima. A segons quins pobles
s'emprava una faixa de color vermeil o blau, bastant ample, de llana o
cote) que enrevoltava sa cinta i servia per aguantar es calçons. Sa part
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ELS YESTITS D'ABANS

més interessant són es calçons amb bufes o calçons
amples. Eren, com deim, molt amplis i arribaven
fins davall es genolls. A sa part de baix es fermaven
amb ones cintes o cordons, i a sa cintura amb un
cordó passat dins un doblec. Es colors solien esser
blau i blanc o blau i cel. Per fer calçons s'empraven
tote classe de robes, cotei, fil, llista, mescles de seda I
cotó, Indiana. Sa gent mes rice es di umenges el 3 solia
dur de seda. Es calçons de davall eren igualment
amplis, de drap o cote). Ses calces eren de color fosc,
ses sabates duien unes solapes a ses voreres i es
fermaven amb cintes Es pagesos, generalment,
anaven descalços, nomes es calçaven es di umenges. Ja
començaven a dur-5e ses varques, principalment es
pastors. Es mariol.lo era una prenda d'abric, de llana
fosca i tant es podia possar damunt sa camisa, en lloc
des gec, o davall. En es dies de festa es majors mes
acomodats es posaven sa samarra que era una peça
d'abric, com s'abric que coneixem ara per-6 sense
colt, bastant ample i de llana fosca, que lis arribava
fins als peus Altres peces d'abric eren sa capa i es
capot. Sa cape era molt I larga i arno un coll ample
onat, i es capot ere CM 33 CaPa,per6 drrib meinegues i
caputxa, Lambe tn navia es capot pelut, qualcun
sense caputxe Sollen ser de liana negre. A s'hivern
es pastors es posaven una pell de cabra damunt ses
espatles que es fermava amb ses cames de davant
damunt es pit, i es deia una pallisa.

Es vestits de ses dones era molt més vistós que es dets
homes. Ses dones es pentinaven sempre cap enrera,
amb un xap enmig, es feien sa clenxa, i es recollien
es cabells amb una trunyella que abaix hi posaven un
llasset negre. Duien un vel blanc que lis cobria es cap
que podia ser un volant o un rebosillo. Es volant era
de randa fi na o de roba molt prima i molla que cobria
sa part posterior des cap i se pltera i acabava davant
en forma arrodonida. En es clotell tenia una agafada o
frungida que feia que no s'estufes de darrera. Es
volants no més els empraven ses criades i pageses. Es
rebosillo tenia forma de campana i acabava en punta.
Ses robes eren per l'estil que es volants però mes
enravenades. Solien tenir qualque senefa o brodat, i
canviaven segons es gust de cada un. Quan duien dol,
damunt es rebosillo blanc, s'en posaven un de petir
de color negre, també transparent. Es rebosillos, en
es segles XVII i XVIII eren sa peça de vestir que més
diferenciava ses classes socials d'aquell temps. Es de

11Uble.A eren molt engalanats, eAampats 1 var kits;
solien esser de roba com '38 seda, però s'estiu els
duien blancs i de fil amb brodats, eren mes lleugers i
frescs. Sa part de dalt del cos estava coberta pes gipó.
Solia esser negre I molt ajustat. Estava obert devant i
tancat amb agulles tancadores. Es gipó ressaltava
molt s'elegincia des cos. Ses mànegues eren molt
ajustades i fins al colze, i acabaven amb una obertura
que es tancava amb una filerada de botons. Això era sa
botonada. Sa botonada es compon de deu otons, ci nc a
cada minegua i quatre més que formen ses dues
collades o batons bessons, que són es de devora es
colze. Sa botonada era d'or o d'argent. Trobam una
gran varietat de classes de batons de botonada, segons
es material i ornament. - Botons de carxofera: Eren
botons d'or que semblaven una carxofa. - Batons de
fioleta: Eran d'or en forrn!! de capulla i damunt tenen
una bolleta. - Botons ie flqr d'ametller: també són
d'or, amb una tira de piquets al voltant i una pedra
morada enmig. I així qqdriem anomenar piles més
clases. Per fer feins, ses dones es posaven es
manegots, que eren unes mitges miinegues que
cobrien des des colze fins a sa mil i s'enganxaven a un
dit. Els duien per fer feina al camp, per protegir-se
de ses esparragueres i des sol. També n'hi ha uns
altre de mes petitohs, de davers up pam, que els
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--empraven per ses feines de lacasal només tapaven,
es pot di r, sa botonada. Ses robes eren senzilles com
cotó i Ili.

"Sempre per es manegots,
no te trave d'anar mudade,
si se veu a esser casada,
pes carrer perdré els al .1ots

Sa roba de davall constava d'un gipó blanc que es duia
davall des negre i davall d'aquest s'hi posaven una
camisa de drap més o menys fi. Davall de sa
"Vertadera" falda hi duien ses enagos, que solien
esser de color i ses faldetes que eren blanques, es
di umenges se les solien posar brodades.

" Ella sega amb la faug,
que di u que li fa calor,
di umenge prenda frescor,
quan sorti ré des sermó,
que duré els enagos blaus - '

Ses faldes de damunt eren molt llargues i
amb quasi tota sa fona darrera, amb un ruat molt
petit, que feia que sa falda pen .* un poc més de
darrera que de davant. Ses robes podien ser llises o
estampades, de llista, indiana, seda, mussolina,
cotó... També depenia des floc social que tenguessin
Ses faldes de mudat solien esser molt vistoses.
Aquestes faldes tenien dues obertures, una a cada
costat, de davers un pam, una era per sa butxaca, una

boseta que duien fermada per sa cinta,
en la que duien es doblers. i s'altre, com
es natural per poder passar-se sa falda i
se tancava amb una agulla tancadora. Per
fer feina sempre duien es anyom, que
és com un davantal ben quadrat de cotó,
que feia retxes de dalt a baix,
normalment blanc o blau. Es cényom
s'emprava més per ses fei nes casolanes.
Es davantals els duien ses dones més
riques i podien arri bar a ser de seda.
Ses dones més pageses només solien dur
calces es di umenges, eren de color clar i
de fil o de llana segons s'época de s'any.
Ses sabates, quan en duien, eren planes i
escotades, fetes de cui ro, i molt de pics
e re n fetes seves. Es di u me nges
generalment les duien negres. Igual que

ets homes, ses dones també duien capell, de llana
negra a s'hivern i de gar bailó a s'esti u i per fer fei na
al camp. Sa peça d'abric de ses dones era sa manta,
que lis tapava mig cos i se la posaven damunt ses
espatlles i agafada davant. Podia ser de vellut o llana.
Abaix acabava voltant voltant amb serrei. Per anar a
processons i enterraments es posaven es Mantell
damunt es volant. Ses voreres eren rectes i acabaven
en punta com es rebosillos, tapaven fins al colze. A
s'hivern solien esser de franel.la i a s'estiu de
mussolina fina. Una cosa molt curiosa és que quan
plovia ses pageses s'alçaven sa falda de darrera i se la
posaven damunt es cap per a protegi r-se de s'aigua.
La aguantaven davit]] es coll i lis tapava quasi tot es
cos. Una altre cosa en que no es pot deixar de comptar
son es ventalls, que eren molt senzills, general ment
de color negre o verd. MARIA A.

*Els gravats son originals de l'obra "Die Balearen"
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"TOPONIMIA DE LA COSTA DE FELANITX"
Nou llibre de Cosme Aguiló.

El passat divendres denou d'abril, es va fer la
presentació del nou llibre de Cosme Aguiló,
"Toponímia de la costa de Felanitx", llibre que ve
acompanyat d'una lémi na amb el corresponent mapa
on hi trübem situats al llarg dels vint qm. de costa
felanitxera uns 391 topònims corresponents a 265
llocs. A l'acte hi assistiren unes 150 persones, i
el parlament de presentació va ser a càrrec de
Climent Pi co r nel I , doctor en geografia i
vice-rector de la Universitat de les Illes Balears.
Entre altres coses, després de reconèixer la qualitat
de l'obra va di r: " En Cosme és sens dubte un dels
millors especialistes en toponí mi a litoral que tenim
aquí a les Balears". Un altre de les valuoses
aportacions paral.leles que fa en Cosme en aquest
treball és desgranar el sistema de vigiliincia
costera, amb la situació de les barraques on
s'arreceraven les guardies secretes, que
complementaven les torres de vigiliincia contra els
atacs pi riitics. L'obra, com hem dit, recull uns 391
noms de lloc, i el sistema de recopilació de noms ha
estat la enquesta oral a informadors, obtenint com
resultat noms de vigència actual per aquests
informadors privilegiats, que després han estat
contrastats amb els que proporciona la
documentació antiga. Entre els informadors hi

trobam gent com l'amo en Tomeu Sabater de Sa
Vinyota, En Pep Josep de s'Horta, es Porret, en Toni
Costurer, en Joan Escolà, l'amo en Miguel Vetla,
l'amo en Miguel Xisquet, l'amo en Miguel de ses
aigos, l'amo en To  de Can Marc Fuster,
l'entranyable i recentment desaparegut Patró
Esteve des Port, i així fins a denou persones, que al
final de l'acte reberen un exemplar d'obsequi. En
resum, aquests noms dels nostres farallons i
cocons, puntes i cales,coves, escruis, i pesqueres, .
queden escrupulosament enumerats, situats i
raonats per l'inquiet investigador santanyiner. Per
acabar res millor que unes paraules de l'autor que
trobam a la introducció.
"He volg ut recolli r per tu i el s te us a mics","aquesta
bella mostra de la nostra riquesa cultural, que di u
qui som, com som i d'on veni m"." L'he recollida
perquè sigui teva, perquè t'encengui la flama de
l'amor i en siguis gelós, perquè la mostris als teus
fills i la projectis cap al futur, no perquè l'exposis
a la vitrina del teu museu particular."

13 _ ESTELRICH

FORN I COMESTIBLES

ADRO VER
Rafael Adrover 5 - Calonge	 Tel. 657667
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CINQUAGESMA-91

Una vegada més amb la arribada
del bon temps i els primers
turistes comencen les festes de
Cinquagesma al nostre poble de
S'Horta. Tal vegada no siguin unes
festes tan popular3 ni de tanta
anomenada com les de pobles com
Felanitx o Santanyí, pert!) el poble
es petit i la gent del que gaudeix
és de riure i de compartir amb
els demés aquest temps d'esbarjo
i bulla. Aquí doncs hi ha un petit
resum del què han donat de si les
festes de S'Horta 1991. Tot va
començar el di umenge dia 12 de
maig, ja que com enguany la
festivitat de Sant Isidre era en dia
feiner es va decidir celebrar-la
aquest dia. A les 10 del matí va
tenir floc la missa en honor del
nostre patró, i al mateix temps es
realitzà una prova de tir al plat
que va congregar molts de

S'HORTA

participants no sols de S'Horta
sinó tambè dels pobles voltants.
Quan va acabar la funció religiosa

plaça es va omplir de nins,
joves i més grans amb roba
esportiva i tots amb les seves
bicicletes ja que uns mi nuts més
tard es donava la sortida de la
pri mera cicloturística, el
recorregut de la qual passava per
Cala d'Or, Cala Marsal, Porto
Colom fins arri bar a la plaça.
Mentres uns anaven a tota marxa
pedalejant, altres es dedicaven a
preparar una monumental paella
Per fer aquesta paella s'empraren
80 quilos d'arròs, 40 de costella
baixa, 75 de gallina i pollastre, 5
conills, 80 quilògrams de
musclos, 50 sípies, 60 quilos de
peix per a fer el brou, 1 caixa de
gambes, 25 quilos de crancs a
mês de mongetes, cebes i tota

mena de verdures. Més o manco a
les dues tothom agafà el plat i no
va deixar ni un gra d'arròs ja que
s'en podien llepar eis dits de bona
que era. Vull aprofitar per a
destacar que si bé tot el poble
d'una manera o altre va
col.laborar amb la el.laboració de
la paella foren en Sebastià i na
Margalida Company els que
portaren tot el trui. El vespre, al
saló parroquial, es va
representar la comédia POBRES
CASAIS amb la presencia de
nombrós públic. El dissabte que
va venir davant, a les 4 de
1 ' hora baixa , hi va haver una
prova "d'a utoc ros". La
participació va ésser molta i les
dues meneges en que es va dividi r
foren molt espectaculars ,fins hi
tot es va veure qualque sortida de
pista que va fer cridar a mês
d'una. A la fi la prova va ésser
guanyada per en Guillem Alou de
Can Talayeta amb el seu Ford
Festa. El vespre a la plaça va
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CI NQUAGESMA— 91

temr Iluc el que nu pot faltar: la verbena, aquest
any el cartell es composava de l'orquestra
"Clippers" i el trio mexicà "Los Zacatecas" El que
mês exit va tenir foren els primers i es que la gent
del nostre poble vol marxa i  això no s'aconsegueix
seient en un banc sine, ballant al mig de la pista. A
les 6 de l'horabaixa es va inaugurar el local de la
tercera edat i del que ja vos donam part a un altre
secció de la nostra revista. El diumenge dia de
Cinquagesma es celebré la missa solemne amb
l'asistência de les primeres autoritats i que
oficiada pel rector Don Miguel Serra, va comptar
amb la estimada presencia d'en Miguel Barceló i de
D. Andreu Sbert. La funció va sortir molt lluïda  el
coro parroquial va cantar les seves millors cançons

i el temps de l'ofertori varen ballar nines del poble
als sons dels guitarrons d'en Toni de Can Paulo i na
Margalida Rigo, uns petits pens) grans sonadors.
Quan sortiren de missa la gent es va passejar per la
fira on es podien trobar moites coses: cotxes,
cossiols, objectes de cerémica, maquinària.. etc.
Per desgràcia la fira es va acabar ben prest ja que
el temps ens va fer una de les seves deixant caure
un bon ruixat. L'horabaixa hi va haver un concurs
de monopatins, on els més petits ens demostraren
que tal vegada no estudiin gai re per- 6 que damunt un
d'aquests vehicles són uns mestres. La prova va
ésser guanyada per Gabriel Adrover Palmer. El
temps es va completar amb curses de sacs,
trencadisses d'olles i un ginkama amb bicicletes. El
vespre a la plaça els balls de S'Estol des
Gerricó,que per cert de cada dia ho fan millor,
ompliren la plaça de gom gom. El dill uns, que per
molts era dia feiner, es va iniciar amb un
recorregut incògnit. L'horabaixa el partit de
méxi ma rivalitat entre els fadrins i els casats
demostrà que els primers es trobaven en millor
estat físic que els segons. El vespre les actuacions
de ball de bot i la entrega de trofeus que aquest any
varen córrer a cérrec de Miguel Angel Nadal actual
jugador del Mallorca i futur component de la
plantilla del Barcelona. Després les actuacions del
grup MIJAC i per acabar, la traca; tancaren les
festes de 1991. Ja només resta felicitar a la
organització i esperar que l'any que ve siguin tan
lluides i amb tanta participació com les d'enguany.
Sal ut a tots i fi nsl'any 1992.

Marti na

LEU wit
LAMPISTERIA*CALEFACCId
ENERGIA SOLARTISCINES

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

20



COLLEGI PUBLIC "MARE DE DEU DE CONSOLACIO".
Und Ilei sorgida del Govern Central l'any 1 974

obligavd tancar bastantes escoles petites i
englobdr - les (J1 I1 centres d'ensenyament
tearicanient rnés ben dotats. Els dl .lots i nines de
S'Alqueria Blanca, per primera vegada en molts
anus, havien d'anar a fora poble per poder cursar
els seus estudis, victimes d'aquesta discutida
decisió

Però quedaria demostrat que el que necessitaven els
nins era un centre docent dins el seu propi poble i
així, cinc anys mês tard, l'any 1979,    l'escola de
S'Alqueria que s'havia inaugurat el 1 96 1 tornava
obrir les seves portes.
A partir d'aquest any come* un procés que ha fet
que I 'escola hagi tengut una evolució constant. De tot
aixa en parla 1 'actual di rectora, na Joana Ferrer:
"Som professora de l'escola des del curs 1 9 8 0- 8 1 i
la veritat és que els canvis experimentats són un fet
destacable. La progressió, corn és natural, ha seguit
una línia paral.lela quant a nombre de mestres,
al umnat i edificis destinats a aules per classes. Se
va començar amb només un mestre que era
l'encarregat dels p6rvuls i els cursos de ler. i 2on.
ocupant la casa que havia estat vivenda del mestre

per poder reformar l'antiga aula. Així com els anys
passaven se v6ren poder cursar més nivells fins
que v6rem arri bar al curs de l'any passat amb tres
mestres que cobrfem de pàrvuls fins a 56 curs,
tots ells repartits dins tres aules."
Ara ens parla un poc del moment actual:
"Aquest curs hem aconseguit poder fer fins a 66 ja
que ha estat el primer any que érem quatre

mestres, per poder donar classes als 6 1 al umnes
que hem tengut distribuits aiid: 1 7 a pàrvuls, 1 6
entre 1 er i 2on, 10 a 3er i 4art i 1 8 a 56 i 66.
Pel curs que ve està previst que vengui un altre
professor i així poder tenir també els al umnes que
cursaran el 76 nivell. Vull afegir també que els més
petits reben tot l'ensenyament en català, cosa que
valor molt positivament en tots els aspectes. Esté
previst que d'aquí uns anys, així com els nins
passin a cursos superiors, tot l'ensenyament se faci
amb aquesta llengua.
Un altre aspecte a destacar es el gran interés que
demostra la gent de s'Alqueria, en especial els
pares, perquè tot vagi millorant, cosa bastant
inusual  a molts al tres indrets".
Precisament del que han fet els pares aquests anys
en parla la persona més ben indicada, com es en Pep
Vadell, president de l'Associació:
"Des que ens verem associar, 1 'octubre de 1 984, he
exercit com a president de l'APA i estic molt content
d'aixf com han anat les coses. Fent un poc de balanç
de la fei na que hem fet fins ara i segui nt un ordre
cronològic, he de mencionar les gestions que via-ern
fer per poder comprar els terrenys on s'ubica
actualment la pista esportiva. També se va fer un
gran esforç perquè se construís una aula nova, la
qual se va fer.Darrerament vèrem insistir molt en
la col.locació d'un seméfor, cosa que inicialment  ens
denegaren. Com a alternativa se'ns va oferir una
sortida per darrera l'escola gricies a l'adquisició
d'un solar destinat a la construcció d'una altra nova
aula, que hauré d'estar acabada el proper setembre
per afrontar el nou curs.
Hem seguit insistint amb el semifor i, actual ment
el seu funcionament ja és una realitat.Per tant, no
ens podem sentir defraudats de la nostra tasca i
seguirem lluitant per millorar una escola que
consideram és indispensable pel poble.
Vull destacar també les bones relacions que hi ha
entre els professors i l'APA, on fins ara no hi ha
hagut problemes. Igualment estic molt content de
les ajudes que hem rebut per part de l'Aj untament,
del qual no tenim cap queixa, ja que el seu
comportement és una garantia per mirar cap 11,41
futur amb un gran optimisme".

Jaume Rigo
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BICENTENARI DE SA
MORT D'EN MOZART.
(1791-1991)

Coincidint amb so bicentenari de sa mort d'en
Mozart i ja que som aficionat a $a música cléssica
un gran admirador d'aquest compositor, vos
ntrodui re un poc dins 3a seva vida i obra,

comentant qualque anecdota 	 una petita opinió
personal damunt aquest geni dins es món musical
Wolfgang Amadeus Mozart, que era com nomia
aquest compositor, va néixer el 27 de gener de

1 756  a sa ciutat de Salzburg Fill de Leopold
d'Anna Maria. Fou e3 fill que va fer set des fruit
d'aquell matrimoni.
Tan sols quan tenia tres anys, i ja jugatejava amb
un clavecí
A par tir de l'anq 1 7 b5 . vi començar compondre
pace:: (Nat encara nu havia apre: d escriure
En tot lo que hi posava voluntat i interés per
aprendre, 	 ho 	 assimilava 	 writ) 	 una 	 facilitat
impressionat. Tot d'una que son pare va veure que
tenia un geni de fill, va decidir passejar-lo per
bona part dEuropa i aixf, poc ci poc, va anar sent
conegut per molts d'indrets.Es primer lloc que va
visitar amb son pare, va ésser Munich.
Per en "Wolfi", interpretar una série de peces era
un joc o simplement un entreteniment, mantras que
per una altre, era un caramull de dificultats
interpretar-les
Quan en Mozart tingué onze anys, ja tenia una série
d'obres que feien que l'alabassin per allé on anava.
Passat un cert temps, Vel parti r amb son pare cap a
Italia, on se va dedicar a conèixer i aprendre un

d'obra anornehada "Operaque per cert hi va
destacar rncltíssin -. 	 ri men:, ópera que
corn pona re 	 es 	 nostre 	 personatge 	ia 	essay
s'anomenada ' Bastian i BaJtiana -

En Mozart, va fer tote mena d'obres i molt variades.
Suites, Simfonies, Operas, Concerts,
O ratoris,...,etc.

Ara vos contaré una anécdota que va fer en
"Wolfi":

Quan tenia tretze anys, en Mozart va anar a Roma.
Poc temps d'haver arri bat a aquella ci utat, va saber

que que a ad Capella de Sant Pere, s'interpretava
una anomenuda obra, es "Miserere" d'en Allegri;
peça qua per curt tenia una petita pega; qua no podia
esser treta dalla dins, us a di r , no la podien treure
1 per tant no s'interpretava a cap altre lloc del món.
Es nostre personatge, sabeu quina va fer? l dó va
anar a escoltar-la tan sols un plc, per després una
vegada have escoltada tota 3'en va anar a ca seva

sa va posar a escriurer -la tota de memória, cosa
que per cert era dificilíssim, ja que estava
composta per nou yetis a sa vegada.Tan sols, di uen es
documents, va haver de tornar- hi el sen (lama per
fer unes petites modificaciones per esser ben
exacta
El Papa Climent XIV quan va saber allò va quedar
estorat amb aquell insòlit fet i va decidir donar-li
es títol de "Cavaller de s'Esperó d'Or."

Mozart va compondre un total de 17  òperes.

Notes o sober:
Mai el varen haver de pregar per que tocàs, el

Gontran, sempre l'havien de distreurer-lo d'allò
- Una de ses coses que més el molestava era que

quan ell interpretava una pece féssin renou.
- En Wolfgang va mostrar sempre aptituts molt

bones per es di buix i es cicul , per) no hi va
dedicar massa temps, perque sa música l'hi estirava
més.

- Arthur Rubinstein va esser un des pianistes que
més be ha interpretat ses obres d'en Mozart

- Molt de temps de sa seva vida va haver de donar
classes particulars per poder sobreviure.

- Gran admirador de J.S. Bach
- Durant una série d'anys va ésser es músic de sa

Cort
- Quan tenia 20 anys va compondre sa Serenata

n.7 "HAFFNER".
Is 30 anp Loin* s'obra "BODAS DE FIGARO"

- Es darrers anus de sa seva vida, ho va passar
molt malarnent, problemes, malalties, .etc

- Sa darrera obra que va compondre Va esser es
REQUIEM, obra que 1 'hi havia estat comenada per un
personatge desconegut i que finalment aquesta
mateixa obra va esser interpretada a sa seva pròpia
mort.

- Va asset- enterrat un dia que plovia, en sa mês
immensa pobresa i dins una fossa comú.
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COMENTARI PERSONAL:

Calific a n'en Mozart corn un des millors
compositors hagut$ mai, amb molta maduresa a s'hora
d'eJeriure ubres, on $' hi pot veure una gran unitat
d'estil. I nfl uenciat put currents italianes i alemanyes
va saber cumpayi nor en tot moment sa Sevd obr. Sa
seva música riu i plora a sa vegada on hi mostra lo
festiu des rococó. Conci beix sa música com a una
comunicació de sa bellesa. Crea obres amb un estil
com a divertit i curiós; i unes altres amb un estil
serio i profund, etern, entrant dins quasi entre lo
diví i lo huma.
Era un mestre consurnat, que davant sa música mês
complicada era capaç de trobar- hi sa mes petite
disonancia i di r tot d'una quin era s'instrument que
s'havia equivocat indicant tambè sa nota que hauria
«haver tocat.
Com a concepte general, el trop genial, únic,
indescriptible. El VO3 recoman com a músic per
moltes qualitats, es clar, es en MOZART.

CRONOLOGIA

1756 	 26 de gener néix a Salzburg.
1762 ..Primers viatges (Munich, Viena); primeres
obres per a claveci.
1765....Primera Si mfonia kv 16.
1768....Bastien et Bastienne (Viena).
1769....Primera sortida cap a Italia (11 de desembre

1770....Membre de sa Acadèmia Filharmònica de

Bolônia. Primer quartet per a corda kv 80.Mitrídates
(Milà).
1771....Ascanio in Al ba (Milè).
1772 Elecció de Collo redo

Sirnfoníes n.15 a 21;Lucio Silla (Mila).
1773. Torna cap a Salzburg.

Exultate$, jubilate;Quartets n.2 fins el 8.
(Italia),Quartets n.8 a 13 (Viena); Concert per a
piano n. 5: Si mfonia n.25 (Salzburg).
1777....Concert per a piano n.9 	 "Jeunehomme"
(Salzburg).

Di miteix del carrec de konzertmeister; parteix
amb sa mare cap a Munich, Mannheim (30
d'octubre).
1778.. .Viatge a Kirchhei m- Boland, amor per Aloysia
Weber; arri bada a Paris (23 de marc).
Concert per a flauta i arpa, Si mfonia n. 31 "París";
Sonatas per a piano n.8 i 11 "Marxa Turca".
Mort d'Anna Maria, mare d'en Mozart a París (3 de
juliol )
1781.... Idomeneo (Munich); Serenata n.10 "Gran
Partita" ( Munich/Viena). Trobada amb Colloredo a
Viena. Ruptura amb Colloredo.
1782 ... Adapta fugues de J.Sebastià Bach "El Rapto de
Serrallo" (Viena ).Si mfonia n. 35 "Haffner" (Viena).
Se casa amb  na Constanca Weber ( 4 d'agost).
Primer des sis quartets dedicats a Haydn.
1783....Misa en do menor kv 247; Si mfonia n. 36
"Li nz" ( Li nz).
1784.... Concerts per a piano n. 14 a 18.
Entra dins sa Francmasoneria.
1785....Darrer del seus Sis quartets dedicats a Haydn.
Concerts per a piano n. 20 i 21; música masónica per
a morts.
1786.... Ses bodes de Fígaro (Viena).
Tercet " de la Bolera", Si mfonia n. 38 (Praga).
1787.... Viatge a Praga.
Quintets per a corda kv 515 i 516 (Viena).
Mort del seu pare. Leopold (28 de maig).
Serenata n.13 "Klei ne Nachtmusik " (Viena).
"Don Giovanni" (Praga).
1788....Concert per a piano n.26 "de sa Coronació"
(Viena); Si mfoníes n. 39, 40i 41.
1789.... Viatge a Berlin. Quintet per a clarinet.
1790.... "Cosí tan tutte" (Viena).
1791. Concert per a piano n. 27 (Viena).
"La Clemencia de Tito (Praga)."La flauta magica
(Viena). Concert per a clarinet (Viena).
REQUIEM
Wolfgang Amadeus Mozart mor el 5 de desembre
d'aquell any.

Toni Adrover Picornell " Toni de Porreres"

25



-

VIATGE D'ESTUDIS DEL COLLEGI
PUBLIC STA_ MARIA DEL MAR_

Per primera vegada l'escola pública de cala d'Or ha
organitzat un viatje d'estudis. Lls alumnes van
decidir viatjar a Andalucia. Eren 24 allot amb 4
ifle3tre. Vd11 partir del port de Palma dia 28
d'dbri I d I i 1:00 del \'pr L 'iut.je de Palma u
Valencia va esser molt divertit. r:.inaven en butaques
i iiinyú va dormir en tot el vespre. En arribar a
Valência tots estaven morts de Jon. Al port mos
esperava un autocar que mos durà a Granada, a
Al munyecar, a Sevilla i després a Córdoba. Hem
entrevistat a uns quants alumnes que varen
realitzar aquest viatge.
- Maria Meneses-Em va agradar molt perquè ho
vérem passar molt be. A Granada Arem estar a un
hotel anomenat "Atenas" i nosaltres el Arem
anomenar "Da pena", perquè ens va sorprende: les
finestres dins els "roperos" tapades amb cortines,
ascensors que funcionaven al revés.... Després de
dues fatidiques nits a Granada, Arem anar a
Almunyecar, a l'hotel "Victòria II". Vàrem millorar
l'hosptatge, i virem desitjar prendre el primer
bany de l'any, peró no mos ho varen aconsellar per
la nostra sal ut, apart d'haver deixar a ca nostra el
vestit de bany. El darrer hotel va esser el de Sevilla
"Los Naranjos", que l'han reformat per l'Expo 92,
quina meravella, tot nou, Holliwood... Va esser la
mês gran acomiadament als hotels del primer
viatge. Ah! m'oblidava, les habitacions eren de
quatre o de ci nc persones.

.Q// (s' moournellis vereu v /sitar ?
- Teresa Crespó- A Granada vérem anar a
L'Alahambra, als jardins del Generalife i a la
Catedral. A Al munyecar un caste]] en runes, també
hi havia una platja molt gran Despré, a Sevilla,
vérem anar a La Giralda, on vérem pujar 34 piso
caminnt. La Catedral, La Plaça d'E4unya,
Parque de Maria Luisa, i	 Córdoba la Mezquita i el
Barri de Judería. Va ser molt interessant.
Qv/ties afie:cdotes vereasusceir?
- Rosa Grimait 86- A Granada estava ple de
moros que ens venien darrera per vendre'ns
rellotges i ulleres. A l'Alahambra tots vérem
comprar un rellotge barater i al dia seqüent ja no
funcionava, perquè era de corda i no ho sabiem.
Sempre dinévem de macarrons i lluç i els vespres
sempre sopàvem de sopa per tot allà on anéssim.
Quan anàvem a embarcar a Valência per tornar a
Mallorca ens Arem equivocar de vaixell i ens
Arem aficar en el dels ciclistes i ens varen fer
fora. Dins el vaixell hi havia un loco que es vespre
ballava a la discoteca igual que un "zombi". Despés a
la sala de butaques comencé a xerrar tot so] i a
contar-se acudits ell mateix, incleis es va haver de
barellar amb un mestre perquè no ens deixava
dormir.
oté /a/ ve esser /a coaviviacie?
- Guillem Ferrer Bi- Va estar molt be perquè
vérem conèixer més bé als companys  i als
professors. Vérem aprendre els uns amb els altres
compartint totes les coses que teníem i les ens
passaven durant tot el dia.

JAUME BINIMELIS
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L'Esport
Es

Cosa Bona

Pe&çeors.. Mei es /W rover f,,,ky 	 Riço
Fotoçr:afie.. P“, E'/r	 Setave`a. Bonet

IMATGES, COMENTARIS,
OPINIONS, ENTREVISTES,
CLASSIFICACIONS I TOT EL
RELACIONAT AMI3 LA ETAPA
DE "LA VUELTA" A CALA D'OR.

EN "JOSE MARIA GARCIA" ES PERSONATGE
MES POPULAR.

Me va costar
bastant poder
xerrar 	 unz,
rni nuts smb
popular
"butanito", ja
que l'hi vaig
haver 	 de
demanar tres
vegades, 	 ja
que ses dues
pri me res
s'hen 	 va
desfer de mi
amb un fins
mês tard. Lo
primer 	 que
l'hi	 vaig
demanar era

qué li pareixia sa organització i me va di r que era
modèlica, però que no s'havien de fer brevejos
gratuits fins que acabés s'etapa. Després va di r que
no podia entendre com s'havia fet una etapa a Ci utat
i es batle no havia ni aparescut, afegint que aquest
fet i nfl ui ria en ses eleccions. Per ell s'etapa de Cala
d'Or no serviria per saber es guanyador però si per
saber es que ja no la guanyarien. Es màxims
favorits seus eren en Marino, «Anselmo Fuerte, en
Miguelon I ndurain i n'Alcalà (no la va encertar
aquesta vegada). Encara que s'Once és molt millor

equip que es Banesto pensava que si en Miguelon
estava fort tenia moltes opcions i, a damunt es
mexicé deia que havia vengut a per totes, que no
venia a rodar-se, que això eren coses pes "GIRO".

Pe.2r:^VVr1.4 4 (././v/. adre, /3 a/5- anik.'s Coses

MELCIOR MAURI GUANYADOR DE 5•ETAPA
DE CALA D'OR YA ARRIBAR A MADRID
YESTIT DE GRIM_

En Melcior va néixer a nes poble de Sant Miguel de
Balenyà a Osona ara fa vi nt-i-ci nc anys; esté casat
i té una nina . Va començar a córrer com a
professional Fang 1986 i fins aquest any no havia
aconseguit cap victòria; enguany ha guanyat dues
etapes a "la ruta del sol", sa volta a sa comunitat
valenciana i "la vuelta ciclista a Espaa". Passant
d'esser un bon corredor contrarrellotger a ser un
líder. De principi a fí ha estat a dalt de sa
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Ci assi fi CEICi

ja	 que	 es
primer dia ja
se va vestir de
groc empatat
amb dos
companys més.
Quan va venir
a	 Mallorca
just	 pensava
amb una cosa
poder arri bar
a Catalunya
vestit de grog i
vaja si ho va
aconsseguir i a
més treguent
més avantatges

a nes seus prõxi ms rivals. Quan va haver passat
s'etapa des "lagos" va començar a somiar amb
guanyar "la vuelta" pen') segons paraules seves fins
després de sa contrarrellotge de Valladolid np se va
veure guanyador. Per ell se va confirmar que dur es
mallot groc te dóna ales i ell el va dur devuit dies
plens de 11 uita i sacrifici. Tots es rivals varen
reconèixer que havia estat es millor.

EL -JUNCO DE BERRIZ" VIU UNA SEGONA
JOYENTUT A NES SEUS 34 ANYS.
Quan estic escrivint aquestes retxes fa uns pocs

dies que en Marino Lejarreta acaba de guanyar una
etapa al GIRO dItàlia i es que cada any que passa
pareix que li dam una injecció de força. Erl Marino
va fer tercer a 3' 11" den Melpior, sobre tot degut
als 2 45 •  que va perdre a pala d'Or lo que va fer

que en Melcior agafils es comandament de s'equip. En
Marino va di r que es recorregut de s'etapa daqui va
esser molt ràpid i s'havia d'emprar molta força, ell
pensava que havia corregut be, però encara l'hi
faltava un puntet per estar be ( en Marino
tradicionalment l'hi costa bastant agafar sa forma,
però una vegada aconseguida la mantén bastant de
temps).

CALA D'OR (Mallorca) CALA D'OR (Mallorca)
300

53 c.,.?7_._z2zmze
t 0 	 20 	 30 	 10

CLASSIFICACIO
1.- MELCIOR MAURI
2.- RAUL ALCALA
3.- TOM CORDES
4.- FEDE ETXABE
5.- INDURAIN

CLASSIFICACIO FINAL
1.- MELCIOR MAURI 	 82h4807"
2.- INDURAIN 	 a 252"
3.- LEJARRETA 	 a 3'11"
4.- ETXABE 	 a 354•

,

5.-- FABIO PARRA 	 a 5'38"

1:00:22.
a 11 SEGONS_
a46
a46
a56
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L•ESPORT ES COSA BONA   

WEMERICO FUSTER (GERENT ASSOCIACIO
D•HOTELERS)

"Estic molt content perque s'organització ha estat
un exit, perquè aquí hi havia tour-operators i s'han
duit una molt bona impresiò. De prest pareixia que
plouria, però fi na] ment s'ha compost.

JAIME RIGO: ES MEU COMENTARI
Quan era corredor aficionat, no fa encara massa

anys, en Melcior Mauri va venir sovi nt a Mallorca,
on dedicava hores i esforços damunt la bicicleta per
preparar el seu futur dins el món del ciclisme

A-ofessional. Poc se podia i magi nar llavors que
aquestes mateixes carreteres serien l'escenari
d'una victòria d'etapa tan decisiva pel seu triomf
absolut a la "Vuelta- 91". La contrarrellotge Cala
d'Or-Cala d'Or va ésser molt més dura del que la
majoria imaginava  i les diferències que va produir
varen ésser determinants per al resultat final de la
"Vuelta". Cap corredor va poder baixar de l'hora
per cobrir els 47 qms. i homes com lndurain i

PSICOLOGIA INFANTIL Y ESCOLAR

Para cualquier tipo de consulta
le atenderemos en MANACOR

Plaza Rector Rubí 11, 2E)

TELEFONOS:
Lunes a Viernes de 9 a 13h. -555516
Lunes a Jueves de 20 a 21h.-657098

Lejarreta perderen aquí moltes opcions per a la
victòria final. Com ell mateix va di r, en Mauri va
fer aquí la millor contrarrellotge de la seva vida,
donant una gran exhibició de força i
Aquesta etapa i les altres dues cronometrades de
Valdezcaray i Valladolid varen ésser suficients per
a que el corredor català arribils a Madrid com a
gran vencedor absolut i amb quasi tres mi nuts
d'advantatge damunt Mike] lndurain, el segon
classificat de la general.

Feat. Eexabe va fer una Acwa canerarrelloe

LA VUELTA: SA OPINIO D'EN JAUME SALVA.

Va esser una cursa molt organitzada, lo més
important es que no hi va haver cap accident, se va
veure que tot lo que s'havia dit de sa rotonda era un
rollo mal montat.

Tots es corredors varen estar a n'es seu nivell,
per jo no hi va haver sorpreses, per tothom va
esser una sorpresa que guanyas en Mauri, per jo no
ja que estava en un gran moment i a més està davant
dóna més forces. Enguany ja havia guanyat sa voltee
Valencia on hi havia gent tan bona com a "La Vuelta"
i l'any passat ja havia guanyat unes guantes
contrarellotjes, lo que un poc més curtes i corn
estava en un gran moment va guanyar amb gran
autoritat.

Sa gent esperava un poc més de N' Alcalii que va
esser segon, però aquest corredor es molt
irregular: qualque dia es molt bo i llavors qualque
dia te arredes.

En Tom Cordes és un corredor que té molta
progressió, ja el conec de quan va correr es cintura
de Mallorca.
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dies i coses

L•ESPORT ES COSA BONA

N Echave va fer und bona contrarellotje, jo el
vaig seguir, penture es va equivocar en el
dessarrollo a n'es final, havia d'haver possat un poc
mês de desarrollo.

Es que se va equivocar més va esser en Fuerte,
que es un corredor que se que ha fallat a ses
contrarellotjes, però no va esser normal que en
perdes tant.

N' I ndurai n va començar massa fort i llavors a lo
darrer ho va pagar, ja que debut a n'es traçat no hi
havia lloc per recuperar, per exemple a sa de
Valladolid si que ponies recuperar, en la d'aquí no i
3i t'equivocaves perdies segú trenta o quaranta
segons.

ES millors corredors varen esser es qui varen
nivellar ses forçes fins d si mitat. Se veia que en
Mduri C1StdVd molt fort, just quedava sabre 3i

untaria a sa muntanya, i quan va aguantar a
Cerler vaig veure que guanyaria.

Conci ui nt: S'etapa de Cala D'Or va esser decisiva
en so sentit de que va eliminar bastanta gent que
tenia aspi racions.

N./ revrain ye perder sa opciö de guaaver,
entre Sr Torre de DynAlov

BAR

1M 0 UT

Telèfon 65 78 20
C/Mn.Toni Vade11,2 	 CALONGE
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LI. I:. D. SAN FANYI ULNJAMI CAMPIO
DE CANNONS DLL TORNEIG
PATREICINAT PEL CONSEIL INSULAR
DE MALLORCA

Una vegada més i van no se guantes aquests al.lotets
3'han tornat a proclamar campions. Aquest
campionat inicialrnent se cornponia de nou grups
annt) un total de 1 22 equips. A d primera fase el C.
D Santanyí va ter primer guanyant 24 des 26
partits, marcant 186 gols i rebent-ne sols setze.
Una vegada Jugdd s primera fase varen quedar
formats dos grup. Amt, el C. D. Santanyí varen
jugdr San Cayetano, Murenc i Independent. Varen
jugar sis partits guanyant- ne tres i empatant els
alt tre$, marcant I 2 gols i encaixant- ne quatre.
Uri:A quedava un lldr r er k.fsezilú .,a gran final contra
At Cdfflp Rude ,quv 118\11,1 UI l Ifli lidi di R.
Mallurcd, maxim favorit, el Juventud Sallista
d'Inca, l'avance d'Arta i el Rafal Yell Hellín. Sa final
es va jugar a nes poliesportiu San Fernando dia 1 8
de maig on se varen congregar més de tres mil
persones, omplint es camp de gom a gom,
presenciant l'acte el President del Conseil Insular
D. Joan Verger, el Conseller d'Esports D. Andreu
Riera, el batle de Santanyí D. Cosme
Adrover i tots es alts estaments
futbolístics. El mister Bernat ens
comenta que "s'ambient era molt bó,
es camp era pié, dues bandes de
música varen tocar abans de
començar i lo principal és que veia es
al.lots molt ani mats". Es resultat
final va esser bastant contundent el
Santanyí va guanyar per tres a zero .
Res ui tat j ust? .- "Total merit j ust,
perque ells varen tenir dues ocasions
de gol i noltros en varem tenir set i
en varem marcar tres" Corn vares
plantetar es partit? - "tota sa
temporada hem jugat igual : un 4- 4-2 molt elastic,
perque tenc uns mitjos molt ofen3i Us i lluitant
"tope" sense donar un pam de balón a nes contrari"
Per l'any que vé podrás mantenir aquest mateix
bloc? •- "Si perõ amb infantils, de totes maneres es
benjamins tendrán un molt bon equip, perquè tres o
quatre jugadors titulars encara poden jugar l'any
que vé, poguent esser sa col umna vertebral

completats amb ‘sos jugador - 3 que enguany jugaven
amb s'equip E3". Creus que rally que ve lio tendreu
tant be dins una categoria rnés gran? .- "Lang que
ve recuperam uns quants j ugadors que teniem 1 'any
passat i sorti rem amb les maxi mes aspiracions de
pujar a primera. L'any que vê intentarem canviar
un poc es sistema, surtirem amb sa pilota
controlada de darrerai jugar un poc diferent d'així
corn hem jugat enguany". Quins plans teniu per
agueste esti u, vacances o fei na? Juliol i agost hem
de fer una escola de futbol per al.lots nascuts entre
el 82 i el 78 on hi haura dos o tres professors
di rigits per en (falta posar es nom). Aquesta escola
està subvencionada per s'Aj untament de Santanyí i
per poder prendre part durem a ses escoles des
terme unes fulles perque es allots se pugin apuntar
pagant unes tre: -J mil pessetes. L ter pagar no e's
pels doblers, perque e's guy s'hi apuntí Ii costi
un poc i vengui, no que s'apuntin per apuntar-3e i
llavors no venguin, corn que sera un cupo defi nit de
quaranta o cinquanta jugadors,i essent organitzat
pel C.D. Santanyí es jugadors del Santanyí tendran
preferència davant es altres"

PLANTER C. D. SANTANYI BENJAMI ANY 90-91

PORTERS.- Manolo Carmona i Sebastia Bonet
DEFENSES.-- Xavier Julia, Alfredo López, Francisco
Vargas, Ma;eu Adrover, Joan Miguel Vicens, Andres
Mohamed, Joan Sastre i Pedro LLull. MITJOS.- Joan
Adrover, Javier Sánchez, Daniel Carrera, Miguel
Picó i Miguel Barceló , DAVANTERS.- Toni Vidal,
Angel López, Damaso Al modovar i Joan LLadó.
ENTRENADOR.- Bernat Picó Torres.
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EN XAVI JULIA HORRAC

Data 	 de	 neixament.- 	 I 2- 03- BO
Demarcació.- lateral dret. Clubs .- Dues
temporades amb el Santanyi benj ami,
essent convocat a una preselecció
mallorquina de pobles. Així el veu es seu
entrenador: "Es un gran marcador, sempre
li tact) ballar amb so contrari més dificil,
Ii tuna un poc de confiança amb ses seves
poaatbilitata, crec que l'ny que vê ha
d'explotar i rii un dela millora
marcadora benjaminu i a nel futur, per
jugar a Mallorca, li sobraran qualitats
pera s'ha de tenir sort i molta vol untat.

.41,/eary vares decid j agar a . fatty/ i per qui? •

- Estava jugant a futbol amb sos amics pes carrer
devora Can Bassol i en Bernat me va veure i me va
demanar si volia anar a jugar a Santanyí, hi vaig
anar i me va anar bê. M'agrada es futbol
perquè el trob divertit i no sé que he de dir
més.

I' /0 que rfiis 	 d4uest r4n del
futbo/ ? .
- Gracies a nes futbol he fet molts amics, des
entrenaments lo que m'agrada més és córrer aviat i
botar tanques i sobre tot es partits. I de s'escola
que me contes? Disfrut de jugar i estudiar
perii lo més important és que tenc molts
tunics.

mralat rag/ veurer-te jugnt arab an gran
8qiip?

- Si molts de pics i amb s'equip que he somiat mês
ha estat jugar amb el Madrid. 4, Pens) enguany no és
que jugui massa bé s'equip des teus somnis? .- No
enguany no l'hi ha anat tant bé, però estic segur que
l'any que vé 11 anarà molt millor, com aquests
darrers anys.

qui. as objectius t»es plantetjat? .
- Vui arribar a ser un gran jugador, per-6 també
vull estudiar molt ara per quan sigui gran poder
tenir un bon ofici.

r`gradar esser quan guts gran? .
- M'agradaria esser un gran jugador o
professor d'escola. Recordant que fa unes
setmanes heu estat campions de Mallorca
4Qins millors records tens eIquel/ norabaixa al
Poll es,dartiu ,.51; ,n Ferindo?.
- Es millor record és que varem guanyar i lo qué
més es final des partit i un gol que vaig salvar quan
sa pilota ja entrava dins sa porteria.
Per anibarcsom yeas sa teraporede de I »ay que

ve, ja gee ino/st der teus wawa/is ja ao Mwran
erab sinó que teran arab sor intitils?
- Esper repetir lo d'aquest any ja que encara en
quedam tres i en pujaran bastants que enguany
jugaven amb s'equip B.

Sa redacció esportiva de DIES I COSES també ho
espera, per acabar recordar als lectors que el
proper divendres dos dágost vendrán dos
equips que enguany eran el Santanyi
benjamí: un amb els jugadors que serán
infantils i un altre amb els que queden de
benjamins per jugar contra DIES I COSES
ben.jami i infantil; després al saló del centre
cultural hi haurà dues conferências dels
doctors Teo Cabanes i Tomeu Mari, hi haurà
més informació als programes apart.
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L•ESPORT ES COSA BONA I	I
C_D_ ALQUERIA:
UN ANY MES, SALVATS

La gran segona volta que ha disputat l'Alqueria,
ha fet possible que, una temporada més, s'hagi pogut
lograr l'ansiada permanência

I 6.3 gut.: la imatge que ha donut l'equi p d la segona
port de li compotició no ho tengut punt de
owe ució amb lu que vu donar d ini cis de lliga. No
3abe• els mot] us, és provable que la manca de
partits de pre-temporada de 1 'esti u, s'hagués de
pagar amb les der rotes de començos de competició.

El cert es que la segona volta se va iniciar amb
una victòria per 0-3 a Manacor contra el
Barracar, la qual va donar ales als verd-i- blancs i
Ia remontada ja era un fet. Se va agafar una gran
ratxa ja que se podia comptar am b tots els jugadors

prova d'això, 1 'equi p va arrancar un punt molt
val U63 a Campos, contra el líder de la classificació.

El final de temporada ha estat més complicat per
cul pa de les lesions, però això no ha estat

Eis 'Cormes', dus tones peces
per l'engnmeege vere-

impediment per lograr golejades tan ciare com la de 6-2 a
1 'Arta i la de 5- 1 al maxim rival, el Cas Concos. Per cert,
aquest gol que va marcar el Cas Concos suposava el primer que
els concarrins feien a l'Alqueria en els darrers cinc partits
oficials disputats entre ells.

La línia defensiva de l'equi p s'ha mostrat a un mateix nivell
tota la temporada, ja que s'han encaixat 26 gols a cada volta de la
competició. No així ha estat la part atacant: a la segona volta
s'han fet 35 gols, per només 10 a la primera; els números
canten ells sols. Al final, s'han aconseguit els mateixos punts que
l'an y passat: 27 ( 18 d'ells a la 2 9 volta) , encara que she acabat
un lloc més enrera a la classificació. Es a di r, s'ha fet el
suficient per mantenir la categoria; a la temporada 1 991-92
1 'Al q ue ri a tornarà estar a 1 Regional.

Jaume Ri go
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"EDU" MAXIM REALITZADC1R DEL C. ti.
GALA D OR (NOD COLS)
Data de neixament .- 09- 1 2- 68
Lloc .- Granada
Clubs .- C. D. Zaidin (infantil i jovenil) i 6
temporades amb el Cala d'Or.
Demarcació 	 Mitja punta Pes i alçada .-
65 Ws i 1,75 m

- N'Edu és es jugador que du més temporades seguides
amb el Cala d'Or, a/ui nes ferencies year et?tre es
teas- pri rners arw i are?
-Sa principal diferència esté entre e3 companys, que
tenen més qualitat, abana era un equip de regional,
ara 36n més tècnics i més veterans, aban3 erem un
grup d'amics i 3e3 metes eren mes baixes ara som un
equip amb diferentes aspiracions. Enguany el Cala
d'Or des 38 partits jugats n'ha guanyat 17, empatat
141 perduts 7, heu marcat 47 gols i n'heu encaixats
35 aconseguint 48 punts i 10 positius. Dins Cala d'Or
no 3 . ha perdut cap partit ni de lliga ni de copa, ara se
juga e::; play off, que ha començat amb molt bon peu
guanyant dins Balaguer
-e;e4 que aspi rau ei aquest play off?
- Aspi ram a «es posible ascen a segona B, però
després possiblement si s'aconseguís se tengués que
renunciar per problemes econômics.Crec que si se
sol ucionassi n es problemes econòmics el Cala d'Or té
potencial com per jugar a segona B.
-Creas que complau arnb. ses COl& tel.ORS ••ones que
ha de tell/ r un .e>oo equi p de tercera?
-A nivell de jugadors sí, però a nivell de club deixa
molt que desitjar: instalacions, gent que se preocupi
pel Cala d'Or, a nivell d'afició respon pert!) a un nivell
molt petit de gent, es principal problema és que a
s'hivern no hi ha gent, fan falta socis.
- Parse& tu, fossis an loterrned far/  i haguessis
de yen d re oEd u corn el descriuries?
- Som una persona bastant modesta i cada di umenge
intent demostrar lo que sé, a més cada di umenge
intent superar- me i a nivell de companys intent ser
un més, sempre compto amb sa seva ajuda i amb sa de
3 . entrenador que és un més.
- cS1 haguessis trir Yrì entrenador arob gain te
quedar es
-Supôs que amb Joan Seminario, que mos ha fet
aspirar a coses que a lo millor el Cala d'Or mai hagés
aspi rat. Sempre mos dona moral encara que sigui amb
crits i renyades: mos dona sa ràbia necesséria per
estar a dalt.
-c L any que ye- penses seguir en el Lala d )Jr?
-Jo sent el Cala d'Or com una cosa meya : "mi casa",

"EDU"

me costaria molt deixar Cala d'Or per-6 s'haurien de
solucionar moltes coses per millorar sa situació des
club, jo ajudaré amb lo que pugi per millorar-les.

The do:'- s.‘sat pes cap sa Rossi bil /tat de que
desaparesqui el Lala d Or ?
- Aquest any molts de pics, per ses circustâncies que
hem viscut per Nadal que no teniem llum, no mos
havien pagat
- Cret.cs. que tot she soh/clonal?
- De moment crec que no, se pense arreglar-se,  però
de veritat no s'ha vist de moment res.
- Vistes ses cis rcureVffi es crew que I any que vé hi
haure sa roajoria des jug .-dors d 'engzrany ?
-N'hi ha molts de retenguts, sa clau és que a lo darrer
tots quedin contents, si se lis paga a lo millor queden
si hi ha garanties per 1' any que vê de que tornaran
cobrar. A nivell d'equip som un grup d'amics que dins
es camp olvidam lo de defora i sorti bé o malament ho
intentam fer lo millor que sabem.
Esper que tot s'arregli i que Fang que ve tots torneu
jugar amb el Cala d'Or i que aquest play off acabeu lo
més amunt que pogueu, per- 6 millor si tornau jugar a
tercera, no sigui que se repetesquin ses històries del
Poblenc, Santa Ponça, Cala Millor i Manacor : ruina
total.

MATIES ADROYER
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LA INAUGURACIU DELS YESTIDORS
DEL CENTRE CULTURAL UN EXIT DE
PARTICIPACIO I D'ASSISTENCIA DE PUBLIC.

Ildvid Goinuiv»Jr el passal les 3is i
i luir (, per() Ltniip vi 1w 1.1Ild maid pas.sadd,
tiaguent-3e d'aplaçar dos des tres partits per jugar,
encara que es princi pi no 103 brillant si que ho va
esser sa resta. Aquest dia es va jugar un partit
d'i nfantils : DIES I COSES de CALONGE va guanyar
per 1 1 a 9 al LLOMBARTS. Va esser un partit molt
disputat, ja que encara que es locals anassin per
davant 10 a 5, es visitants se varen apropar fins a
10-9,i ja al darrer mi nut va pujar al marcador
s'onze a nou definitiu. Es maxim realitzador
d'aquest partit va esser es calongí Tomeu Roig amb
7 gols.seguit d'en Miguel carango d'Es LLombarts
amb sis gols. L'endema varen debutar es benjamins
contra el Cala d'Or A al que varen guanyar per 6 a

4. Va esser un partit on es jovenets varen fer
disfrutar a la afició. Es maxim golejador va esser
en Juan Dimas amb 4 gols, seguit pel caladorer
Pedro de s'Oasis amb tres gols. Després es jugarien
ses semifinals de seniors, on es va produir s'única
taca negra d'aquestes festes: es comportament de
s'equip Cafe Quatre de Manacor no va esser gens
esportiu, ja que abans des partit ja remugaven
perquè se començava un poc tard i després varen
seguir posant pegues una i una altra vegada a
s'arbitre, fins que aquest va acabar sa paciência i
va donar es partit per acabat, quan es marcador
sengalava una mini ma victòria de Restaurant
Migjorn de Santangí per cinc a Quatre. Havien
marcat dos gols es manacorí LLuís i es santanginers
Miguel Pomar i Nadal Coves. S'altra semifinal la
varen jugar DIES I COSES de CALONGE i ES
LLOMBARTS, va esser un partit molt igualat.
mostrd d'aixO a3' es resultat final d'empat a cinc,
guanyant DIES I COSES, per penalts ja que des
quatre que varen xutar varen fer quatre gols i ES
LLOMBARTS nomas un. A aquest partit varen asset-

es maxims realitzadors amb dos gols es calongins
Miguel i Toni Adrover i es llombarders Nadal Vicens
i Mateu Burguera. Es segon partit de benjamins se
va disputar entres es equips A i B de Cala d'Or,
guanyant es A per 8 a 2, essent es maxim golejador
n'Abel amb quatre gols. Dia primer de maig sa gran
diada esportiva va començar amb sa disputa d'un
partit de Basket entre DIES I COSES i LA SALLE de
CIUTAT, guanyant s'equip "panet" per 70a 66, una
altra vegada i, van sis i, varem tornar a fer segons i
aixa que a falta de vint segons teniem sa pilota i

Dies I . Cases Benjarnf C'empiô
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només perdiem d'un punt, però sa manca
d'experiência ens va trair, per Sant Miguel veurem
3i a sa setena vegada va millor. Sa segona semifinal
d'infantils la varen jugar S'Horta i Porreres,
guanyant s'equip s'hortarrí per un contundent 6 a
2, marcant sa diferencia en Pere Bonet que mama
quire gols. Una altra vegada sa taca negra la posa es
CAFE QUATRE de MANACOR, que no se presentò a
jugar es partit de consolació, per lo que ES
LLOMBARTS queda com a tercer classificat. Sa final
de seniors va esser molt disputada, ja que després
de que s'equip local s'avancés per 2 a 0 s'equip de
RESTAURANT MIGJORN va aconseguir empatar
abans darn i bar al descans. Sa segona part va esser
jugada a un gran ritme, sorprenguent ses sortides
des porter visitant Santi fins es camp adversari. Es
resultat final va esser 6-4a favor de DIES I COSES,
essent es maxim golejador des partit en Miguel
Adrover amb tres gols, que amb Ms dos de s'altra
partit també va esser es maxim realitzador d'es
torneig amb ci nc, seguit d'en Nadal Coves i d'en Toni
Adrover amb quatre. Es darrer partit de benjamins
enfrontà a DIES I COSES i CALA D'OR B guanyant
s'equip local per tres a dos, proclamant-se campió.
En Juan Dimas va marcar dos gols que amb sos
quatre de s'altre partit el proclamò maxim
golejador. Els infantils des LLOMBARTS varen esser
tercers després d'empatar amb el PORRERES 4-4,
guanyaren per penalts. Sa final d'infantils va esser

Oies 1 Cases /n1'nt17 Sub - carapiô

molt disputada, ja que DIES I COSES, per tres
vegades, se va avançar al marcador, però el
S'HORTA finalment va guanyar per 3- 4.E1 maxim
golejador des torneig va esser en Tomeu Roig que va
marcar 10 gols. Per acabar volem agrair
col.laboració de tots es participants, tant jugadors
com públic i demanar perdó per si hem fallat amb
qualque cosa, fet total me nt i nvol untani si s'ha donat.

ASSOCIACIO - ES MAJORAL"

TONI VALLBONA, MAXIM GOLEJADOR
Els 18 gols marcats per en Toni Vallbona, l'han

convertit, per quart any consecutiu, en el máxim
realitzador del C.D. Alqueria. La seva segona volta
ha estat decisiva per la bona marxa de l'equip,
aconseguint 16 de les 18 dianes d'aquesta
temporada. D'aquesta manera, en Toni, als seus 21
anys, ja és el tercer máxim golejador de l'equip de
Regional de tots els temps. Després de disputades
15 temporades per l'equip, la classificació queda
ai xi:
1.Guillem Rosselló Julia ....129 gols.
2. Llorenç Rigo Bonet 	 99 gols.
3. Toni Vallbona Bonet 	 77 gols.
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JAUME ROSSELLO, EL MES REGULAR

Com a la temporada passada, en Jaume Rosselló
ha tornat disputar els 34 partits, sense faller cap
mi nut de joc. El porter de 1 'Alqueria s'ha mostrat
molt segur durant tot l'any i ha fet, sens dubte, la
millor campanya que se li recorda. Al final, no ha
pogut conquerir, corn va fer l'any passat, el premi
que dona el "Diario de Mallorca" al rnés regular de
1 2 Regional, ja que enguany no s'han tengut en
compte les targes i davant l'empat pel primer lloc,
el premi ha anat a parar a l'integrant de l'equip més
ben classificat. Però ningú podré negar el seu
mèrit. Ha jugat els darrers 81 partits oficials
complets, des del Febrer de 1.989.

SUPERMERCAT

FERRETERIA

Can Binimelis

C/ Cala Llonga, n9 3	 Tel: 657717 Calonge

PRIMERA PEDRA AL POLIESPORTIU DE
SANTANYI

El passat 1 9 de Mai g tengué lloc la col.locació de
la primera pedra del que serà un edifici de gran
relleu per l'esport santanyiner: el poliesportiu
cobert. El Sr. Cosme Adrover, batle de Santanyí,
així com altres personatges distingits, dedicaren
unes paraules a tots els assistents, essent
corresposts amb una llarga ovació.



ASSOCIACIO

ES MAJORAL
DIA 2 D'AGOST 91

ORGANITZA:
CONFERENCIA DE MEDICINA ESPORTIVA

TITOLS DE LES CONFERENCIES:

ENTORN MEDIC DE L' ESP ORT
DR. TED CABANES
metge especialista en medicina de la educació física i l'esport
metge adjunt del servei de planificació médica de l'esport en edat escolar del CIM
metge de la Federació Espanyola de Ciclisme

ALIMENTACIO I ESPORT
DR_ BARTOMEU MARI SOLIYELLAS
metge especialista en medicina de la educació física i l'esport
metge adjunt del servei de planificació médica de l'esport en edat escolar del CIM
metge de la Federeció Balear de Ciclisme i de la Associació Médica de Marathons

Abans es disputoran dos partits de tutbolet entre els equips benjamins i infantils
de "DIES I COSES" i Os de SANTANYI que enguany s•han proclamat campions de
de campions del torneig organitzat pel Conseil Insular de Mallorca.
NOTA.- Per horaris, es repartiran programes apart_

ESPERAM LA VOSTRA PRESENCIA!!!
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El Premi Príncep de Girona, a Mallorcá

E I poble de Mallorca ha esta
guardonat enguany amb el premi

Príncep de Girona, com a reconeixement
a la "decisiti exemplar" d'haver "declarat
el catalã únic idioma oficial del seu pa-
Is' L'acta del premi assenyala que ha es-
tat concedit "per unanimitat i en primera
votació, cas sense precedents en la histò-
ria d'aquest guardó". L'escriptor G.T.B.,
membre de! jurat i premiat anteriorment,
ha comentat que la decisió de declarar el
catala coin a únic idioma oficial
representa ''un acte de valentia col.lecti-
va i la demostració d'un afany de conser-
wick') de les senyes d'identitat fonamen-
tals". En termes semblants s'ha expressat
el novel.lista C.J.C., per al qual la con-
cessió del premi té com a únic afany cl
reconeixement de la defensa de l'idioma
catala, i dubta que puga ser interpretat
com un afront per als qui parlen castellà:
"Caldria preguntar-los-ho a ells (els ma-
liorquins), però no cree que aquest haja
estat el motiu. Evidentment, aquesta in-
tenció no estava en el nostre ànim".

Per a l'escriptor A.U.P., també guardo-
nat en edicions anteriors, la decisió del
jurat "és lògica i plena de sentit històric.
Hi ha hagut unanimitat entre els mem-
bres del jurat, i per això no hi ha hagut ni
debat ni discussiá. Hem volgut reconêi-
xer la Ileialtat de Mallorca al català i
que, després d'haver estat tant de temps
incorporada a un país que parla espan-
yol, cl poble mallorquí. en la primera
ocasió en quê pot decidir entre optar per
una o per dues Ilengties oficials, ha deci-
dit per amplia majoria comptar nornés
amb una. i que aquesta siga el català".
Per al representant o ficial del Consell In-
sular de Mallorca. "japrovació d'una Ilei
declarant i establint el catala com a únic
idioma o ficial de Mallorca. representa
només el tràmit final d'una Iluita cen-
tenaria del poble mallorquf en favor de
Ia seua identitat cultural".

En opinió del mateix A.U.P., aquesta

actitud "confirma una ve-
lla tesi: que existeix una
comunitat catalana-valen-
ciana-balear, i que aquesta
és la base de la qual hem dc
partir per tal de consolidar la nos-
tra posició en el món. El de Mallorca es
un bon exemple que aquesta comunitat,
unida per una sola llengua, constitucix
una realitat poderosa".

El president de l'Acadèmia de la Llen-
gua de Mallorca ha afirmat que "la pro-
mulgació de la nova Ilei sobre el català
ha estat un triomf no tan sols de la classe
intel.lectual, sinó del poble, que va Ilui-
tar contra tots els obstacles a fi d'aconse-
guir-ho. Ha estat una batalla savia. La
dependência colonial de la superpotência
que és Espanya els va fer pensar a ells
que seria fàcil imposar l'espanyol, però
tants segles de cultura no s'esborren fà-
cilment. A pesar de tot, van tractar d'a-
rraconar cl català dins l'escola, com es fa
amb el parent pobre de la casa. Pere) la

nostra literatura, que es
molt abundant, és escrita

únicament en català, amb
alguns castellanismes, però

en la nostra llengua materna",
va concloure l'acadèmic.

El doctor R.A., ftindador de l'Institut de
Cultura de Mallorca, estima que la de-
claració d'oficialitat única del català "era
una mesura necessaria, i Ilargament de-
guda, perquè el manteniment de l'idioma
és consubstancial amb el de la identitat
de Mallorca. L'idioma és allò que ens di-
ferencia de ser un simple apèndix d'Es-
panya, i sobre aim') recorde una frase del
primer president del govern autònom,
que deia que 'tots els jous són odiosos,
però el de l'idioma és intolerable — . I a
continuació, el doctor R.A. afegeix: "En
medis politics espanyols i dels espanyo-
listes mallorquins, hom ha volgut pre-
sentar l'oficialitat del català com un re-
trocés, o fins i tot com una persecució de
jespanyol, i això és completament fals.
Ad, ningú amb dos dits de front no esta
en contra que s'ensenye també espan-
yol". R. A. opina que "ara que la UNES-
CO esta dirigida per un catala.... pensem
que esta moralment obligada a recordar
Ia nostra situació..." etcêtera

(Traduir fidelment i quasi literalment la
prosa informativa dels diaris de Madrid
és un exercici que no recomane a ningú.
Era necessari. però, a efectes de bruina.
Ara vostès fan les substitucions que
han pensat —"Girona" per "Asturias",
"Mallorca" per "Puerto Rico", "català"
per "espanyol", "espanyol" per "anglès",
"Espanya" per "Estats Units", "comuni-
cat catalana-valenciana-balear" per "co-
munidad•iberoamericana", etc.— i tot
queda al seu [loc. A l'únic Hoc on sembla
que és possible, legal, I loable i preinia-
ble. On poden ser tan extremadament
complaents amb ells mateixos. Es coin-
movedor).

Joan F. Mira
Aparegut a
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PERILL D'ANAR A MAR.
Jume Serra

Assegut ddvdnt 1 badia 3 en grau suprem de blavor, d una petita roqueta, llugesc yell
llibre de tapes li les, (dui la) poernes ).(I)encs. Al fons de la davullada, d unes IOU
IJusses nibs lluny de mi, in'af ín l'dl.lut que jd ús prop del precipici d'digUes blave.s Limb
un llargarul vidtge dl coll und arnford. Arribat aquell adolescent. al punt exdcte on els
seus peus no poden jd p .asar rnês, posa l' árnfora dreta a la seva esquerrd, en treu
fulls i mês fulls i a grapades els llanca cap a mar. Dura molt temps la maniobra.
Observ que tomba l'arnford pegant-li basculadetes, mês, papers ja no en surten. Les
algues del seu indret són un pasturatge de coloms blancs a un prat de flors
blavíssirnes que se tenen Lot u. Quê fa llavors aquell noi? Besa l' àmfora, la posa ben
vertical i exactament corn fa un pagès per a possar una casera de defensa a un arbre
jove ) la deixa caure dins mar.
Yalta en 11)dÓ. Corre LW' de pressa que CdU, s'engarma o un rorneguer i pedres,
i'esgdrririxd i d :u Hd. Ell sang Ell no rn'ha ',1st. Jo hi divan. Li Mc que dl cotxe hi
tin un boliquí L•dssec d una mata espessa. Torn del cotxe, II rent les ferides: Mira
mar Mora:" Vos faig mal, jove"?!.
- "No és aquí que em dol, és allá" (i apunta vers les blanques colometes, pell fina
momieuves blanques) Aquella àmfora em costá prou portar-la d'Atenes a Nàpols.
Llavors, de Nápols a Tarragona, a Eivi•sa... i... ara...? Ja ho veis, Vós"!
- "I aquells paperets"?!
- "Poemes, dibuixos, versos, cants...
- "I ara,jovenet, quê pensau fer?
- " Comprar una mfora i tornar començar'.

En diu "Grácies" i parteix carrerang amunt vers l'atalaia.
Es perillós anar a mar.
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(Mallorca )

L'altre dia, Sant Pere i el Bon Jesús, se
pessejaven per la terra

Sant Pere COM a bon defensor de les dunes,
3e li va ocurrir que dquestes no temen es
perquè haver de teni r tant de dolors a 1 'hora
del part, ja que elles duen dins el ventre nou
meas ri nfa nt i trobava que 3'haurien de
repartir els mals, per això, trobava que
er en e 1 3 tioine;) qui tiavien de tenir

	el; sofri merits el temps.'i que dui 	 el part.
Sant Pere lieguid dient:

Jo, trot) que •ixO 	Ud de 	 poquei,
coses que heu fet malarnent,. 	 .hauria de
canviar

- Pere, això, que tu di us, no pot anar bé
mai .- contestava el bun Jesús cada vegada

Jo vos dic que 	 Exclama Sant Pere
El bon Jesús, després de tot el mati sentir

el seu amic, arriba a torcer el coil, i li digue:
- A patir d'aquest moment se fara el que tu

di us
Aixi ho feren i seguiren parlant dels seus

temes tant importants per l'evolució de
]home

A la tarda, després del cafetet, :-: . entornaren a córrer món. Pasaren per davant una C838 allé on hi havia un
home que ningú sabia que tenia, amb tents de bramuls, crits, brufols i gemecs; era una cosa espantosa mom!'
00000iiii ! l0000i - deid aquel] pobre home.

El metge del poblt: que havia dcudit e3 pensava que era una malaltia horrible que quasi segur que en dos dies
hauria fet pell La done, els ci nc fills i tota la familia estaven molt preocupats davant tal malaltia

El bon Jesús i Sant Pere, per no esser- hi de més, varen seguir amb la seva passejada.. Un parell de cases
més avall, una gran felicitat reignava ja que feia molt pocs segons havia nascut un ni net el més hermós que
s'havia vist mai, els pares estaven encantats i orgullosos per lo bonic que era el seu fill i, apart de tot, molt
contents, perquè la mare no havia tengut cap, però cap dolor, ni tant sols UN. Havia estat com fer randa.

- Quê ho veus que això no va be, Pere- Digué el bon
Jesús.

Quan la dona del pare de l'infant va saber quê era
aquella malaltia, el va penjar per allà on no dic,
encara esta penjat si no ha caigut-

Sant Pere, va demanar perdó d'esser tan caparr ut,
va veure amb els seus ulls, que això no es possible 6 al
menys 	 no 	 convé 	 a 	ningú

Sebastià Des Clos 27- 5- 91

HUMOR
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La veu de la terra

DEL NOM DE LA NACIÓ

Si anem una mica roes enilà d'un pam del nas i mirem el nos-
(re formiguer de fora estant, des del nión anglo-saxó, per exem-
ple, I hures de la influência de respanyolina, la limoralina i al-
tres drogues locals, descobrirem i reconeixerem Catalonia, tot
naturalment, sense cufemismes, ni noms plurals incomprensibles.
N'estaríem temptats, amb el permis de Pedrolo, de dir-ne aixi:

ES MOLT SENZILL: DIGUEU-L1 CATALUNYA

Tot continuant a fora, imaginem que ens trobem, que cm trob
jo, per posar-hi un cas, en la circumstancia d'haver d'explicar
a algú que sóc i quina es la meva nació, i que aquest algú no
té temps ni ganes de fer cap curset de reciclatge ni de Ilegir cap
llibre dels que aci gastem per iniciar el personal en aquestes qües-
lions. La cosa podria anar així:

«Jo sóc valencià, que es la meva manera de dir-mi' catalã,

es a dir, que s6c català dels Pesos Catalans perd no de Catalu-
nya. Si, ho ha entès be: català sí; de Catalunya, no. Veurà és que
hi ha catalans que són de Catalunya i catalans que no són de
Catalunya. Els catalans que no són dc Catalunya tenen el premi
de consolació de ser dels Països Catalans. Jo, per excnrie, sóc
del Pais Valencia»

«No, el Pais Valencia no es una nacio, solo part a una nactu
que és formada per tots els Països Catalans. Que Que, ales-
hores, Catalunya tampoc no es una nació? Home, per l'amor

d'Ausias Marc, no digui que Catalunya no Cs una nació que aixO
es el que sempre han dit el Franco, el Fraga, el Felipe i tots els
altres!»

«Deixem-ho córrer: aqui fora ii puc dir, clar i ras, que s6c
I de Valência, que Valencia és una ciutat de Catalunya i que Cata-
lunya es una nació a cavall dels estats francès i espanyol, des de
Perpinya. i Andorra fins Alacant i Mallorca. I també li dire que
això de «Pais Valencia» i de «Països Catalans» són fórmules ca-
solanes, d'ús intern i sense validesa internacional. Entesos?»

Tornem a casa.
La frase «la meva patria is-són els Països Catalans», a nies

. d'un atemptat a la gramatica mes elemental, cosa que ja la fa
dificilment pronunciable, és una construcció semanticament ar-
tificial perque «Països Catalans» es una expressió de circums-
tancies, fruit d'un raonament i no pas d'un impuls emocional
patriòtic. Passa el mateix amb el «Visca-visquen els Països Ca-
talans!» On s'ha vist un crit abrandat en que l'agitador comenci
fent botiges: «vis.., ca... quen...»? Sense necessitat d'anar mês
lluny, ves per on, el mateix Lluís Llach ens va oferir una bona
mostra de titubeig en referir-se al nom de la nació, en el recital
del sis de juliol al Camp del Barça; ja no sabia si dir «paisos»,
«comunitats» o ves a saber què. Com que el visca reportat no
funciona, per botijós i perquè no toca la fibra, hem hagut de
rec6rrer al clar i arrelat «Visca la terra!» i, aixi mateix, algun
dia direm sense embuts, de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó,
«Visca Catalunya!».

Josep Guia.
-ÉS MOLT SENZILL:

DIGUEU-LI CATALUNYA-
JOSEP Oita I MARÍN neix a Valencia el 8 de juny
de 1947. Entre els tres i els catorze anys viu a Be-
neixama (l'Alcoià) i , després, a Valencia, on es
Ilicencia i on treballa com a professor de la Uni-
versitat..Amb Maria Conca té una filla, Aitana,
i un fill, Joan. És doctor en matemàtiques i ha
publicat diversos treballs d'investigaciô en Topo-
logia General. Des del three de vice-rector ha
dirigit l'elaboració clefs Estatuts de la Universi-
tat de Valencia. És membre del Patronat de la
Universitat Catalana d'Estiu i professor-
coordinador de la secció La Qüestió Nacional.
Entre els anys 1974 i 1976 va ser el corresponsal,
i el distribuidor, a Valencia, de La revista clandes-
tina Avui, del Servei d'Informació Català. Du-
rant aquest període va tenir una destacada ac-
tuació politica com a un dels organitzadors i
portaveus del Conseil Democratic del Pais Valen-
cia (1975-1976) i de la Tania de Forces Politiques
i Sindicals del Pais Valencia (1976-1977). Meru-
bre del Comité Executiu del PSAN des del .915
i militant del Movinient de Defensa de la Terra,
ha estai detingut, multat i processat reiterada-

ment, sota la dictadura franquista i spta la democracia policial espanyola. 1-la escrit en
diverses revistes i diaris (Canigó. Lluita, Punto y llora, A Nosa Terra, Sad, Valencia
Semanal, I:7 7emps, Awn, Egin, Diario de Valencia,...) i ha recolli: patt d'aquests aff;cles
en el Ilibre Països Catalans i llibertat (1983), d'obligada referencia per a comprendre la
trajecteoria de l'independentisme catalã del 1978 cna
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