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EL PASSAT DIUMENGE DIA 20 LA NOSTRA BANDA M U N I C I P A L VA CELE-

BRAR LA FESTA DE LA SEVA PATRONA SANTA CECÍLIA AMB UN CONCERT A

L'ESGLÉSIA QUE VA ÉSSER UN È X I T DE P A R T I C I P A C I Ó . HEM VOLGUT A P R O F I -

TAR AQUESTA AVINENTESA PER MOSTRAR-VOS LA NOSTRA BANDA D'ANYS PAS-

SATS! PER A I X Ò LI DEDICAM LA NOSTRA PORTADA I PART DE LES PÀGINES

INTERIORS. ESTAM SEGURS QUE vos AGRADARÀ RECORDAR i I D E N T I F I C A R
LES FESOMIES D'AQUESTES FOTOGRAFIES.

( F o t o g r a f i a C a n M u l e t )



_ o _

EDITORIAL

Un dels principals problème^ amb què s'eníronten els Ajuntaments és, sens

dubte, el de la manca de recursos financers per dur a terme obres d'infraestruc-

tura i per cobrir les despeses de personal i de manteniment. A més de les aporta-

cions que reben de l'Estat, tenen les seves contribucions pròpies en forma d'im-

posts, taxes i arbitris per diversos conceptes. No entrarem en el detall de quines

són aquestes contribucions ni ens plantejarem, avui, la justícia amb què s'impo-

sen als ciutadans. No van per aquí les nostres reflexions.

Es evident que aquestes contribucions l'Ajuntament no les implanta ni les

augmenta capritxosament ni arbitràriament: són una necessitat inexcusable per ga-

rantir la bona marxa de l'administració municipal. I a tots ens costa pagar-les

i ens sap greu afluixar la bossa; és normal: a ningú li agrada que li toquin la

butxaca.

Però no queda més remei que pagar els dobbers que ens pertoca de pagar. Què

més voldríem que poder escapolir-nos de fer-ho! Però no és -o no hauria d'esser-

possible. I aquí entram en el bessó de la qüestió: no hauria d'ésser possible. Pe-

rò, de fet, resulta que n'hi ha que no paguen i encara, per a més inri, de vegades

se'n vanaglorien i en presumeixen davant els altres i, d'una o altra manera, trac-

ten de beneits aquells qui contribueixen puntualment amb el que els correspon.

I això és una vergonya.

Potser molta de gent desconegui el fet que l'Ajuntament cada any perd uns

centenars de mils de pessetes -tal com sona- de contribucions que no ha recaudat

i que, una vegada passats els cinc anys que marca la llei, caduquen i prescriuen.

l'Ajuntament es veu privat d'uns dobbers que li permetrien fer unes millores i

es premia l'actitud d'uns ciutadans incivils que s'alliberen, per la seva barra

i poca-vergoiya, de pagar com fan els "beneits".

No voldríem que aquestes retxes s'interpretassin com una crida i una invita-

ció a "no pagar". No és aquesta la nostra intenció. Però, també, la conclusió

que resulta d'aquestes consideracions és que ja està bé de fer el "beneit" perquè

uns "vius" se'n riguin de nosaltres. L'Ajuntament té els mitjans necessaris i su-

ficients per obligar a pagar a tots aquests morosos; i segurament bastaria veure

una postura decidida de les nostres autoritats per eliminar aquest vici i per su-

primir la tentació d'afegir-se a aquest costum, tentació que més d'un contribuent

comença a sentir.

La primera mesura que demanam de la nostra Corporació és que faci públiques

les llistes dels morosos que hi ha i així podrem conèixer els noms dels qui ens

estafen i defrauden. I aquesta, evidentment, hauria d'esser la primera mesura.

Després en vénen d'altres de més efectives.
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CALAIX DE SASTRE

Aquests són els tres objectes d'aquest mes:

I.- COHERÈNCIA

Hi ha un regidor de l'Ajuntament -no diré qui és, no sigui cosa que s'en-
fadi- que utilitza amb molta freqüència les paraules coherència i coherent. Tant
li agraden que una vegada, durant una sessió plenària i quan informava d'unes
gestions que havia fet, va dir: "Encara no hem rebut coherència", allà on havia
d'haver dit: "Encara no hem rebut resposta".

I succeeix que les accions d'aquest regidor, i les del seu company de candi-
datura, no destaquen precisament per donar exemple d'això que tant parlen, cohe-
rència, perquè es presentaren a les eleccions per un partit d'esquerres i ara go-
verna amb un partit de dretes; al qual donen suport en tot.

Idò sí, ara sí que ja n'han rebuda de coherència. Els dirigents del seu par-
tit els han desautoritzats públicament a actuar en representació seva i els han
obert expedient d'expulsió. Malgrat ho hagin fet amb excessiu retard, me n'alegr,
d'aquesta decisió, tot i que jo pertany a un altre partit, perquè actuacions
políticament tan nefastes com les d'aquests dos regidors tan sols .contribueixen
a la degradació i a la pèrdua de credibilitat, davant la gent, de l'art de la
política. I és massa allò que ens hi jugam, amb la política, per romandre indife-
rents davant del seu embrutiment.

II.- NEUTRALITAT

"La guerra? Vaja un joc absurd! L'única
manera de guanyar és no jugar-hi".
(De la pel·lícula "Juegos de guerra")

Recentment el president Felipe González ha anat en viatge oficial a Àus-
tria i allà s'ha dedicat a lloar la coneguda política de neutralitat del govern
austríac, ja que aquell Estat no és integrat dins cap dels dos grans blocs, ni
l'OTAN ni el Pacte de Varsòvia. En llegir les declaracions del president i obser-
var l'actitud tan contradictòria que manté el govern del PSOE sobre aquest tema,
no puc més' que plantejar-me una sèrie de preguntes. Per què la neutralitat és bo-
na per a Austria i no ho és per a l'Estat espanyol? Si tan bona és la postura aus-
tríaca, per què el govern espanyol no l'imita ràpidament i decideix sortir-ne, de
l'OTAN? O és que haurem d'esperar dos o tres anys més, fins que es convoquin
les pròximes eleccions generals, per tornar escoltar promeses que després no
s'acompliran?

III.- MÍSSILS
A pesar de totes les protestes, i rodejada de grans mesures de seguretat,

ha començat la instal·lació dels míssils a Europa, en concret a Gran Bretanya.
A una escola de l'Hospitalet de Barcelona han elaborat un llibret de poemes com
a forma de denúncia i de protesta. Es la lluita de la creativitat contra la força
bruta. Fins ara els resultats d'aquesta lluita són desencisadors. Esperem i som-
niem. . .

Aquí teniu alguns dels versos del llibret, els que comencen amb les ini-
cials dels míssils.

I C B M
Impregnats de mort,
Callats en la claror,
Baixen del cel

Mortíferament..,

SS-20
Societat sagnant
Societat que ment i no té entranyes
20 vegades inconscient

Societat del
Segle
20 ...i que no arribarà al 21

in Calaix, de-^aòisiz
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ORdNÍQUf S CKINÌCiMIS
A TALL D'INTRODUCCIÓ

A l'editorial del mes d'octubre, "ES SAIG* es queixava de la nul.la informació
que 1'actual Consistori dóna dels seus acords i decisions. Allà es deia textual-
ment: "Un dret del ciutadà és el d'ésser informat de tot allò que l'afecta^i,
alhora, un deure dels organismes públics consisteix a donar a conèixer als veins
aquelles decisions que recauen sobre ells". La formulació és ben clara. Però,
ja se sap quin cas moltes vegades en fa determinada gent, dels seus propis deures
i dels drets dels altres.

La informació als ciutadans és obligació del grup o grups que governen les
diverses institucions, i entre elles els ajuntaments. Crec inútil recordar qui
és que comanda a l'Ajuntament d'Algaida i a qui correspon, per tant, aquesta
obligació. Ara bé, a fir d'omplir el buit que fins ara es produeix en aquest
tema, els regidors del PSM procurarem informar dels acords més importants que
es prenguin a les diverses Comissions i Sessions Plenàries, i així fer possible
que s'exerciti el dret de què parlava més amunt: dret del ciutadans a la informa-
ció.

Per suposat que a molts dels acords que aquí exposarem ens hi haurem oposat,
i que per tant no ens feim en absolut responsables de les conseqüències que,
d'ells, se'n derivin. I així ho farem constar sempre que ho trobem convenient
o important.

INFORMACIÓ

Durant el mes de novembre s'han celebrat dues Sessions Plenàries. Aquestes
són les decisions més importants que s'hi prengueren.

-Aprovació definitiva de les noves taxes municipals, després d'acomplir els cor-
responents tràmits legals (publicació en el Butlletí de la Província, exposició
al públic). Les principals queden així:

, La tajea peJt conce.¿¿¿ó de. pe.nmi/> d'odia pa¿¿a de. I'l /?e/z. cení de.1 pfie.¿¿upo¿i
de. I' oIL·ia al 1 "y pe./i ceni, amè. un mínim, de. 7.500 pt¿ pe.i LLic.en.cia aio/igada.

. La tajea pe.si e.nin.ada de. ve.hÀ.cLe.0 a te.A cotx.e.su.e.4 -0 ' e.¿ia(Lle.¿x. e.n 1.000 pi¿ pe.i me.-
L·ie. line.al, aixÀ. com. iamí-é. que. e.t pio pie.iaJii. pagui. le.A cosuie.¿pone.ni¿ plaque.^
de. "vado".

, L'imponi de. c¿iculac¿ó de. vehicle.^ />' augmenia en um 70 pe.i ce.ni /le.^, pe.de. al.
valo/i aniesu.o/1.

. La tajea pe.i /te-collida de. £em¿ ò'e.òtaM.e.JJC e.n 7.500 /?¿4 peji vivenda ¿.anùLLax., en
4.000 pt/> pe./L e./>ta(LLLmani Àndu.s>tnÀ.a£ ¿ en 70.000 pt¿ pe./i tan. o /izAtausianí.

- Pressupost d'inversions corresponent a J'any 1.983.

Es va aprovar la realització de dues obres, els projectes de les quals eren
elaborats des d'anys anteriors:

. La p/iimesia JLaòe. de. £.''ampLiacÀ.ó -i CLo-f-aii.ame.ni de.1 cane.n. de. Palma, ami. un p/ie.¿¿u-
po¿t iotal de. 1.797.213 pt¿, de. le.¿ qual¿ l'Ajuniane.n.t n.'apolisma 897.213 ¿
ta paii /le-átani, 900.000 piò, e,¿ coUti/ià nùijançani una ¿uí.ve.nci.0 de.1 C.on.^e.11
Incula/i de. flallo/ica. La ¿o/una de. conL·iaiac.4.6 de. l'e.mp/ie.¿a adjudÀ.c.aiòfù,a de.
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í'' oß^ia ¿e./id d¿/ie.cta, amü í'oí-tigadó de. Vaju.ntame.rLt de. po¿cui-/>e. e.n contacte.
amA- un minim de. L·ie.A emp/ie.¿e.¿, ¿emp/ie. que. CJLÍX.Ò 4-igui. poAAJJUe.,

, L ' a¿£a£iame.ni de.1 Camí Ve.í.í de. Po/uieJie.4, amß. un. p/ie.¿/>upo¿t que. e-ó /le.pasite.-ix.
d'aquesta /o/ima:

SuAuesic-tó de.1 Conte.ll 4.000.000 pt/>
Apo/itac-LÓ de. l'Ajuntament ï. 708. 274 "
Quantitat a /le-pasit^/i pe./i conL·uAucu.on^
e.s>pe.c¿aí¿ e.ntne. e~¿¿ p/io p-ieJLa^iò de. ie.¿>
£¿nque.¿ ILene.£i.cJ,ade./> 2.562.411 "

8.270.685 "

També es va decidir que es descomptarà un 25 per cet de la part que els corres-
pondria pagar a aquells propietaris que tenguin com a única forma de vida l'agri-
cultura. En aquest cas, la forma de contratado de l'empresa encarregada de rea-
litzar el projecte serà la subasta pública.

- A proposta del PSW, el Consistori acordà adherir-se a la campanya promoguda
per l'Obra Cultural, sota el lema "LLei de Normalització Lingüística ,ARA", que
exigeix al Parlament de la Comunitat Autònoma l'immediata elaboració d'una llei
que normalitzi l'ús del català en tot l'àmbit de la vida pública.

- Finalment, fou rebutjada la moció, també presentada pel PSM, que demanava diri-
gir-se al Govern de la Comunitat Autònoma per tal de tornar enrera dels seus
acords, que posen en greu perill la conservació d'Es Salobrar de Campos i la
Platja d'Es Trenc.

PREMIS "ASSOCIACIÓ PREMSA FORANA DE MALLORCA"

L ' "Associació de Premsa Forana de Mallorca", amb la col·laboració i patroci-
ni de la Caixa d'Estalvis "Sa Nostra", convoca el Primer Concurs Periodístic "ftsso-
ciació de Premsa Forana de Mallorca" amb l'objectiu de premiar els millors treballs
sobre temes d'actualitat a Mallorca. El concurs es regirà per les següents BASES:

1§ Els treballs que hi participin estaran escrits en llengua catalana.
2§ Els treballs s'hauran publicat, dins els terminis fixats, a qualsevol de

les publicacions associades.
3- Podran participar-hi tots els col·laboradors habituals de les publicacions.
A§ L'extensió serà d'un màxim de tres fols mecanografiats a doble espai i a

una sola cara. Hi podrà haver informació gràfica.
59 Per optar al premi, els treballs s'hauran d'haver publicat dins els següents

terminis: des de la data de publicació d'aquestes Bases fins a dia 30 d'abril de
1.984.

6§ Per optar al premi, l'autor del treball per mitjà del director de la publica-
ció on hagi sortit a llum enviarà el retall del mateix per triplicat a nom de Car-
les Costa, Carrer Princesa, 24. Sant Joan.

7a El Jurat es donarà a conèixer en el moment de la concessió dels premis i el
seu veredicte serà inapel·lable.

8§ El veredicte es farà públic dins els mes de maig de 1.984. El lloc i el dia
seran comunicats oportunament.

9^ L'"Associació" es compromet a editar els treballs premiats.
1Qa Els premis que s'atorguen són els següents:

Tres premis de 30.000 ptes.
Un d'ells tendra un premi d'honor consistent en uns esculptura
d'En Pere Pujol.

11§ Els participants es comprometen a acceptar aquestes Bases. Els membres del
Jurat resoldran els casos que no hi estiguin prevists.
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m'han dit

que diuen
• • •• l l» l / VX^^^ l Jf r. .r-

***••'. '

No sé si qualcú tr.obarà que això és repicar i tornar a repicar damunt lo ma-
teix, però és un des comentaris que més sovint sentim pes poble: es problemes
de circulació i d'aparcaments. Lo de Sa Placeta no ha empitjorat (això era difí-
cil), però no ha millorat gens: sa gent deixa es motoret, sa moto o es cotxe
allà on vol, en que quedi tancat es pas des carrer. Es lo que deia un veinat:
qui ha de posar-hi remei, si es que tocaria posar-n'hi vénen aquí a beure?

Un altia pats>à nos>tio ie.cond.ava que. aquest ajuntament que. tentm. asía, quan
va entiai, paietxita que. votta "ptntai* motí., -i ptntaien tot/> e.t¿ vottant/> de
¿a 'Ptaça piohtlLint apaicai. Peiò atx.ò va e/>/>ei tot, es> coixos ¿egucix.cn aparcant
attà a on ve. i.e.. Se veu que. aix.ò no té cuna, en no e¿¿ei que. amí. ¿'attia munici-
pat (-i e/> que. tenim aria) ¿e.¿ co-óeA -ó'on.ganLi.z-in d'una attia mancia, no ¿adem
4-L mtttoi o pitj oi.

I ara que hi som, seguirem amb s'Ajuntament. En sentírem un que comentava
que s'anterior consistori havia deixat sa reforma des camí dels Hortets i s'en-
trada per Sa Talaieta a punt de fer-la. Però han passat mesos i mesos, i d'aquest
assumpte no en senten ni parlar.

Com no ¿entén paitai ge.no de. ¿e¿ NoimeA SuH^4dÀ.cJuLÍe./í. Se.ià ve.n.a que. tota ¿a
•fLe,-ina -i doß.ß*e/> que. ¿>e. gas>tan.e.n pe.n. £e.n. />e.¿ Nonme.A, no />eM.v-¿n.a pe./i /ie.s>? L~>> un
tema que. s>e.nJ.a 4.nte.n.e./>òant mo-ò d¿gue.¿¿¿n com e.s>tà, L que. pe.ns>a -fLeji /> ' Ajuntame.nt;
A j, no £4 f.an.à cat> de. ¿e.s> No/une.^ -i tothom £an.à to que. Li dont ta gana, o te./> -fLaià
cumpLin..

I no pot dir s'actual Ajuntament que si no fa més coses és perquè no té dob-
bés. Sembla que sa feina feta encalçant es xalets i casetes de foravila, han
donat els seus fruits: han entrat un grapat de milions de pessetes d'aquests
expedients.

¿4 tocat du/, padii.ns> e.4Ía un poc ¿ntianqu-it pe./iquè pe.n/>uve.n que a hone/> d'aia
ja hi. hauita quatque. coòa me4 concieta. SoL·ictot quan va venti e^ Pies>¿dent Cañe-
tia^, que ja votia piendie mide^ peí començai a f.ei oHia tôt d'una, -i atx-ò eia
pe/ì ¿uLiot, No tothom ho va veuie tan ctai, peiò ht havta gent que ja veta s>a
le^Jjdencta -fLeta, Ido no, no Bauern quan ¿eia que s>e posala en manx.a. ó-¿, ho heu
entès* té, quan ->>e po-oaià en mauca.

I si parlàvem un poc de futbol? Ja és història, perquè ha passat un mes, però
vos-ne recordau que a un partit hi hagué renou, pedres i invasió de camp, i el
mos tancaren? Idò per culpa de tot aquest "lio" l'Algaida va haver de jugar a
Felanitx. Allà hi havia, a part des jugadors, mitja dotzena d'Algaidins, contant
directius, porters i aficionats. Tots aquests comentaren que des causants de
sa sanció que mos tancà es camp, no n'hi anà cap, a animar es seu equip. Conven-
dría que aquests que volen "ajudar" a l'Algaida pegant a s'àrbit, ho deixin anar,
ja mos arreglarem totsols.
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Cada any n'tu. . ha molies,, penò enguany n'fu. ha haguí un ion e*plet; no, no

parlam de. Mava.*, paliam de. ni£e*: ¿utLol, £uU.ol, mitica, pipen*, ¿O/M, ne*tau-
tant*,... tothom ha £et papenete* de. lo tenia o de. panene* i. viatge*. Un comentava
que. *i ¿4 e*^ ¿utíLol, 4a mágica, o qualsevol entitat cultunal, ja e*td He, peJio
e* que. tot l'any mo* tenen com a client*, encana guanyin e* ¿0% damunt *e* papere-
te*, no e*tà tan clan.

Es pipers vengueren ben animats de Madrid, a on feren un bon paper es mallor-
quins; Algaida hi tenia una bona representació, i no va quedar malament.

Aquest me* no voliem .parlari de cap *opanf no é* que no n'haguem *ent¿t ponían,
n'hi ha hagut*, i molt*, penò qualcú mo* ha dit que am&- tant de panlan-ne, lo
que £eim è* fomentan-lo*. Penò hem *entit que un nou gnemi *'hi ha afegit: e*
•f.u*ten*. Si, ena una gent que Lutava cada un pe* *eu vent, -(Lin* que decidinen
ponían de pneu* i £eina, i tan Hé el* va anon, que acabañen amSL un Hon *opon.
Diuen, *e* mole* llengue*, que no *enà e* dannen.

Aquest Sord, a més de comentar-vos totes ses crítiques i fets que sent pes
poble, ha pensat que fins l'any qui ve no mos tornarem a veure, i com que ja
haurem passat nadal i Cap d'Any, vos volem donar es MOLTS D'ANYS, i que l'any
que ve no hi hagi tantes coses que no funcionin tot lo bé que voldríem.

Un Sord

TÇ|MTINe$
Qualcú s'ha'queixat que Es Saig no té cap secció on els joues puguin presen-

tar els seus treballs de creació. Idò bé, aquí la teniu. Esperam que els joues
vos animeu i ens em/ieu els vostres exercicis sobre els temes que volgueu, teniu
completa llibertat. A veure si vos animau.

__ÇÇW__ UJL—J®U -AIX-U'L.

Avui, Jaume, puc escriure't la carta més trista. Parlar-te d'ell és una tortu-
ra perquè faig palesa la meva frustració. Ell va estrenar la meva ànima, que
no el meu cos. £11 és, com t'ho podré dir, harmonia 'de paraula i actitud, delica-
desa i sensibilitat, cultura i pagesia: Placidesa. Ell m'encisa i m'absorbeix.
Per què em sent captivada, des de sempre, per la bellesa? (Això em fa ésser injus-
ta). Per què una pell fina i calenta em crida més que uns llavis secs i enve-
llits? Jo havia trobat en ell aquesta idea de perfecció feta carn i esperit,
i em xuclà l'ànima. Passar una estona amb ell, mirar-lo, fruir la transparència
d'uns ulls asserenats, madurs..., bells, era molt per a mi. Era beure l'essència
de lo sempre desitjat, L'anhel de tornar a escalfar-me en la seva companyia m'aju-
dava a suportar la presència freda, prosaica i xacrosa del meu marit. (Sempre
tene ocasió per ésser injusta). L'amor romania entre nosaltres temorenc, discret,
respectuós. Els seus ulls em feien creure el que els seus actes em negaran. Ell
n'estima un altre, avui ho he sabut, he volgut saber el seu nom: es diu Miquel.

Per això, Jaume amic, avui t'escric la carta més trista. Avui em sent com
un pou aixut.

Catalina Mas
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Cntrcnie* :

£T¿ QAßSEK ?0/3/e£'
Regirant uns papers de l'Arxiu de Can Mulet vaig trobar no fa molt un fullet

manuscrit tamany quartilla que contenia uns quants d'entremesos mallorquins que
vaig suposar que corresponien a finals del segle XVIII o principis del XIX. L'o-
puscle, de 24 fulls, conté les següents obres: "Entremès del Barber Pobre", "En-
tremès del Pescador", "Entremès del Alcayde, el Borrico", "Entremés del Llecencia-
do Cambises" i "Entremés del Licenciado Carabassa". A les fulles finals hi ha
una codolada titulada "Relació curiosa de la Pinyota" i acaba amb unes "Cobles
que s'han de dir en el temps que menja".

Avui vos oferim un dels entremesos, concretament el "del Barber Pobre".
Aquests entremesos són unes obretes curtes, d'argument molt elemental i, a vega-
des, de poca consistència. Representen la supervivència d'un teatre popular que
molta de gent s'aprenia de memòria (l)t de fet se n'han pogut recollir fragments
i inclus obres senceres per tradició oral. Eren en vers, la qual cosa facilitava
la seva memorització.

En aquest moment de què estam parlant es representava a Ciutat un teatre
culte en castellà, sobretot al "Corral de Comedias" (actualment Teatre Principal)
amb obres de Calderón, Rojas Zorrilla, Moreto i demés clàssics castellans; però
alhora existia aquest. teatre popular que es devia representar a cases particulars,
potser als locals dels gremis (sabem que al de sabaters s'hi feien freqüents re-
presentacions). Per a més detalls sobre el tema, podeu consultar els treballs de
Serrà Campins i Ángel Raimundo Fernández que indicam (2).

Els temes tractats per aquests entremesos són poc variats: el sexe i la
fam. El que vos oferim (que pel que sabem era inèdit fins ara) ens presenta un
barber mancat de parròquia i 'que, en conseqüència, no té què menjar. Se li presen-
ta el dimoni -Bonaparte-, que li ofereix una vida regalada a canvi de la seva
ànima. Les garrotades, que no solen faltar a cap entremès, augmentaven la comici-
tat d'un argument tan senzill i poc original.

Aquest entremès ofereix un detall que, creim, ens ajuda a situar-lo en el
temps: es tracta de la identificació del dimoni amb Bonaparte. L'obra ha de corres-
pondre, si fa no fa, a l'època de la guerra contra el francès, quan Napoleó devia
significar la reencarnació de tots els mals i de tots els poders satànics.

La llengua emprada és senzilla i expressiva, amb bastants de castellanismes.
Hem conservat el text tal qual, només corregint l'ortografia i la puntuació; pel
demés, hem mantingut les vacil·lacions dialectals entre l'article es, sa/el, la,
entre les formes vull/vui, porem/podem, etc.

Sabem que a la Biblioteca Provincial hi ha un entremès amb aquest mateix
títol Cms. 920, fol 37-38; i que hi ha un altre "Entremés del Barber" (ms. 1.108,
fol 38) que ignoram si té el mateix argument.

(1) Serrà Campins, Antoni. Notes sobre la tradició oral i l'antic teatre
popular. Randa, nS 11\, pàgs. 47-69.

(2) Serrà Campins, Antoni. Entremesos mallorquins del segle XUI1I. A cura
de... Antologia Catalana, 65. Barcelona, 1.971.

Fernández, Angel Raimundo. Aportación al estudio del teatro en Mallorca.
Nayurqa, nS IX, pàgs. 5-80. Palma, 1.972.
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ENTREMES DEL BARBER POBRE

Pe.a¿onaige.¿: BcuiSLe./i, Luc/i¿c-¿a 00. />eua dona, Bonaza/líe.

Barber: Per la fam estic perdut.
Quin desespero!

Més me treia haver-me fet frare
que barber.

Plane la meva muller
i los meus fills.

Que hagen de patir tan petits...
Teñe los meus raons

molt afilats
i neix del guanyar poc

los meus enfadós,
diligències i cuidados

no van mancant.
A tots fas, a l'entretant,

bona rasura
i tanmateix no tene cura

per a campar.
Pocs se'n vénen a afaitar

a casa mia,
s'afaiten 'vui en dia

ells amb ells,
tots són barbers novells

sens prendre paga
i jo qui som examinat

estic en vaga,
es gat de casa està molt magre

i jo també;
fam tenen los meus fills

i ma muller.
Si tenia an a qui afaitar
no'm faltaria què menjar
i així es descans me és fatiga
perquè heu paga la barriga
i tots tenim sa panxa
més ruada que una manxa

sense vent
i lo qui més mos fatiga

és la talent.
Què misèries i treballs

a casa no patim!
Ell casi ja mos morim!
Ells ja volen fer es darrers

badais,
no tenim si no és una vuitena

sense cap dobberet;
i jo qui m'hauré de colgar fred
si no m'encalenteixen s'esquena;
i així jo per guanyar dobbers

qualsevol cosa faria:
a Bonaparte afaitaria
si a sa botiga vengués...

fSu/it Bonapa/iíe. mo ¿í ¿U./IJ.ÓA).

Bon.: Jo som la cosa major i principal,
jo som qui puc donar bé i mal,
jo som qui puc donar la sort i tam-

bé la dissort,
jo som qui puc donar vida al qui

és mort,
jo som qui al dissortat puc donar

ventura,
jo som qui an el jnalalt

puc donar cura,
jo som qui an el mal casat

puc donar pau.
Tots els caires tene bons

en quant vullau.
Puc donar an el dolent

gran fortalesa
i an el pobre riquesa

i també béns.
An el jai puc fer treure dents

i també caixals,
puc fer convertir los mals

en gran alegria,
també puc fer tornar el dia

fosca i tenebra,
puc fer que la llebre

gos an el ca,
puc fer an el coix caminar

sense gaiato,
puc fer tornar el beato

gran etxisser,
puc fer que el qui cames no té

que molt bé ball,
tot lo món puc trabucar

damunt davall.
Vaix-me'n a casa d'un barber

qui treballs té
i gran miseri;

vull veure si el treure
de cautiveri.

Si l'ànima em vol donar
jo li donaré què menjar

què calçar i què vestir!
No pot perdre sinó l'ànima

posant-se amb mi.
Jo faré jugar es cervell

0 sa cabessa
per guanyar-lo a ell

1 sa mestressa.

($u/ite.n na LacJièc-La -i ßa/iß.e./i)
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Lucr.: Senyor mestre, aquí és vengut
un senyor gran

d'aquells qui se fan
sa barba d'un escut.

Barb.: Animo i valor
que vaig desitjant la feina

amb gran amor.
Que venga dins la botiga

i lo afaitaré,
que teñe el raó afilat

i talla molt bé. -

Lucr.: Entrau.
( A Bonaparte., -i e.nLna).

Bon.: Perquè és tan bon manestral,
mestre, m'haveu d'afaitar;
bon premi poreu guanyar
però pactes vull posar:
que no em fasseu ningún mal.

Barb.: Li promet des d'ara
que es meu raó talla dolç
i que jo vaig de pols de pols
que casi no toc sa cara.
Venga i sega a la cadira,

( />' a¿¿e.u)
veurà curiositat,
i en haver-lo ensabonat
lo afaitaré tira tira.

(Li HanJLeM. pos>a ía Lovaiioia a Bonaparte.)

Barb.: Què és tanta de calentura?
Que has menjat pebres coents?

Bon. :

Barb.:

A los hornos qui són valents
el foc del cos molt los dura.

Bon. :

Barb.:

Es sabó no s'hi atura.
Ell no té blanques sinó ses dents
Jo supós que ja he emprat Bon,
més d'un real de sabó.

Ell put i fa mala olor,
jo pens que és merda de gat.

Bon.: Mestre, vós en so afilar
haureu fet algun desguerro.

Barb.: Senyor meu, jo l'he afilat
així com solia.

Bon.: Jo veig a la darreria
que pertot té es tall girat
i m'haveu ensangrentat
que per bé molt no ho voldria.

(Se. paapa s>a casia)

Mirau això, què de sang
i de pell arregussada.
Vós amb aquesta vegada
m'haureu afaitat de franc.
Per paga donar solia
un escut d'or cordonat
i jo i vós havem tractat
que en fer-me mal no us pagaria.

Barb.: Senyor, jo em veig sense pa,
teniu de mi pietat;
que em pac el sabó que he emprat
i es raó que he espenyat
i m'afluix de s'afaitar.
Poré dir que per guanyar
bon mussol hauré agafat.

Bon.: Mestre, puis m'haveu explicat
que deis que estau sense pa,
jo ara vull remediar
la vostra necessitat.
S'entén, si no m'és negat
lo que vos vull demanar.

Barb.: Senyor, quant vós demaneu
tot vos serà concedit;
veritat és lo que vos dic
que no tene pa ni cap creu.

Sa mestressa l'ha comprat
i diu que le hi han donat
d'aquell des barril millor.

(Comença a af-cüJLan.-ió, -/La un poc de, pau-
ta ¿ cLe.¿p/Lé.A diu: J

Que té sa barba de ferro
que es raó no vol tallar?

Si voltros em voleu donar
l'ànima quan vos morireu,
promet que tant com viureu
no vos faltarà què menjar,
què vestir ni què calçar;
sempre alegres campareu.

Barb.: Amb esto casi declara
que és esperit infernal!

Bon.: Que no n'has tengut senyal
quan me tocaves sa cara?
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Barb.: No, m'havíeu d'avisar
antes d'espenyar es raó.
Mestressa, garrotau-ló

( e.i -f-n/ma)
vós qui el m'heu fet afaitar.
I a l'infern no se'n pot anar
que no li mane es sarró.

Lucr.: Maldament sia el diable,
som dona i no en tene por.

(í'(¿tupen)
Senyor mestre, ara va bo,
tocau, donau-li venable.

Bon.: Solament que m'amolleu,
mestre, jo vos pagaré.

Barb.: Mestressa, servau-lo bé,
ara és hora que estrengueu,
que ha de fugir des Barber
més que de la Vera Creu.

Bon.: Quin modo de pegar arreu,
vull veure si fugiré.

Barb.: S'olia de s'aigo calenta
(¿íu.g Bonapcviie.)

pes cap li tene de tirar
perquè no torn a temptar
aquesta cosa dolenta.
Més val dur rues an es ventre
que a infern haver de cremar.

Lucr.: Anem-mos-ne a sopar
antes que s'olia no ves.

Barb.: L'escut és anat a través
que desitjàvem guanyar.

Lucr.: Deixem anar s'interès
i Déu ja proveirà..

TINIS
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MOVIMENT DEMOGRÀFIC

NAIXEMENTS
Novembre

dia 16:

dia 16:

dia 27;

Cristina Farrús Ribas, filla
de Jacinto i Catalina.
Llorenç Oliver Servera, fill
de Pere i Margalida.
Antoni Garcías Alcolea, fill
d'Antoni i Mariana.

DEFUNCIONS
Novembre

dia 10: Antònia Oliver Coll, als
86 anys.

Desembre
dia 1: Miquela Sastre Sastre, als

75 anys.

SUBVENCIÓ

Hem rebut de LA CAIXA una subvenció
que cobreix aproximadament la meitat
del cost d'aquest número de la revista.
ES SAIG agraeix de bon de ueres aquesta
ajuda, de la qual se'n beneficiaran els
nostres subscriptors i lectors amb les
millores que poguem introduir i amb l'aug-
ment de la paginació.
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Si ens donen distintes peces perquè amb
elles facem qualque cosa, serà la pròpia
sensibilitat, la pròpia situació, els sen-
timents més personals,... els „qui guiaran
les nostres mans combinant aquelles peces.
Així, diverses persones, amb unes matei-
xes peces, farem distints objestes, obres
diferents. El resultat final serà obra de
cadascú.

Dic tot això perquè el llibre "PANORAMA
AMB DONA" d'En Miquel Àngel Riera ofe-
reix, com en un trencaclosques, diverses
peces i és la intel·ligència i la sensibi-
litat del lector que ha d'anar col·locant
cada peça al lloc que creu que és el seu.
I si la protagonista d'aquesta novel·la,
Na Gabriela, ha enfilat la pregunta al
pols d'uns dies dramàtics, també nosal-
tres, els lectors, hem de cercar la res-
posta a l'envit: "¿Qui mou els fils d'a-
questa tragèdia?".

I, per a mi, la resposta cruel, la darre-
ra i primera paraula d'aquest gran lli-
bre, el fat que mou la filassa d'uns
homes que juguen amb el viure i la vida
d'altres homes, el director .que ningú
veu i que molts pocs sospiten, el misteri
desentranyat i descobert per uns pocs...
aquest motor animat cova en una dona, una
gran senyora i, des d'ella, tot ho coman-
da i aquesta senyora té l'atreviment d'a-
nomenar-lo "Déu", el seu Déu i el Déu
d'aquella església, la seva.

I novament, en aquests moments, per justi-
ficar-nos, per sentir-nos amb les espat-
lles ben guardades, per creure-nos que es-
tam totalment obligats a que no hi podem
fer res... sorgeix la gran mentida: "Déu
ho vol així" o "Noltros creim en Déu" o
"Déu no estima els altres" o "Es un càs-
tig de Déu" o "I si féssim rogatives..."

I "Déu" tapa els meus interessos, les me-
ves butxaques, la meva aigua, el meu po-
der, la meva venjança, el meu domini, la
meva impotència d'estimar o la impossibi-
litat d'acceptar ser estimat, el refús to-

tal de voler ser persona responsable i
lliure... I "Déu" ompl la meva boca, la
meva butxaca, els meus papers, les meves
lleis...

I aficàrem Déu en una guerra civil com,
en temps anteriors, a moltes altres gue-
rres. I el tornam posar ara (sí, ARA!),
en aquests temps tan avançats, en una es-
túpida, cega i enfollida carrera d'arma-
ments. I deim que està a favors d'uns
(nosaltres) i que ens hem de defensar
dels altres (aquests, ja que no creuen
en Déu, són ben dolents). I ens creim
que, així, ja podem dormir tranquils,
que no hi ha altre camí i que Ell, Déu,
vetllarà els nostres somnis. I dormim.

Però, vivim i deixam viure?

—-Valdria la pena veure cada dia l'en-
gany de tants dirigents -els peixos gros-
sos que mouen els fils del nostre món en
aquest 1.983- que diuen defensar-nos i
sols es defensen ells mateixos i destapar
que els qui posen "Déu" a la seva banda
potser sols sigui una manera de voler
disfressar pietosament tot el seu abús
de poder damunt els altres i damunt nos-
altres.

Era i és necessari reconciliar-nos
amb el Déu que, en Jesús de Natzaret, ens
crida a una trobada sense enganys ni men-
tides amb la veritat nua de cada home i
tenir tot el coratge per confessar que en
una guerra -petita, grossa o, a partir
d'ara, nuclear/total- tots hi perdem.
També, Déu, hi perd.

Potser, des d'aquest convenciment,
arribaríem a la darrera paraula de "PANO-
RAMA AMB DONA": estar i ser, allà on vi-
vim, persones calentes, càlides, ama-
tents, enamorades i amoroses... Persones
que converteixen els llocs on viuen en
Casa, Carrer, Treball, Plaça, Església,
Terra, Poble amb nom concret i llinatges
personals on tot i cadascú ens hi trobam
bé.

Toni Garau
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(¡y b/
Una nit molt distinta
de ses altres mos pinta
sa que tenim present,
perquè veig tota la gent
qui o han perdut s'enteniment
0 saben alguna cosa
digna d'admiració i nova,
perqué sé
1 me recorda molt bé
que s'altre dia
en aquesta hora tothom dormia
i ara no sols
han deixat es llençols
sinó que se'n vénen
ses dones feines deixades
amb lo millor que tenen,
ben vestides i mudades.
No seria res això
si no hagués reparat jo
que ha uns quants dies
que d'aquestes alegries
totes ses cases fan senyal,
perquè o bé maten un gall
o una porcella
0 un xot o una anyella
1 a ses cases totes
no heu fan com abans
perquè en lloc de fer pans
han fetes coques.
¿I això no és una senyal,
ben clar i manifest,
de que han de ser molt prest
ses festes de Nadal?
Mos parla s'escriptura
de sa venguda des profetes.
Com vos trobau? Per ventura
per ells teniu ses coques fetes?
¿Serà això es motiu
de sa vostra alegria?
Veig que no tothom heu diu,
altra cosa mos anima.
¿Esperau tal vegada,
que feis provisió,
de tropes un esquadró
0 una gran armada?
¿Què són tants de murtons,
tantes 'metles ja torrades,
tantes neules ensucrades
1 tantes castes de torrons?
Tot això proves són
de que a un Déu esperau
de Magestat, o que pensau

[Lf UB 3 L

•!J

Aquesta espècie de codolada, d'autor
anònim, composta segurament a finals
del segle XVIII, que hem trobat a uns
papers manuscrits, la v/os oferim aquest
mes coincidint amb les festes de
dal. Pensam que pel tema és avinent,
•̂̂ B.

que és prest la fi del món.
Sí, esperau aquell Senyor
de tot lo món Creador,
qui per treurer-mos de s'estat
de sa culpa i, esperat,
des del cel és davallat
i de molt bona gana
pren forma humana
i se conhorta -
a patir tant
fins a derramar la sang
per sa vida nostra;
aquell que tenim present
a dins aquella cova,
despullat perquè no té roba.
Pensau si estarà content
com deu haver sentit
cridar llépol tota sa nit!
Pensau si estarà content
de veure la gent
menjar coca
beguent qualque glopet
i ell que bad sa boca
i se muirá de fret!
Caríssims i devots germans,
noltros som tots cristians
i ho feim
tan al revés com sabem,
perquè en lloc
de menjar poc
i estar ben preparats,
nets de cor i confessats,
mos devertim
ara com vivim
i no volem pensar
que mos ha de"judicar
aquell mateix
qui ara neix.
Per això, mon companyó,
que s'assunto és intrencat
i si acàs no us he agradat
escoltau amb atenció
que ell vos farà un sermó
diguent sa pura veritat.

Pastores venerunt festinantes et in-
venerunt Mariam et Joseph et infantem
positum in praesepio. Los pastors vingue-
ren a tota pressa i trobaren a Maria, Jo-
sef i el minyonet Jesús dins una menja-
dora. Són paraules de l'evangelista Sant
Lluc en el capítol 2.
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DADES DE L'ESGLÉSIA DE PINA (1 )

L'oratori que començà a construir-se a Pina a finals del segle XVI i que fou aca-
bat devers l'any 1.603 uà esser restaurat l'any 1.717, emperò era de sòtil baix
i no tenia cabuda per a tot el poble.
El 18 d'octubre de l'any 1.853 varen començar les obres de l'actual església,
ideada i dirigida pel capellà Gabriel Mariano Ribas. Ell havia de pagar els jor-
nals dels picapedrers i la compra de materials; el vicari Francesc Oliver s'encui-
daria del seu manteniment i d'inspeccionar les obres; i el poble de Pina ajudaria
amb la seva feina i es comprometia a traginar tots els materials. Després de
cinc anys de feina -només faltava la decoració i detalls de l'interior- l'esglé-
sia estava acabada i va ésser beneida el dia 26 de setembre de 1 .858, el dia
abans de la festa dels Sants Metges.
Els gastos fins a aquesta data foren: 544 lliures de l'obreria de Sant Plácido;
182 lliures dels fons de la Concòrdia de la Puríssima; 43 lliures de l'oferta del
dia que fou beneida; 1.257 lliures en què fou valorat el treball que havia fet el
poble; 12 lliures donades pel bisbe; 1.134 lliures pagades pel vicari Francesc
Oliver d'aquesta manera: 1.007 per manteniment dels picapedrers i 77 en aiguar-
dent; 1 .750 lliures donades pel capellà Gabriel Mariano Ribas; i 4.578 lliures
donades pel seu germà Miquel Ribas. Total gastat: 9.500 lliures.
L'any 1.860 se començaren a arreglar les capelles: el 1.861 fou beneida la de
Sant Josep i el 1 .862 la de Sant Francesc i la del Sant Crist i també es va posar
la pila baptismal nova. L'any 1.863 se pintaren les altres capelles. Dos anys
després va començar a arreglar-se la cripta de Sant Plácido i quedà decorada
l'any següent. El 1.867 es pintà la trona i es va donar la darrera passada a
les capelles. El 1 .868 començà la decoració de la cúpula i de les voltes. Tot
va quedar llest l'any 1.875. Els pintors foren En Salvador Torres que pintà els
quadres i En Vicenç Matas que va pintar els frescs de la cúpula i voltes i uns
quants de quadres.

(1) Aquestes dades han estat tretes de la revista "El Heraldo de Cristo" i
de "Monografia històrica de l'Església de Pina" del Pare Gaspar Flunar, treball
que fou premiat en el Certamen literari del Seminari Conciliar de Palma de Ma-
llorca.

NOTICIES: Hi ha interès per part d'un grup de joves de fer l'obra de teatre dels
Reis. També se vol fer una xocolatada damunt plaça a la sortida de les matines.
Totes les persones interessades en col·laborar en qualque cosa es poden posar
en contacte amb el capellà. Per altra part, continuen les classes de balls mallor-
quins els diumenges a ca ses monges.

NAIXEMENTS: Dia 16 de novembre va néixer En Llorenç Oliver Servera, fill de Pere
i Margalida. També el mateix dia 16 va néixer Na Cristina Farrús Ribas, filla
de Jacint i Catalina. Donam l'enhorabona als pares de tots dos.

Xesc Oliver

GLOSES

Vida trista, vida trista,
és trista segons per qui;
n'hi ha qualcun d'algaidí
des partit socialista
que l'han esborrat de sa llista
perquè es partit va trair.

Va passar una cosa rara,
això congria enemics,
això són casos molt trists
que deixen es homes amb tara
i han de tenir molta cara
per no estar empagaits.
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Això és un cas ben pensat
per sa seva economia,
i si ara es poble podia
ja l'hauria desterrat
perquè ara ha d'esser governat
per aquells que no volia.

A ses pròximes eleccions,
algaidins, mirau-vos-hi
i a sa llista posau-hi
homes que entrin en raons
i no que facin es borrons
molt antes d'escriure-hi.

Ses bufetades fan cop
i qui les reb fa mala cara
i ¿que no sabeu encara
que no hem de fer aquests jocs?
Que per estar bé uns pocs
es altres no toquen mare.

S'ignorane!' i sa por
són dos defectes humans;
si hem de viure com a germans
aquest no és es camí bo,
un home que té bon cor
a un altre no tira llamps.

NOTICIARI D'OBRA CULTURAL

Dia 24, una vegada acabades les Maitines, farem una xocolatada al local so-
cial. Vos hi esperam i estam segurs que passarem una bona vetllada. •

També preparam els actes de la Setmana de San Honorat. V/os informarem al nú-
mero de gener. à

A l'excursió a Andorra que va organitzar l'Obra Cultural Balear hi anàrem
sis algaidins que en tornaren molt satisfets. Diuen que els ompliren d'atencions
els seus acompanyants, especialment Manuel Mas i Antoni Morell, membres del go-
vern andorrà, a més de Francesc Grau i Xavier LLobera.

La Banda i'any 1930. (Toto Can ¿u¿¿)
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U(M (MOU LOCAL
*C COOPefiATÍUA

Si ja cinc anys ens haguessin dit
que a Algaida s'ajuntarien més d'una
seixantena de persones per fer un magat-
zem per a una cooperativa agricola, no
ho hauríem cregut. Fins i tot hauríem
dubtat de la possibilitat de que hi po-
gués haver gent interessada en una
Cooperativa. Però així va ésser, se jun-
taren aquestes persones i se creà la
Cooperativa.

El camí que ha seguit ALPIRA ha es-
tat exemplar, sense vacil·lacions,
repartint serietat i confiança entre la
gent que no coneixia ben bé la possibi-
litat de que una empresa d'aquestes
característiques pogués funcionar.
Aquesta tasca sols la podien assumir
i aconseguir persones com les que se po-
saren al davant, posant els interessos
d'una colectivitat per damunt els perso-
nals, gent que ha perdut moltes d'hores
del seu treball i del seu descans per
tal de fer possible aquest projecte
de nova estructuració de la pagesia.

No podem oblidar que l'Ajuntament
passat, convençut de la necessitat
de fomentar el cooperativisme, els va
donar una valuosa ajuda deixant-los un
local del "matadero" municipal com a
magatzem, així com també, ajudes amb
els crèdits del pòsit municipal per
obtenir el capital necessari per aconse-
guir productes.

L'Ajuntament actual, davant la possi-
bilitat de rehabilitar el "matadero"
i per conservar les condicions higiè-
niques imprescindibles, obliga la Coope-
rativa a sortir d'aquests locals; per
tant, la Cooperativa s'ha vist en la ne-
cessitat de construir un nou local amb
l'aportació econòmica de cinquanta mil
pessetes per soci, acord que es va
prendre en assemblea general extraordi-
nària.

Creim que una cooperativa és molt im-
portant per un poble i que no ha de
desaparèixer i així ho han entès els so-

cis i la junta directiva. També creim
que si l'Ajuntament ha menester els
locals del "matadero", el que hauria
d'haver fet era cercar una altres per
mantenir-la ja que és un benefici pel
poble.

No podem oblidar que Algaida és

Una vista de l'escorxador que aviat
deixarà d'ésser el magatzem de la Coo-
perativa .

un poble agrícola, que la majoria de
gent viu de la pagesia i que, per tant,
la funció de l'Ajuntament és la d'afavo-
rir el sosteniment de la base econòmica
principal del poble.

Creun que és més important subvencio-
nar o ajudar a subvencionar una empresa
d'aquest tipus que fer d'altres millo-
res que sols beneficien a uns pocs.

Andreu Majoral
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Començarem pels juga-
dors més petits que
juquen federats, els in-
fantils.

Mal començament de
temporada duen els nos-
tros nins ja que de qua-
tre partits disputats no
han aconseguit cap punt
i tal vegada lo més greu
és que no han pogut mar-
car cap gol a sa porte-
ria dels contraris; és
l'única cosa que preocu-
pa an es seu entrenador
Miquel rtunar, perquè ses
ganes, il·lusió i dedica-
ció des jugadors és a
prova de bomba; si se-
gueixen així, segur que
ben aviat guanyaran qual-
que partit.

Endavant que sa lliga
és llarga!

Els juvenils enguany
fan passar molt de gust
a tots els aficionats
que els segueixen; hi ha
hagut partits molt bons,
molt ben jugats per l'Al-
gaida. Llàstima que a
qualque partit no es pot
comptar amb sa totalitat
de sa plantilla que duen
en Toni Simó i en Sebas-
tià de Gràcia.

Els resultats des dar-
rer mes han estat:

Algaida-Manacor 2-1
Petra-Algaida 4-1
Algaida-Artà 2-0
P.Cristo-Algaida 6-1

Els veterans, després
d'un començament de
lliga més que esperança-
dor, han davallat en
quant a resultats ja que

es mes passat duien qua-
tre partits sense fer
cap punt. Sa baixa d'en
Toni Isern ha romput
en certa manera es joc
de s'equip, que no és ja
es que se projectava de
cara a aquesta temporada.

Esperam que sa recupe-
ració no se faci esperar.

S'equip de Primera
regional du una marxa
regular, no tan bona com
s'esperava a principis
de temporada. Es vera
que hi ha hagut moltes
baixes per lesions, ex-
pulsions i altres cau-
ses. Recordem a més que
el partit contra el Lluc-
major se va haver de ju-
gar a Felanitx per tenir
es camp tancat degut a
incidents que hi va ha-
ver es dia de l'Alcú-
dia. De totes maneres,
estam convinçuts que s'e-
quip, per poc que es ju-
gadors s'ho proposin,
ha d'anar a més.

Resultats:
Algaida-Alcúdia 1-2
S .Cotoneret-Algaida 4-3
Algaida-Llucmajor 2-1
Alqueria-Algaida 1-0
Algaida-U.de Lluc 2-1

ESCACS

Enguany es Club d'Es-
cacs d'Algaida no és lo
mateix ja que a sa Pri-
mera categoria no acaben
d'agafar-li es ritme.

A sa sisena jornada
els nostros jugadors van
es darrers de sa classi-
ficació havent guanyat
només un sol partit.

Ses partides se ju-

guen a Ca Madò Beneta,
carrer del Rei, es dis-
sabtes alterns.

De totes maneres, es
components de s'equip
de Primera (Jaume Tole-
do, Bartomeu Roig, Toni
Fullana, Níquel Vidal,
Pedró Oliver i Toni Oli-
ver) confien pujar posi-
cions dins sa classifi-
cació una vegada que ha-
gin pres es gust a sa
categoria.

PIPERS

Es pipers han tengut
darrerament dues competi-
cions importants. Durant
es passats mesos s'ha
disputat es I Torneig
Mallorca 83 de fumada
lenta. Ha estat una llar-
ga competició que s'ha
duit a terme en nou eta-
pes repartides entre Ciu-
tat i Algaida.

El guanyador d'aquest
Torneig va ésser en Biel
Amengual (Piula) i en
Tomeu Mut va quedar ter-
cer; per equips els nos-
tros fumadors aconsegui-
ren el primer i tercer
lloc, lo que demostra
sa qualitat des fumadors
algaidins dins Mallorca.

L'altra competició
va ésser el IV Campeonat
d'Espanya de fumada
lenta que es va disputar
a Madrid el passat diu-
menge dia 27.

Els nostros pipers or-
ganitzaren un viatge
turístic-competitiu cap
a . sa capital. En total
hi acudiren una trentena
d'algaidins dels quals

Se.gue.-ix. a La piana ¿e.gue.ni, , . .
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participaren a
més important
disputa cada

la mitât
sa prova
que es
any.

Els algaidins varen
destacar ja que per
equips quedaren en terce-
ra posició i en individu-

als en Biel Amengual va
aconseguir es sèptim
lloc. Bona classifica-
ció si tenim en compte
sa quantitat i qualitat
des fumadors que hi par-
ticipaven.

Per acabar, direm

que es Club de Pipers
d'Algaida ja ha posat
en marxa sa pipada de
Sant Honorat; n'amplia-
rem detalls al pròxim
número de sa revista.

Joan Trobat

^ I

(foto* Can. }u¿t)
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UNA XERRADETA... uè de la darrera plana.

qualitat, sempre que no vessi ni poc -ni
molt. S'aigua de pluja, recollida quan és
hora i ben depurada, dins sa cisterna con-
serva una -gran qualitat. Per recollir
s'aigua, ses teulades s'han d'haver fet
netes, i una vegada dins sa cisterna,
s'aigua s'ha de clorar, és a dir, hi hem
de posar un gram de "cloro" per cada
m3 (pràcticament, això vol dir que hem
de posar una botella de lleixivet per ca-
da 10 m3). En s'estiu, encara que no
hi entri aigua, convé posar-hi mitja
botella de lleixivet cada mes. Si hi po-
sam aigua amb camions-cisterna, normal-
ment ja està clorada. Si n'hi posam de
demés, de lleixivet, no passa res, des-
prés d'un parell de dies ja no en té
gust.

Si ho feim així, tenim sa seguretat
absoluta de que podem beure aigua de
sa cisterna, ja que seguim ses normes de
s'OMS (Organització Mundial de la Salut).

-PeJi què. té. tanta d'impoitànci-a que. ¿a
c-L^t&Ana no ue.¿¿-i gen¿?

-Si sa cisterna vessa, així com surt
aigua, també n'entra, i com que a Algai-
da no tenim recollida d'aigües brutes i
dins es corrals tothom té pous negres o
fosses sèptiques, s'aigua que hi entra
és aigua de claveguera, és porqueria
pura.

-Si. quat-cú uo$, e.s>taa. L·ianqui.í de. ¿'ai-
gua que. ha de. üe-usie., com ho ha de. £e./i peM.
ana.í.itz.aJí-ía?

-Per no malgastar es dobbés convé
que sa gent faci anàlisis ben fetes: s'ai-
gua s'ha de clorar, tal com hem dit, 15
dies abans, i llavors s'ha de recollir
s"aigua dins una botella esterilitzada.
Si a qualcú li interessa, jo me pee cui-
dar de recollir s'aigua i dur-la a ana-
litzar, sense guanyar-hi res; avui, una
anàlisi completa val unes 1.500 pessetes.

Si qualcú ho vol fer pel seu compte,
repetesc que s'ha de procurar una bote-
lla estèril, perquè si no no és de fiar
(estam parlant d'anàlisis completes).

-Sen-óe. pojiltan. p/iòpi.ament d'oi^cò, ha
¿o/itit un pan.e.tí de. ue.gade.¿ e.¿ tema de.
/>e.4 a*igue.s> ün.ute.6, Ve.u/> -/LactiH-ie., p/iàc-
ti.cament -L a cunt te/ime., -00 iu.ci.on.cut e.i
p/ioüíema?

-Es una qüestió que mos afecta a tots,
i és un problema greu. Però és un assump-
te que, a més del caire sanitari, té
unes connotacions polítiques i, sobretot,
econòmiques. S'haurà d'arribar a fer, pe-
rò el cost és elevadíssim, i no és només
el cost inicial de fer la xarxa de clave-
gueres i depuradora, sinó també el mante-
niment, que és prohibitiu: pensa que ca-
da any té un cost de manteniment equiva-
lent al 25% del cost inicial, és a dir,
que cada quatre anys l'hem tornat a pa-
gar. És per això que els interessats en
aquest tema estan observant amb molt d'in-
terès l'experiència de depuració de Bi-
nissalem, a base de safareigs molt grans,
i quia per a grans nuclis urbans no ser-
veix, però en el cas d'Algaida podria
esser una solució.

-De.¿p/ié¿ de. pcuiíoA. tant d'ai.gua, m'a-
g/iadasii.a -fLesi-te. una p/ie.gunta pesi¿ona¿:
a tu que. t'ag/iada m¿4, ¿'aigua o e./> vi.?

-Un bon vi és molt important a sa
taula i és un element que pot fer bona
una menjada o la pot espanyar, si es
vi és dolent. We va agradar molt s'arti-
cle d'ES SAIG que parlava de com fer vi,
sobretot ara que s'ha tornat a posar de
moda fer vi casolà; i ja que en fan, que
el facin bo.

-Pe./i mi. hau/iem atia>igat un poc maAAa.
ío£-í> af.e.g-ui quaLque. co*a m¿¿, pe.n. acaHan.?

-Senzillament dir c;ue estic a sa dispo-
sició de tothom que necessiti ajuda o
conseJIs sobre qualsevol aspecte sanita-
ri des poble o de tipus perso:ici. Crée
que són temes molt importants. A lo mi-
llor valdria la pena remarcar lo que
hem dit més amunt referent a ses aigües
OB cisterna, sa manera de recollir-la i
depurar-la, ja que és bo de fer i estarem
tranquils de s'aigua que bevem. I res
més, gràcies fer haver ajudat a divulgar
temes que mos afecten a tots.

-noífe-ò g/iàci.e.s> de. pont no^L·ia i. en
nom de,is> te.cto/u>.
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En Biel Martorell Garau és l'apotecari

titular d'Algaida, com ho va esser durant
molts d'anys son pare, Don Pedro Marto-
rell, i el seu padrí, Gabriel Martorell
Roca, que va obrir l'apotecaria el dissab-
te de Sant Sebastià de 1.876; vol dir ai-
xò que fa més de cent anys que està ober-
ta l'apotecaria d'Algaida. Com a titular,
a més de vendre medicines, té una sèrie
de feines relacionades amb aspectes sani-
taris del poble: inspecció i control d'ai-
gues en general (pous, establiments pú-
blics, bars restaurants,..), farines
i pa, productes alimentaris no animals,
i tot el que li encarreguin des de Ciu-
tat, de la Direcció de Salut.

-Pod/iíeM come.nçoA. panhint d'aigua de,
p£u j a: Com anuMt compararli am(L any ó an-
te/li.O/l/>?

-Molt, però molt malament; els anys
naturals de més baixa pluviometria varen
ésser l'any 1.945 amb 211'2 litres i el
1.961, amb 337'8 1.; els més plovers fo-
ren el A3 amb 858'2 1. i el 62 amb 763'1
litres. Fixa't que el A3 i el A4 va plou-
re molt i no es notà tant la sequedat del
A5. Però enguany, durant els primers on-
ze mesos, han plogut 200'3 1., és a dir,
manco que cap altre any, i això després
de tres anys de poques pluges. Si no se
compon molt, i no en du camí, serà s'any
més sec des de que tenim dades.

-De.¿ de, quan. fio du-i^t a ca te.ua?
-Des de 1.933, fa 50 anys, ja.

-S-L quatcú uoí. ¿e.iù/i un p¿uuj,ome.t/ie.
a ca oe.ua, què. ha de. -ß&n?

-Si és en pla particular, en pot com-
prar un, senzillament. Si vol fer-ho en
pla oficial, es pot dirigir al Servei
Nacional de Meteorologia i allà n'hi pro-
porcionaran un, amb unes instruccions a
seguir: ha de dur unes estadístiques,
omplir unes fulles,.;,
però ho ha de fer.

No és massa feina,

-Uns anys secs com han estat es dar-
rers, sí. Pensa que de cada vegada n'em-
pleam més i més, i plou molt manco. És
evident que s'ha de mentalitzar sa gent
de que s'aigua és un bé comú que hem d'es-
talviar, i hem de racionar si és neces-
sari, i ara ho és; no pot ser que sa
gent que té una tuberia sembri albergi-
nis i patates, i altres cases no en ten-
guin per beure ni rentar-se.

-Pa/i&ant de. />'aÀ.gua que. empie.am a
¿e.A ca¿e.4 o peji nega/i, hi. ha p/iotLíeme.->>
de. s>uAmini.s>L·ie.?

1 en. quant a potaLLLitat, com anam?
-Es tres pous que hi ha autoritzats

per vendre aigua potable estan en condi-
cions sanitàries bones; per exemple, l'ín-
dex de cloruros (sal) és molt baix, sobre-
tot si ho comparam amb altres llocs,
com Ciutat. Els pous que venen aigua
agrícola no estan controlats sanitària-
ment.

-Pi'ag/Lada^u,a conèJ.xe./L ¿a te.ua opificio
¿aune. £.'ú/> de. íe.ò c*i/>teJine.¿.

-Personalment crec que sa cisterna és
una gran solució per tenir aigua d'alta

Segueix a la plana anterior.




