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CELEBRAM EL CENTENARI DEL NAIXEMENT D'EN PICASSO,
ES SAIG VOL RETRE UN MODEST HOMENATGE A AQUEST ARTISTA
REPRODUINT UNS QUANTS DELS SEUS DIBUIXOS A LA PORTADA
I A LES PÀGINES INTERIORS D'AQUEST NÚMERO,



Editorial
E S S A I G I O B R A C U L T U R A L

El passat dia 17 es va celebrar l'Assemblea Ge-
neral de la Delegació d'Obra Cultural d'Algaida de
la qual en donam una ressenya a un altre lloc. Aquí
simplement voldríem aclarir quina és la relació en-
tre ES SAIG i Obra Cultural i quina situació de de-
pendència hi ha entre ells.

L'Obra Cultural distribuïa unes circulars i uns
suplements mês o manco mensuals entre els socis do-
nant-los compte de les activitats programades cada
mes. Es va pensar que valia la pena donar forma de
revista a aquelles circulars, ampliant-ne el con-
tengut i eixemplant la seva difussió a totes les
persones que els interessas i no exclusivament als
socis.Pensàvem que una publicació així ompliria un
buit i la resposta que ens donàreu amb les vostres
subscripcions han confirmat la nostra creença. Com
que els comunicats , avisos i convocatòries de l'Obra
es publiquen a ES SAIG, automàticament els socis de
l'Obra passaven a ésser subscriptors de la revista.

Econòmicament,1'Obra contribueix al manteniment
de la revista pagant les quotes de subscriptor dels
seus socis. Fora d'això, l'economia de les dues en-
titats és totalment independent.

Es cert que la majoria de coLlaboradors de ES
SAIG són socis de l'Obra. I és cert que el manteni-
ment de la revista ha anat en perjudici d'altres
activitats (cine, excursions, conferències, etc..)
que organitza aquella entitat. Inclus una revista
tan senzilla com la que teniu en les vostres mans
absorbeix unes forces i uns esforços que han reper-
cutit en altres camps. Precisament la renovació de
càrrecs que es va votar a la darrera Assemblea in-
tenta ser la solució a aquesta minva d'activitats.

Ara bé, tot i ressaltant l'autonomia existent
entre ES SAIG i Obra Cultural, val la pena subrat-
llar lo que ens uneix. Els estatuts de l'Obra asse-
nyalen les intencions i objectius de l'Associació:
promocionar la nostra cultura, estimular els estu-
dis històrics, sociològics, folklòrics, etc. refe-
rents al nostre poble, fomentar el coneixement, la
difusió i l'ús de la nostra llengua. La direcció i
redacció d'ES SAIG assumeixen tots aquests objec-
tius i amb la seva tasca procuraran contribuir a la
seva realització.

M O V I M E N T

D E M O G R À F I C

NOGS ALGAIDINS

mes d'AGOST:
dia 28: Josep Joan Cirer

Ferrer, fill de Joan
i de Maria.

mes de SETEMBRE:
dia 15: Franoisoa Cirer Fe-

rriol, fill d'Anto-
ni i Magdalena.

dial9: Margalida Inés Pas-
tor Figuerola, filla
de Rafel i Magdalena.

dia 22: Bernat Fullona Puig-
server, fill de Jo-
sep i Catalina.

dia 25: Sandra Góm¿z Pascual
filla de Josep Lluis
i de Rosa.

mes d'OCTUBRE:
dia 7: Antònia Perelló Bon-

ntn^filla de Pere i
Bàrbara.

M O R I R E N

Durant el mes de SETEMBRE:
dia 1 : Joana-Aina Oliver

Santmarti, als 93
anys.

dia 14: Joana-Aina Rooa Ca-
pe I là,de 77 anys.

mes d'OCTUBRE:
NO ha mort ningú.

QUE TOTS PLEGATS ENS

TROBEM AL CEL.

E S sTl G
Bolletí de l'Obra C.ALGAIDA
mensual.D.L. P.M.495-1980

Dirigeixen:Delfî Mulet

Francesc Ant ieh.

Dibuixos:Jaume Falconer.
Fotògrafia:Joan Balaguer.
AdministraciórLlorenç Oli-

ver.

Redacció : Rei,1.ALGAIDA
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NORMES SUBSIDIARIES

Dia 10 d'Octubre va finalitzar el plac de presentació d'al.legacions i suggerències
a l'Avanç de Planejament de les Normes Subsidiàries. S'han presentat 41 al·legacions
de les quals 26 es refereixen al casc urbà d'Algaida, 14 al casc urbà de Pina i 2 al
de Randa. Contra el sol rústic no n'hi ha cap.

Dia 6 de Novembre, l'Equip Redactor presentarà l'informe tècnic de cadascuna i de
totes en conjunt. Després, l'Ajuntament, a la vista dels informes, haurà de decidir
els possibles canvis i modificacions a l'Avanç de Planejament.

PEIXETERIA

Degut a las severes normes de l'Administració Central sobre la venda ambulant de
peix; l'Ajuntament va acordar acondicionar i tornar possar en funcionament la Peixe-
teria. Falta canviar rajoles i instal·lar aigua corrent. Després el peix s ' h a u r à de
despatxar allà.

MATADERO

També el Matadero haurà d'ésser objecte de reformes per poder seguir func ionan t
com a tal. L'Ajuntament té un plac de dos anys per adequar-lo a les normes, la qual
cosa no serà molt difícil ja que només falta un ternal elèctric i posar un reixat de
malla prima a les finestres.

PLA DIRECTOR PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS DE MALLORCA.

El Consell va encomanar a l'empresa A .D .A .R .O . que fes aquest estudi per Balears.
Pel que respecta a la nostra illa, el Pla ha donat TRES POSSIBLES VARIANTS per eli-
minar tots els fems produïts a Mallorca.

VARIANT nQ. 1:
1 Abocador controlat a Calvià.
2 Forns crematoris a Son Reus (Ciutat).
1 Planta de Compost i Abocador controlat a Montuïri.

La inversió seria de l'orde de 854 milions.
VARIANT nQ. 2:

1 Abocador controlat a Calvià.
2 Forns crematoris a Son Reus (Ciutat).
1 Abocador controlata a Selva.
1 Abocador controlat a Sant Llorenç.

Inversió de'l'orde de 690 milions.
VARIANT nQ. 3:

1 Abocador controlat a Calvià.
3 Forns crematoris i
1 Planta de Compostatge a Son Reus (Ciutat).

Inversió de 1.211 milions.
Explicació de CONCEPTES:

ABOCADOR CONTROLAT: Lloo on es tiren els fems i després es cobreixen amb terra.
Aquest lloc no ha de tenir possibles filtracions.

FORN CREMATORI: Forn on es cremen els fems, deixant com a residus una cendra que
no és contaminant.

PLANTA DE COMPOST: Planta de conversió de part dels fems (un 30 % aprox)en abo-
no pel camp. El restant 70 % s'ha d'enterrar o cremar.

En aquest momens la Conselleria d'Indústria està negociant amb els m u n i c i p i s la
variant més convenient. Al proper número informarem de les negociacions que hi pugui
haver hagudes.
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Tal com vos vàrem prometre, vos presentam el balanç de les restes de Sant

Jaume. Pot parèixer que ho feim una mica tard, però realment hi ha factures que
no ens han estat presentades fins fa poc.

• •

DESPESES

Bicicletes
"A Poc a Poc"
Orquestres i Valldemossa
Tancat escoles
Cintes¡olles,baldufes,geI,etc.
Tir al Plat
Copa Ginkama
Peperines Verbena
Terese tes
Drets d'autor
Focs artificials
Xeremiers de Pina
Enllumenat Escoles
Joies
12 Rondaies
Banda de Música
Cossiers
Material neteja i jornals per
escola i recinte escolar
Collaboradors i desplaçaments
Programa festes
Programes i entrades verbenes
Papereria Homar (rotuls rromputs
escola)

25.000,
è. 000,

400.000,
79,500,
2.850,
1.000,
4.600,
è.400,

12.000,
12.650,
84.000,
12.000,
46.350,
¿.000,
2.400,

25.000,
10.000,

5.500,
25.000,
64.339,
9.000,

__2.J_5_0_,

837.343,

ENTRADES

Bar
Taqui l la
Aportació Cases Comercials
Ajuntament

147.579,
541.512,
131.000,
1Z2_._000_,

952.091.

Entrades

Sortides

Rémanent

B A L A N Ç
952.091

837.343

114.748

pts.

Com veis,
114.748 pts.

hi ha hagut un superàvit de
Aquesta quantitat servirà de

base per iniciar la publicació d'uns lli-
bres, el primer dels quals serà una reco-
pilació de fotografies antigues referents
al nostre poble i que pretén mostrar els
darrers cent anys d'història d'Algaida en
imatges. La quantitat no basta ni d'un bon
tros per finançar l'edició que segons els
contactes que hem tengut amb diverses im-
prentes puja unes 47ü,500 pessetes.

A més, aquest superàvit servirà, si fa falta, per cubrir l'edició de ES SA1G d'en-
guany. Teniu en compte que les quotes de subscripció són baixes i es varen calcular pen-
sant en una revista de vuit pàgines i excepcionalment de dotze. De fet, les més senci-
11 es són de dotze i qualque mes ha estat de setze i de vint planes. Aquest mes és més
gruixut de lo normal i el mes qui ve, coincidint amb el primer any de vida,pensam treu-
re un número extraordinari.
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L·L· mes passat abdicàvem tût L'espai a

uns textos del Concili que el mateix Joan
Pau ha anomenat les arrels de l'Enciclica
"Laborem exercens". Una Enciclica que hi ha
que llegir. Per ajudar a llegir-la amb més
profit, en parlarem qualcun dels dissabtes
d'aquest mes de novembre al curset de for-
mació en la Fe pels adults. Avui oferim les
arrels de les arrels; uns fragments,curts,
dels sermons dels Sants Pares, uns Bisbes
dels primers segles de l'Església que ana-
ren fixant la doctrina cristiana.

Sant Ambròs. "Una trinxa de terra, a
l'hora de la mort, basta tant al pobre com
al ric. I aquesta mateixa terra que mai va
arribar a assaciar en el ric la febre de
tenir-ne més, ara l'engoleix del tot.

Es que la naturalesa no fa d i s t i nc ió
entre home i home ni en el naixement ni en
la mort. Els engendra a tots de la mateixa
manera i a tots igualment els repa la fos-
cor del fossar. Ja pots cavar i desenterrar
als morts, mem si destries entre els morts
rics i els pobres. Pentura sí que trobaràs
que devora els qui foren rics es podreixen
més coses, però res més".

Ja sé que aquells Sants Pares de l'Es-
glésia varen dir coses que però
és que aquells sants vells no se n'en-
tenien de política.

Sant Basili."¿A qui,dius,faiq ofensa
quedant-me amb lo que és meu? ¿Però, qui-
nes coses són teves? ¿Les agafares d'algun
lloc i vingueres amb elles a la vida? Es
com si qual cu, perquè ha arribat primer al
teatre, tragués a fora als qui v o l g u e s s i n
entrar, apropiant-se de lo que és per l 'ús
comú.

Això fan els rics. Perquè s'han apode-
rat primer de lo que és comú; s 'ho han fet
seu. Si cadascú agafàs lo suficient per a
les seves necessitats i deixas lo que no li
fa falta, ningú seria ric,però tampoc nin-
gú seria pobre.

¿No sortires nu del ventre de ta mare?
¿No has de tornar igualment nu al si de la
terra? Ara bé, allò que ara tens, ¿ d ' o n
procedeix? Si respons que de l'atzar, ets
impiu, no reconeixes al Creador, ni dones
gràcies al qui t'ho ha donat. Però si con-
fesses que tot et ve de Déu digué'm la rao
per la qual ho has rebut.

¿Qui és l 'avar? El que no s'acontenta
amb les coses necessàries. ¿Qui és el lla-
dre? El que pren lo seu als altres. ¿De
manera que tu no ets avar, ni ets l ladre
quan et fas propietari d'al lò que reberes
a títol d'administrador? ¿De manera que
anomenam lladre a qui desvesteix al ves-
tit i s'haurà de donar un altre nom al qui
no vesteix al qui va nu, si ho pot fer?"

Sant Ambròs. "Els f i l ò s o f s pagans
pensaren que estava bé que els béns comuns
fossin comuns, això és, de tots,i els pri-
vats fossin privats, de cadascú i de ningú
més. Però això no està d'acord amb l'orde
establert per Déu autor de la Creació.Vol-
gué Déu que totes les coses creades, que tot,
servfs per el bé de tots; que els béns de
la terra assaciassin les n e c e s s i t a t s de
tots. Per tant, de la naturalesa va néixer
el dret a posseir en comú, i de la set d'
acaramullar el dret a la propietat p r iva-
d a . "



EXCURSIÓ EN BICICLETA.

El passat dia 12 d'octubre, els al·lots
de Ses Escoles,amb el seu Director Gabriel
Vich, i altre gent, entre joves i no tant
joves fins a uns cent trenta, anaren en bi-
cicleta a Punxuat i a Castellitx. Els mò-
vils d'aquesta sortida eren varis: fer sa-
lut, companyerisme i cultura. Tot això es
va conseguir.

A l'arribada a Punxuat els excursionis-
tes trobaren taula parada (L'Ajuntament i
el "Consejo Superior de Deportes" pagaren
les despeses) i tothom va poder berenar i
refrescar-se, que bona falta feia desprès
de l'esforç i la calor que passaren. Varen
visitar tot el conjunt arquitectònic -ca-
pella, torre, casa...- i la gent s'intere-
ssava per les explicacions que una sèrie de
persones els hi oferiren.

Es va parlar de fer més sortides cultu-
rals per tal de conèixer un poc més bé tots
els racons del nostre terme, i fora terme.

Pareix que va agradar l'idea d'anar a
veure els talayots de Montuíri, i després
dinar a "Lourdes" de Son Perot de Pina.

.

ASSEMBLEA D'OBRA CULTURAL

Dia 17 es va celebrar al local de l'Obra
Cultural d'Algaida l'Assemblea General El
punt més important de l'ordre del dia foren
les eleccions per formar la nova Junta Di-
rectiva, ja que l'anterior cessava per fer
els quatre anys d'estar al davant de l'As-
sociació. Se presentà gent jove per fer
feina,- això que feia falta, endemés que de
tant en quant s'ha de remanar es sofrit, i
sinó s'aferra. Els membres elegits són els
següents: Catalina Martorell,Antònia Maria
Mulet, Antònia Ramis, Margalida Puigserver
Joan Mulet, Gil·lem Fullana El coordi-
nador havia d'ésser elegit (ja ho ha estat
com podeu veure al comunicat de l'Obra d'
aquest mateix número) entre aquests joves.

Després de les eleccions se va fer l'a-
costumat sopar de germanor, que va resultar
oportú i animat, perquè devers les nou....

Enhorabona a la nova Junta!

ASSEMBLEA D'A.L.P.I.R.A.

Dia 10, dimarts, a les nou del vespre a
Sa Rectoria se celebrarà una assemblea de
la Cooperativa ALPIRA. Dins l'orde del dia
destaca la proposta al socis de creació d'
una nova secció de comercialització de la
carn.

Les cooperatives de la Part Forana ten-
gueren una reunió a Pollença on es va no-
menar un gerent-abasteixedor que assistirà
a l'assemblea i informarà als socis del te-
ma de la carn.

SUBVENCIÓ GASOIL

La subvenció del gasoil pels tractors
corresponent a l'any 1981 es pagarà a par-
tir de dia 1 de Novembre. Com de costum,
els talons es podran recollir a la Cambra
Agrària local.

"DOCTRINA" PELS GRANS

Igual que el passat mes de Març,el cur-
set per a l'educació en la Fe no té un te-
mari ja establert, sinó que els mateixos
assistents formularan les preguntes per a-
nar aclarint els dubtes que tenen damunt
qualsevol qüestió de DOCTRINA CRISTIANA.

Les preguntes ja s'han començades a fer.
La primera,sobre tot això de l'existència
del dimoni i de l'infern, que tant de renou
han mogut per alguns diaris. La segona,so-
bre les novetats de la darrera encíclica
"El treball humà" de'N Joan Pau II. Es po-
den seguir fent preguntes o presentar-les
al mateix moment de començar l'explicació.
Aquesta explicació, o respostes, recordam
que es donaran a l'església, els 4 dissab-
tes d'aquest mes de Novembre, a les vuint
i mitja del vespre, o sigui, després de la
Missa.



PINTOR ALGAIDI

Al primer certamen cíe l'Associació de Be-
lles Arts de Balears ha estat seleccionat
el pintor algidi Josep Puigserver Janer
l'obra titulada "AlarÓ". El lloc de l'ex-|
posició és a la Galeria 19 del carrer Con-
quistador a Ciutat.

Felicitam al pintor local per aquest è-
xit artístic.

CURSET DE CERÀMICA

Un grup de gent algaidina, adults tots,
seguirà un curset sobre ceràmica i dibuix
al natural, aprofitant l'oferiment del Molí
d'en Xina. Per tenir més informació anau al
mateix Molí d'en Xina.

MOLÍ D'EN XINA:

PICASSO CENT ANYS

El Molí d'en Xina,sempre a l'avantguar-
da del aconteixement artístic, va organit-
zar els dies 25 a 31 d'octubre un homenat-
ge a Picasso amb motiu de celebrar-se el
centenari del seu naixament. Com a contri-
bució a la difussió de l'obra i el pensa-
ment de Picasso, va oferir una interessant
projecció de diapositives, unes imatges en
video passades per la Televisió i altres
manifestacions mostrant l'obra de l'artis-
ta. L'exposició és al mateix temps una mos-
tra més de l'esforç, tenacitat i bon gust
de Víctor Andreu i els seus collaboradors.

Gernika. París, 1937.
Síntesi de les etapes anteriors de l'artista amb predomini del cubisme i de
l'expressionisme, però amb una alenada èpica totalment inèdita. ?itò52
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L'entrada d'Espanya a l'OTAN ja és un fet, el govern ho considera una nece-

ssitat prioritària i per aixo ha accelerat el procés d'integració. Aquest fet
costarà a l'Estat 7.000 milions de pessetes, a més de l'assignació anual d'un
pressupost per contribuir al manteniment d'aquest tractat militar de defensa.

Es preocupant que en uns moments de crisi, on hi ha prop de dos milions de
gent sense feina, el govern dediqui tots els seus esforços per entrar a l'OTAN
com si això fos la solució de tots els nostres problemes. I precisament ho fa
quan veim com països que fa anys que ho són, es plantegen sortir-ne.

Se mos ha mentalitzat que necessàriament, com Estat desenvolupat, hem d'es-
tar a un o altre costat, a l'OTAN o al Pacte de Varsòvia, com si no hi hagués
una tercera possibilitat: Ésser neutrals. Un proverbi antic diu: "Si vols la
pau, prepara la guerra". Evidentment dins la civilització actual aquesta con-
cepció de la pau és absurda i més quan veim que la preparació per a la guerra,
sols beneficia econòmicament a les dues grans potències. Si mos fixam en la
història, veurem que sempre les guerres s'han fet a fora dels territoris ame-
ricans i rusos, i que aquests dos sempre n'han sortit guanyant.

Un dels arguments de la UCD per a la nostra entrada a l'OTAN és que tanma-
teix ja tenim bases americanes dins Espanya i que els tractats bilaterals fir-
mats per Franco, són vergonyosos. Això en altres paraules vol dir, que Espanya
no és neutral i que s'evitaria haver de firmar nous tractats. Si bé és veritat
aquest plantejament, no hem d'oblidar que l'Estat espanyol és sobirà,i per això
ha de poder decidir si continua firmant tractats o no, i que fa amb les bases
americanes; per damunt d'interessos econòmics particulars i tendències ideolò-
giques .

El Sr. Reagan, president de USA, que fa pocs mesos va donar llum verda a la
fabricació de la bomba de neutrons, arma capaç de matar a tota la humanitat,
darrerament ha fet unes declaracions que posen els pels de punta. Va dir que és
possible una guerra nuclear que tengui com a escenari l'Europa occidental.Des-
prés una alta autoritat militar de "la Casa Blanca" va declarar que si a Euro-
pa continuen creixent els corrents i manifestacions pacifistes, els americans
es veuran obligats a retirar totes les ajudes econòmiques. Lògicament aquestes
declarancions han provocat protestes dels governs europeus i s'han f et manifes-
tacions multitudinàries de protesta a quasi totes les capitals europees.El go-
vern espanyol no ha dit res, a no ser que desitja la ràpida integració a l'OTAN.
Con si el Sr, Reagan i els seus "cuatreros" poguessin jugar, d'una forma tan a-
legre i vergonyosament sàdica, amb la vida de tots els europeus. Si això no és
terrorisme ja no sabem el què ho és!

/Què representa pels mallorquins l'entrada a l'OTAN? ¿Quin benefici ten-
drem? Evidentment l'únic benefici que en podem treure és que mos instalin unes
frases militars davers Alcúdia, amb tots els perills i inconvenients que repre-
senten i una, encara més forta, dependència dels americans. Les escenes vergo-
nyoses i imperialistes dels soldats americans pels carrers de Ciutat,ja no se-
rien sols a temporades, sinó sempre. Fins i tot la nostra economia es podria
veure sotmesa als interessos militars nord-americans. (El turisme podria sor-
tir-ne perjudicat).

Si volem la pau mos hem de preparar per a la pau i no per a la guerra.

Andreu Majoral
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EL PASSAT DIA 18 ES VAREN CELEBRAR A
LLORET LES NOCES DEL NOSTRE CORRES-
PONSAL A PINA,FRANCESC OLIVER JAUME,
AMB N'ANTÒNIA DEL CARME COMILA MUNAR
»TOT L'EQUIP o'ES SAIG DESIJAM ALS
NOSTRES BONS AMICS MOLTS ü'ANYS ü'u-

NIÓ I FELICITAT,

±®=&?
D A D E S D E L A H I S T Ò R I A D E P I N A ,

A finals dels segle XVI es funda un oratori a Pina

1577,- Pina té 149 habitants.

1603.- A l'Oratori se'l dota de campana.

1675-1695.-Es fan obres de reparació a l'església.

1716.-Continuen les obres. L'església s'amplia amb
tres capelles per banda i cinc altars.

1853.- Comença l'obra del temple actual que va ser
beneït cinc anys després (1858).

1856.- Es funda la Congregació de Monges Francis-
canes (Hijas de la Misericordia). S'imposa
l'hàbit a Da. Josefa Maria Ribas de Pina i
es crea el noviciat; aquest mateix any ja es
funden convents a Costitx, Muro, Calonge, i
Santa Eugènia i Maria de la Salut.

1875.- S'acaben de pintar els murals que adornen
1'església.

1913.- La Vicaria de Pina és converteix en parrò-
quia rural.

1981.- El cens efectuat enguany dóna per Pina 343
d'habitants.
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hon dit <!«• dlu*n
Sa gent que va anar a pagar sa contri-

bució a Sa Casa de la Vila.... és que sor-
tien xerrant tot sols; per què havien tor-
nat a aumentar; però quan anaven a pagar
els Arbitris.... allà sent-írem de tot,per-
què a més d'haver aumentat tot, es Padró
estava tan mal fet que cobraven jornals
personals a gent morta o de més de 60 anys,
i sa mateixa tomba la cobraven a dos,....

S''organització de s'Ajuntament deixa
molt que desitjar; entre es Padró d''Arbi-
tris , que estava més mal fet que mai, i sa
llista de ses tombes noves, n'hi ha per
llogar-hi cadiretes. Mos digueren que en es
final o bé sobrava gent que havia pagat sa
tomba, o faltaven un parell de ninxos. Tot
s 'arreglà, però ja l'havien feta.

Qualcuna de bona n'hem sentit de s 'A-
juntament: es clot que feren en'es Campet
per beurer-se s'aigo,amb aquestes plogudes
d'octubre ha anat una monada. Sa gent d'es
Campet està satisfeta de bon de veres.

(Llàstima de sa placa d'es carrer).

I un altre; també quedà satisfeta sa
gent que Va anar a Punxuat en bicicleta,d'
es berenar que va pagar s'Ajuntament. Tot-
hom deia que els votarien a ses pròximes;
però no h'hi havia '""• .—>.
de l'UCD d-

Feia temps que no en parlàvem,de s'Ajun-
tament, perd aquest mes semblarà un número
monogràfic. Mos digueren que dia 19 dbctu-
bre, en dilluns perquè sa gent no se'n te-
més tant, es reuniren a sopar tots els re-
gidors d'Algaida, amb pau i harmonia. Uns
digueren que ara faran més feina plegats,i
anirà millor, però altres digueren que eIs-
hi anirà millor per repartirJ,os-se. Un al-
tre digué que això anirà bé fins que parlin
d'es fems i es compost, que llavors senti-
ran s 'olor de ben enfora, tants dtesnuitxos
hi haurà entre ells.

(7£*"£
;£«

S'altre dia llegirem en es diari que
s 'Ajuntament de Son Servera havia comprat
un "sonòmetro" per multar els vehicles que
fessin massa renou. Si a Algaida en compren
un, vàrem sentir, que el comprin ben re for-
çat, perquè a davant Ca'n Mulet farà es tro
ben aviat.

Els Cossiers es queixen de que no sopen,
a pesar de sa fama de sopadors que tenen.
Diuen que a partir d'ara,en lloc de ballar
per un sopar, demanaran un parell de du-
ros que bastin per sopar, perquè llavó es
sopar no arriba (¿Heu sentit res, gent d'
Es Saig, que duguéreu ses festes?)

Ses dones que vulguin peix el s'hauran
de banyar, sobre tot si plou, perquè hau-
ran d'anar a sa Pescateria. Un va dir que
estava molt bé, això de vendre a sa Pesca-
teria, que sanitàriament és necessari,però
que serà una mala jugada si qualcú de Sa
Tanqueta o de Sa Quarterada va allà i no hi
troba res; sa gent hauria de saber ben cert
quins dies hi haurà peix a sa Placeta.

Els caçadors, els directius,s 'entén,es-
tan com a empeguetts, mos digueicen. En es
darrer sopar, que feren devers Sant Fran-
cesc, a una caseta de ses afores, proposa-
ren estar una temporadeta sense fer vegues,
per no donar tant que xerrar en aquest
Sord. Fan molt bé, perquè ja feia pep.

Darrera hora. Un altre sopar.Aquesta ve-
gada del Club "A poc a poc" per celebrar
s'èxit de sa carrera des dia de Sa Fira.
Sabem que va ésser un sopar de feina, que
es prengueren decisions importants i que es
va formar una Junta Directiva. Tot dins un
ambient d'alegria i germanor extraordinari.

Un Sord



Çfesto^/
Dia 26 i 27 de setembre es va celebrar

una festa simpàtica que volem comentar.Pot-
ser qualcú s'extranyi que aquest comentari
surti un mes després d'haver-se produït.L' _^
explicació està en què, com ja hem advertit ̂ 1'
a vegades, ES SAIG s'entrega a la imprenta ̂v
normalment el darrer dissabte de cada mes; tA"Jj'·'
això suposa que certes notícies de finals 5̂ -̂
de mes no es poden incloure fins al número1"
següent. Aquesta és una servitut i un in-*" v
convenient de les publicacions mensuals. *~

La festa a què ens referim és la dels *f".
"toros1.1 Una festa que va començar el dissab- -*";.*!**
te, 26, amb un ball al Pol iesporti u : va .;'':,>!&•*•
ésser
"miss" i

una vetlada divertida -elecció de y
"mister" incluida- amenitzada perirsi;,

dos conjunts locals que per més d'un dels
assistents al ball foren una revelació; hi
havia gent que es queixava de que no se'ls
hi tragués més el suc. Mal grat el mal temps
hi va acudir bastanta gent i qui més qui
manco va ballar els "pajaritos".

I 1'endemà,després d'un bon dinar, la
festa dels "toreros"; més bé "vaqueros"
perquè no passaren de vaquetes. A part de
comprovarque no tenim cap "Cordobés"ni cap
"Palomo Linares", vàrem riure una estona
amb l'espectacle de gent p'en terra i sal-
tant ses barreres. Llàstima que el temps no
va acompanyar gens i amb el fret que feia
més d'un va agafar un memec.

D'aquesta festa creim que val la pena
recalcar dos aspectes: el primer és que la
gent vol festes d'aquesta classe i la pro-
va està en què feia mal temps i així i tot

«. '•*.

l'assistència va ésser considerable. Es un
indici que convé que tenguin en compte els
possibles organitzadors d'actes semblants.

El segon aspecte és el de 1 'organit-
zació, concretament dels organitzadors.Tres
clubs algaidins -Sa Talaieta, A poc a poc,
i es futbol- eren els organitzadors.I això
és important. Pareix que l'acord entre els
tres clubs no va esser tot lo bo que hagués
estat de desitjar, però lo que volem des-
tacar és el fet i no l'anècdota dels resul-
tats. Pensam que s'ha obert un camí que
promet magnífics resultats si se sap se-
guir com pertoca.

:r v̂.V* tf*̂ *̂^̂ í¿~.Crr̂
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L Mssoc-£ae-£c5 "Eanda de Mústca d'Algai-
da" ha enviat a^s seus socis aquesta cir-
cular que aqui reproduïm per a coneixement
i satisfacció de tots els nostres lectors.

"Estimat soci o simpatitzant te la Ban-
da àe Música d'ALGAIDA:

Per diumenge dia 22 de novembre el ca-
lendari mos recorda la festa de Santa Ce-
cília, que des de temps immemorial els mu-
sics prenguérem per patrona.

Enguany pensam celebar-ho amb aquests
actes, als quals no és necessari dir-vos
que tots hi quedau convidats.

I.- MISSA i CONCERT. Serà a les dotze del
migdia a la parròquia. Els integrants de la
Banda Algaidina encetarem la festa acompa-
nyant la celebració de la Missa. Totd'una
que acabi, i sense caviar de lloc,vos ofe-
rirem a tots un concert amb aquest

PROGRAMA:
El abanico
El anillo de hierro
En un mercado persa
West Side Story.

II.- DINAR DE COMPANYERISME. Acabat el
concert, ens reunirem a S a P o r t a s s a , amb
tots els qui vulguin acompanyar-mos. E ls
tiquets pel dinar es poden comprar,al preu
de 750 pts. fins el dia 16 de novembre, a
La Caixa o a qualsevol dels components de
la Banda.

III.- ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA,que fé-
rem després del dinar i tendra el segUent
orde del dia:

1.- Renovació dels següents càrrecs di-
rectius: Vice-President, Tresorer i Vocals
1Q, 3Q i 5Q.

2.- Modificació, si procedeix,de l'art.
8Q dels nostres Estatuts per poder arribar
a un màxim de 1,500.000 pts. de pressupost
anual.

3.- Precs i preguntes.
Demanam als socis interessats en formar

part de la Directiva mos ho comuniquin a-
bans del dinar."

1.- Vint-i-nou són els músics que
avui conformen la nostra Banda al-
gaidina.

2.- Quinze d'aquests vint-i-nou
encara són al·lots ja incorporats en
moltes hores d 'assa jar i moltes ho-
res d'estudiar solfeig que duen da-
munt i 'esquena.

3.-Tantes hores d 'assaig i tantes
de solfeig duen a 1'esquena els nous
com hores d'ensenyar duen alguns de
"veteranos".

4.- L 'any passat,sis d'aquests jo-
venets de la Banda estudiaren al
Conservatori de Música de Mallorca.
Aprovaren tots i dos amb la nota de
notable.

5.-Enguany els matriculats al Con-
servatori són cinc.Dos més s'incor-
poraran prest: un nin i una nina.

6,- Aixi,ben prest seran tres les
al·lotes que tocaran a la Banda de Mú-
sica d'Algaida.

7.- Volíem fer-vos a saber els anys
dels més vells i dels més jovenets.
Però, i sabeu que i té de poc que
veure el nombre d'anys que llegim al
registre amb l'entusiasme juvenil
d'alguns padrinets!! Ni tampoc amb
la maduresa manifesta d'alguns ber-
gantells! !

8.- D. Emili Robles Martínez, va-
lència, Músic de la Municipal de Ciu-
tat, des del passat mes de març és
el Director titular de la ;Banda de
Música d'Algaida.

9,- També va esser per aquell ma-
teix temps, pel mes de març, que es
va fundar l'Associació "Banda de Mú-
sica d'Algaida".

10.- I sabeu quants de simpatit-
zants de la Banda de Música ja te-
nen fitxa de socis ' 'd'aquesta Asso-
ciació? Ido cent, ben redons.
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Ja s 'ha fet tradicional que el dia de "Sa Fira" al lo-

cal de l ' O . C . B . d'Algaida, es celebri l'Assemblea Gene-

ral, on hi estan convidats tots els seus socis. Enguany

per tant, el dia 17 d'Octubre, es va celebrar tenint con

a punt molt important a tractar l'elecció de la nova Jun-

ta Directiva, ja que l'anterior no podia continuar per

complir-se aquest any els quatre anys reglamentaris al

front de la Delegació d'Algaida de l 'O .C .B . Aprofitam

por donar-els les gràcies per la seva bona gestió.

Més que canditats als càrrecs de Coordinador i Vice-

coordinador, es va presentar un grup de nou persones

per fer feina i a les quals l'Assemblea, amb 27 vots a

favor i 7 abstencions, els hi va delegar plenes funcions

per formar la nova Junta Directiva.

Hem de resaltar l'ambient cordial i de bon humor en

que es va desenvolupar l'Assemblea. Tot va acabar amb un

bon sopar.

Les nou persones que es presentaren per fer feina es

reuniren novament el dia 23 i després d 'una llarga de-

liberació es va arribar a la següent conclusió:

Coordinador: Margalida Puigserver.

Vicecoordinador: Catalina Martorell.

Tresorer: Guillem Fullana.

Els altres sis membres formaran part del grup d'acti-

vitats .

A C T I V I T A T S P E L M E S D E N O V E M B R E :

1.- Dia 6, divendres, a les 9,3u es projectarà al local de l 'Obra una
interessant pel·lícula.

2.- Dia 15 es farà una excursió en bicicleta per les possesions d 'Al -
gaida. Sortida de la Plaça a les 9, i l'itinerari serà: Son Reus, Son Mes-
quida, Cabrera, Binicomprat, Son Coll, Castellitx (dinar), Aubenya i tor-
nada a Algaida. L'Obra hi posarà pa, botifarrons, llangonissa, vi, etc.

3.- Dia 27, divendres, a les 9,30 al local social hi haurà una xerra-
da sobre sexualitat.

Esperam la vostra assistència a aquests i altres actes que organitza-
rem el present curs que ara començam.
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Srs. Directors d'ES SAig:

Una de les coses mes preocupants pels
que estimam i defensam la nostra 1 lengua,
es el progressiu empobriment a que es veu
sotmesa, per culpa un poc de tots. Pel ca-
mí que anam, en pocs anys en tendrem prou
amb un parell de dotzenes de paraules per
parlar normalment. Es un tema, aquest, que
que no és per prendre a la lleugera,ni molt
manco, però crec que hi ha gent molt més
preparada per fer un estudi seriós damunt
aquest tema; tant en Biel Majoral com en
Pere Mulet en poren parlar llargament.

El que voldria avui,amb aquestes retxes
és intentar corregir una deformació que s1

ha estès enormement entre els nostres f ills :
l'ús de "collir" com a traducció del cas-
tellà "coger" i que avui empleen els al·lots
com a paraula "comodi", que serveix per tot.

Els al·lots ja no "s'agafen" quan s'encal-
cen, no "apleguen" res d'en terra,no "aga-
fen" un llibre, no "prenen" ses coses, no
"s'aferren" "à un lloc... i així molts altres

exemples.
Me podrà dir qualcú que,quan noltros e-

rem al·lots, també teníem una paraula"como-
dí",que és molt còmoda: "fotre" servia per
tot: menjar,enganar,pegar,robar, espenyar,
riurer-se'n,.. i tots els verbs que vol-
gueu. Però hi havia un problema: davant la
gent "educada" havien d'emplear la paraula
apropiada.

¿No pensau que val la pena intentar co-
rregir aquesta deformació de la nostra
llengua, ara que encara no ha arrelat mas-
sa? Es feina de tots, però sobre tot dels
pares i educadors.

Adéu Joan Mulet.

/ 'feYSW' ' «£ ĵ 4¿-'-—

((*£•* r \
Autoretrat simiesc. París, 1 de gener del Ì903

Organista ambulant, dret.
París, 1905.
Un esbós que ens dóna el personatge
complet.
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F U T B O L

Continua sa campanya un tant irregular
des primer eauip. Dins Es Porrassar encara
no s'ha guanyat cap partit, si bé és cert
que s'han fet mèrits per millors resultats

Ara bé, és cert que s'equip juga bé a
fora camp i treu qualque punt d'aquests que
seran decisius a finals de lliga.

S'alegria i es companyerisme no s'han
perdut i es pot comprovar això en es sopars
que periòdicament es fan.

S'equip ha donat satisfaccions a quants
aficionats -no molts,aquesta éssaveritat-
han acudit an Es Porrassar. A un equip com
l'Espanya amb moltes possibilitats d'ascens
l'Algaida li va fer esser i sa mala fortu-
na va fer que només s'empatas.

Aquests han estat es resultats d'aquest
mes:

Badia Llevant - Algaida: 2 - 0
0 - 0
2 - 2 (Fernan-
do, Pep Salem)

Algaida - Espanya
Ca'n Picafort - Algaida;

Algaida - La Real: 1 - 1 (Toni
Isern)

Es juvenils seguei>:en amb sa mateixa tò-
nica, es perd a dins Algaida i a fora. En-
guany pareix que no hi ha iLlusiô ni ganes
de treballar per part de certs jugadors.Es_
perem que aquesta crisi se superi i poguem
veure victòries dels juvenils.

A Capdepera s'equip va dur molt mala
sort; es va perdre 2- 1, però es resultat
hagués pogut canviar amb una mica de sort
per part des davanters algaidins.Es gol que
rompia s'empat es va produir damunt es fi-
nal des temps reglamentari.

I a Algaida es va perdre, 1 - 2 , amb el
Porreres; tothom va poder comprovar que el
segon gol visitant no havia entrat a sa por-
teria i el se va inventar s'arbitre.

Hem de dir que cada divendres abans de
començar s'entreno des juvenils en Toni Mu-
doy entrena una tracalada d'al·lots més pe-
tits; és ben necessari que per l'any qui ve
s'organitzi un equip d'alevins o infantils
per promocionar aquest al·lots.

Sa Talaieta no ha començat massa bé es
campionat de lliga ja que va empatar 1-1 es
primer partit dins Algaida. Es protagonista

va ésser es "trencilla" Sr. Ripoll amb un
arbitratge molt aplaudit i comentat pels
espectadors.

CLUB D E P I P E R S
Es va celebrar a Barcelona es campionat

d'Espanya de fumada lenta en pipa.Hi va ha-
ver gran participació i una representació
d'Algaida que va deixar ben alt es nostro
pavelló: en Biel Piula va aconseguir un ex-
traordinari 52 lloc. Els altres represen-
tants algaidins varen fer un paper discret

Es Club de Pipers d'Algaida funciona bé
del tot i diuen que necessiten un local
més gran per fer fumades.De tants que són!

C I C L I S M E

Sa temporada de ciclisme ja està a punt
de finalitzar; es temps comença a refrescar
i es corredors se retiren a descansar per
1'any qui ve.

Es dia de Sa Fira es Club "A poc a poc"
va organitzar una carrera amb quinze voltes
a un circuit urbà. En Tomeu Borràs se va
treure s'espina de Sant Jaume i va fer pri-
mer.

En es Velòdrom s'han seguit fent carre-
res i per dia 31 hi ha d'haver es Campionat
de Balears per dones i alevins. Quan surti
ES SAIG aquesta carrera ja s'haurà cele-
brat.

S C A C S

S'ha acabat el III Torneig d'escacs Vi-
la de Porreres i els algidins han obtingut
la següent classificació:

2s. Tomeu Roig
7o. Jaume Juan
9s. Toni Fullana
13s. Miquel Vidal

Quan es duen quatre jornades de la lliga
de 2Q categoria, el Club d'Escacs d'Algai-
da ha aconseguit tres victòries i un empat.

El Club d'escacs d'Algaida ha decidit
distribuir loteria del sorteig de Nadal per
intentar amortitzar en part el seu dèficit.

Llorenç Manila



una xerradeta amb...

Hem sabut que sou mol t bona cuinera. Mos
podríeu dir com vos va néixer aquesta cu-
rolla per sa cuina?

De molt joveneta, tendría uns 14 anys,
vaig ésser llogada a Ciutat a Ca Donya Car-
me Ferrer. Record que es primer dia, arri-
bat ja el capvespre, sa senyora me va de-
manar si sabia fer unes sopes; li vaig dir
que no i ella me'n va haver d'ensenyar; i
a partir de llavors sempre vaig fer es men-
jar jo.

Després vaig estar llogada com a cuine-
ra a Can Vidal, me vaig casar i ja només
els estius anava a Ca's Metge Jordi.

Recordou haver esgarrat qualque plat a-
nant a fer de cuinera?

Només tene record d'haver cremat un
frit. I tot va ésser perquè sa senyora em
cridà per consultar-me damunt uns davantals
que cosia, i jo, pensant que havia apagat
es fogó, hi vaig anar.

Heu seguit receptes escrites o que vos
hagin dit, o heu anat creant es vostres
propis plats?

Totes ses receptes són des meu cap ja
que a mesura que he anat fet diferents
plats he anat provant.

Què pensau des menjars d'avui en dia?
No hi estic avesada. M'agrada més lo na-

tural, sense emplear totes aqueixes salses
com sa mostaça i que ja venen preparades.

Quin vos pareix que és es motiu que fa
que sa dona d'ara se desinteressi per sa
cuina?

Crec que es motiu és que sa cuina du
molta feina, si se vol fer bé, i sa dona d'
avui en dia té molta de peresa i cerca lo
pràctic. Es igual que amb es llençols que
ara s'empleen, aquests florejats que se
renten i se posen i no com es de fil antics
que duien molta de feina de fer nets i de
planxar, i que jo trop que son molt més
guapos i vesteixen més es llit.

Quins són es plats que vos agrada més
preparar, dolços o salats?

De plats dolços no n'he fet molts mai ja
que a ses cases que he estat només men-
javen primers i segons, i si es vol que
surtin bé, ja n'hi ha prou.

Quines són ses qualitats necessàries per
esser una bona cuinera?

fino(&

Diuen que per esser bona cuinera se ne-
cessita carnet i jo no en tene,per lo tant
no som bona cuinera; però així i tot trop
que se requereix sebre fer bé es menjars de
cada dia:

Unes bones sopes, un arrosset, un cui-
nat, uns escaldums que se puguin presentar
I per descomptat tenir temps de fer tots
aquets plats que no siguin des corrents de
cada dia que són molt fàcils i que tothom
sap fer.

Dues receptes de madó Rosa Masset

LLENTIES.
Se posa una cabeça d'ais, un poc d'oli

i sal, en cruu, amb ses llenties. Després
s'hi afegeix patata, carabassí, monjetes i
bleda.

El secret està en picar dins un morter:
dues fulles d'herba-sana, una fulla de to-
matiguera tendra i una cabeça d'ais.

Quan està cuit, es torna posar dins s'
olla amb un poquet d'aigua.

MOLLS AMB SALSA

Primer fregir es molls. Llavors, en
una greixonera de terra, sofregir ceba ta-
llada ben peti téta, un poc de tornatiga amb
un glopet d'aigua. I fer picadillo amb ai
i molts de pinyons i un poc de llorer.

Quan sa ceba i tornatiga estan sofregi-
des, s'hi afegeix s'aigua, després es pi-
cadillo, i quan ha alçat es bull s'hi com-
pon es moll per passar un altre bull.

I retirar-ho aviat perquè no es desfa-
ssin.

Margalida Puigserver i Antònia Ramis.




