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EDITORIAL
Hem cregut que les eleccions celebrades el passat dia 22 bé mereixen un comenta-

ri editorial.

El dia de la votació va arribar després d'una campanya decepcionant: insults i

descalificacions personals, popularisme, demagògia, manca d'ofertes de programes fe-

tes de manera seriosa i sensata, personalisme excessiu, mentides o mitges veritats,

promeses utòpiques,... El descontent entre la gent per les maneres utilitzades pels

líders polítics era general. Però, a l'hora de la veritat, el partit que havia pre-

sentat una proposta de programamés elaborada i assenyada es va trobar amb un fracàs

absolut. Això fa pensar que a molta gent li agraden les bregues mitineres. Es clar

que el líder del partit a què ens referim havia estat descalificat pel fet d'ésser

català i acusat de "forastero".

El PSOE ha aconseguit -era previsible- per segona vegada la majoria absoluta.

S'ha trobat amb el desgast lògic de quatre anys de govern durant els quals ha hagut

d'adoptar mesures impopulars; ha perdut vots i diputats, però l'absència d'una

alternativa digna de confiança li permet governar quatre anys més amb tota comodi-

tat. Seria bo que ho fessin amb una mica més d'humilitat, sense la prepotència, -a

vegades, insolència- de què han fet ostentació en el seu primer mandat. Una de

les explicacions del triomf del PSOE sens dubte la trobam en el fet d'ésser l'únic

partit que ha donat la sensació d'un partit fort, cohesionat i disciplinat.

Aquestes eleccions hauran servit per modificar el mapa polític a la dreta del

PSOE. S'havia anunciat que en Fraga no podria suportar un nou fiasco a les urnes,

i s'ha produit; ni tan sols ha estat capaç de mantenir el nivell anterior -que ja

era pobre per a un partit amb aspiracions de governar-. Això suposa la necessitat

de replantejar-se tota l'estratègia i l'organització de la dreta, excessivament

fragmentada; i s'ha de trobar un nou cappare que de moment no es veu enlloc. (Està

clar que no pot ser-ho en Suárez a pesar de l'èxit relatiu que ha tengut). Ja ha

començat la desbandada i és difícil preveure fins on pot arribar. Sembla clar que

la solució passa per la defenestració d'en Fraga, a qui podrien deixar com a figura

decorativa. De totes maneres, hem d'esperar aconteixements que es poden produir

en un curt termini.

Finalment, un petit comentari als resultats obtinguts per les forces nacionalis-

tes: és evident que s'han mantingut i han millorat en aquells llocs -Catalunya i

País Basc- on el sentiment nacionalista és fort; inclus s'ha radicalitzat, cas

del País Basc. En canvi, són decebedors els resultats que aquestes forces -tant de

dretes com d'esquerres- han tengut a Mallorca, on han quedat com a fortament majori-

taris dos partits centralistes; i un altre partit d'aquest caire queda com a tercera

força política. Pels qui voldríem una autonomia ferma, estable, exigent i impor-

tant és dolorós comprovar el retrocés del nostre nacionalisme.
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Com sabeu, dins la garriga de Binicom-
prat, prop de la roca de la Verge Maria,
hi ha el "cementeri dels apestats". L'any
1652 es va produir la darrera gran pesta
de la Mediterrània que va causar una gran
mortaldat i que va arribar amb bastanta
virulència a Algaida. Com a mesura higiè-
nica, es va prohibir enterrar dins el
poble i es va improvitzar aquest cementeri
que, una vegada acabada l'epidèmia, es
va abandonar. Anys més tard, l'any 1711,
quan la garriga ja devia tornar envair
el cementeri, els nostres avantpassats
decidiren construir-hi una creu de pedra
que en servís de memòria.

Aquesta creu és la que podeu veure
en aquestes fotos: tal com ha estat fins
fa poc i tal com es troba ara. La part
de dalt, la creu pròpiament dita, està
des de fa un cert temps en terra. Sembla
que no ha estat a causa de les branques
dels arbres ni tampoc del vent -és un
lloc molt arrecerat-; tot indica que
es tracta d'una dolentia, una "gamberrada"
que diuen ara.

Confiam que l'Ajuntament arreglarà
aviat els desperfectes d'aquest senzill
monument; de passada, podria aprofitar
per netejar un poc els voltants de la
creu.

SA CREU
¿í*x̂
„ĉ \<̂

 'V**
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calaix de sastre
*Re.A no ¿LA nou., n.e.¿ no moi, tot ÍA akin" (Pere Quart)

Horabaixa xafogós de juny. Tene l'hora pardala de cada dia. L'hora?, el se-
gle! -diu algú que, em consta, em vol bé. De sobte, la notícia m'ha fet revisco-
lar com si m'haguessin punyit en punt delicat. Joan Oliver i Sallares, l'estimat
Pere Quart, un dels cinc millors poetes de la Literatura catalana del segle XX,
és mort.

Ell ja ens ho havia anunciat.

"He. de.cMÍit d'anan-me.'n pesi, ¿empie,. / Amen."

Periodista, narrador i autor teatral, a més de poeta, havia nascut el 1899
a Sabadell.

"en ma tejtna de.t Vallès/ ÍA£.A tu/ton/, f.an una Aesma/
quai/te pin/, an &o¿c ÍM/?¿¿/ cinc quantejie.^ ma¿¿a tenista/
Com e.t Valte.¿ no hi ka /ie.¿!."

El sarcasme és una constant en la seva obra. Ironitza amb tot allò que més
el preocupa, com la mort.

"An.a que, hi, pen¿o,,./ 7¿ne tante/, co¿e¿> ent/ie. man/,./
Teine./, ungentA,/ No e.m fte.corid.ava que. tarnte/ he. de. mon^in"

Fins i tot utilitza l'humor mordaç en una de les sotragades que més l'afec-
taren al llarg de la seva vida: la mort de la seva primera dona, a causa de la
leucèmia.

"Adéu clave-li, e,Atn£,lla! / Un vampin. --/Leia eÂ, me-tge,/
Li va >cuctan ta ¿ang pmcioAa"

Però abans, el 1939, va haver d'exiliar-se per fugir de la repressió franquis-
ta, ell que havia estat un tenaç defensor de la República.

"lina nit de. lluna ple.no/ t^iamuntàsuím ¿a cabana/ te.ntam.eni.,
¿eji/>e. d-L·i ne.../ J.¿ ta ttuna f.eÀ.a eÂ pte./ iam&é e.Jt ¿Au ta noAt/ia pena"

Tot i que el seu estat d'ànim oscil·la entre l'escepticisme i l'esperança,
ni la presó que patí quan el seu retorn a Barcelona, ni el pas del temps, li
feren abandonar els seus ideals.

L'antinazisme i l'antifeixisme.

"ÂW ¿ugan. /io-óe.6 ta de.¿ÍA.at u¿ cal/ AdotjL, inètot total?"

El pacifisme místic i religiós.

"Atu/ie.u ¿a can./iejia, e.t cun.¿>, eJ, 1 emp^/ occiu la fto/ii i no acJieÀJce.u la Vida!/
eternitat é/, goig en. quie.iudt / é.¿ Be.tteJ>a pe.A-JLe.cta, impeA.£e.cti&le.! /
LLí> paila un cuc n.an-L¿/>im ja ho Ao&.e.u,/ i que. eJ, pen¿a que. pens>a.,./
Se.nuot miòeJLÍcòndi.a!"

La creença en l'alliberació dels pobles oprimits.

"La ttili&AÍat toi ju¿¿ ha de-AcoHesit. América/ hi han plantai
finalment l'ampia <Lande.na./ un dia Cuia ja no />e./ià una ilio".

Entre els pobles oprimits, hi inclou la seva pàtria, els Paisos Catalans.

"Catalunya, Vafència, (¿LA lile./,/ tot ple.gat Catalunya, ta Ç/ian/
umü gent i ta ie.n.n.a i ta (lengua/ i el paA/>ai i e.1 pn.e.Ae.nt/
i el fjutu.i. que. ens, e^pe-ia,/ è.o o dolent, in£al. LiÂte*
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Això ho escrivia el 1969. Deu anys més tard, cansat de subordinacions i renún-
cies innobles, així aconsella un diputat nou elegit:

"7ani de. Ho de.Aoe.ixu. le.A AÍn£.ne.A/ -i e.Acotti te.A ve.uA n.onque.A o Az/iene-A/
de. la t^sisia f.ejiida a què pesitany/ -deJÍA de.AotatA o /ie.AÍgnatA a pene^>/
de.ÍA qui encana anA.OAAe.guen ¿e.A cadene.A/ que, aigu ha pintat
com ttaçoA pesi a engany"

La seva insubornable lleialtat a uns principis, a un poble, l'han convertit
en un mite. Malgrat les aparences, Pere Quart ha guanyat la batalla contra la
Mort. Perquè ens en queda la paraula. El seu cant.

En qualitat d'humil homenatge, vos oferim alguns poemes del genial "Bestia-
ri", la segona obra de Pere Quart, publicada per primera vegada en 1937. Es on,
potser, es manifesten més clarament l'humor implacable, el jugar amb el llen-
guatge, la fina ironia de la societat burgesa i consumista.

ÇIRATA

7enA eJ. cap petit
pesuqué la dÍAtancia
te. t'fia empetitit.

CUINEU
Üuè esi -jLania -pne.gunte.u-
de, ta peJUL de. la cont&Aana?
AinicA pesi a ta germana

guineu

VACA SüISSA (Tn.agment)

DoncA ja ho AaHeu! He. psieJ> e.f. deiesurunJ,,
l'he. Hnamutat pesi come./> i. £onda£A,
•L no e¿pesLe.u que. me.'n de.¿encanÜjL¿
la lle-potia d'un manat d'al£alA.

Que. jo mateÂJcat ¿-¿ no ¿o¿ ifífi 4Âe.ga,
en fÂ&in-a cJiana conL·iasu.a eJ. -fjzt.
Temps* esta temp/) ht hagué una vaca ce.ga:
jo ¿oc ta vaca de. ¿a mata ííeJL!

nosouLs i nosouns
La naturia.

dJJLigent enA p/io cusía
una Hè.&Lia

pesi a cada molèstia.
Si. a ¿£¿ £o¿que¿>

ja no piquen íe.-í> mo¿que¿>f

kJ. ha eJU> mo¿qu¿t¿
que. tneJL·it£en de. nJJU>.

CWcLL I DWHtDARI

¿c¿ eJ. dnomedLasu.
o eJi cameJJL, ¿enyo/iA?
¿Quin de. l'un o £''oAJbie.,
té. un ge.p o en té do¿?

flUSCLO

And pestdent ia ¿alut
de. tant de. Hejusie. a doüíe. queÀx.
Tou. entesuiat en taüt
amH /O/LÓ d'un OASLÒA de. peÀJc.

POLLASTRI?

-Ai que. ¿e.'n penàa una
la. moAovesia, tant de. minan.'.

-cmmalatteÀJC, de. j una
AÍ vot* viu/ie. dejad

-I Ai fugiA a Tsianca?
due eJi AejnUa ¿i ho p/iovéA?

-Aiti no hi ha e^pestança.
cncajía ag/iade.A una mica mé,A.

cLLTfiNl

De. ta tn.om.pa gii¿a
canone acesiaÍAt

de. tzA quatie. pote.A
pitasiA de. palau,
militan. Handejia
de. t'o/ieÂta gnan,
de. la peÂt gnuixuda
galtes d'advocat,
de.L·) uttalA de. voni
tonsi&A de. pedant,

CMNC

Si a JoAAa t'amiga
que. &A tony a ejcctama:
-Un cn.anc em. pzAAÍga
et tou de. ta cama!

eJ. £et no pn.opata
quan eJ. cnanc t'e.Acutt
en oÜAcuna. Aata
o en cot>ce. cu/iult

Per la transcripció, En Calaix Desastre.
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-Enguany sa campanya esportiva de l'Algaida ha acabat bé: hem recobrat una
categoria que mai havíem perduda, i que, si hi ha ganes de jugar i entrenar, es
pot mantenir sense massa problemes. El que ja no és tan normal és que havent aca-
bat així, la Directiva dimitesqui irrévocablement i sense possibles reconsidera-
cions. Un que ho comentava demanava què hauria passat si no haguessin pujat de ca-
tegoria. ¿O hi ha hagut altres problemes que desconeixem?

-I a A'AAAem&Jte.a no ¿e. n'acA.au cap, de.1 poAAÍAle.A pn.oileme.A de. 1.a }unta dimi.A-
AÍ.onanÁ.a. Pe.n. comencan., hi. havia tanÍA de. dine.ctiuA com AOCÍA aAAÍAÍenÍA, i aix.o
nome* ¿otia paAAon. a qualque. oAAem&j¿e.a de.lA Cacado^-A. L' e.AÍat de. compte.A que. p/ie.-
Aenian^n é.A Hen nonmal. / e.lA jugadon.A, Ae.gonA e.A va din., penAe.n Ae.guin., ¿i. no
Aunie.n mé.A complicacionA, No queda mé.A nemeÀ. que. tonnan. a demanan. AÍ hi tía qualque.
pn.oi.lema que. de.Aconeixj¿m,

-Perquè els socis Fundadors, de l'Ajuntament i la municipalització del camp,
de les torres per llum, i demés temes que sotiren a l'Assemblea, són tan vells,
que ja els coneix tothom. Es va arribar a dir si seria convenient tancar el camp i
anar a jugar al camp municipal, que deu ésser el de Pina.

-De. ¿'' AAAejnHle.a en va Aon.tin. una Çe.AÍon.a encansie.gada de. cesican. noua dine.ctiva,
cApen.am que. hagi. tengut ¿xut i. e.A pugui. manienin. un de.lA pocA e.nin.e.ie.nime.nÍA que.
tenim pesi paAAon. e.lA diumenge.A, Op¿¿mi./,me.t a V'A¿¿ejníi¿e.a no n'hi. havia gaisie..
J é* que. /le-Aufía aí-Aund que. un CAUÜ com í.'Algaida, AenAe. pagax. cap jugado/i (nomé.A
la &e.nzina pe.lA de.Aplaçameni.A) ne.ce.AAHJ. un p/ie.AAupoAÍ de. 2,000.000 de. pte.A.

-Holt més animada fou sa festa que hi hagué es mateix dia a Ses Escoles: bere-
nar, jocs, música, ball, etc. En podríem dir un final de curs apoteòsic. El que
demanava un que estava per allà és si tota la resta d'assumptes de Ses Escoles va
tan bé com el final de curs, perquè, segons va dir, tornen a circular rumors de
canvis de mestres, i altres prolemes d'aquest tipus. És d'esperar que, si realment
hi ha qualque problema, es pugui resoldre, i aconseguir unes Escoles que funcionin
com han de funcionar, és a dir, bé.

-/ ¿A que. quan un A'a£i.ca di.nA aque.AÍ tema de. p/iopÍ£.taÍA i. deAinL¿taci.onA de.
compe.tènc~ie.A d'ení¿í.atA de.1 ii.puA de. A^guin, e.Atà.A pesidui. Peji no unan mé-A en-fLo/ia,
e.1 tema de. Ca'A Pad^inA e.AÍà que. Hull. clA comentani,A AÓn moli -¿ molí d¿ApasiA.
Una coAa é.A ce./ita: no hi. ha ie.A f.eJL, i. quan deÙM /LZ.A, volem di^i ie.A de.1 que. A'ha-
via p/iomé.A jLeJi en molí poc tempA. Lo £otut ¿A quan un voi e.AÌ^ii.nan. un poc qui.
¿A e.1 culpaJLle. de. que. e.AÌi.gui. aijcL. Se.gonA qui panAi., e.1 culpable. ¿A eJ, BÍAÍe.
i. e.1 Bi.AÌatf pesi a aline.A, é.A I'£.Aglé.AÌ.a com a inAtii.uci.6, o eJt nación, (e.1 d'ano,
i. e.1 d'a£.anAJ; o l'Ajuntament (e.1 d'asta i. eJ. d'a&anA); o e.1 C/ov&nn (eJL d'a/t.a i.
e.1 d'a&anA); Ae.gonA qui., diu que. ¿A eJL po&le., que. no ha AaHut ejci.gin-ho com ho
havi.a de. fast, AÌ. impuntava pesi la -f.on.ca.. .Re.pet.e-Ac, que. Ae.gonA qui. en pan.la ho
veu d'un colon, o de. A'aline.. LA pnoiLlema é.A que. la coAa e.AÌd atunada, i. eÂA pa-
dninA han comentai entne. eJLlA Ai. eJ.A tneunan de.£on.a, i. quina Aesià la Ae.ua actitud,
Üuan un Aent aque.AÌA come.ntan.i.A d'un col,le.cti.u de. geni gn.an, ¿A qu¿ A'ha anjiiJLai
a un 2JCÌJi£jn pn^ocupant, i. e.lA noAÌne.A ve.llA no haunien de. paAAon. pena pesi. aque.AÌ
tipa A de. pn.oHL·jn.e.A, N'hi. ha que. n.e.conden quan l'actual Pn.^^ide.nt Cañe.llaA va venin.,
e.n un de.lA pnimesiA ací e A com a Pn.e.AÌdent, i. uà f.ejt motí.e.A pn.ome.Ae.A ¿mmediaie.A,'
com aque.ll qui diu, "ja pnenia mide.A* pen. fan. la iìe.AÌdència.
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- ¿I què trobau si parlàvem un poc de caça i de caçadors? Cada any, quan arri-

ben aquests dies de començament de Juliol, ja n'hi ha que tenen foc dins ses saba-
tes per menjar qualque canonget. Però no és dels conills, que volem parlar, sinó
de molts de comentaris que hem sentit1 sobre l'apertura de la nova temporada: que
si cans eivissencs sense bufons, si aguaits després de passar-hi els cans,^ si
lliències de caça, que si llicències federatives i seguros, etc. Fins i tot vàrem
veure un escrit en quantre de ses normes que es volen aplicar enguany, per fer-
les firmar a un grapat de socis. Sempre hem dit el mateix: és impossible fer-ho
bé per tothom, l això no canvia quan canvia la Directiva, sempre és igual.

~no¿ digueren que. no é¿ ve./ia, aix.ò de. que. no ¿open eA.¿ nou¿ din£.cLcu¿ de.l¿
caçador. Un que. pagava peA. davant Sa Po/tta¿¿a uà ¿enLuï /lenou de. plat¿ i >íe.ruia-
di¿¿a, ¿ uà pencan, que. ¿e.¿ noce.* deJ. mig dia hav-ien dniat moti. I no. Va /te-Auliasi
que. e,ien e2¿ cacado/L¿, que. ¿opaven. c¿ ¿a millón, moneta de. f.esi £eÀna, £ent qualque,
¿opon.

-Per acabar amb els caçadors, mos digueren que dins un calaix de s'A juntament
hi havia un enfiloll d'orelles de llebres i conills. De tot d'una no sabíem a
què venia allò, però llavors pensàrem que es segon batle i es municipal són Direc-
tius de sa Societat.

-}a ¿om a Sani ¿aume., com aqueJ,l qui diu, ¿a gent come.nça a ponían, de. £e.¿t&¿
(poc, encana) i un ja ¿'imagina ¿e.¿ papesune.¿ i e.¿ Co¿¿ieji¿ amí. eJÍ¿ ¿e.u¿ coloi¿
viu.¿ i ale.g/ie.¿, i ¿a ¿ent ¿a n.eno¿ de.¿ ca¿caveAl¿ i ¿e.¿ papejtine-¿, i ¿en^e. volejt
un pen¿a que. eJ,¿ Co¿¿ie./u> fiauaan de. Hallon. ami eJ,¿ maie^úco¿ ve.¿tii¿, i que. eJt
dimonJ, mo¿tn.an.a e.¿ cui a n'e,¿ poí-te. i ¿e.¿ autofUtat¿, no en pía o£en¿iu o de. ÍLe.£a,
¿inó penique z¿ ¿e.u ve.¿tit e.¿td ¿o/iadai de. ve.lt que. é¿. I de. ¿uüvencA.on¿ pest njtjLesi
•e.¿ ve.¿Lit¿, n.e.¿ de. /ie.¿, -{Lin¿ que. ¿' acó ¿Lin ¿e.¿ &le.ccion¿ muni.c¿pal¿, ¿e-gu/iament.

-També hem sentit comentaris sobre Es Saig i aquest Sord. Des Saig ja en parla-
rem un altre dia, i procurarem alabar-lo un poc, a veure si s'administrador mos
convoca a un sopar de feina, que sa gent que col·labora ja no se'n recorda de
quan va ésser es darrer. D'es Sord sentírem uns comentaris de gent que troba que
ha com a pedut s'humor, ja no fa tanta broma, tanta conya, com abans. I això és
preocupant, perquè de ses dues explicacions que hi veig, cap m'agrada. O bé Es
Sord ha tornat vell i veu ses coses des d'un punt de vista més pesimista, o tot
lo que veu està tan fotut que troba que no es pot prendre en broma.

Pes poble d'Algaida seria millor que l'explicació fos que Es Sord ha tornat
vell, però...pensau-hi una mica, a veure què passa.

UN SORD

M O V I M E N T D E M O G R À F I C

Antònia Aina Janer Gayà. V/a morir a
Randa dia 8 de juny de 1986. Tenia 73
anys.

Margalida Pou Fiol. V/a morir dia 19
de gener de 1985 i tenia 83 anys. Publi-
cam la seva foto, encara que amb retard,
a petició de la seva família.
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F E S T E S D E S A N T J A U M E
A V A N £ D E L P R O G R A M A

O R G A N I T Z A : A J U N T A M E N T D ' A L G A I D A

Dia 24. Dijous.

19'- :Banda de música acompanyada de Capgrossos recorreran el poble.
19'15:Demostracions esportives (Ses Escoles).
19'30:Inauguració d'exposicions.
20'- :Els Cossiers i els Xeremiers de Pina faran el quadrat.
20'15-.Partit de Futbet (Ses Escoles)
21'30:Concert de la Banda damunt Plaça.
23'- -.Verbena: Conjunts RIMEL-CALIFORNIA-GEMINIS
24'- iRevetla: coets, rodalies i bombes.

Dia 25: SANT JAUME

9'- : Al bada pels xeremiers de Pina.
10'30:Futbol Juvenil
11'- :Missa de festa. Ball dels Cossiers.

Amollada de coloms (Club Colombòfil d'Algaida)
18'- -.Grup CUCORBA (Sa Plaça)
19'- '.Gimnasia Rítmica (Sa Plaça)
20'30:Fumada amb pipa de fang (Sa Plaça)
22'30'.Teatre: Companyia Zanoguera-Alfaro. "Ses tres Lluciferes".

Dia 26. Dissabte. SANTA ANNA

11'30:Carreres de joies.
12'30:Entrega trofeus (ping-pong, escacs i futbolí)
16'30:GRAN PREMI CICLISTA ALGAIDA
18'- :Final Torneig de Billar
19'30'.Concert coral a l'Església.
21'30:Concert Banda municipal
22'30-.Verbena: ORQUESTRINA D'ALGAIDA-BRIOS-ACUARIOS

Dia 27. Diumenge.

9'- :Tir a guàtleres: Camí de s'Hort d'en Borràs.
ll'30'.Jocs infantils a Sa Plaça
18'- :Balls mallorquins
19'- : Futbol: Veterans d'Algaida-Altre equip
19''30'.Concert música del Renaixement, Grup SYNTAGMA (Església parroquial)
22'15:Vetlada popular-.CALITJA-ALTRE GRUP
24'- :Fi de festa. Traca final.

EXPOSICIONS:

Ajuntament: Exposició de pintura de RAFEL PERELLÛ

Cas padrins: Exposició d'olis de FRANCESC FERRAN LLAVINA

Obra Cultural: Exposició del pintor PUIGSERV/ER LARA

Can Canoi: Exposició de pintura de JOAN BALAGUER

noli d'en Xina: Exposició de pintura de EUA DE L'ECORCE
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Aquest més de juny s'han constituït
els òrgans de govern de les escoles,
aquesta és la seva composició:

CONSELL ESCOLAR

President: Gabriel Vich Miralles
(Director)

Representants -Joan Mora Oliver
professors: -Joan Capellà Calmés

-Aina Amengual Sastre
-Joana Balaguer Calmés

Representants
pares:

-Pere Oliver Ballester
Miquel Salas Fullana
-Onofre Vanrell Amengual

Representants -Antoni Vega Trobat
alumnes: -Bmeu. Puigserver Bibiloni

Representant
Ajuntament: -Antoni Vega Ballester

Cap d'estudis: -Joan Montserrat Sastre

Secretari: -Miquel Munar Capellà

JUNTA ECONÒMICA

President: -Gabriel Vich Miralles

Vocals: -Aina Amengual Sastre
-Miquel Salas Fullana

Secretari: -Miquel Munar Capellà

EQUIP DIRECTIU

Director: -Gabriel Vich Miralles

Cap d'Estudis: -Joan Montserrat Sastre

Secretari: -Miquel Munar Capellà

x x x x x

Per acabar el curs, dia 20 passat ho-
rabaixa se celebrà a les Escoles una gran
festa per a nins i nines i també per
als més majors. A la festa hi col·labo-
raren els professors, els alumnes, l'As-
sociació de pares i l'Ajuntament. Hi va
haver una demostració de gimnàstica per
part dels alumnes, també una actuació
d'uns pallassos i, per acabar d'animar
la festa i engrescar a tota la gent,
l'Orquestrina d'Algaida va alegrar la
darrera part, però no es pot oblidar el
berenar amb què l'Associació de Pares
ens va obsequiar.

x x x x x

NOTICIA: Del 27 de juliol al 7 d'agost
10 nins del nostre col·legi aniran al
campament de Cala Ratjada que organitza
el Ministeri d'Educació i Ciència.

Ens plau sebre que a les Escoles han
volgut retre un petit homenatge als nos-
tres benvolguts cossiers. Ho han fet amb
el vistós i alegre mural que aquí repro-
duïm. Està clar que aquí, en blanc i ne-
gre, no podem captar el colorit i els ma-
tisos de l'original.
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El singlot consisteix en una con-
tracció espasmódica involuntária del dia-
fragma, seguida d'un tancament sobtat de
la glotis} es repeteix a intervals més
o menys regulars i va acompanyada d'uns
renous característics produits per la
constricció de la glotis i la vibració
de les cordes vocals.

Es dóna amb més freqüència en els
homes. I és deguda a la irritació dels
nervis o dels centres medulars que con-
trolen els músculs de la respiració i,
en particular, del diafragma.

Per norma general, es desconeix la
causa quan els episodis són transitoris í
en canvi, quan són prolongats sempre
sol haver-hi una causa. Aquesta pot ésser
la deglució de substàncies calentes o
irritants.

Altres possibles causes són:

-la pleuresía diafragmàtica
-neumonía
-uremia
-alcoholisme
-alteracions de l'estómac i de

1'esòfag
-pancreatitis
-embaràs
-hepatitis
-lesions toràciques i mediastíniques
-i també es pot produir per causes
psicògenes.

Tractament: la concentració d'anhí-
drid carbònic en la sang impedeix el sin-
glot, mentre que l'anhídrid carbònic
baix l'accentua. Per això s'ha d'intentar
augmentar la pressió de 1 'anhídrid carbò-
nic en la sang. Vet aquí unes quantes
maneres d'aconseguir-ho:

-retenint la respiració.

-tornant a respirar el mateix aire dins
d 'una bossa de paper. (No s'ha de fer amb
una bossa de plàstic perquè pot adhe-
rir-se als orificis nasals).

-bevent ràpidament un tassó d'aigua,

-menjant i empassant-se pa sec o gel
picat,

ALEXANDRE PIZÀ
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CLOSA a n'ES SfflG
El Déu de creació
quan tota cosa muntà
a cada qual assignà
un molt diferent v/alor;
va esser un forjador
amb tota sa contundenci,
va donar a tot llecenci
per sa seva funció.

A s'homo va aplicar
un cervell prodigiós:
"Tu seràs es venturós
pes problemes solventar,
però hauràs d'estudiar
sa propietat de ses coses;
an aquestes dures proves
t'hi tendrás que habituar".

Aquest cas ha succeït
dins sa societat humana;
tota sa gent s'afanya
a sortir molt deixondit.
N'hi ha qui ne treu profit
de lo que ha estudiat,
un bon camí ha agafat
i el germà ha preferit.

Sa gent viu tota agrupada
a dins pobles o ciutats;
per poder estar enterats

"es saig",

una revista han muntada,
ha estada encertada
per orientar a sa gent
i se sap en tot moment
sa passa que s'ha donada.

Algaida no ha descuidat
es fundar una revista,
li ha dat un nom de crida
que pronunciava
amb ell se té enterat
tota nostra població,
ha cobrat molt de valor
per estar ben redactat.

Don Pere Mulet va ser
el qui tengué s'ocurrenci,
se va prendre sa llecenci
d'altra gent convidar-ne
per poder adornar-la
amb tota sa resonanci,
se fa feina d'eleganci,
de tot pots enterar-te.

Dins un mutisme estaria
si se prescindís d'ES SAIG,
en silenci sepulcral
es poble se trobaria,
de res no s'enteraría

tant dins el bé com el mal,
seria de ver un fanal
que poca claror daria.

Amb ell tots mos enteram
des moviment demogràfic,
també si hi ha hagut desgraci
i també de lo que pagam,
de s'estraperlo que fan
amb xalets per foravila
i ses vegues de menjuria
en Es Sord les llegiran.

Un saludo vull donar
an es col·laboradors
que han posat los seus amors
per sa revista exaltar,
que es vulguin interessar
pel digne poble algaidí,
que ES SAIG se pugui llegir
amb sos escrits que s1hi fan.

Climent Gar au i Salvà

CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a:
NEGOCIS

Barbarisme Forma correcta

AGOTAR
AHORRAR
ALMACÉN
ALQUILER
BARATO
COBRO
HASIENDA
MOSTRUARI
PORCENTATGE
RECIBO
SOCIO
XEQUE

esgotar, acabar
estalviar
magatzem
lloguer
barat
cobrament
hisenda
mostrari
percentatge
rebut
soci
xec

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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Heu de creure i pensar, i pensar i creure, que el nostre rei jove i xal es t
es va aixecar un de/nati ben dematinet, tot content! no penseu que sempre anava
enrabiat i amb un pam de morros, no, hi havia vegades que estava content i alegre.
Bé, idò, el cas era que aquell dia l'havien convidat a una festa. Havia d'anar a
inaugurar l'escola d'Adiaga.

Quan va ser l'hora, ja me teniu el rei jove i xalest tot empimpollat dins
la seva carrossa i de quatres cap a l'escola falta gent.

Quina escola més maca!!! Les classes feien venir ganes d'anar a aprendre
lletra. Els professors eren d'allò més ben plantat, els més savis de tota la con-
trada i els més innovadors.

El director, mentre es passejava amb el nostre rei per patis i jardins, li
explicava el funcionament, tot anava d'allò més bé. Hi havia sales pels més petits,
un lloc que es deia Gabinet d'Orientació Pedagògica, una sala per a les reunions
del Consell Escolar i moltes altres coses més. Hi havia coses que el rei jove i
xalest no les entenia, però era igual. No hi cabia d'alegria de pensar que aquella
escola era la millor del regne.

Tot el poble s'havia congregat allà per aclamar-lo, tothom feia mambelletes,
reia, cridava. Els nins no podien estar-se quiets de l'alegria que tenien de pensar
que anaven a una escola com aquella. Hi aprenien tant que quan acabaven casi casi
no havien de menester que els ensenyassin res pus de tant que sabien.

Però tot lo bo. s'acaba i lo dolent també i va arribar l'hoa d'anar-se'n.
El rei dins la seva carrossa saludava, bavava i deia adéu... I vet aquí que amb
això sent unes fortes campanades.

-Jesús Sant Pau, què serà això? -exclamà, mentre pegava bot del llit més
astorat que mai.

Era la campana de Palau que anunciava, com cada demati, que era hora d'ai-
xecar-se.

Sí, aquell dia era molt especial. El nostre rei jove i xalest s'havia d'ai-
xecar prest perquè com a màxima autoritat del regne que era l'havien convidat a
la festa de l'escola del principet.

-Llamps! -va exclamar el rei-. Amb ses ganes que jo tenia de que sa gent
m'aclamàs. Bé, però, quin doi és aquest d'inaugurar una escola nova a Adiaga, tan
bé com està la que hi ha... Au, au, no hi pensem pus. Ja me'n duc el principet a
s'escola millor del regne, lluny, ben lluny d'Adiaga, i que aquí se'n vagin a por-
gar fum o a fregir ous de lloca...

I va partir amb el principet cap a aquella escola més content que un pasco
i encara hi deu esser si no ha tornat. Amén.

Els estudiants de la sopa
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La finalitat de les línies que segueixen és la d'acostar-vos un poc més la visió

del nostre poble, ajudar-vos a entendre com era fa uns dos-cents anys i veure els
canvis que hi ha hagut.

Aquest pla que ocupa les planes centrals de la nostra revista és un dels que
va aixecar Jeroni Berard de quasi totes les viles de Mallorca, una part dels quals
apareix al seu llibre "Viaje a las villas de Mallorca. 1789". El d'Algaida no va
ésser publicat, probablement perquè el que tenim avui no era més que un borrador
i no l'arribà a acabar. El propietari de l'original, Antoni Sastre de Sa Torreta,
que ens ha permès la seva reproducció, no estava gaire convinçut que Berard en
fos l'autor. En canvi, en Rafel Coll el qual, mentre elaborava amb el seu equip
el Pla General de Llucmajor, ha manejat plànols similars n'està segur; i la compa-
ració amb els que va publicar Jeroni Berard també sembla confirmar-ho.

Seguidament vos farem una sèrie d'observacions per guiar-vos en l'examen del
pla. De totes formes, les indicacions no són exhaustives i segurament tots desco-
brireu detalls que no comentam. Esperam que disfruteu amb l'examen d'aquest plànol
que ens mostra com era l'Algaida dels nostres repadrins.

-El fet de no haver-hi ni el Carrer des Sol ni Sa Tanqueta es deu a que queden
fora del pla, però amb tota seguretat existien ambdós carrers. Es una llàstima
que no els representas.

-Els carrers que s'indiquen pràcticament coincideixen amb els actuals, si excep-
tuam el carrer de Son Ramis, avui Unió. Es Colomer, segons el pla que comentam,
seria, a més d'Es Colomer, l'actual Amargura.

-Els molins que entren dins el pla estan ben indicats. No hi ha els del Carrer
des Sol ni el d'en Gasparino, de Sa Tanqueta.

-El camí de Llucmajor és el camí vell, que surt des Campet i passa per Son Men-
dívil. El de Randa és pel carrer des Cavallers passant per Castellitx. L'autor
ha esborrat el camí de Palma, que coincidia amb l'actual, i el situa a Sa Quarte-
rada, seguint per Ca's Brau.

-Les creus de terme també estan marcades, però n'hi ha una enmig de Sa Plaça i
una altra a la punta dels carrers Unió i Església. No sabem què va passar amb elles.
Al seu llibre, Berard parla d'una creu enmig de Sa Plaça i d'una "noria" que també
apareix representada.

-També estan localitzats els pous, llevat del que hi ha al Carrer Nou i el del
començament de Sa Tanqueta, prop de la creu de la Ribera.

-La camiceria està a l'actual peixeteria, però els qui no som molt joves encara
recordam que hi havia un rètol de "Carnecería".

-Anomena una sèrie de cases: Ca's Metge Jordi, Can Reus, Can Munar i Can Mulet.
Dues més, avui desaparegudes per obrir-hi dos carrers: de Can Reus i de Mesquida.
La Posada dels Franciscans, davant Ca's Potecari, ens confirma que el plànol és
d'abans de la desamortització de 1835.

-Davant el portal dels homes de l'església hi ha una placeta bastant ampla, que
avui està en part edificada: Can Mena.

-La silueta del campanar és la d'abans de pegar-hi un llamp l'any 1947. El re-
llotge està situat més avall que actualment, si bé es pot tractar d'un error en
traslladar-ho al paper.

Insistim que podríem comentar més detalls, però ho deixam a la vostra perspi-
càcia. Vos hi podeu entretenir.

Joan Mulet
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El mes de maig va venir a contar-nos
les seves experiències com a escriptor en
Miquel Rayó i Ferrer. La xerrada va ser
molt divertida per les històries que con-
tà, tant és així que va quedar convidat
per tornar el proper curs d'activitats de
l'Obra.

Del 24 al 27de juliol, emmarcat dins
el programa de les festes de Sant Jaume
al local d'O.C. hi haurà una exposició
d'aquarel.les del pintor lluernajorer
MIQUEL PUIGSERVER LARA, membre de l'Agru-
pació d'Aquarel·listes del Cercle de
Belles Arts de Palma de Mallorca, el qual
ja ha realitzat amb molt d'èxit nombroses
exposicions individuals i col.ectives.

La inauguració serà el dia 24 a les
7'30 del capvespre.

Hem pensat que el diumenge 20 de
juliol seria un bon dia per fer una volta
en barca a Cabrera, ara que n'hem sentit
parlar tant per les reivindicacions dels

ecologistes que volen convertir-la en un
parc natural. L'excursió és ben interes-
sant: se surt de la Colònia de Sant Jor-
di, es dóna una volta completa a l'illa
amb aturada per nedar i dinar a l'Olla
i visita al port, castell i Sa Cova Blava.

Hi ha una vintena de places, el preu és
aproximadament de 1500 ptes i partiríem
d'Algaida amb cotxes particulars. Els in-
teressats apuntau-vos a: Miquel Piolet
i Jerònia Perota abans de dia 14.

Ha arribat a l'Obra la convocatòria
del Ulè premi de narrativa infantil i ju-
venil "Guillem Cifre de Colonya" organit-
zat i patrocinat per la Caixa d'Estalvis
de Pollença, amb la col·laboració del Club
Pollença. Els interessats a participar-hi
poden recollir les bases al local d'Obra
Cultural.

Ja per acabar, la junta directiva de-
sitja unes Bones Festes de Sant Jaume a
tots els socis, simpatitzants i algaidins
en general.

A 1000 mV * *f '
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^•QVIDRIERIES SIGUE XVIII Sempre hem felicitat la
iniciativa de posar els rè-
tols comercials en català;
per això avui ens congratu-
lam que la fàbrica de
vidre Gordiola ho hagi fet
així. Enhorabona.

El manifest anterior ja ha estat publicat pels diaris de Palma. Totes les per-
sones amb sensibilitat lingüística suficient per donar suport al projecte anunciat
poden copiar la butlleta adjunta i enviar-la a la següent adreça:

OBRA CULTURAL BALEAR
Apartat FD 75
Palma de Mallorca
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VOIEM MITJANS
DE COMUNICACIÓ

EN CATALÀ

/f»*/

El U Congrés Internacional de la Llengua Catalana ha deixat ben palès que el
futur, i flns i tot la supervivència, del nostre idioma exigeix la seva presència
massiva als mitjans de comunicació, tant audiovisuais com escrits, filmats i tots
quants tenguln el suport de les noves tecnologies. La Llei de Normalització L In-
güistlca, aprovada per unanimitat pel Parlament de les Illes Balears el 29 d'Abril
de 1986, defineix com a objectiu fonamental "fomentar l'ús de la llengua
catalana en tots els mitjans de comunicació social" I compromet al .Govern Ba-
lear a aquesta tasca de promoció. Les forces socials tampoc no es poden des-
lliurar d'aquest compromís, especialment a una Comunitat, com la Balear, en
la que la situació de la nostra pròpia llengua és tan precària als mitjans de co-
municació de masses.

Per això creim que és necessari posar en marxa immediatament, per cana-
litzar la iniciativa social que ajudi a omplir de contingut i fer cumplir en tots els
àmbits tant les recomanacions del Congrés com els objectius de la Uei, una vasta
campanya que faci possible, d'una vegada, la massiva presència del català, llen-
gua oficial de la nostra Comunitat i pròpia de les Illes Balears, a tots els mitjans
de comunicació. Aquest immens esforç requereix els Instruments adequats, i
per això proposam que es dugui a terme a través de Voltor, Associació per a
la Normalització Lingüística als Mitjans de Comunicació, Entitat germana de l'Obra
Cultural Balear, també sense cap fi lucratiu.

Creim que els objectius essencials que s'han de aconseguir són els següents:

- Creació del Tercer Canal de TU de les Illes Balears, per el procediment més viable.
- Consolidació de la recepció de TU3 de Catalunya a totes les Balears.
- Recepció dels programes en català de la TU del País Ualencià, tan prest comencin les emissions.
- Suport per a la millora quantitativ/a i qualitativa de la producció en català del Centre de TUE a Ba-
lears, i emissió de la mateixa en hores de gran audiència.
- Recepció de tots els programes en català de RTUE de Barcelona i Valencia.
- Catalanització de les emissores públiques de ràdio de Balears.
- Que la futura Llei de TU privada respecti plenament i potenciï les llengües oficials diferents del
castellà, almenys en l'àmbit de les Comunitats Autònomes on es parlin.
- Creació d'una emissora de ràdio en català seriosa, competitiva, de qualitat i de gran abast.
- Creació d'una publicació popular en català, de periodicitat setmanal, que tracti d'assumptes d'interès
per al gran públic i de distribució massiva.
- Foment de la producció i exhibició de pel·lícules realitzades, doblades o subtitulades en català,
i d'altres mitjans audovisuals, com el vídeo, i d'edicions fonogràfiques en llengua catalana.
- Foment de representacions teatrals, espectacles i altres manifestacions culturals en català.
- Foment del llibre i d'altres publicacions en llengua catalana.
- Implantació del català a la publicitat.

Demanam una gran mobilització de les institucions, les entitats privades i particulars, ja que és
responsabilitat de tots que la nostra llengua pròpia no desapareixi, ans bé es refermi, a tots els mit-
jans de comunicació.

SIGNATURA DKL MANIKKST I INSCRIPCIÓ COM A MEMBRE DK L'ASSÍMACIÓ VOLTOR

En/NA/N' carrer/plaça n u ï n
Pohlnció telèfon professió vol signar el manifrsi adjunt
l au lor i l / a el Banc o Caixa
Sucursal u carregar
al seu compte corren) o llibreta núm els rebuts presentats per
VOLTOR, ASSOCIACIÓ PER LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ, PER UN

D 500
D 1.000

IMPORT DE D 1.500 ptes. cada semestre
D 2.000
D 2.500 Signatura
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Aquesta foto suposam que correspon
a la despedida com a rector de D. Ga-
briel Adrover. Els personatges que hi
surten són:

1. Tonina Pandanga. 2. Catalina de
Sa Reconada. 3. Guillem Pizà (secretari).
4. Joan Fava. 5. Joan Fiol (batle).
6. Guardia civil. 7. D. Gabriel Adrover.

8. Joan Just (jutge). 9. D. Miquel Joia,
10. Toni Pau. 11. D. Caltasar Morey,
12. Maria Bodegona. 13. Pereta Mussi,
14. Miquel Quitxero. 15. Pep Castellitxo,
16. Na Torres. 17. Joan Oliva. 19. Vi-
cenç Portola.

(Foto de Ses Casesnoves)
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Hem rebut del Cossiers el següent comu-

nicat amb el prec de la seva publicació:

Els Cossiers hem decidit donar a conèi-
xer al poble d'Algaida els següents punts:
1- Els vestits -tant els des cossiers com
el del dimoni- necessiten d'una urgent
renovació ja que són vells, a part de
qualcun que és de propietat particular.

2- Per aquest motiu, els cossiers -a
través de l'Obra Cultural- varen fer una
sol.licitud a l'Ajuntament per tal que
subvencionas -en la mesura de les seves
possibilitats- aquesta renovació. La
sol.licitud a hores d'ara no ha tengut
resposta.

3- Com que aquesta situació no es pot
perllongar indefinidament, els cossiers
hem acordat demanar al poble una ajuda
per aquest fi. Dita petició es produirà
el dia de Sant Jaume passant el capell
pels qui vulguin col.laborar. En cas
que l'Ajuntament respongués favorablement
a la sol.licitud, aquesta decissió nostra
quedaria anuí.Jada.

4- Esperam que els algaidins comprendreu
la nostra decisió i voldreu ajudar al
manteniment d'una manifestació tan nostra
com són els cossiers.

Moltes gràcies.

HOTÍCJA^Í
EN CALAIX DESASTRE, PREMIAT

A darrera hora, quan tenim ES SAIG
pràcticament tancat, ens arriba una
notícia que ens ompl de goig: el nostre
col·laborador En Calaix Desastre ha
guanyat el "premi d'honor" de la 3a

edició dels Premis Associació de Premsa
Forana. Es una satisfacció per a tots
els qui feim la revista comprovar com
es distingueix públicament la tasca del
nostre estimat i anònim col.laborador.
Avui ens hem de ^limitar a recollir la
notícia, que ampliarem en el pròxim
número.

Enhorabona p'En Calaix Desastre.

CODIFICACIÓ POSTAL

El Serv/ei de Correus ha establert un
nou sistema de codificació postal: quan
s'escrigui l'adreça, tant del remitent
com del destinatari, abans del nom del
poble o ciutat, s'ha de posar un número,
que en^el cas d'Algaida és el 07210.

Així heu d'escriure el remitent:

Nom
Carrer i número
07210 - Algaida

ELECCIONS GENERALS

Vos oferim els resultats obtinguts per les diferents opcions polítiques que
es presentaven a les passades eleccions generals celebrades el passat dia 22 de
juny. Feim una comparació amb les generals del 82.

1982

1986

PSOE

521

502

PCE UCD

14 177

14 (IU) -

PSM

238

138

AP

672

748

CDS

140

148

PRD

128

Altres

41
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Aquest mes vos oferim una xerrada que hem mantengut amb un matrimoni vengut de
l'Argentina, un matrimoni que ha vengut a cercar les seves arrels i conèixer la
seva família; només és ell qui descendeix de Pina, la seva dona és de descendèn-
cia catalana i francesa.

Ell se nom Rogelio Pascual i Mayol, fill d'en Miquel "Defla" i na Niquela "Ven-
tura", que se n'anaren de Pina uns dies després d'haver-se casat, allà per l'any
1911, uns anys que, segons mos conten els nostres vells, se n'anava molta gent;
n'hi va haver que tornaren, però també n'hi hagué que no tornaren, con en Miquel
i na (diquela. Però, deixem que siguin ells que mos contin un poc la vida de per
allà. Recordarem que no entenen ni parlen el mallorquí, llevat de qualque coverbo
que sa mare els contava de petits.

-Mon pare quan arribà a Argentina va treballar a una teulera i després de pica-
pedrer. Ma mare conservava els costums de Mallorca amb el menjar, feia sopes,
frit, panades i d'una figuera que sembraren feia acops; també enfilava les tomàti-
gues de ramellet. Allà la base del menjar és la carn de bou, i en menys quantitat
la de porc; es mengen moltes de verdures i blat de les índies tendre, la pinya.

-Uivim a Bolívar que té uns trenta-mil habitants, a una 400 quilòmetres de
Bons Aires; tenim un negociet d'una casa de llavors. La terra és plana i bona,
amb abundància d'aigua, la base de l'economia és l'agricultura: se sembra blat,
girasol, civada, blat de les índies, sorgo i patata; juntament amb la ramaderia,
en què destaca el boví de carn i a més ovelles i porcs. Un pagès per viure normal-
ment conra entre 150 i 200 Ha., això és el mínim La forma extensiva va acompanyada
d'una mecanització casi total, teniu en compte que quan monpare arribà, l'any
1911, ja hi havia batadores. Les finques estan tancades amb filferro, no hi ha
parets.

-L'analfabetisme més nombrós es troba al Nord del país, i el Sud està molt poc
poblat; la població està concentrada a Bons Aires, prop de 13 milions; és per això
que ara se vol traslladar la capital més al Sud, per impulsar el desenvolupament
d'aquella zona.

-Aquests anys passats, de gran inflació, moltes multinacionals abandonaren
el país per aquesta causa.

-El desig de mamaré era que vengués a Mallorca i encara trob que lo que me
contava mamaré d'aquí no era gens exagerat, l'he trobada molt guapa i m'ha agradat
molt; és encantadora i lo que m'ha cridat més s'atenció és l'elevat nivell de
desenvolupament i de vida, que mai em creia que fos tan alt.

-Me'n vaig molt content i vull donar les gràcies a Pina i a Mallorca.

Bernat Coll i Xesc Oliver

RECTIFICACIÓ: El mes passat posàrem que en Joan Salom "Campet" no havia fet
el servei militar per haver nat el mateix dia que el Rei; idò no fou així, va
néixer a les tres del matí del sen demà i va haver de fer el servei.

PLUVIÒMETRE: Les pluges del primer mig any foren un total de 225'7 litres re-
partits així: gener 42'8, febrer 71, març 37, abril 67'6, maig 6*4 i juny 0'9 1.

ELECCIONS: Com podeu veure pels resultats, a Pina han guanyat per ampla majoria
les opcions conservadores de dretes, seguides per les de centre i en darrer lloc
les d'esquerra. Aquí teniu els resultats:
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: , I M , rui ..(ü ; i . , ' ' i , , PSM 3, lU 3, altres 3. Nuls 5, en

blanc 1.
Senat: AP- Buades 145, Ribas 144; PRO- Coll 40, Pons 40; PSOE- Garcies 33,

Alonso 32; CDS- Obrador 20, Pont 20; PSM- Pons 8, Serra 4. Altres 7.
D'un total de 309 votants, votaren 254.

SANT JOAN: Enguany els Joans de Pina han fet gros. No s'hi posen per poc, no-
més se n'arreplegaren 16 de Joans, què vos pensau? Feren un dinar i no s'aturaren
fins a Menorca, de llagosta i parrillada a Cala Fornells, que és lo que toca.
El dia de Sant Joan partiren el matí i tornaren el vespre, se feren unes camisetes
totes iguals, blanques amb l'escut de Pina damunt el mapa de Mallorca, amb l'escrit
"Sant Joan Pina 1986"; després de dinar encara tengueren temps per anar a veure
els cavalls a Ciutadella, anar a comprar formatge i visitar la fàbrica de xoriguer
i comprar qualque botella; també tengueren temps per glopejar unes quantes poma-
des, n'hi hagué que acabaren bé la set. Amb una paraula, un dia ben complet; diuen
que quedaren tan llépols que ja parlen de l'any qui ve repetir.

Xesc Oliver

UN CONSELL AL TEU SERVEI.
Cada any el Consell Insular de

Mallorca du a terme nous projectes
per garantir millors serveis públics
a totes les persones que viuen a la
nostra illa. A la vegada manté i in-
crementa els que ja hi ha. I tot això
ho fa a través de les seves àrees
d'actuació.

ÀREA ECONÒMICA
Promoció del turisme Pro-

tecció de l'entorn amb campanyes
de neteja de platjes i el nostre lloc

Impuls de la nostra indústria i co-
merç ! Accions de millora de la ra-
maderia i l'agricultura.

ACCIÓ SOCIAL I SANITAT
] Hospital General. _ Hospital

Psiquiàtric. Z Llar de l'Infància. _.
Llar de la Joventud. 1 Llar dels An-
cians. Z Patronat Verge de la Sa-
lut. ~ Hospital de Nit.

G Centre de Prevenció de
l'Abús de Drogues. . Grup d'Edu-
cació Sanitària a les Escoles. :
Elaboració del Mapa de Serveis So-
cials de Mallorca

ÀREA DE CULTURA I
ESPORT

Ordenació d'arxius propis
d'altres organismes. Difusió cul-
tural per mitjà del Teatre Principal
i la BiDlioteca Artesana. Impuls
del coneixement i l'ús de la nostra
llengua. Difusió del nostre folk-
lore. Elaboració del Pla d'Ins-
tal.lacions Esportives en els muni-
cipis. _ Foment de l'iniciació i pràc-
tica de tot tipus
d'esport.

ÀREA DE COOPERACIÓ I
ORDENACIÓ DEL
TERRITORI

Z Elaboració del Pla d'Obres i
Serveis per dotar els pobles de l'in-
frastructura bàsica. Z Manteniment
de la xarxa viària pròpia (39% de les
carreteres mallorquines). 7. Servei
de Prevenció i Extinció d'incendis i
Salvament.

El Consell Insular de Mallorca tre-
balla intensament des de aquestes
quatre àrees perquè a la nostra illa
es pugui viure cada dia millor, amb
totes les comoditats, salut, i un
constant enriquiment cultural.
L'avanç en aquest sentit ha estat
continu durant els vuit anys de fun-
cionament del Consell, i els fruits
obtinguts, molt nombrosos. Per
això, avui ens sentim satisfets de la
feina feta, i a la vegada, plens d'il lu-
sió per incrementar-la cada any

-*$#-

'ñ'ff

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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En l'Editorial d'ES SAIG del mes passat vos informàvem de l'aprovació de la Llei
de Normalització Lingüística per part del Parlament de les Illes Balears. Per po-
der dur a terme allò que vos dèiem "d'exigir el seu compliment per part de tots
nosaltres^, caldrà primer que la coneguem. Aquest és el motiu per què la reproduïm
en les pàgines de la nostra revista. Serà una entrega per tongades -en quatre
mesos- a fi de no fer-vos feixuga la seva lectura. Que vos sigui ben profitosa.

TÍTOL PRELIMINAI!

Article 1.-

1.- La present Llei té per objecte Oesenvolupar l'article 3
de l'Estatut d'Autonomia, pel que fa o la normalització de la
llengua ciitaluna, com a pròpia de les r.los Balears en tots els
àmbits, i de garantir l'ús del catulà i < l > ' ¡ castellà com a idiomes
oficials d'uquesta Comunitat Autònoma.

2.- Són, per tant, objectius de la Llei:

a) Fer efectiu l'ús progressiu 1 n> ;mal de la llengua cata-
lana en l'àmbit oficial 1 administratiu.

b) Assegurar el coneixement i l'ú» progressiu del català
com a llengua vehicular en l'àmbit de l'ei.Renyament.

c) Fomentar l'ús de la llengua cau.luna en tots els mitjans
de comunicació social.

d) Crear la consciència social sobre la importància del co-
neixement i l'ús de la llengua catalana per tots els ciutadans.

Article 2.-
1,- La llengua catalana és la llengua pròpia de les Illes

Balears i tots tenen el dret de conèixer-ln i d'usar-la.
2.- Aquest dret implica poder adixxar-so en català, oral-

ment o per escrit, a l'Administració, als organismes públics i a
les empreses públiques i privades. També, implica poder
expressar-se en català a qualsevol reunió i desenvolupar en
aquesta llengua Ics activitats professional i, laborals, polítiques,
sindicals, religioses i artistiques; aixi cum rebre l'ensenyament
en català i rebre-hi informació a tots els mitjans de comunicació
social.

3.- Les manifestacions en llengun catalana, en forma oral o
escrita, pública o privada, produeixen plens efectes jurídics i
tie l'exercici d'aquest dret no pot derivar cap requeriment de
traducció ni cap exigència dilatòria o discriminatòria.

4.- Ningú no podrà ésser discrimini.! per raó de la llengua
oficial que empri.

S.- Les modalitats insulars de lu llengua catalana seran
objecte d'estudi 1 protecció, sense pcijudici de la unitat de
l'idioma.
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Article 10.-

1.- A les actuacions administratives t. -Instància de part, si
hi ha altres interessats i així ho sol·licitin. l'Administració ha
¿o coraunicur-lr>« t"1 ",uant •!• afecti en l.i Mengua oficial en qnfc
é'hogi iniciat l'actuació.

En cas de no haver-hi acord entiv -¿Is interessats, s'ha
d'utilitzar la llengua de la persona que hagi promogut l'expe-
dient o el procediment, sense perjudici del dret de les parta
que els sigui lliurada la traducció corres^ -ont .

2.- Així mateix, en els expedients ii.iciats d'ofici, qual-
sevol que sigui la llengua oficial que s'hi ut.lit zi, l'Administració
ha de lliurar als interessats els documents o comunicacions en la
llengua oficial en què els sol · l ici t in.

3.- Els documents públics atorgats a los Illes Balears s'han
üc redactar en la llengua oficial escollida ;jer l'atorgant, o, si
hi ha més d'un atorgant, en l'idioma que aquests acordassin. .

En cas de discrepància els documents es redactaran en les
dues llengües.

Les còpies s'expediran en la llengua utilitzada en la ma-
triu.

4.- Els poders públics que actuen u lu Comunitat Autòno-
ma, han d'assegurnr que tots els document:' impresos, utilitzats
a l'Administració Pública i a disposició ríele, ciutadans, estiguin
escrits en català i en castellà.
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PROBLEMA MATEMÀTIC

Un grup de persones vol anar a fer un
passeig en barca i el preu normal és de
1000 ptes per persona, però corn que es
tracta d'un grup el barquer els ho rebai-
xa a 900. Quan ja havien fet barrina,
arriben dos amics més que diuen que estan
disposats a afegir-se al passeig si el
preu per persona és de 800 ptes. El bar-
quer s'ho pensa una mica i diu: "D'acord,
encara hi sortiré guanyant 600 ptes".
Quants eren?

D B R E A T A B
E E R I U I X A

S N M Q H U I S
P A G A M A A R

R G A U M B S O
E A M A A A I V
S S O V I N T A
M O I S T S Y L

R A A S A C U L
T I X A T ! N A

•ç-^te/ 0096 -sp jrrfOf vn wtf r
008 D wnßvd -drib ¿>¡_ v iraç-rv^ 'wyd 0006
?v6v(/ irrwaTiBmi vv-fd 006 v ^77^ <r&vorwd
O/ vp mrt fo-rj-nn- dm/B f j :c>-rorìjo^

Sopa de lletres

Localitzau deu adverbis de temps.
Amb les lletres que v/os sobrin podreu
llegir un refrany.

Fuga de vocals:

.N T.N.R S. LL.S. T.B.
J. T.N.M .S T.RD .STR.T ;
V.S .L.RT. . P.ST.R.T,
O. . S. G. .RD. D. S * .SPL.T
N, S. M.SCL. .MB S. B.C.V.

M. M.R. S.MPR. .M D.M.N.
S. V.LL .SS.R C.P.LL. ;
J. L. D.Cl S. F. , S. F.,
P.R . .MB .N. C.P.LL.N.

Solució a la passada fuga de vocals:

Jo sempre vaig penya penya
per complir lo meu desig,
hàbit a dins Castellitx
i tene s'amor dins Albenya.

Entre Son Reus i Albenya
s'hi fan d'aquests homonets
petitons i gruixadets,
fortarrons com una penya.

E N Y A) E N T

Solució a la passada sopa de lletres:
Una vegada localitzats els noms dels deu
cantants, podeu llegir aquest refrany:
Mal qui es cura dormint, va entrar be-
guent.
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ESPORTS
ASSEMBLEA DEL C.D. ALGflIDA

El passat dia 20 de juny, es
celebra l'assemblea anual ordi-
nària del C.D. Algaida al teatre.

La reunió, com a moltes de so-
cietats del nostre poble uà
reunir un total de vint persones
comptant amb els convocants de
l'assemblea. Pobre, molt pobre
l'interès de cara a un club re-
presentatiu i amb la majoria
d'edat.

En quant a l'assemblea i se-
guint l'ordre del dia, es va pas-
sar a fer un balanç econòmic de
la passada temporada. Vos resu-
mim els comptes:
-ENTRADES: El total de les entra-
des és de 1 .724.690 ptes i les
més importants són: SOCIS 673.000
ptes; TAQUILLES 297.900 ptes;
MAG.AJUNTAMENT 300.000 ptes;
BAR 123.868 ptes.
-SORTIDES: Tenen un total de
1.394.204 ptes i cal destacar:
FEDERACIÓ BALEAR DE FUTBOL I
ARBITRATGES 325.765 ptes; ENTRE-
NADOR 200.000 ptes; DESPLAÇA-
MENTS DE JUGADORS 383.700 ptes;
MATERIAL ESPORTIU I BOTES 214.780
ptes; MANTENIMENT CAMP I VESTU-
ARIS 134.259 ptes; RENTAR ROBA
ESPORTIVA 129.400 ptes.

Això dóna un saldo negatiu
de 18.898 ptes.

Com a segon punt de la reunió
es presentà la dimissió de la
junta directiva una vegada expli-
cats els motius de la no conti-
nuïtat. Confirmaren que no són
motius esportius (s'ha aconse-
guit l'ascens a primera dins
un bon ambient i ànim) sinó
que n'és la causa la falta de
recolsament socio-economie i,
principalment, degut al terreny
de joc del Porrassar.

Segons la nova normativa
de societats d'aquest tipus,
es nombra una junta rectora
encarregada de mantenir la direc-
ció del club, cercar nova junta
o trobar una sortida alterna-
tiva. (Junta gestora).

S'acabà amb precs i preguntes
a més de comentaris de cara
al club i futbol. S'espera que
hi haurà algú que es voldrà
responsabilitzar del C.D. Al-
gaida per la propera temporada.

El passat dia 15 de juny es
celebrà el 1er dia de futbol
Balear, organitzat per la Fede-
ració Territorial Balear de
Futbol.

En aquest acte, s'entregaren
premis i trofeus als més desta-
cats personatges del futbol
balear. Quatre dels integrants
de la família futbolera algaidi-
na, varen merèixer la distinció
del més alt organisme del futbol.

José Juan Sòcies II regional
Miquel Pons Juvenils
Bartomeu Oliver Ramis Alevin
Sebastià Amengual Entrenador
dels equips inferiors del C.D.
Algaida.

Aquestes dintincions serveixen
per tancar una temporada més
que bona per l'Algaida.

JUNTA RECTORA

President: Jaume Capellà Munar
Vice-pres.: Joan A. Garcías An-

tich.
Tresorer: Domingo Pérez de

Mendiola.
Secretari: Joan Sastre Mulet.

P.D. Encara que quan surti a-
quest número des SAIG ja haurà
tingut lloc, volem informar que
dia 4 de juliol es va celebrar
l'assemblea extraordinària,
per tal d'anomenar nova junta
directiva, segons les gestions
de la Gestora i en tot cas,
procedir seguint els estatuts
de societats esportives.

Ordre del dia

1- Darrer plac per presentar
candidatures.

2- En cas de no presentar-se
candidat a president, la junta
gestora proposarà la disol.lució
del C.D. Algaida.

Joan Trobat
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C U L T U R A P O P U L A R
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SSOCIACIO PREMSA FORANA

DE MALLORCA

En un intent d'apropar-nos a la cultu-
ra del nostre poble hem dedicat un espai
a una tradició ja perduda: la de fer
odres.

Gràcies a la direcció de Miquel Seguí
"l'amo en Miquel Dionís" seguírem el
procés de manufacturació d'un odre, des
de que s'agafa la cabra fins que està
a punt per posar-hi l'oli.

Un odre -ens va explicar l'amo en
Miquel- és un recipient que altre temps
sols s'emprava per contenir oli, encara
que al continent el feien serwir per
a ui.

Generalment s'utilitza una pell de
cabra, la qual convé que sigui grossa
per tal que tenguin una bona cabuda.
Una vegada morta, la xapam de la cuixa
fins als darreres i per aquest xap hi
hem de treure tota la carn i els ossos.
El més complicat és treure-hi la cuixa
contrària a la del xap ja que no ens
dóna lloc per maniobrar. Mentrestant es
va girant la pell; quan la tenim girada
i els pèls queden dedins és quan aprofi-
tam per a curar la part que queda fora;
això es fa amb sal. A la cabra li hem de
tallar el cap a fi de deixar marge per
a poder fermar. Després també fermarem
els tres peus, i sols els tres peus, i
només ens resta tapar el forat per on
hem tret la cabra. Aquest xap no es cus;
hem de pensar que del temps que data
l'odre -es perd en la història- no hi
havia agulles. Aleshores, què feim? S'a-
gafa la pell i s'arrufa com si féssim
un ventall de paper i li ciavam un bastó,
perquè no amolli la Handera que li fer-
marem. No vessa gens.

En temps de la postguerra civil l'odre
s'emprava per fer estraperlo. El menjar
estava racionat, sobretot l'oli perquè
era un producte de primera necessitat
produït pel pagès; era l'estraperlo més
perseguit per les autoritats. L'odre,
com era un recipient blan i bo de trans-
portar, cabia dins un feix de rama, dins
un sac de garroves i també es transpor-
tava davall una carretada de fems.

Si la cabra amb la qual feim l'odre
és suficientment grossa hi cabran 3 mesu-
res -una mesura són 16 litres d'oli-.
Quan dos odres eren carregats damunt
un mul, amb una oliera, li donaven el
nom de somada. Si treim comptes, una
somada són 96 litres d'oli.

Agraïm a l'amo en Miquel els seus
coneixements i vos animam a provar de
fer-ne ^un. Aquí teniu les instruccions.
Sort i ànim.

Pep Bordoy
EL GALL. Pollença.

ES^S/UG

BOLLET^_DE_L¿OBRíT_CUL.TLIRAL_D^ALGA¿DA

R e v i s t a mensual. D.L. P.m. 495-1980
Di r i g e i x Delfí Mulet
A d m i n i s t r a Llorenç Oliver
Mecanògrafia.. .Mireia Mulet
l o t o g r a f i a Joan Balaguer
Jibuixa........Jaume Falconer
Col·laboren. .. .Andreu Oliver

Pere Mulet
A l e x a n d r e Pizà
Joan T r o b a t
Joan Mulet
Francesc Antich
C a t a l i n a M a r t o r e l l
Xesc O l i v e r
Antoni Gar au
Jerònia Oliver
M i q u e l Serra
Antoni Munar
Victor Mulet

Domicili: Rei, 1. ALGAIDA.
Tl. 665042/272576
t m p r i m e i x : A p ó s t o l y C i v i l i z a d o r . P E T R A .

ES SAIG només
j. "edi torial.

es responsabilitza de
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UNA XERRADETA... (acabament)
per "pisos", que és una tipologia ciuta-
dana, de la que avui la gent en fuig.

Pel que fa a les cases antigues,
el que avui impera és la rehabilitació,
i això vol dir conservar tot el que
sigui interessant, millorant i modernit-
zant el que sigui necessari, dins unes
normes.

-¿Com CS12.UA que. hauria d'e.4¿e.n. eJ, fu-
tan. c./LeJ,x£Ment d'AJLgaida?

-Cap als nays quaranta es va fer
un pla "d'ensanche" que crec recordar va
servir per obrir el carrer de Can Reus.
Aquest pla, com a element de referència,
el veig vàlid, pens que el poble ja
el tenia assumit, i la gent sap que per
allà "hi havia de passar un carrer",
etc, La meva raó per defensar aquest
pla és per motius purament tècnics,
independentment de l'any en què es va
fer. És un model de poble similar al
que han anat fent la majoria de viles de
Mallorca, és un model assumit per la
gent, com deia abans, i és perfectament
congruent amb la norma de què a cada
solar una casa.

-¿I ¿i. poA-iàuem un poc de. £o/ia vJJ.a?
- Crec que és una aberració això que

fem fet d'omplir els nostros camps de
construccions que més s'acosten al barra-
quisme que altra cosa. Consider que
ha estat un error i que hem de procurar
corregir-lo en la mesura de lo possible.
La utilització urbana de les terres
rústiques està en greu contradicció amb
la finalitat de la terra, que és donar
fruits, encara que les cases que s'hi
facin estiguin dins el model d'integra-
ció dins la natura. Per tant, s'hauria
d'haver acabat això de casetes i més
casetes. Això no vol dir que els crite-

ris que hem dit que s'han d'emprar per
la rehabilitació de les cases velles del
casc urbà no es puguin utilitzar per les
cases existents a fora vila, que són
moltes.

-2-0 pans, que. tot e.i que. kem cLtt d'Al-
gaida ¿-ó vàHd pan. Pina. Pe.n.0 ¿què me.'n
diuA de. Randa?

-El cas de Randa per mi és molt clar.
Si qualcú s'hi vol fer una casa, l'haurà
de situar dins una zona que no espenyi
l'encant que té aquest poblet, i haurà
d'emprar uns materials i un tipus de
construcció que quedi perfectament inte-
grat dins el conjunt. S'han d'aplicar
uns criteris molt selectius a fi de
mantenir les condicions ambientals,
i, si és necessari, cercar els medis
per mantenir-les.

-Avui. que, gnade,/* a n'Antoni de. Sa
lonAM.ta -i a tá tenim aque.¿ta magni-f-ica
ne-p/ioducció de.í pia. d ' Algaida de. JLinaíò
de.i ¿e.gle. XVIII, ¿A a din., /a dot-cenÍA
any/), ¿què. pejru>e.s> de. i' e.voluc-ió que.
ka ¿of-esit eJt no^L·ie. poSJLe.?

-Mira, me va fer molta il·lusió que
tots els algaidins poguéssim disfrutar
del pla d'Algaida que va aixecar en
Jeroni Berard, i pens que ha estat una
sort que en Toni l'aconseguís, però
crec que ara començar a parlar d'aquest
tema mos duria molt lluny, val més dei-
xar-ho per un altre dia.

-Com diu en Ra/.e.i, pot¿e.n en¿ hau/iem
al&asigat un poc. ma¿¿a. ¿Vo¿¿ a-fLe.g-ui-
hi quoique. co¿a?

-l\lo, senzillament que estic content
d'aquesta preocupació que avui veig
dins Algaida pels temes urbanismes,
perquè crec que això farà que s'aturin
els desastres que fins ara s'han fet en
aquests aspectes.

Joan Mulet

AVIS ALS SUBSCRIPTORS D'ES SAIO

Els nostres subscriptors d'Algaida, juntament amb la revista, rebran una repro-
ducció del plànol de Berard en tricromia tal qual és l'original. Volem fer constar
els nostre agraïment a dues persones que han fet possible que ES SAIG obsequias
als seus subscriptors amb aquesta reproducció: d'una banda, en Toni Sastre de
Sa Torreta, propietari de l'original, que ens ha deixat reproduir-lo; d'altra ban-
da, en Rafel Coll, que s'ha fet càrrec de les despeses que representen les còpies.
En nom dels nostres lectors, moltes gràcies a tots dos.

Els subscriptors de fora d'Algaida podran recollir l'exemplar que els corres-
pon al local de l'Obra Cultural durant les Festes de Sant Jaume. Pensam que és
la forma que arribi a les seves mans en millors condicions.



una xerradeta amb...

ert (wa
En Rafel Coll és un algaidí que viu i

treballa a Barcelona des de fa més de
vint anys, però mai ha deixat de venir a
Algaida, i les seves visites i estades
entre noltros han estat freqüents. Exer-
ceix la seva professió, arquitecte, a
Barcelona, però ha realitzat obres impor-
tants a diversos llocs i gaudeix d'un
ben merescut prestigi guanyat amb el seu
propi esforç. No es tracta, emperò, avui
de fer una semblança exhaustiva i deta-
llada de la seva figura, sinó de parlar
amb ell de temes relacionats amb la
seva professió i el nostre poble. Pensam
que és interessant saber com es veuen
els nostres problemes particulars des
d'una perspectiva relativament llunyana,
ja que el nostre interlocutor viu i tre-
balla en una altra Comunitat.

-lú, que. ¿niesLvinguesie.6 en 1.'' e.¿aHona~
c-Ló dei Pia Çenesiaí de. LJLu.cm.ajoi, ¿csLeu¿
que. esta nece¿¿a/i¿a ¿a pfjj.nLJLic.acÀ.0 que.
¿'Íjnj-CÀ.à peJi tot ftatío/ica, de.vesu> í.'any
1978?

-Crec que era absolutament necessària.
No existia un planejament en el sentit
correcte i estricte de la tècnica d'or-
denació urbana i del. territori; hi ha-
via, sí, actuacions aïllades sobre deter-
minats terrenys. La tasca encetada cap a
l'any 1979 encara deixa molt que desit-
jar, ja que actua en molts de casos
i aspectes amb una visió parcial i molt
localista del territori. En el cas d'una
illa és necessari tenir una uisió inte-
gral d'aquest territori.

-Com ¿ap¿, a AígaijdLa &e¿ No/ime¿> SuA-
¿JjdLcvu,eA encabia no A'kan acabat. ¿QuJn¿
poden e.¿¿eA. e.í¿ motLuA?

-L'actual legislació espanyola esta-
bleix que els drets de propietat (dret
d'edificar els terrenys) vénen definits
pels plans urbanístics. Això fa que els
Ajuntaments, que tenen potestat per for-
mular i aprovar els plans urbanístics,
gaudeixin d'un poder molt important,
jo diria que desmesurat. L'aplicació
d'aquest poder, que determina quins
terrenys seran edificables i quins no,

origina generalment molts de conflictes,
i cada ideologia té els seus propis cri-
teris per exercir aquest poder.

No és d'estranyar, per tant, que
l'elaboració dels plans, a part de la se-
va complicació burocràtica, s'allargui
anys i anys. Amb això he volgut explicar
el perquè l'elaboració i aprovació dels
plans urbanístics s'allarguen, però
això no és bo, i s'hauria d'evitar per
tots els medis possibles.

-¿Com veuA í.a ¿Àtuacíó a AigoMÍa peJL
que. £a a un&-anl¿m.e.?

-Algaida ha funcionat fins ara sense
un pla urbanístic, i jo crec, sense por
d'escandalitzar a ningú, que podria
continuar funcionant així. Això no vol
dir que no hi hagi d'haver cap normati-
va, cosa que crec absolutament necessa-
ri, però que sigui lo més senzilla possi-
ble, i que s'apliqui realment.

Des de sempre, a Algaida cada família
tenia una casa, i cada casa era d'una
família, era Ca'n... i això crec que és
vàlid i desitjable. Pens que l'ideal
seria seguir igual, que a cada trast hi
hagués una casa per a una família (i el
seu negoci si en té), i res de vivendes

Segueix a la plana anterior.




