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MOLÍ D'EN MULET (0 D'EN FALCONER)

Dibuix d 'An ton i Mas Martí

Per cert que a 1'autor d'aquest dibuix -padri del nostre director En Delfí-
el seu cor li ha donat fa uns pocs dies un "susto" del qual, afortunadament, s'es-
tà recuperant. Li desitjam una milloria ràpida i completa.



Editcrial
Pensam que tots els lectors que han seguit la línea editorial d'ES SAIG du-

rant els dos anys llargs de vida que duim han pogut comprovar que és clara, explí-

cita, íntegra i sense embuts: hem procurat sempre treballar per arribar a un clima

de convivència i evitar bregues i enfrontaments. Estam en contra de qualsevol pro-

vocació, vengui d'on vengui, i convinçuts que aquesta convivència pacífica i en lli-

bertat és possible. Pobres de tots noltros si perdem aquesta convicció!

Hi ha moments i situacions en què es produeix una confrontació i, per tant,

és fàcil perdre la compostura i caure en bregues que no són més que una degenera-

ció d'aquest enfrontament que, ben plantejat, pot ésser positiu i enriquidor. Un

d'aquests moments és, sens dubte, el d'unes eleccions municipals que ben prest viu-

rem. Manquen encara uns mesos, però no serà de més començar a reflexionar sobre un

tema, al nostre veure, de tanta transcendència i tan delicat.

Aquesta reflexió que avui només volem proposar va dirigida a dos grups que da-

vant les eleccions tenen una actitud i unß interessos ben diferenciats, però no con-

traposats: candidats i electors.

A les candidatures que es presentin -a hores d'ara ignoram quines i quantes

seran- podem i tenim obligació de demanar-los que juguin net, que les eleccions si-

guin una confrontació d'idees, de projectes, de propostes d'acció; que no caiguin

en l'atac personal i en la difamació baix mà. Es necessària, bona i formativa la

discusió, hi ha d'haver lluita política, però sense degradar-se, mantenint en tot

moment l'educació i sense perdre el respecte a l'adversari. Desitjam que els can-

didats juguin fort, que posin tots els medis al seu abast en defensa de les seves

conviccions, sempre que aquests medis siguin nets i legítims.

Els electors també hi tenim molt que dir en aquest negoci. Tenim dret a exi-

gir aquesta consideració mútua a què ens referim. Si amb la nostra actitud demos-

tram una voluntat decidida de no acceptar les baralles personals i de rebutjar-

ies, obligarem els candidats a que adoptin el to i el nivell de discusió que vol-

guem. Pensem que tenim la darrera paraula i som els qui, amb el nostre vot, hem de

donar la nostra confiança a uns o als altres.

Potser ens arribem a fer pesats, però ja vos advertim que segurament torna-

rem a repicar sobre aquest tema. I és que, per tots noltros, és prou important per

insistir-hi. Són moltes de coses les que estan en joc, però, sobretot, la bona con-

vivència entre t-ots els algaidins.

No ho perdem de vista!
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ReCOLLI 0A ÙL ftflS

Üia ¿l de. gener HA va reunir ¿a janta dun. ta Mancomunitat dui P ¿a de. fla¿¿or-
ca -i, entre d'atires, es varen tractar ets següents punts:

-Adjudicació de. ta Contractació de. residus sòtids dets poütes de. ta Manco-
munitat.

es varen presentar a i'acte. de. Licitació 7 ptiques, de. tes quats nomèa 4
reunien ets requisits exigits:

-ñiquet Aie-ina Nziot (Lapde.pe.na) peji 18.13Ü.425 ptò.
-FlatiaA A/uiom BiSLitoni (Bini/>s>a£em) . pe./i ¿¿.430.840 pt¿.
-Ingeni^/iia lL·iüana,S.A, pe./i 13.735,036 ptò,
-Çzlale.sit peji H J 02. 3'00 pt*.

c/, va de.ddin. adjudican. e.í ¿e.ive.i a lnyenie./iia ILnUana S.A,

-Inaugu/iació de.i Se.ive.i de. /le-cutiida de. £em¿.

La pie.vi¿>s>ió e./ia que. e,t ¿>e.fiue.i A ' inaugu/ià/> dia 1 de. £e.lL·ieji ¿ejmpsie, i quan
e.ts> doò camions adqui/iit¿ pe./i ta Mancomunitat hague.A¿in a/i/ii&aí de. Ban.ce.tona
aJLans) de. dia 30 de. genesi,

Am&- ta inauguració de.t -òe./ive.i comença ta n.e.cotLuía que e.n p/iincipi òe.ià
L·ie.ò die.4 a ta ¿eJLmana¡ a Aiga-ida, Pina i Randa ta /ie.cotíida />e.iia e.t¿ di-
ma/ii-òf dijou.4 i di^òa&JLe.òì e.t camion pa¿¿asiia eJ, ve.s>pie., a pa/itin. de. te.¿> nou..
De. tote.¿ maneM.e.¿, hi pot haveji modificacions pesiquè eJ. ¿eM.ue.i inicialme.nt
¿està un poc p/iovÍAÍonat i e-ó podnan jLesi te.ò /ie.cti£icacions> que. t'e.x.pe./iiència
acon¿e.tti. CA /ie.pan.LL·ian uns f-utts in£o/unatiu4 ex-pticant e.t f-uncionament de.t
¿e.iue*i, cost, oütigacions de.t¿ uAuasiis, e.tc.

NÜMcS SLLBSlÚlARlcS

Dia 3 de. -f-e.!L·ieJi acaJL·i et ptac pen, pn.e.¿entan. at. te,gacions> a te.ò Nonme.s> Suü-
AÌdià/iie.s.

et procediment, una vegada acaUat aque.òt termini, és et següent:

-estudi i /íesotució de tes at.tegacions pen. pa/it de. ¿'equip redactor,
-estudi i resotució de ¿es. at.tegacions per t'Ajuntament,
-Aprovació provisionat, en et seu cas, per t'Ajuntament.
-Aprovació definitiva per ta Comissió Provinciat d'Urbanisme.

De ta Sessió Ptenària extraordinaria det passat .dia 27 destacam ets se-
güents acords:

-Sot.ticitar det Consett Lnsutar una subvenció per construir uns vestuaris
a Ses escotes am&. càrrec at Pta d'Instat, tacions esportives de. 1983, La suüveri-
ció demanada és det 80%.

-Tacutiar at Batte per f-irmoA. t' escriptura púütica de t'adquisició de dues
quarterades de terra a Pina destinades a ta construcció d'un camp de. fiutüot.
et preu és d'un mitió de pésetes. L'adqusició està suüjecta a una sèrie de con-
dicions que seria ttarg enumerar.

-Sot,ticitar cooperació tècnica det Consett per ta redacció d'uns projectes
de pavimentació as-ß.aitica d'uns quants de camins (Son Perot, Son Romaguera,
Son Çat).

-Informar JLavoraUtement ta sot.ticitud de D. Antoni Amenguat ï rau demanant
et nomenament de secretari interí.
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qu* diu*n °tte (

/ <?ue tno&.au que. ho AÄ/TZ ¿¿Ê í¿¿/i tot ¿o que. hem ¿enttt aque.s>ts> dte./> de. ¿e./> e.le.c-
cton¿ muntuctpaLo? Re.ahn.ent no hem ¿e.nttt molte./» co¿e.s>, pe.nqu¿ pane^ix. que. ¿a gent
e.¿td dunnesia ¿a /toca, a ve.une. ventn, i. atx.t van. pa¿¿ant dte.¿ t dte.4 ¿ ñinga con-
cneta ne.¿. A un Aopan de. co¿s>tejis> ¿onttne.n una ¿ente, de. nomo, pesió doò dte.¿ mé.¿
tqnd ¿a lltata de.¿. panttt que. havta ¿ontii atià, e.na totalment dtf.eJie.nt. Atx.ò ma-
te-Lx. va paulan, a un: Li dtuen com. a ce.nta una Ltt¿ta d'AP, Li dtu una pesu>ona que.
ht e.¿ta alteada ( ¿emíLla), t L' e.ndemà n' ht diuen una aLL·ia totalment dtòtinta, de.¿
mate.¿x. pasittt. Lo mate^ix. pa^òa am&. e.ò pantÀ.t de.¿ govern. AÍ.X.Ò é.ò una tàcttca
de. de.s>p-is>te., e.vJjde.ntme.nt, pesió no tendíem mé.ò /temevi que. concsieta/i avtat, ¿t hem
de. L·itaL í'Ajuntament din¿ e.¿ me.s> de. matg.

Una cosa certa, de ses municipals, és que molts dels qui ara hi són no hi se-
ran a s'altre Ajuntament; quasi tots perquè els hi haurà bastat, i bé, però qual-
cú serà perquè no el voldran a cap llista.

A/ia que. ht ¿om, en pa/ilosiem un poc m¿.¿. N'ht hagué, un que. va ve.u>ie. do¿ emple.-
at¿ que. rrujiaven contado/iA d'atgua, co^a noninaL, ò-i aque.òta é.^ ¿a ¿e.va JLeÀ.na, pesió
aque.¿t (que. de.u tenta atgua) va demanat a ve.ute. á¿ havte.n dtt que. mtn.an.ten e.Lt>
contado/iA cada do¿ me.¿o¿, o do¿ ptc¿ cada any ( òa dan/ieJia Le.ctun.a va e.A¿e.n. en
¿'' e.¿ttu).

Si aquí hem de dir ses coses que sentim pes poble, no tenim més remei que par-
lar de pintors, perquè se n'ha parlat, i molt; i lo trist és que encara, n'haurem
de parlar més. Enguany, per Sant Honorat, n'hi va haver d'exposició i no va ésser
només sa des Molí d'En Xina, d'En Víctor Andreu. Un comentava que sembla que
pintar per ses parets és propi de països i llocs "civilitzats", i ara mos ha
pegat a ferir, a Algaida, aquesta "cultura", perquè ja començaren per Sant Jaume,
i si a cada Patró des poble han de pintar, aviat no quedaran parets. Sa no accep-
tació d'aquests fets ha estat general; ara bé, també hem sentit comentaris de si
es càstig serà superior al pecat amb massa diferència...

Penique, lo mé¿ -fLotut ¿A que. e.¿ pioOLema que. mottvà ¿e.¿ ptntade.¿ oe.gue.tx. tgual,
o pttjon., que. aí.ant>¡ no hem vts>t nt ¿e.ntti cap aclaitment a una ¿èsite. de. p/ie.gun-
te.¿ que. e,¿ me,¿ pa¿¿at ja e./> -f.e.ta aqut. Tan dt-fLtcti é¿ anón, a ve.ufie. una d'aque.¿te.¿
•jLàSL·itque.6, que. n' ht ha a Flatlo/ica, t ve.un.e. dtne.ctame.nt com -f-unctonen, t Ltavoià
ejcpo¿aji-ho al poüLe.?

Sa Plaça i es carrer de Sant Joan estan en l'aire. Sa gent de per allà està
apurada per sa renou, sa pols i ses molèsties. Sa majoria troba que això durarà
molt, i que podrien haver llevat es bagatge que fan ja fa dies. Si qualque dia -i
això arribaraà- hem d'obrir síquies per posar alcantarillat, ja sabrem lo que és
bo. Per altra part, un que viu an es carrer de la Unió també estava ben empipat
per culpa des trànsit.

Pe.i mt val mé¿ pa/iLan. un poc de. />e.¿ -f.e.^te.0 pa¿¿ade.¿, de. Sant nono/iat. Un que.
ejia a f.'e.¿gLé.¿ta va L·ioHan. a ¿altan aqueJtLò oe.njm.on-t> e.n què. e.¿ panlava de.1 Sant,
vtda t mtnacie.^, t n.e.4 mé.o¡ tn.oi.ava que. ponían tant de.1 noatne. poULe., llengua,
cultuna, ¿oLidanttat, ge.nm.anon, . .. esia com que. "£eM. poLLttca". Bé, va dtn un
altne., n'ht ha que. tnoüam. que. "-f-es. poltttca" ¿¿ ¿tle.nctan tot atx.ò. Pe.n. paga, va
dtn. un altne., £.n Tont, ne.cton, va convtdan una ge.nt. . , (Aqut poòau eJL¿> adje.cttus>
rntn iir,fniinn' -•• - J . ' " r- i fi f j'< tp /, , /Iß-Voluctonani 4 • ícifüjfo 4O 4 . . . ) .



M'han dit... (acabament)
N'hi ha que diuen que a Algaida no hi ha res mai, i llavors, quan mos hi po-

sam, ja hö veis: dues conferències es mateix dia i a sa mateixa hora. A sa d'En
Jaume Santandreu hi havia una quarentena de persones i a sa d'educació una tren-
tena. Aquesta gent reunida a una xerrada hagués estat una multitud, però aixi no
feia llarg a cap des dos llocs. Menos mal que es dos concerts es feren a dies dis-
tints. Per cert que en sentírem un que va trobar a faltar als dos concerts, però
sobretot a sa coral, a gent de sa Banda: sembla que aquesta gent aficionada a
sa música no ha de deixar passar els pocs actes musicals des poble sense anar-hi.

/ patroni de. òe.s> conferencie.* a ¿e.¿ to/i/iade.4, e.¿ rn.ate.ix. ve.s>pie. hi hagué un /o-
guesió a ¿a Plaça, un a ¿e./> pipe.¿, i una to/iiada a Ca'-ò PacL·iin*, a pa/it e.t¿ /.ogue.-
/ion¿ de. /le-àtaujiantA, Aque.¿ts> acte.¿ e.s> ve./ie.n mé¿ conco/i/iegut^: ja ¿e. ¿ap, un pasi-
tan. de. me.nja/1. . .

en ¿e.ntÍA.em un, a ¿a P taça, que. deia que. h¿ havia hagut un ate.mptat contsia e.n
BieJL najo/tal: e.1 mi/icL·ieM a/>Luiat/>. SI, 'va dui, l'kan enviat en /le.pfie.^entació de.4
Con¿e.ll a enL·ie.gaA. e.l¿ piemia al* fumado/i* de. pipa, e.11 que. no pot ve.u/ie e.* /um
d'un t/ioc e.nf-oia. , .

A Pina no volen quedar darrera: es foguero va esser més gros que es d'Algaida.
I, sobretot, de lo que estan orgullosos és de com quedarà sa font. Un pinero
trobava que era massa i tot, perquè hi volen sembrar arbres i "césped", i llavors
els algaidins trobaran que hem fet llarg. A una rotlada de pineros també sentírem
comentaris des camp de futbol: a veure què el faran, quan el tenguin, si no hi ha
jugadors. Lo que dèiem: carretera ampla, camp de futbol, una font preciosa, Asso-
ciació de Veïnats,... Mos varen dir que un pinero havia anat a Ariany, a veure sa
festa de s'independència.

Un que. ¿ot anà*, a qualque, ¿opon, de. caçado/i* de.ia ¿'alL·ie. dia que. hi ha una
guaada d'ove-lle.* que. cada any, en aque.¿t temp¿, e.s>tà JLotuda i e.¿ m.oie.n un pafie.LÍ
de. x.ot¿, o ai manco e.s>tan £otuL>>: é.s> ¿a d'e.¿ *'/io¿*', que. e.¿ x.ot que. p/iome.t a ¿a di-
/le-ctiva, cada any />'ap/iima i va dotent, l'ha de. medica/i, i HaL>o/i¿ n'hi ha que. ti
L·ioUen gu¿¿ de. penicilina. Pesió -diu e.ò */IOA*- eJ. ¿e. menge.n. , .

Un Sord

ori^ea de la Qoqrte r-ada.
La mida superficial més emprada a Ma-

llorca és la quarterada que consta de
7.103 m2. Cada quarterada té quatre
quartons i el quarto es divideix en
quatre horts o cent destres.

Tot això és cosa sabuda. Però potser
no conegueu l'origen d'aquesta mida.
Ve-t'ho'aquí :

Quan el rei En Jaume va haver con-
quistat Mallorca, va repartir la terra
entre els seus acompanyants i col·labo-
radors i es varen haver de cañar molts
de trossos. El primer canador va ésser
un tal Pere d'Osca, que duia una corda
d'una mida equivalent a 40 braces del
Rei. La quarterada era la quantitat
de terra -quadrada que tenis quatre

costats iguals de quaranta braces d'a-
questes, és a dir, 84'28 metres de
cada costat.

Sembla que el Rei En Jaume era un
home molt corpulent perquè les seves 40
braces eren equivalents a 44 d'una
persona diguem-ne normal. Si treis
comptes veureu que cada braçada era
aproximadament de 2'10 metres.

Per dividir les terres regnins de
Ciutat, en Pere d'Osca, acompanyat
d'homes bons, emprava una corda de
20 braces i la superficie quadrada que
resultava era e'l quartó.

La jovada era una mida equivalent a
16 quarterades, és a dir, 2.935.512*5
palms quadrats.
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I QUÈ PUC FER?

Segur que més d'un dia -davant tantes co-
ses que veim i coneixem- ens feim tots
aquesta pregunta sabent que sols un silen-
ci trist i negatiu serà la resposta. Res-
posta silenciosa que ens col·loca al cos-
tat de tants homes i dones que no tenen
gens de poder per conèixer els fils que di-
rigeixen el que els hi passa, gens de po-
der per canviar realment la seva situació,
gens de poder per decidir si convé o no
convé.

Què podem fer si hi ha tants de satèl·lits
/naus espacials que ens vigilen, que ens
apunten amb les seves armes mortíferes
i que ens poden caure damunt el cap qual-
sevol dia? Què podem fer si es fan lleis,
decrets, estatuts, normes, drets canònics
sense entendre quasi res? Què podem fer da-
vant unes eleccions que s'acosten i que,
sí, una gent prepara estratègies ben ama-
gades i que es presentaran com a salvadors
(amagats?) de tots nosaltres? Què podem
fer davant una fàbrica que la presenten
com un bé per al poble i encara no hem
tengut una informació i explicació con-
vincents?

No és que avui estigui més pessimista que
altres dies o que la lluna tombi al min-
vants; senzillament és dir-vos que jo -com
la majoria de tots vosaltres- també aixec
la pregunta, i la resposta és un silenci
carregat d'impotència i de ràbia i d'em-
penta per -encara que sigui en petites pas-
ses- anar canviant i, sí, fer qualque cosa.

MIRAU AMB QUI IMO VAIG.

Ja sé que el poble -el seu seny experi-
mentat- va fer sentència de coneixença i
que nosaltres aprenguérem en la llengua
castellana: "Dime con quién andas y te di-
ré quién eres".

Malgrat la saviesa antiga, jo us diria la
dita a l'enrevés, just al contrari: Si em
voleu conèixer, no us fixeu tant amb qui
vaig, sinó amb qui IMO vaig.

Si voleu cañar la meva personalitat, si
voleu mesurar la meva humanitat, si voleu

aglapir la meva simpatia, si voleu abastar
la meva amistat, si voleu conrar la meva
intimitat, si voleu conèixer la meva ten-
dresa, mirau bé amb qui no vaig, amb qui
no faig dues passes de carrer, amb qui no
enfii cap caminoi, amb qui no bec ni un
cafè, amb qui no enfii ni dues paraules
educades, amb qui no combreg una estreta
de mans,...

Així, sí, sabreu un poc més qui som ,i
com tene set de bondat, d'honradesa, de
veritat, de justícia, de llibertat, de
tendresa, de joc, de companyia... Sense
que el color, el sexe, el càrrec, el lloc,
la casa, el vestit, l'edat, la feina, la
fe, la política... siguin el més important.

I, darrera confidència, si així em conei-
xeu un poc més, sapigueu que jo també em
fix -per conèixer-vos- amb qui IMO gnau.

AQUESTA PETITA ESGLÉSIA!

Potset sia per l'experiència d'aquests dar-
rers anys en què no tene massa temps per
distreure-me amb -l'església gran, però
us he de confessar que de cada dia més em
convenç que el meu creure i la meva espe-
rança -amb tots els interrogants, equivo-
cacions i dubtes que hi conviuen- sols
arrelen i bateguen en l'amor que puc arri-
bar a trobar i a donar amb la gent que me
trob.

Sols des dels noms concrets, des de les
fesomies de cares conegudes, des dels
llinatges oficials i els malnoms estimats,
des del que feim i coneixem, des de les fa-
mílies que aixecam, des d'aquesta VIDA que
vivim... així, sí, puc dir amb altres/tots
vosaltres:

"CREC en aquesta PETITA ESGLÉSIA d'ho-
mes i dones, al.lots i joves, nins 1 grans
que intentam cada dia viure i estimar i
cercar un demà millor com ho féu en aquell
temps Jesús de Natzaret i, després d'ell,
tants homes i dones arreu del món, com
també nosaltres aquí, a Algaida, esser una
petita església en aquesta terra".

Toni Garau
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Les eleccions municipals ja s'acosten. Tots els partits polítics ja tenen
les màquines en marxa perquè el dia que es convoquin oficialment les eleccions no
els trobi amb el motor fred. Tots volen sortir ràpidament de la meta, sense per-
dre roda cap moment, per així poder participar a l'esprint final amb possibili-
tats de guanyar.

A nivell de les nostres illes, els partits tenen primordialment la mirada cap
a un objectiu: les eleccions autonòmiques, és a dir, poder aconseguir el govern
del Consell General Interinsular; la raó política és ben clara, el Consell s'es-
devé l'organisme de màxim poder polític de la nostra nacionalitat. Qui domina el
Consell té les claus del bon funcionament de la majoria dels ajuntaments, o al
manco fins ara ha estat així. El govern d'LJCD ha fet parts i quarts a l'hora
de repartir subvencions al diferents municipis.

Aquest objectiu tan desitjat fa que no hi puguin haver acords entre les forces
polítiques que es presenten als ajuntaments dels pobles i, també, que els partits
no s'hi mirin gaire amb les persones que posen a les seves llistes, perquè el que
realment importa és presentar llista i aconseguir vots pel Consell. Com podeu su-
posar, aquest joc és molt perillós pels interessos d'un poble, ja que moltes ve-
gades dins les llistes electorals, més que persones convençudes de l'ideal que
defensen, ens hi trobam "escaladors" que intenten col.locar-se per guanyar dob-
bers (això als pobles o ciutats riques) o bé per figurera rabiosa i que no els im-
porta gens canviar de partit a cada elecció per tal d'aconseguir els seus objec-
tius. Aquest fenomen normalment sols succeeix als partits grossos.

La UCD ha pagat molt car el fet abans esmentat, ha estat la seva destrucció.
El PSOE i AP en aquests moments són el millor plat dolç pels llépols. Les

mosques sempre cerquen els pastissos més dolços. Aquest fet el podrem comprovar
perfectament a les properes eleccions municipals i autonòmiques; veurem com gent
que tota la vida ha estat feixista i de "cara al sol" diari ara serà la més demò-
crata del món, cercant vots per AP, així com també veurem que gent coneguda d'LJCD
ara cercarà vots pel PSOE o per AP.

Els partits grossos volen presentar-se a tots els pobles de les Illes, sense
preocupar-los gaire si aquesta mesura significa la pèrdua de la majoria per part
de l'opció política que actualment està governant a cada ajuntament, tant si és
d'esquerres com si és de dretes; el que els interessa és guanyar vots pel Con-
sell. No practiquen el que prediquen als seus mítings: la unió de l'esquerra o
de la dreta. Són clarament partidaris del bipartidisme, però que sigui amb les
seves sigles i ja ho han posat de manifest amb l'intent de canviar la llei elec-
toral, borrant del mapa amb un cop de decret totes les forces polítiques que
els molesten per aconseguir els seus objectius.

A Algaida pareix ésser que es presentaran de 5 a 6 llistes. Segurament hi
haurà, llistes de AP, UCD, UM, P5M, PSOE i una d'independents per Pina; com podem
observar, el ventall serà molt ample; el que no voti perquè no hi ha cap llista
que li agradi, demostrarà que és molt triat. Hi ha partits que cerquen com a "lo-
cos" homes per omplir els onze noms reglamentaris i preceptius per una llista.
Dificultats n'hi ha moltes i persones preparades políticament n'hi ha poques que
vulguin tornar a jugar.

Esperem i veurem com acaba tot: segurament l'espectacle serà per llogar-hi
cadiretes.

Andreu Majoral
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Tenim moltes fotografies de les passades Festes de Sant Honorat. Vos
ne mostraiii unes quantes.

v#*.*
** **;

En Bernat Alemany i els concélébrants a la missa de festa.

Un moment de la presentació del llibre d'En Jaume Santandreu,



Es foguero: ximbombades.

L'oferta: sa dama amb dos dels cossiers.
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El foguero de Sant Antoni es va encendre, com és costum, el vespre abans.
No hi va faltar la torrada de botifarrons i llangonisses i, a més, va estar
ben animat pels ximbombers que s'hi pegaren amb temps per fabricar les ximbom-
bes per aquesta vetlada. Com ha passat altres anys, poc hi va faltar perquè no
se fes el foguero; abans eren els joves, es quintos, que traginaven les soques
per fer-lo, però els darrers anys no se n'han cuidat i enguany podem dir que
qui ha duit més mena i l'ha organitzat ha estat l'amo en Tomeu Escolà; també
hi va posar el tractor En Miquel Nyam, i En Pere Josep Corró hi va dur l'are-
na. Va ésser un èxit complet i quedau convidats per l'any qui ve.

Lo que no hi va haver foren ses beneïdes; i és una llàstima que es perdin
aquestes tradicions i enguany la cosa anava bé si tenim en compte que el dia
abans era diumenge.

COMENTARI: Continuen a bon ritme les obres d'adecentament de Sa Font, els
jardins estan a punt per sembrar-hi, s'han fet els "bordillos" i se fa feina
a l'escala que serà una de les devallades a sa Font.

A propòsit d'aquestes obres hem de recollir a aquesta plana una sèrie d'in-
quietuds i comentaris que mos han fet un grup de pineros i que, com diguérem
en el número passat, creim que és la nostra obligació exposar.

Aquestes persones, si bé consideren que les obres que se fan a sa Font eren
necessàries perquè estava abandonada i era un niu de brutor, opinen no obstant
que, per fer això, no era necessari realitzar unes obres de tanta envergadura
ni tan costoses, ja que la part del pressupost per invertir a Pina els anys
1.982 i 1.983 pràcticament se gasta tota a sa Font. Aquests no dubten que, una
vegada acabades les obres, quedaran molt bé i se podran treure el capell en
veure-ho; ara bé, lo que diuen és que. en aquests moments de crisi econòmica
i amb el pressupost que té Pina (2.200.000 pts per 1.983) no estam per voler
bufar tant; a més consideren que hi ha una obra molt més necessària que fer
jardins i fioritures i és la de construir un local social pel poble. L'opinió
d'aquestes persones és que lo que té prioritat i és més urgent per Pina és te-
nir un lloc on s'h-i puguin fer les reunions, s'hi pugui donar una conferència,
s'hi pugui fer una obra de teatre; tot això ara se fa a ca ses monges, que mos
deixen el seu convent; però els arbitris i contribucions ara es paguen a un
cafè.

Saben que construir un local és costós, que és una obra d'envergadura per
Pina, que hi ha el problema de trobar un trast; però, amb aquests inconve-
nients i tot, consideren que és una cosa de primera necessitat i que, per
tant, aquests problemes s'haurien d'haver enfrontat amb decisió i valentia i,
en lloc de gastar tant a sa Font, dedicar tots els esforços i destinar el
màxim de dobbers al local social. Per altra part, creim que la col·laboració
dels pineros hauria estat total per aquesta obra.

Amb això només recollim l'opinió d'un grup de pineros que, per lo que pa-
reix, és més nombrós de lo que molts pensen i que, per tant, representa un cor-
rent d'opinió que s'ha de tenir en compte a l'hora de prendre segons quins
tipus de decisions per part del nostre representant al Consistori d'Algaida.

Aquest comentari lo que pretén no és criticar per criticar l'actuació públi-
ca, sinó donar a conèixer el parer d'uns pineros a tot el poble i al nostre re-
presentant; en una paraula, es tracta d'informar d'una manera objectiva i im-
parcial de lo que pensa un grup de pineros, sigui més o manco nombrós.

Dia 16 de gener moria víctima d'un fatal accident a Pina -va caure d'un
terrat d'uns- tres metres d'altura- En Ramón Mendoza Roca a l'edat de 46 anys.
Encara que no fos pinero, en Ramón havia arrelat a Pina i feia uns 15 anys que
venia a passar els diumenges i vacacions entre noltros. Des d'aquí manifestam
el condol i sentiment dels pineros a la seva esposa i fills. En pau descansi!

XESC OLIVER
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A partir del pròxim número -no creim que hi hagi cap contratemps- aquesta

pàgina estarà dedicada als al.lots de Ses Escoles i ells seran els qui l'ompli-
ran. Aquest mes, aprofitant que fa poc varen veure la representació de La Prince-
sa Embruixada, els dedicam aquesta plana. El seu autor, Miquel Rayó i Ferrer,
ha guanyat nombrosos premis, entre ells el de narració de Castellitx l'any 74, eí
de Sa Pobla, el "Llorenç Riber" de Campanet, el "Guillem Cifre de Colonya" de'Po-
llença .i és autor del llibre "Aucells esquius".

RecoR&en
LA PAÌMC6S4
tnßftuixflD*.

Això era i no era— Després de redolar segles i segles en les boques dels homes
i dones del nostre poble, la vella fórmula conserva encara --¿com és possible?--
la seva estranya virtut. Es, només, un enfilall de paraules, de sons; però, conte-
nen un poder que supera la prova del temps. Elles obren de pinte en ample els fines-
trons del nostre esperit; mos fan capaços de mirar --i de creure!-- durant una ho-
ra tot allò que succeieix a la rondalla. Això efa i no era... Sens dubte, són unes
paraules màgiques, aquestes.

Sobre el cadafalç heu vist el Rei don Martí, que escainava com un pollastre i
que botava sobre un sol peu. Mos ne riguérem i l'escarnírem un poc cruelment. ¿Acàs
no s'estufava com un indiot quan deia que: "En tot el món i la bolla no n'hi ha
d'altre de Rei que hagi fet tants de quilòmetres sota pal.li com el Rei don Martí"?.

nés se'n mereix, idò. Però, l'estimàrem un poc també, perquè era capaç de dir
que les mentides dels nins són sempre belles i generoses.

Vàrem riure i cantar amb la mestra que es rompia les banyes inútilment pe.r fer
parlar clar la senyora princesa, la nostra princesa, que una mala fada, incapaç de
comprendre el bell goig de la fantasia, havia embruixat amb el malefici d'una pedra
de colors llampants. Sabeu que ho era de destravada la llengua d'aquesta mestra!.
A veure si sereu capaços de recordar els seus jocs de paraules, i de no embullar-
vos la llengua. Jo no hi posaria messions...

I el majordom? ¿Qui sap si en les seves cuites i carreretes del Rei als nobles
de la Cort i dels nobles de la Cort al Rei no es basa tota l'existència del reialme
del Rei don Martí?. A la Cort, els nobles són com sempre de fusta, i estan ben dis-
posats a remugar i a dur-se les mans al cap, i a escandalitzar-se. "Un rei poeta no
durà res de bo, majestat", advertia la serenissima senyora dels Penyals Verds.

El bram de la princesa mos escarrufà un poc quan el sentírem la primera vegada.
Després, però, quan ja acabava la representació, per ventura compreníem tot el
que volia dir-mos, i després encara l'enyoràvem, com enyoràvem el cap d'ase de
la senyora princesa embruixada. Ja se sap que les bruixes no han suportat mai les
princeses que tenen les orelles just dues copinyes, els ulls com dues mores d'esbar-
zer i la cara de porcel.lana fina. I sobretot, allò que mai no han pogut sofrir és
que hi hagi persones amb imaginació, capaces de creure que la lluna vol baixar
del cel perquè els nins juguin amb ella a fer gols, a banya....

Això també ho creia en Crispí de Santa Eugènia. Recordau com tremolava davant el
Rei?-Però, després, no vos va sorprendre el seu coratge, la força de la seva cançó,
capaç de despenjar la lluna de la fosca...?

La lluna / cerca / riure amb qui juga ... / lluna que plores / pel qui no juga.
El joc, el poder de la imaginació i del llenguatge. Ve't aquí les claus de l'o-

bra La p/Unce.¿a eMÜJiuLÍx.ada de Gabriel Janer Manila.
En acabar, sé ben cert que tots teníem un bell cap d'ase damunt el coll, i que

en arribar a ca-nostra mos engolírem una ambosta de faves -ben saboroses...
Això era i no era
la filla d'un rei
que tornà somera. fliquel Rayó
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EMPRESES JVJES ANTIGUES D'ALGAIDA

Al Palau de Congressos del Poble Espa-
nyol es uà celebrar el passat dia 28 un so-
par dins els actes d'homenatge a les empre-
ses més antigues de Balears.

Pel que fa al nostre poble, aquestes
empreses són:

Ferreria Gelabert: 1.868
Farmàcia Martorell: 1.875
Fusteria Oliv/er Martorell: 1.895
Forn de Can Tomàs: 1.898
A Pina hi tenim:
Fusteria Bartomeu Mut: 1.880
Fusteria Jordi Oliver Amengual: 1.895 •
Els actuals titulars d'aquestes empre-

ses assistiren al sopar i cadascun va
rebre un diploma: "Per la seva perseveran-
ça i en reconeixement als mèrits assolits
al llarg del temps".

No cal dir que ens afegim a l'homenatge
i desitjam a aquestes empreses una vida
encara molt més llarga.

COMUNICAT I CRIDA DEL GRUP "TERRA SECA"

La Companyia de Teatre "Terra Seca" a-
profita la revista ES SAIG per fer a sebre
que el fet de no representar cap funció
no vol dir que estigui morta; sentim molt
aquesta manca de representacions durant
tot aquest hivern a Algaida, però el motiu
no és altre que la falta d'al.lotes o
dones que vulguin formar part del conjunt.

En una paraula, desitjam de bon de
veres que s'animin i s'acostin al grup
per poder representar qualque funció.

PLUGES

L'apotecari Gabriel Martorell ens ha
confirmat lo que ja mos temíem: durant
aquest mes de gener el seu pluviòmetre
no ha recollit ni una gota d'aigua.
No és normal això de no caure ni una
brusca durant tot el gener. Per altra
part, és ben preocupant aquesta seque-
dat si es prolonga molt de temps. De
fet, els sembrats ja se'n ressenten.

NOTICIARI DE L'OBRA'CULTURAL

Aquest mes de gener l'Obra Cultural ha hagut de deixar el local social amb mo-
tiu d'instai.lar-hi provisionalment les oficines del Banc de Crèdit Balear.

Ens dol profundament haver de deixar aquesta casa que durant prop de deu anys
ha estat testimoni de les nostres activitats i de les nostres inquietuds i per on
ha passat tanta gent per visitar una exposició, per assistir a una conferència o
xerrada o taula rodona, per veure una pel·lícula, per sentir un recital,...

Ja vos comunicarem oportunament el lloc on es celebraran les activitats que
seguirem organitzant.

Però com que la gent de l'Obra potser tenguem molts de defectes, però no som
desagraïts, consideram una obligació donar públicament les gràcies an en Tomeu
Tomàs, en Tomeu des Forn, que durant tant de temps ens ha deixat ocupar el local
amb un lloguer simbòlic, d'acord amb les nostres possibilitats.

Tomeu, moltes de gràcies.

ACTIVITATS DEL MES DE FEBRER
Vos recordam que començarem el curset de ball el proper dissabte dia 19.
Dia 27 es farà una excursió i vos prometem que serà curta, bona de fer i molt en-
tretenguda. Animau-vos, que vos ho passareu molt bé.
(Com sempre, posarem cartells anunciadors).

FESTA D'EN CAMES TORTES
Enguany la festa d'en Cames Tortes es celebrarà dia 12 de febrer, DISSABTE,

per motius que no fan al cas.
Els dijous Harder, dia 10 a les cinc i mitja de l'horabaixa es penjarà en Ca-

mes Tortes a Sa Plaça; tothom que pugui que hi pegui un bot.
El dissabte dia 12 a les sis començarà la festa. Després de passejar i matar

en Cames Tortes, acabarem amb un ball de desfressos al Teatre. Tots els que vagin
desfressats tendrán entrada de franc.
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Senyor Director d'ES SAIG:

Li prec que publiqui aquesta carta a la secció "Els lectors escriuen". Mol-
tes gràcies.

Fa cosa d'un parell de setmanes, un dissabte dematí, després d'una nit de
divendres en què hi havia hagut, com de costum, un grapat de sopars, Algaida
esdespertà tan calmos com sempre. De sobte, la tranquil·litat es perdé, sorgi-
ren els nervis: qualcú havia embrutat quatre parets amb un spray! No, i n'hi
havia una, de pintada, que era d'allò més coenta i punyent; insultant, fins
i tot.

El rebombori que aquest fet provocà" va esser de pinyol vermell. En voleu,
de comentaris i xerrameques! La majoria quasi tots, condemnaven l'acció. Enca-
ra més, quatre denúncies, més tard sembla que en retiraren dues, es presenta-
ren a la Guàrdia Civil contra l'autor de la malifeta. Fins.aquí, la narració
breu d'uns fets prou coneguts per tothom.

Ara, permeteu-me afegir a aquest patrimoni comú unes petites, i ben inten-
cionades, reflexions personals. I que m'agradaria que qualcú les compartís amb
mi!

Crec necessari aclarir, en primer lloc, que jo tampoc no aprov les pinta-
des. Aquestes constitueixen una forma d'agressió, una forma de violència,
per què no dir-ho?, amb la qual no estic d'acord. Però, que vos pensau?, trob
que arribar a la denúncia en el jutjat per una cosa així és una mesura total-
ment desproporcionada amb els fets. Perquè aquests no són altra cosa que una
annerotada (en castellà, "gamberrada"), que ben bé podia no haver tengut al-
tres conseqüències que les corresponents disculpes i reparacions de les parets
embrutades. Al cap i a la fi, el nostre no és un poble verjo en fets semblants
a aquest. ¿Recordau què va passar per les festes de Sant Jaume del 81?...
I això no provocà cap denúncia. Afortunadament, perquè fou senyal que conservà-
vem el seny i el coneixement. ¿Demanam també un poc de seny i coneixement amb
la cosa de les pintades? Jo sí que en deman.

Una altra cosa. Deia que les pintades són una forma de violència. Ara,
¿em voleu dir què és això de començar unes obres d'una planta per fabricar
asfalt en sòl rústic i sense els corresponents permisos i tràmits legals?
Jo també h,a qualifie d'una altra forma de violència. I em fa reflexionar que
la gent parli més i més malament de la primera, les pintades, que de la sego-
na, la planta asfàltica. Perquè jo crec que aquesta és molt més greu que l'an-
terior. Diré tan sols dos motius. Un, molt seriós: els afectats són molts.
Un altre, no tant: quatre pintades se tapen amb un poc de calç i de pintura.
I una planta asfàltica, com se tapa?

Un que no és sord, però que si posen sa
planta asfàltica voldria tenir es nas tapat
per no haver de respirar fum i brutor.

JOSEP PUIGSERUER, PREMIAT

Al darrer número de ES SAIG donauern ha merescut per part del Jurat califica-
compte de la participació d'En Josep Pui- dor "Diploma d'Honor".
server al Salon d'Automne de Marsella, a Quan redactâm aquestes retxes, l'au-
França. Es una satisfacció comunicar-vos tor es troba a Marsella .per recollir el
que l'obra que hi ua presentar -Albufera- premi.

Repetim la nostra enhorabona.
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ESCACS

L'equip A d'escacs
d'Algaida ha quedat en
segon lloc, darrera el
Manacor, a la lliguilla
d'ascens a primera cate-
goria, disputada el mes
passat.

Aquesta segona posi-
.ció permet disputar una
partida de promoció amb
el penúltim classificat
de primera, el Tròpic
de Ciutat. Partit que
segons mos deien els in-
tegrants de l'equip lo-
cal creuen poder guanyar
sense massa problemes;
si és aixi, la pròxima
campanya es veuran ses
cares amb els millors
"ajedrecistas" de l'i-
lla.

Ànim i a primera!

FUTBOL

Amb el partit dispu-
tat dins Bunyola ha aca-
bat la primera volta des
campeonat de Primera
Regional, lo que mos con-
vida a fer un balanç de
la campanya del C. D.
Algaida.

Els darrers resultats
han estat»
Olimpie 1-Algaida 1
Algaida 3- Llucmajor O
Bunyola 3- Algaida 2

Amb aquests resultats
l'equip està classifi-
cat en segona posició a
tres punts del "Petro
Club" (llegiu, Bunyola)
i distanciat altres
tres punts del tercer
classificat, Molinar.

L'Algaida ha aconse-
guit en 17 partits 38
gols, mentres que tan

sols n'hi han marcat 16;
ha estat l'equip menos
golejat i el segon màxim
realitzador darrera els
bunyolins.

Fins aquí els números
d'una classificació; en
quant a joc realitzat,
creim sincerament que se
juga bé, molt millor que
sa gran majoria d'equips
del grup de què formam
part; se juga amb moral
i ganes, encara que qual-
que entreno fluixeigi.
Se juga amb força físi-
ca; la joventud incorpo-
rada a principis de tem-
porada s'ha integrat per-
fectament dins s'esquema
d'un equip de joves "ve-
terans", qualcun -no tan
jove, però que a l'hora
de posar-hi es call, hi
posen call i mig. Amb
aquestes perspectives
no dubtam del bon paper
a final de lliga. De mo-
ment, a jugar bé i a
anar fent punts com a sa
primera part de tempo-
rada.

Els juvenils pareix
que s'espavilen: de sis
punts disputats el mes
de gener n'han guanyat
quatre i a punt de dur
els altres dos. Els
resultats varen ésser:
Algaida, 4- P. Cristo 2
Petra 1 - Algaida O
Vilafranca O- Algaida 1
Amb aquests resultats
s'ha aconseguit posar la
moral a punt per comen-
çar a pujar posicions a
sa classificació. Ja ho
hem dit moltes vegades:
qualitat i força, n'hi
ha. Què falla? Per ventu-
ra en prendre "es llis"
an es guanyar tot anirà

millor pels nostres jo-
venets .

En Pep Salem, jugador i
capità de l'Algaida.

Els infantils són els
que en qüestió de moral
i ganes van davant; han
demostrat les ganes
que tenen de girar sa
truita, encara que fins
a mitât de lliga no ha-
gin tengut molt bons re-
sultats. A cada partit
surten amb volentat
de guanyar, malgrat que
qualque contrari els con-
trapassi d'un païm o dos
d'estatura; és lo de me-
nos, lo important, llui-
tar, córrer, donar-ho
tot per veure d'encarri-
lar els partits i els re-
sultats .

Els dissabtes horabai-
xa els aficionats surten
contents de veure s'en-
trega de tots aquests
nins que aspiren a ser
bons jugadors i que quan
juguen posen tot lo que
saben i més. Els resul-
tats darrers han estat:
Barracar 8- Algaida O
Algaida 3-lylargaritenc 1
Sant Joan 2- Algaida O

JOAN TROBAT
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UNA XERRADETA... (we da la plana anterior)

Quan ue.u¿ que. ve. tanta gent de. /o/ia i.
ten dón.e.0 compte, que. ue. pe./i ve.usie. HaitasL
e.&/> c,o¿>s>íe.fi/>, què pe.n/>e.s>?

Quan veig que ve aquesta gentada ester-
na pens que feim qualque cosa important. I
quan hem sortit de Mallorca, per Catalu-
nya, hem entusiasmat a sa gent, i, vulguis
no vulguis, això te fa pensar que aquest
ba.ll s'ha de mantenir i continuar. Llàs-
tima que no poguem explicar, noltros matei-
xos, ses arrels, els origens des cossiers.
Sa darrera vegada, a Cornellà, hi havia
una gentada, i sa majoria de grups eren
balls "regionals" (sense cap sentit pejo-
ratiu) : quan sortirem noltros a ballar hi
hagué un silenci impressionant, que a
jo me va tocar es coret; va durar un gra-
pat de minuts que no sentien una mosca,
fins que acabàrem es primer ball.

Te¿¿ tanta de. òopatú com diuen?
Pots pensar: no és tant com diu Es Sord;

però és una de ses maneres de veure-mos,
de xerrar i riure un poc plegats, i això
fa que estiguem més units. Pensa que si
avisam per fer un assaig, no ve quasi nin-
gú, però si men jam un poc de pa amb oli i
olives, ja hi som tots. I, sobretot, es
caçadors sopau molt més que es cossiers...

Bé., de.ix.a £e./icü>cacado/i¿,a/ia. c¿
mome.nt mé\/> ag/iadaß-le. -i mèó de.bagfiada.uie.
que. /ie.co^cLLí>.

Moments desagradables supòs que n'hi ha
haguts, però no els record. Sí que me
vaig sentir molt incòmode, per exemple,
quan anàrem a ballar al polisportiu "Prín-
cipes de España", a Ciutat, a un escenari,
i entre grups i públic que no sabia què
eren els cossiers. Es més agradable (fi-'
xa't que només record sa "segona època",
supòs que perquè abans era molt jove) va
ésser es dia que ressuscitàrem: l'oferta
des dia de Sant Jaume d'aquell any 1.973
és un record inolvidable.

Pesi ac.at.OJi, quaíque. anècdota.
Fa mal recordar-ne una en concret, per-

què són molts els moments en què feim bro-
ma, quasi sempre. Pensa que quan sortim a
ballar, qui més qui manco deixa els proble-
mes a caseva, i tot mos va bé. Quan sortim
a fora, encara més. Me va fer gràcia, per
dir qualque cosa, que quan va venir el Bis-
be, per Sant Honorat, hi hagués qualque
cossier que s'empipas perqué havien d'es-
perar que el Bisbe arribas per començar
a menjar, a s'Ajuntament. Però ja te dic,
moments agradables i de riure de gust n'hi
ha hagut molts.

Joan Mulet
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una xerradeta amb...
Guien "niNDONA"*

Així mateix resulta estrany que havent-
se fet més d'una vintena d'entrevistes a
la nostra reuist, no hi hagin sortit els
Cossiers. El motiu de dur-los aquí avui,
l'excusa, pot ésser el fet que per Sant
Honorat tornassin a sortir a ballar i a
demostrar, una vegada més, que són ells la
part més important de les nostres festes
patronals. Com sabeu, els cossiers són
sis més una dama, un fobioler, un xeremier
i un dimoni, a més d'uns quants de "sup-
plents"; això fa que a l'hora de fer sa
xerradeta hi hagi el problema de decidir
a qui ens hem de dirigir. El motiu d'ha-
ver triat en Guiem "dindona" és que, dels
qui ballen ara, és el qui fa més anys
que ho fa; i, a més, és el que tenim més a
mà, més bo de trobar.

Üuant/> d'anys f.a que. come.nca/ie.¿ a &.a-
•Ltan. e.is> Co¿¿j.e./i¿?

Devia tenir 12 anys, o sigui, que en fa
una trentena. Mestre Joan "Tiu" mos n'ense-
nyava, an es Teatre Principal, dins s'en-
trada; érem sis o set, però ja no record
qui érem.

£¿6 Co¿/>¿e./i¿, en aque.¿¿ temp¿, qu-int
d¿e.b ¿0/ití.e.u a Ha.if.an.?

Es dia de sa Revetla sortíem a fer es
passacarrers, que durava molt, perquè fè-
iem es quadrat, ballàvem a molts de can-
tons, a ses creus, davant ses "auctori-
tats" i, si qualcú mos convidava a beure,
també ballàvem. Acabàvem "més de mitja ore-
lla junyida".

L'endemà de bon matí, devers les 7, anà-
vem a recollir ses "joies" (n'hi havia que
no s'havien colgat de tota sa nit); lla-
vors ballàvem l'oferta, un parell de balls
davant l'església, acompanyàvem s'Ajunta-
ment i tornàvem ballar, a s'Ajuntament;...
i fins l'any qui ve.

7 ¿¿e.u ¿osiii.de.4 a £o/ia poüie.?
Sí, en fèiem qualcuna a festes de po-

bles de Mallorca, normalment festes patro-
nals.

1 de. quan Hai£àue.u e.n pia come./ic¿a¿,
què. n.e.co/ide.6?

De tot d'una férem una "gira" en pla de
propaganda: hotels des Passeig Marítim,
també a un parell de per Cala Millor i Ca-
la Rat jada. Devia esser l'any 1.955; i
llavors ballàvem tres dies per setmana en
es corral des Bar, a sa Plaça, i molt a-

viat passàrem a sa carretera, a Ca'l Di-
moni.

Üuè moò dLuò de. ¿a "/le.AAua/ie.cci.ó" de.¿
C.OÒÒÍ&./IÒ, aia -f-a de.ve.io 1Ü any4?

Dins l'Obra Cultural d'Algaida es xerra-
va molt de tornar a treure-los, i a jo me
va interessar molt, perquè sempre m'havia
agradat ballar-los; amb altres des meu
temps tornàrem a partir: mestre Jordi en-
cara va tornar a sonar, i mestre Joan Tiu

i noltros n'ensenyàrem un parell més,
i partírem a ballar de bell nou. Ningú
mai ha vengut a dir "vull ésser cossier",
i aquest pot ésser un problema. Per sort,
es problema més gros que sempre hi havia
hagut, es fobioler, sembla que està resolt
per molts d'anys; mai n'hi havia hagut més
que un o dos (quan en Nofre els va apren-
dre). Seria molt bo que gent jove els a-
prengués, noltros els ensenyaríem gusto-
sament .

7'ag/iada i-aitati?
Sí, molt.
7'e.n¿u e¿ " pue.s>to* geióò?
Sí, francament, sí. Jo pas gust de

ballar i veig que tots els altres són com
jo, que tenen més ballerà que ganes de mi-
rar-s'ho de sa vorera.

(passa a la plana anterior)




