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EDITORIAL
E L F O O I L ' A l G U A

En arribar a aquestes altures del calendari hi ha un pareli de temes que, des-

graciadament, s'imposen al nostre comentari. Haureu endevinat quins són: el foc

i l'aigua. Tant de bo que no n'haguéssim de parlar tan sovint!

Comencem pel primer, el foc. Es tracta només de recordar-vos que aneu alerta amb

el foc. El perill d'incendis ja és aquí; hem tengut un any poc piover, un hivern

sense fred i no cal ésser cap profeta per endevinar que, com cada any, entrara en

un període sec i calorós; el que és anormal és que plogui dins el juny i juliol. Les

nostres garrigues estan molt brutes i qualsevol imprudència podria resultar desas-

trosa. Es cert que, en aquest aspecte, els darrers anys no han estat negatius dins

el nostre terme, però això no significa que poguem baixar la guàrdia. Per tant,

pensam que un crit d'atenció no serà de sobres.

L'altre tema és el de l'aigua. Ja fa un grapat d'anys que passam l'estiu confiant

que els pous que ens la proporcionen no s'eixugaran; i, de moment, més o manco ens

defensam. Diuen, però, que els confiats van a l'infern. El cert és que començam un

altre estiu sense que s'hagi donat cap passa significativa per part de les nostres

autoritats per resoldre el problema. En la gestió de la nostra majoria municipal

hi ha, evidentment, aspectes positius i negatius, però el més negatiu "de tots és

la desídia amb què s'han enfrontat a aquest tema. La labor del batle actual -i no

oblidem que va ser un dels elements més notables i influents de la legislatura an-

terior- queda desqualificada per aquesta omissió tan greu; i no li negarem -suum

cuique- una activitat inquieta en altres camps, sovint secundaris, però en conjunt

haurà resultat fum de formatjada, molt aparatosa però amb poca substància.

Suposam que a finals de juny es farà el canvi de batle, complint els acords que

signaren els que aleshores eren els grups polítics majoritaris. I el batle que ha

d'entrar ha assegurat en converses i també als diaris de Ciutat que ell està decidit

a fer front al problema de les aigües netes i brutes i a la xarxa de clavegueram.

Si és així, ben arribat sigui. De tot cor voldríem que en acabar el seu mandat el

poguéssim felicitar per haver avançat cap a la solució d'aquest afer.
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CALAIX DE SASTRE
A EUROPA PER LES DRECERES

Ara que està de moda és el moment de parlar per quina cosa ens podria servir

això d'Europa, Fixau-vos que he conjugat el verb poder en condicional, perquè si no

ens espavila/n difícilment les nostres possibilitats arribaran al bon port de les

concrecions. Podria servir, però, per ara, no serveix. A tall d'exemple, una histo-

rieta, encara tan fresca que no s'han esmorteït els xiulets amb què un sector del pú-

blic ha acollit el seu desenllaç. Es clar que de xiulets alguns no en parlen.

La Comunitat Europea ha creat un programa anomenat "Lingua" per promoure la

difusió de les diverses llengües comunitàries: vint-i-sis milions de pessetes desti-

nats a pagar beques d'estada en un altre país a estudiants, professors i treballa-

dors per aprendre un idioma. Per aconseguir aquestes beques, és condició necessària

que la llengua hagi estat inclosa dins el programa i després presentar un projecte

concret que serà subvencionat. Les possibilitats que ofereix "Lingua" de difondre

la nostra llengua -i també la nostra realitat, la nostra cultura, la nostra histò-

ria...- entre els ciutadans europeus són immenses. Vint-i-sis milions per a la conse-

cució d'un turisme respectuós, amb voluntat d'aprendre i de conèixer...

Corregesc. Les possibilitats del programa "Lingua" eren immenses. Eren, però,

de moment, no són. Perquè els ministres d'ensenyament dels dotze membres de la .Comu-

nitat -entre ells, l'aparentment socialista Solana- han decidit que una llengua,

per acollir-se al -programa "Lingua", havia de tenir la condició de ser oficial a

un qualsevol dels dotze Estats. I com que per obra i gràcia de la Cosntitució -tots

els ciutadans (les llengües) són iguals, però n'hi ha que són més iguals que els

(les) altres- el català no és oficial a tot l'Estat, ens hem quedat amb un pam de

nas.

Xavier Rubert de Ventós és un eurodiputat català i socialista. Naturalment',

va guanyar el seu escó presentant-se dins la llista del PSOE. Així i tot, les crò-

niques han recollit els considerables esforços que ha fet per incloure el català

dins el programa "Lingua". Ha estat la lluita del central contra el perifèric. Natu-

ralment, Solana ha imposat el seu criteri, mentre li cantava a Rubert de Ventós

allò de "No se pueden tener dos amores a la vez y no estar loco". Acabaré com els

telediaris, amb un consell publicitari. Si voleu anar a Europa com a ciutadans nor-

mals, amb els mateixos drets que els ciutadans i les ciutadanes normals, triau les

dreceres Madrid no és el bon camí.

EN CALAIX DESASTRE
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M'HAN DIT QUE DIUEN
La necessitat d'unes Normes Subsidiàries, o una normatius urbanística del tipus

que sigui, pel nostre poble sembla evident a tothom, manco als qui ho haurien de
tenir més clar, és a dir, als membres de la majoria del nostre Ajuntament. I és
que no s'explica que ells mateixos, no ho vegin, ja que són els primers que mostren
els peus, com al Plenari de principis de maig, en què s'havia de tractar un tema de
delimitació o ampliació del casc urbà i, una vegada més, no aclariren res. A la
sortida ens digueren que havien trobat una grapada de xupa-xups, i no sabem què
volien dir: si tractaven d'al.lots als concejals, o el qui els va deixar ho és tant
com ells; no ho sabem, però el que és cert és-que d'aquesta manera no es pot gover-
nar, urbanísticament, un poble. I Algaida és un poble conflictiu en l'aspecte urba-
nístic, i ens temem que, en part, és culpa d'una manca de planificació.

et que. en¿ necondava anà pesu>ona, a £lnat¿> d'aque¿t me.¿ de. maig, esta ia ¿eccló
d'aquesta ne.vl¿ta "Obne./> lt.tegat¿" que. /.a temp¿ deJ.x.à de. ¿ont-ui, pesió no pesi manca
de. maten-lal, Bé, et que. comentava ¿.A que. ta maj o nia d'aque.tíe.¿ oüne,¿ le.¿ haurien
d'anat a cencan pe.n -fLonavlta. cl que. po¿a e.l¿ caHeJll¿ de. ponía é¿ t'o&Jia que. e.¿
va come-neon, a JLen. a Ja Placeta I que., de.¿pné¿ de. do¿ dle¿> de. -fLen.-kl JLe-ina, la vone.n
atunon, Hi ka qui. e¿ta convençut que. l'orna tenía tot¿ eJL¿ penml¿o¿, ja que eJ. pn.o-
pletanÀ. e¿tá dln¿ l'Ajuntament, pestò no A'ex.pH.ca que, t'atun.a¿¿ln. Supo-òom que. ¿e'n
pontana, d'aque.¿t a¿¿umpte, -i qualque. co¿a kaunan de -fLen.: o donan-ti penml¿ l que.
acoi-l et que e¿ta començat, o lie-van, tot e,t que han £e.t allà, ¿a ko veun^m eJ, me./>
que ve,

Aquestes síquies que GESA ha fet, i encara far pels nostres carrers 'són un bon
entrenament per quan es faci la xarxa del clavegueram: carrers alçats pels quals
no es pot passar, síquies que queden mig tapades i que són un malson pels cotxes
i motos, etc. etc-. Hi ha qui troba que qualcuna d'aquestes síquies mal tapades hi
podria quedar una temporada, ja que així s'obliga als cotxes i a les motos a fer
joca via.

Una cos>a que. ¿eni-inem comentari din¿ un ca-fLè. é-ó a veusie. '/>i. pen. o/L·iÍA. aque¿>te¿
¿>iqute.s> L·iave.AS>ant molta de. casisie/u> ¿'ka piev¿¿t la po¿s>i&-ilitat, en que ¿tgui. Jilu-
nyana, de que un dta e./> pot £esi 'la xojvca de.1 c-íavegue/tam; ¿esi-la a/íAund que ale.¿ko/ie.¿
£e¿¿¿n no ¿a aque¿t/> £¿l¿> que ana ¿'e.ntensien, . , N'kem v-i-ote^ de. tan gn.o¿¿e.¿ que ja
no en¿ espanta ne¿.

Direu que som un pesat, però torna a esser hora de dir-ho: és ben necessaria
una acera per poder anar a peu a Sa Tanqueta. Ara que ve s'estiu i fa ganes de passe-
jar a la fresca, els vespres, pels carrers del poble, hi ha qui aniria fins a s'Hos-
tal a prendre un gelat, però tal com està és un suïcidi: a cada cotxe que passa,
que són molts, t'has de tirar dins sa cuneta o perilla que t'agafi. De fet ja hi
ha hagut un parell d'accidents, però no ha bastat, en deuen esperar un de més greu;
i seria una llàstima.

/3 to millón qualcú pe.n/>a que. conve-ndnta panA.an de. co¿e¿> mé.¿ agnadaAte,¿ ¿ que.
aquest Sond anava me.A üé quan pan.lava de. ¿>opan¿>; t ¿A ven-itat. Pen. a¿x.o dinem que.
e.l¿> qui añonen al dlnan. de. la Coopen.atA.va, pen. Sant làldne., dl¿-/Lnutanen del men j on:
üo l aüundant, lamüé. ena üanat, pe.no kl kavla qui pencava que no ko ¿en-la tant ¿l
tonnaven a demanan doeÁesiA OÍA ¿o.cl¿, cune o />l¿ mil dun.o/>, 1 alxJ, va e¿¿esi.: a l'A¿>-
¿emiteu en demananen I eJts> aA¿l¿tent¿ kl entonen d'acond. Com que, ja kavlen pa-it
et dlnan, no va jLen. mal a nJngu, Dluen que. pen t'any qui. ve la -f,e.¿ta ¿en.à mé.s> ¿onada,
pen. ceJLe.Hnan el¿ deu any¿ de vida de ta CoopesiaLlva.
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Allà on hi havia molta gent, també, era al sopar-concurs de Titoieta Ràdio. Mol-
ta gent i molt ben organitzat, ens. digueren. La participació fou nombrosa i pel
que fa a la qualitat ens han dit que els jurats tengueren problemes, pensant fins
i tot en rifar els premis.

¿ncana que. no hi hagué.* ¿opan., a la p/ie.¿entació deJi lliJL·ie de. PlanÀa de. la Pao.
Danesi, aí. flo&¿ d'en Xina, /u. aA¿ÍAtL molía gent i. la p/ie¿entació -¿.ou ien intesieMant
i. atna.cti.ua. Com tamíé va quedat moli AatL¿£eta la gent que. pogué. anón, al concepii.
tini,c del diumenge, a la nit. Llàstima d'hona, le¿ 9'30 del veApna del diumenge,
en qué qui. mé.¿ qui manco pen¿a que. ¿'endemà ¿¿ dilliuu i ja hi. tonna hauest -fLeina.
Repetim que el¿ comentou* del* qui hi a¿¿i¿iisien eJien francament ¿avonaJL·le.*, pesió
el* konoJLL* ¿'han de. tenln en compte, a 1'hon.a d'on.ganitz.an co*e* d'aque*t tLpu*.

Encara que peí poblé a penes en sentin parlar, les eleccions ja són aquí, i ja
hi ha hagut un parell de mítings. Hi ha molt poca animació, gens; no sabem si convi-
dant a sopar hi aniria més gent, o és que no interessa ni convidant a menjar coca
i beure vi. El fet és que no en sentim parlar gens, a nivell d'Algaida, i d'aquí
al dia de les eleccions no crec que s'animi gaire. Hem sentit més vegades la pregunta
de quan canvien el batle, o quan tallen els pins de Ses Escoles, que de les europees.

UN SORD

EL RACÓ DELS LLIBRES
O L I V E T T I . M O U L I N E X . C H A F F Q T E A U X E T M A U R Y

Q U I M MQNZ.Q

Quim Monzó és un dels escriptors cata- una situació diferent (quotidiana a vega-
lans actuals que es'tan més de moda (ença- des» gairebé inversemblant unes altres),
ra que crec que aquest terme no li agra- sempre amb un toc d'ironia que ens arren-
daria gaire), en bona part gràcies al ca constants somriures i, adés i ara,
rotund èxit obtingut amb la seva darrera alguna rialla. Trobam des del nin que,
novel.la: "La magnitud de la tragèdia", a traves duna redacció escolar i sense
la qual obra no ha fet més que convèncer adonar-se'n, ens explica 1 assassinat
aquells que encara no n'estaven (si és de sa mare' fins la notòria d una vege-
que n'hi havia; de la vàlua i creativi- tariana tan convençuda i conseqüent que
tat de l'autor. també ho es sexualment, passant per una

revolució d'electrodomèstics, un crimi-
4bans d'això, A/onzó havia publicat, naj sense motius, l'última sessió d'un

des del 1976, tot un seguit de novel·les cine tronat, una dona misteriosa i bella
("Benzina", "l'illa de Maians"), de re- (especialment les cames), la carta d'una
culls d'articles periodístics ("El dia oona a l'home que s'ha suïcidat per ella,
del Senyor", "Zzzzzzzz...") i de narra- un home de circ que esdevé funcionari
dons ("Uf, va dir ell", "Olivetti, Mou- d'oficina, una pel·lícula que escomia
linex, Chaffoteaux et Maury"). realitat (o a l'inrevés), unes trucades

Amb aquest llibre (que li va signifi- obscenes a un nen de casa bona,-...
car, el 1981, el Premi de la Crítica Com diu la revista nord-americana
atorgat ^er la revista "Serra d'Or"), "Publishers Weekly" referint-se a aquesta
lonzo deixa ben palesa la seva capacitat obra, "llegir aquestes narracions diver-
imaginativa. A cada una de les setze t±aeSl macabres i enèrgiques és una de-
narracions d'aquest recull ens presenta i£cia.

VÍCTOR MULET
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C R O N I C A D E L ' H O M E N A T G E

A D Q N Y A A M P A R O I D O N A L F O N S O

El passât dia 30 d'abril es va despla-
çar a València un nombrós grup d'algaidins
per retre un homenatge a D. Alfonso i
Da. Amparo que durant molts d'anys (1934-
1966) varen ser mestres a Ses escoles
d'Algaida. Després del sopar, en Miquel
Munar, organitzador de l'homenatge, va
pronunciar aquestes paraules:

"Da. Amparo, D. Alfonso, ha arribat
el moment, la culminació d'aquest homenat-
ge que, impulsat per la gent d'Algaida
i la col·laboració de l'Ajuntament, jo
vaig decidir organitzar.

"Es interessant recordar que l'any
34, quan vostè, D, Alfonso, comença la
seva tasca, es troba amb un poble agrí-
cola, un poble que no està abonat per
a la labor educativa, uns temps que no
eren propicis, temps de convulsions i
canvis, temps de guerres i privacions,
temps d'odi i de fam. Per tant ni els
terrenys ni els temps eren favorables als
fruits educatius. I no obstant, quins
magnífics treballs els de vostès! Quina
abundant anyada! Quina tasca més ben
aconseguida! la que van realitzar des
de l'any 34 fins al 66. Avui dia 30/4/89,
després de 23 anys d'haver smebrat les
seves llavors i esperat pacientment la
seva germinació, aquí té, a València,
els fruits del seu afany: alumnes, conver-
tits en homes i dones cabals que han
volgut mostrar el seu agraiment. amb la
seva assistència.

"I, si me permeten, només una anècdo-
ta: preparant aquest homenatge, un dia
per telèfon vostè, D. Alfonso, em va
dir: "Estic molt emocionat perquè després
de tants d'anys el poble d'Algaida encara
m'ha volgut recordar amb un homenatge".
I jo li vull contestar: "Da. Amparo, D.
Alfonso, el poble no els vol recordar,
sinó que encara no els ha oblidat. Segu-
rament li agradarà recordar-ne d'altres
d'anècdotes, algunes d'elles reflectides
a les actes dels temps que vostès exer-
ciren de mestres a la nostra escola i
aquí tenen uns exemplars (tres quaderns
de fotocòpies de les actes) i aquest
àlbum de fotografies d'Algaida.

"1 ara vull cedir la paraula a altres
persones que també han volgut unir-se
a aquest acte. Aquí queda, idò, el meu

silenci que serà paraula en boca del
seu destacat ex-alumne Sr. Pep Manila.
Gràcies.

Aquest és el parlament d'en Pep Manila:

Estimats donya Amparo i don Alfonso:

Deia el poeta :
"Sembla que era ahir,
que dins el misteri de l'ombra florida,
tombais a la molsa,
passàvem les hores millors de la vida.
Faune mutilat,
brollador eixut,
jardí desolat
de ma joventut.
Beneïda l'hora que ma duit aquí,
la font que no vessa, la font que no plora
me fa plorar a mi".

Aquesta elegia no és més que el crit
esglaiat d'un home que contempla impotent
les seves mans buides, per on s'han evapo-
rat sensacions i gaubances, rialles i
vivències arrelades en llur infantesa i
joventut. Aquesta desesperança que l'ànima
plora és la visió d'un món idíl.lic en
el qual s'identifica la joia de viure
amb un temps passat, per desgràcia ja
llunyà, però també s'endevina en aquest
poema l'enyorança d'una manera de viure,
amb plenitud de llibertats, de fruits
culturals i també -per què no dir-ho?-
amb uns béns materials més que assegurats
a fi que 1 'esperit pugui gaudir amb tota
la seva integritat.

Seria molt fàcil transplantar aquesta
recreació poètica, aquell temps en què
nines i nins, avui dones i homes, comença-
ren a ornar el seu esperit amb la claretat
de les primeres lletres, seria molt fà-
cil, repetesc, rememorar les Escoles
Públiques i emmarcar dins elles les figu-
res de donya Amparo i don Alfonso; amb
l'evocació d'una Algaida bucòlica, d'una
Arcàdia feliç, on els infants, nets de
cos i ànima, contents i il·lusionats,
gaudien de l'ensenyament- que els nostres
benvolguts mestres ens impartien amb
dedicació i aprofitament.

Emperò la trista realitat evocada
era ben diferent. L'Algaida de la post-
guerra no tenia, malhauradament, res
de bucòlica ni d'Arcàdia feliç,, Les misé-
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ries espirituals, fruit d'envejes i ran-
cors, de sang i empresonaments, de por
i d'angoixa, afloraven massa sovint als
cervells dels algaidins. La tràgica divi-
sió entre els vencedors i els vençuts
encara no s'havia superat, encara que
també és vera que .les malaventurances
es repartien indistintament entre els
uns i els altres. Si barrejam amb aquest
nefast còctel la misèria física, on el
sobreviure atemptava de vegades contra
la pròpia dignitat de la persona, l'opres-
sió política i intel·lectual, el dirigis-
me fanàtic i religiós, ben aviat visiona-
rem la imatge d'una Algaida exhaurida i
depauperada. I és precisament dins aquest
marc i dins aquell temps on vull fixar
les figures de donya Amparo i don Alfonso,
per a donar a entendre el que han signi-
ficat pel poble i pels seus deixebles.

La primera lliçó que aquest matrimoni
exemplar va oferir va ésser el d'exer-
citar, dia a dia, la dignitat de la per-
sona enfront d'un medi ambient gairebé
viciat. Efectivament, l'elegància física
i espiritual dels nostres dos protago-
nistes, manifesta en tots i cadascun
dels seus actes quotidians, la innata
distinció que emanaven amb el seu compor-
tament, no eren més que el reflex del
seu equilibri interior, el triomf perma-
nent de l'esperit damunt la matèria,
1'expressió patent de que, malgrat 1 'en-

torn social, es pot viure sense abdicar
de les pròpies conviccions. Llavors,
quan es deia, despectivament i amb sar-
casme, "passa més fam que un mestre d'es-
cola", aquest matrimoni oferia a tot
un poble l'exemple pràctic de que la
manca de béns no constituïa obstacle
per ésser un mirall on es reflectissin
les més preciades virtuts de la persona
i un estímul per a les dones i homes
d'Algaida per encarar, amb la mateixa
valentia, les penes i treballs que compor-
ta el pa nostre de cada dia.

Un altre aspecte que vull resaltar del
seu ministeri és el de l'íntima creença,
la fe inextingible en el fet que la cultu-
ra i l'educació podien fer el miracle
d'obrir noves llums a les intel·ligències,
fer més humana la convivència, esborrar
velles renyines. I quan dic cultura vull
expressar que és Cultura en el més alt
sentit de la paraula, o sigui, concebu-
da com un repte front a la intransigèn-
cia i al tancament mental, una actitud
oberta, progressista, que es demostrava
en el conviure diari.

Recordam les lectures que ens suggeria,
la participació esportiva: Quants d'al-
lots ens férem del C.D.Valencia, l'equip
de les seves simpaties, perquè don Alfon-
so era del València!, l'ensenyament del
joc dels escacs que va generar una -afició
prou nombrosa, torneigs i competicions
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i, per damunt de tot, aquelles tertúlies garanties la nostra caminada,
de cafè on, subliminalment, es transmetia Per tot això, pel que representaren
el missatge del diàleg enfront de postures i pel que representen encara dins la
contraposades. nostra comunitat algaidina, amb amor,

I, finalment, la seva tasca com a amb gratitud i, per damunt tot, amb sentit
mestres va ésser la realització més com- de profund reconeixement volem rendir-los
pietà de l'exercici d'un ministeri i aquest petit homenatge, feel expressió
d'una vocació. Quants de nosaltres som dels nostres sentiments, perquè sempre
el que som gràcies a donya Amparo i don puguin tenir present que aquell poble,
Alfonso! Amb la seva docència sembraren avui llunyà dins el temps i la geografia,
les primeres llavors de l'ensenyança, pensa en vostès, els recorda, i els fills
contaren l'esperit juvenil amb les prime- dels nostres fills, de generació en gene-
res inquietuds intel·lectuals i feren ració, mantendrán el foc de la seva re-
ger/ninar els primers fruits de les nostres cordança.
carreres. A tots i per a tots: els que En nom de tots els seus deixebles,
dsprés seguiren el camí de les professions presents i absents, em plau oferir-los
liberals, els que endreçaren la seva ì aquest petit obsequi que simbolitza el
vida per altres entorns, comerciants, nostre afecte.
pagesos, picapedrers, administratius „ t , i , , » , - , , ,
" ë ". . , «. , j A t-^t-t* , Desprès de les paraules d'en Pep Mani-i oficinistes, dones de ca seva, totes , ..r, 1 „ .v c '

im. la, el batle Gabriel Salas va pronunciar
i tots, repetesc, vàrem comptar amb un uneg lea ± ^ ya oferir

 P
una

bastiment, amb un S^rniment educatiu ^ ̂  ¿& ̂  ^^
que ens va fer aptes per iniciar amb

ELS LECTORS ESCRIUEN
Ta una sènie d'anys es enea zi Çnup d'¿spiai d'Algaida que. actu.alm.ejnt ha de.ix.at

de. funcionan.,
Du/iani aquests anys hi ha hagut un gnup d'al,lotes i. joves armi ganes de. -fLeA. ¿eina

i ami il.lusió de. ¿ex. ana tasca social "pendent'' eJt ¿eu temps lHune, enL·iegant-lo
gnatultament ais nins -i nines del po&le. Dic gnatwitament perquè el que. pagaven
els panes bastava sois pen pagan les de./>pe^>e.¿> de. matesu,al, piniu.ie.6, papesi.. .

Aque./>t¿ n¿n¿ ¿ nine.¿ ten-ien al d¿¿¿aiie. un di.a disteni: ¿oAU teÂe., £onu üne,gue.¿
pel¿ caftne-n.^, apiernen co¿e,¿ nove.¿, ap/ten¿en a jugaa. tot¿ jun¿¿ en kanm.onJ,a ¿ e.¿-
timacu.6.

La culnúnacU.0 de. tota aque.¿ta ta¿c.a eJia I'acampada de. I'e.¿tiu on tot¿ el¿ mon¿to/LA
e./> convertien en panjß.J> -i masie.;» d*aqu.eJtl/> n¿n¿ -i n¿ne.A, amU coordinació t pacÀÀnda,
Le.¿ activitats -i e,l¿ jocó començaven cada dematL i. acaüaven eJi veJ>pnj& de. tond; pestò
no pen¿e.u que. allò esta una £e.¿ia ¿en¿e. cap ni pe.u¿. Se. /ie.g-ien pesi une.¿ nonme.¿: a
l'ho/ia de. juga/i, csuJL¿ i. £e./>ta¡ a l'ho/ia de. menjar, ¿Llenci.; a l'ho/ia de. -/Le*, ¿eina,
e-Acuian., nete-jan., ondenan., e.tc. / complien la ¿e.va taúca com a peA.Aone.6 majoiA Haix.
de. la v¿g¿ldnci.a del¿ monitor, com la lloca ¿empie, vi,gtla eJLt> ¿eu¿ pollets,

AfisiiHava eJ, diumenge., e.¿pejwt mé¿ pels pate.s i. padrins que. pels nins. 7 o thorn
s'encaminava cap al campament. L'asuuAada ejiu una ejcplossi.6 d'ale.gni.a on cada fumL-
lia e.s f-onia e.n aßjiacade-S ¿ le.sade.s. Llauois començava l'explon.aci.0 de.1 campament,
e.ls nins ens mostraven le.s tende.s i. le.s &a^uiaque.s alla on downien, e.1 menjador.,
le-S dutx&s, la platja. De.sp/ié.s venta ci diñan, i. s'acalava e.1 cam.pame.nt. els'moni-
tors, de.s de.1 come.ncament del dia, tenie.n un poc de. tni.ste.sa, una tni.ste.sa nonmal
penqué dunani si.s die.s havie.n e,stat &ls pane.s i. ami.cs d'aqueÂls nins i. ana e.ls havie.n
de dei^can.

Pesi, aix.0 -¿ moltes més cose.s que. podsiiem din he. e.scnit aque.stej> quatne. ne.ÌJce.s,
p.e-n -fLe-licitan-los a tots i donan-los ànims penqué, intentin, continúan aquesta tasca
tan guapa i Hen ¿eta. estic se.gtm que, dunani mo£ts d'anys aque.sts nins i nines no
oilidanan els dissalte.s, l&s acampades, el campament d'estiu ni els monitors.

noites gnàcies pen. tot.

JORDI JUAN JAUME
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I EL SOMRIURE S'EXTINGEIX

HOSPITAL DE NIT

-Segui, per favor. No sé el seu nom.
-Em dic Francisco. Jo no havia vengut

mai per aquí, però me digueren que vostè
tallava els cabells. No tene doblers.
Podria arreglar-los també als meus fills?
Seuen allà a l'altra sala.

-Sí, ja ho crec, amb molt de gust.
Com ho vol, Francisco?

-Bastant curts. Al meu fill petit li
haurà de fer una bona tallada, ara pareix
una nina; ja veurà que no parla; de petit
va tenir un accident i el tenguérem en co-
ma tres mesos a Son Dureta. Jo vaig dei-
xar la feina per estar devora ell, no te-
nen mare, i de llavors ençà la vida em
va molt malament.

-Té uns fills ben hermosos i semblen
contents; el deuen estimar molt.

-Sí, són la nineta dels meus ulls.
-Quina edat tenen?
-En Miquelet, set anys, i en Guillem,

dotze. El gran m'ajuda molt a cuidar el
nin, sempre té ànsia del seu germà.

-On viu vostè i la família?
-Ara a l'alberg "Oscar Romero", no

tene feina i no puc pagar la pensió, pe-
rò la setmana que ve viuré a una casa
abandonada que he vist per Santa Catalina
i m'hi instal·laré. I que vengui n'Agui-
ló i gosi treure'm d'allà que em sabré
defensar de manera que sortiré als diaris!

Si fos per jo me seria igual viure al
carrer, però per ells no ho vull de cap
de les maneres. Puta misèria!

-Els estima de debò. Conseguirá el
que vol. Ara vostè ja està arreglat,
pot asseure el petit. Li tallaré els
cabells de forma que la ferida del cap
quedi dissimulada.

-Sí, gràcies. No li agrada que els
altres nins el mirin amb insistència i
facin comentaris. Li puc demanar un favor?
Vostè que deu tenir relacions, sabria
d'alguna feina que em permetés al mateix
temps cuidar-me d'en Miquelet?

(Puta misèria !)

CATALINA MAS TARCA
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NOTICIARI DE L'OBRA CULTURAL
Activitats de l'Obra Cultural

Dia 11 de juny, excursió a Cala En Gossalba, a la península de Formentor, prop
de Cala Murta. Es una passejadeta.

Diu Mossèn Costa i Llobera referint-se a una de les cales de Formentor:

...Oh dolç estatge de bellesa i pau!

Un aquí troba la llum més clara,
les colors vàries de to més viu;
pura delícia de tot s'hi empara,
i sol o lluna mostrant la cara,
tot hi somriu...

Excursionistes a La fiale.

z s. Plaça ei jja ¿e la Fpsta del Llibre,
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Excursió en barca

Ja fa uns anys que per al mes de
juliol organitzam una excursió amb barca.
Les d'anys anteriors tengueren molt
d'èxit -Cabrera, Sa Dragonera-. Per en-
guany, hem pensat fer-la per les badies
del Nord de Mallorca, amb el següent
recorregut:

Port d'Alcúdia - Cap des Pinar -
Platja de Formentor - Cap de Formentor
- Platja des Coll Baix - Port d'Alcúdia.

Com que hem reservat tota la barca
per a nosaltres, caldrà arribar a un
mínim de 80 persones perquè l'excursió
es pugui realitzar. Per això, apuntau-vos
a Catalina Martorell (Tel. 66.52.61)
abans de dia 25 de juny. El preu serà
de 1500 Ps (autocar+barca), i vos pregam
que pagueu les places en el moment d'a-
puntar-vos.

fiaria de la Pau Janer en. la presentació
del seu llibre "Els ulls d'ahir".

CcLf» ¿e
v Tov-î eíxtd^

i
I

COJP dies Pcntíur
/

?°í Alc /̂ / '
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N O T M D A R T

Lamazares. Sala Pelaires. Palma.

Pintura. Objectes. Grup homogeni que
sembla respondre a plantejaments .bastant
meditats. Els materials triats com a su-
ports (cartons, posts) contribueixen ac-
tivament a la resolució de l'obra. Llàs-
tima del vernís.

Dolores Sampol. Círculo de Bellas Artes.
Palma.

Pintura. Figuració amb clares conno-
tacions transvanguardistes. Ens sembla
veure una certa rigidesa a la forma i
eclecticisme de fons.

Fornés. Galeria Beam. Palma.

Pintura. Amb el mateix de sempre pre-
senta una espècie de monotips molt inte-
ressants. El CAVALL (fragments) és una
obra resolta que demostra que aquest ar-
tista, si vol arriscar-se, encara pot
oferir qualque cosa sorprenent.

Sergi Aguilar. Galeria Altair. Palma.

Escultures. Es impressionant el sentit
de l'espai que té aquest artista. Arriba
a l'essència de la forma.

Pere Ignasi. Sala d'exposicions de la Ban-
ca March. Manacor.

Escultures. Utilitza el vidre com
a material. Formes suggerents, atracti-
ves. Analitzant l'obra, sense tenir en
compte el material, entenem que un major
aprofundiment en el concepte purament
escultòric de la forma contribuiria a de-
mostrar que aquest és 1'objectiu perse-
guit, a la vegada que es deixa la matèria
en el seu lloc, com un mitjà que és.

Joan Duran. Ses Fragates. Cala Bona.

Pintura. Mantenint l'estructura del
paisatge, subjectivitza el color i li dó-
na la seva empremta particular, inconfu-
sible. Imaginam la dimensió que arribaria
a adquirir aquesta obra si es 'treballàs
en formats de major tamany i deixant
alguna encletxa per a la sorpresa.

Miquel Segura. Bacchus Pula. Son Servera.

Pintura i ceràmiques. En Miquel desen-
volupa una pintura rabiosament actual.
Ens agrada especialment l'agilitat del
tractament de la matèria i el sentit de
l'espai. Pensam que no té necessitat de
recolzar-se en motius visuals els quals
en alguns casos 1'única cosa que aconse-
gueixen és distreure; si els eliminas,
guanyaria en profunditat, seria menys
actual però més personal. Les ceràmiques
són austeres i sense tòpics, transmeten
la serenitat d'obres orientals.

Rafel Adrover. Byblos. Palma.

Pintura. Aquesta obra ens trasllada
a altres temps, ens recorda els paisatgis-
tes de l'escola de Barbizon. Aquest artis-
ta treballa amb extraordinària netedat. A
les seves petites notes hi veim detalls
de gran interès i exquisitat.

Pere Quetglas "XAM". Sa Llotja. Palma.

<Pintura. Gravats. Mostra antològica
que repassa anys i anys de la feina d'a-
quest artista. Evidentment l'obra segueix
l'evolució natural, tranquil.lament, apa-
ciblement, sense sorpreses ni retgirons.
Les obres del 89 'ens semblen una mica
forçades.

Plessi. Palau Solleric. Palma.

L'artista presenta uns treballs on in-
tervenen elements més o menys nous (neó,
vídeo, so) dins els ambients artístics,
tot al servei d'una idea, d'un concepte
que ofereix a nivell de proposta uns
resultats dignes de considerar t és un ca-
mí que s'obri.

Llorenç Ginard. Molí d'En Xina. Algaida.

Escultures. Dibuixos. Treballs expres-
sionistes, rotunds, de gran força. Llo-
renç aporta, amb les seves obres, uria sen-
sació de plaer. Dinamisme interpretatiu.
El veim a una passa d'entrar a figuracions
allunyades de referències concretes
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Riera Ferrari. Galeria Génesis. Barcelona.

Pintura, objectes. En aquesta • nova
galeria Riera Ferrari presenta la seva
obra. L'endemà de la inauguració hi havia
tres obres venudes, concretament les
números 10, 27 i 25. No acabam de compren-
dre el significat d'aquesta obra que, en
conjunt, ens enrevolta d'una atmosfera
decadent, frívola. Els materials arbitrà-
riament conjugats (especialment unes
planxes de metacrilat) són presents a
l'obra, però no són elements que l'acti-
vin. Pareix un acaramullament d'objectes
per aconseguir una apariencia ambiental.
Dins certs nivells de burgesia de nou
encuny pot encaixar aquest missatge, pot-
ser sigui per allò de la fi de segle i
de mil.leñari.

Miquel Barceló. Galeria Dau al Set. Bar-
celona.

Pintura, dibuixos. Notes d'un viatge
a Malí. Ja vàrem tenir ocasió de veure
l'exposició de l'any 87, "Barceló a Barce-
lona", a Barcelona. Aleshores ens semblà
una obra directa, sense pal·liatius.
Barceló ha trobat la clau, que intui/n
que és tan simple com autèntica. Allò
que hem vist ara a Dau al Set és, senzi-
llament, impressionant. Vàrem cometre

l'error, greu error, de ser la primera
visita que realitzàrem t després de Barce-
ló, veure exposicions és un exercici molt
dur. Tant d'intel.lectualisme, tanta pe-
danteria, tant de contingut, tanta comè-
dia... Barceló-ho fa pols tot, sense re-
volucions, sense agressions, sense res,
ÉS ELL.

L'art, la seva necessitat i la seva funció,

Pensam que tant una cosa com l'altra
(necessitat/funció) han' de començar i
acabar al mateix artista. Un altre enfoca-
ment dirigit específicament a una/es fi-
nalitat/s ja és una altra cosa. L'obra
que vagi sorgint com a conseqüència d'a-
quest plantejament, connectarà amb perso-
nes que no vegin en aquestes expressions
material de consum. Naturalment és difícil
entendre aquest assumpte des d'aquesta
òptica, quan existeixen "art consulting",
fires, especuladors, etc. I sobretot quan
es presenten certs artistes com si fossin
toreros: "triomfador a la fira de...",
certs mitjans de comunicació entren de
ple en el joc (ells sabran el perquè)
i fan apologia del tema i creen opinió.
Preferim veure-ho a partir de la persona
com a origen i com a fi, en clau d'uto-
pia.

: ! VATSARI

Aquest és el grup de quintos nascuts el 36 que es reuniren al voltant d'una taula

per recordar temps passats.
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EL RACÓ DEL GIN E
SON D'ACTUALITAT

-El passat dia 23 de maig la pel·lí-
cula "Gringo viejo" (USA) va tancar la 42
Edició del Festival de Cannes, en el
qual va obtenir la "Palma d'or" el film
nordamericà "Sexo, mentiras i -cintas
de video", dirigida pel novell Steven
Sanderbergh. El mallorquí Agustí Villa-
ronga, que va presentar la pel·lícula
"El niño de la luna", no tingué una aco-
llida massa favorablet de fet, no figurà
en la llista de premis.

-A la 33 convocatòria del Premi Sant
Jordi de cinema va resultar guanyadora
la pel·lícula "Remando al viento" de
Gonzalo Suárezt el premi a la millor
pel·lícula estrangera va esser per a
"Bird" de Clint Eastwood, que encara
no hem pogut veure a les nostres sales
de cinema.

-Meryl Streep, protagonista de "Un
grito en la oscuridad", pel·lícula basada
en fets reals on 1 'actriu interpreta
un paper amb el qual ha guanyat el premi
a la millor interpretació femenina a
Cannes. Possiblement la podrem veure
aquest mes a Palma.

-Woody Allen, Scorsese i Coppola han
dirigit "New York Stories": cada un d'ells
ens conta una història protagonitzada
pels seus actors habituals. Aquest film
va esser presentat per inaugurar el recent
Festival de Cannes.

LA PEL·LÍCULA DEL MES

EL NIÑO DE LA LUNA

Es quasi una obligado parlar d'aques-
ta pel·lícula ja que, com sabeu, Agustí
Villaronga és mallorquí i possiblement
un dels directors amb un estil més perso-
nal del cinema actual, encara que les
seves històries puguin semblar estranyes
i males de pair. L'argument gira entorn
d'una llegenda africana que conta com
una tribu espera l'arribada d'un déu,
encarnat per un nin blanc: el fill de
la lluna. David, un nin europeu, creu
que ell és l'elegit i que s'ha tfè complir
el seu destí.

La pel·lícula és una producció de
Julian Mateos (Los santos inocentes) i

l'equip tècnic és pràcticament el mateix
que a "Tras el cristal".

Com a mostra de la "marxa" d'aquest
director vos direm que actualment ja
prepara la seva tercera pel·lícula basada
en una novel·la de Mercè Rodoreda "La
mort i la primavera".

RECQMANAM QUE VEGEU

SIN PISTAS
-Tom Eberhart dirigeix a Michael Cai-

ne i Ben Kingsley que interpreten a Sher-
lock Holmes i Watson en una divertida
història d'intriga, típica del famós
detectiu, amb la diferència que ens pre-
senten Watson com el vertader cervell
de la parella i Holmes com un actor pagat
per l'anterior que seria capaç d'ofe-
gar-se dins un tassó d'aigua.

INSEPARABLES
-Presenta la relació entre dos bes-

sons dedicats a la ginecologia, on l'apa-
rició d'una dona provoca una situació
conflictiva entre els dos germans.

Es tracta d'una pel·lícula bastant
densa, on el director, David Cronenberg,
crea un ambient claustrofòbiCf -tant pels
personatges com pels espectadors; mal-
grat això, recomanam que la vegeu.

BAJARSE AL MORO
-Darrera pel·lícula de Fernando Colo-

mo interpretada per Verònica Forque i
Antonio Banderas. Està basada en l'obra
de teatre del mateix títol que tant d'èxit
va tenir fa un parell d'anys.

Agradarà a aquells que només vulguin
passar-s'ho bé.

S. A. M. •



Es SAIG il5

EL RACÓ DE LA M Ú SICA
ACTUACIÓ DE SA BANDA CALDERQNA

Sa Banda Calderería va actuar el passat
dia 7 de maig a Son Garrió amb motiu
de les Festes.

L'actuació va quedar bé i la gent
de per allà es va entretenir molt, tant
amb el show de Sa Calderona com amb la
bona música del grup La Guia (abans La
Guia del Ocio).

Sa Banda Calderona va millorar bastant
en la part de coreografia, més estudiada
que en passades actuacions. En general
varen donar el nivell que acostumen,
amb qualitat en veus i fent tot un muntat-
ge que resulta bastant divertit.

. Per altra part, estan preparant un
pòster que creim que quedarà bastant
bé, d'acord amb la linia distesa que se-
gueix el grup. Suposam que aviat en podreu
veure alguns de penjats.

ACTUACIÓ DEL GRUP D'EN BI EL MAJORAL
El dia 19 de maig el grup d'en Biel

Majoral va fer un recital al teatre de
l'Escola de Magisteri, amb la col·labora-
ció de Jaume Amella i Ferran Martínez.

Va ser una actuació molt notable,
amb els errors normals en un grup aficio-
nat que, a més, assaja poc, però fou

una festa encantadora i irrepetible.
Una música i un ambient que només es
podia trobar allà.

En Biel va cantar el repertori de
cançó popular, tant tonades de feina com
cançó de principis de segle i xeremiades.
Per la seva banda, en 'Jaume va cantar
i. contar romanços del Principat, alguns
d'ells de la seva pròpia collita. Actua-
ció molt destacada, amb un gran acompa-
nyament per part d'en Ferran. Un alt
nivell, amb una música que només en Biel
i en Jaume ens podien oferir.

D ISCOGRAFIA
Aquest mes vos recomanam un disc d'un

grup mallorquí "Harmònica Coixa Blues
Band", que porta el mateix títol. Es
tracta d'un disc del més pur blues, molt
ben aconseguit i engrescador en escol-
tar-lo.

Magnífica l'aportació vocal de n'Èrroll
Woiski i Debora Carter. Hi ha peces rares
i també clàssics del blues. Destacaríem
títols com "Big Boss Man", "I Feel so
Bad", "Dona-m'ho Nina" o "Boogie en C".
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avui i

LES NOSTRES
POSSESSIONS

S O M C Q L L V E Í :

El topònim d'aqueixa possessió està
format per la partícula Son -contracció'
de ço d'en- i el llinatge català Coll,
derivat del llatí "collis" de significati
topogràfic equivalent a "pas entre munt.a-¡
,nyes". Està situada al Quarter II i con-
frontava abans de les darreres desmembra-!
cions, que tengueren lloc a partir de.
l'any 1952, amb el Camí Vell de Porreres;
i terres de Son Coll Nou a tramuntana;
a llevant amb Sa Mata Vella; a migjorn
amb Albenya pel Puig d'En Bord; i a ponent
amb Castellitx de la Pau i altres esta-
blits. Per aquell temps-a principis dels
anys 50- l'extensió de la possessió era
de més de dues-centes quarterades.

Pel cadastre de l'any 1603 hem pogut1

esbrinar que era propietat dels següents
germans Coll -d'aquí el topònim-: Felipt
Coll, que tenia valorada la seva part.

en 1000 lliures; Antoni Coll "per la
sua possessió i lo que ha donat a sos
germans" 3600 lliures; i Miquel Coll,
que devia tenir la part més gran, o més
valuosa, ja que li estimaren en 4800
lliures. Al llistat de rendes anuals
corresponent a l'any 1626 hi figura Anto-
ni Coll de Son Coll amb una renda de
400 lliures.

Pel llibre de Jeroni de Berard, de
l'any 1789, sabem que Son Coll produia
blat, vi i hotalissa. Aleshores era pro-
pietat dels cavallers ciutadans Marto-
rell i Santandreu i que estava dividit.
Per tant j ja s'havia feta la partió dels
dos Son Coll, que segons relaten fonts
orals degué tenir lloc ara fa uns 420
anys.

A la petita història del nostre poble
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Pere, hereu de les cases i 30 quarterades
de terra, i Xim de Son Coll, hereu d'al-
tres 40. quarterades.

Els estadans més antics de què tenim
coneixença foren l'amo'n "Rossinyol" de
Montuiri, durant l'estada del qual succeí
un fet luctuós a la història de la posses-
sió- amb la mort d'una figueralera a causa
d'un tret d'escopeta disparat per un
nét de l'amo. Després hi va habitar l'a-
mo'n Martí de Son Coll per espai de prop
de quaranta' anys, fins que deixà pas
a l'amo'n Biel "Rabent" que de l'any
1951 al 55 habità com estada els darrers
anys la vida quotidiana de les cases
de Son Coll Vell.

Les cases de Son Coll Vell formen un
harmoniós conjunt amb les de la veina
Son Coll Nou, situades esquena-paret
i dalt d'un turó, com quasi sempre, que
domina tota la contrada. A principis
del segle actual degueren ser objecte
d'una reforma, al manco a la part de
façana exterior; això ens ho fa deduir
la presència de finestres balconeres més
grosses que de costum i dotades de persia-
nes. Actualment també s'estan reformant
a l'interior, sobretot a la cuina que
ha perdut la seva antiga fesomia. Estan
bastant deteriorades pels anys, degut
principalment a que ja fa un quart de
segle que resten deshabitades.

Vora el portal, forà hi ha la primiti-
va capella, amb l'escut nobiliari dels
Danús i la data gravada que correspon
a l'any 1859 (vegeu fotografies), que
si no és la de la seva construcció deu
ésser per una reforma del temps que l'es-
mentat canonge Danús en fou propietari.
No fa massa anys, visitant Son Coll Vell
amb motiu d'una excursió ciclista, encara
poguérem veure restes d'estoles, capulíes,
ruquets, etc. dins una caixa mig menjats
per les rates. A un lateral de les cases,
encarat a migjorn, un petit porxo prote-
geix l'accés al primitiu celler, avui
tancat amb porta metàl·lica per arrecerar
el tractor i altres ormejos per conrar
la possessió. Vora aquest celler hi ha
una semi-clastra que dóna pas a sa boal,
que en temps de l'amo'n Martí, per exem-
ple, donava aixopluc a 5 o 6 bísties
de càrrega. A la mateixa clastra es troba
l'escalonada d'accés a l'antic cup de
fer vi que, donada la seva grandària,
ens fa pensar com devien ésser les vinyes,
en temps primer de Son Col] Vell, Vora

¡aquest cup hi ha un aljub amb doble cámara
¡interior, on, segons una contarella popu-
; lar, una filla de la possessió hi tenia
amagat el seu estimat, que no devia ésser
massa ben vist pels pares de la joveneta.
Els sestadors estaven situats a una pietà
abans d'arribar a les cases i servien
de refugi, en temps de l'amo'n "Rabent",
a una guarda de més de cent ovelles. '
Altres dependències situades subaix les
cases són les soils de porcs i una més
moderna vaquería, avui en desús i en
mal estat de conservació'.

I
A les terres de Son Coll Vell no hi ha

cap font natural, malgrat estar enrévolta-
da d'altres possessions amb antics qânats;
però sí hi ha un pou antiquíssim, que1

j abans era públic, situat a un eixample
d'un camí que provinent de Sa Mata Vella
i travessant la possessió per baix de
Ses Pietés menava a Castellitx de la

; Pau. Tampoc no hi ha cap talaiot conser-
vat, però sí hi ha signes que denoten
la seva existència en temps primer, encara :
que només sigui per l'existència del
topònim i les restes d'un caramull de
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hi figuren dos fills d'aquesta possessió
que ocuparen el càrrec de batle. Foren
Antoni Coll i Miquel Coll: el primer
en dues etapes els anys 1598-1599 i 1602-
1603; i el segon amb la mateixa caracte-
rística els anys 1610-1611 i 1616-1617.

Al segle passat la possessió va pertà- %"
nyer a la família del canonge Danús i
posteriorment a la família Landívar.
De quan era propietat dels Danús, d'ascen-
dència santanyinera, hi ha el testimoni
d'una carta enviada pel pintor Faust
Morell (1851-1929) on relata al canonge
Danús que no es mourà de Son Coll Vell
fins que a Ciutat no mancabi l'epidèmia
de còlera que aleshores patia.

Dels Landívar passà a la coneguda fa-
mília Cladera i amb aquests comença,
a principis del segle actual, la histò-
ria més recent de la possessió: per aquest
temps la possessió era propietat de dos
germans Cladera del Puig de Sant Pere i
d'una germana fadrina. L'únic amb descen-
dència fou Joan que deixà la seva part
de possessió al seu fill Pere Cladera,
militar de professió, que també heretà
la part de l'oncle. En canvi, la part

de la tia fadrina fou rebuda en herència
pels frares de la Missió. Aquesta darrera
part comprenia les 20 quarterades corres-
ponents a Es Figueral, tocant al Camí
Vell de Porreres, que foren les primeres
en establir-se quan devers l'any 1952
l'esmentat Pere Cladera volgué reunifi-
car Son Coll Vell comprant l'herència
dels frares; però no ho pogué pagar i
va procedir a la venda en establits d'ex-
tensió variable d'una a quatre quartera-
des. Posteriorment, l'any 1955, la seva
economia degué anar de mal a pitjor i
es va veure obligat a vendre tot Son
Coll, quedant de la següent manera: les

^ cases velles i 45 quarterades foren adqui-
£ rides per l'amo'n Guillem Vila "des Ser-
g ral", que abans ja n'havia comprades 20
en dues etapes; al mateix temps el seu
germà Miquel Vila es quedà amb unes 35
quarterades, 10 a "Es Pinar" i 25 vora
"Es Serrai d'en Cortei". L'estada que
hi havia quan succeí la desfeta, l'amo'n
Biel "Rabent", també es quedà amb 16 quar-
terades per anar-se'n de la possessió.
Avui la part que fou comprada per l'amo'n
Guillem i augmentada amb el "Camp de
Sa Mata" --segregat de Castellitx de la
Pau- s'ha repartit entre els seus fills
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pedres situades a un garrigó, prop del la possessió. Diuen així:
talaiot de Son Coll Nou. Això. ens fa Ses oerdin«, H* , - Q r n
pensar si devia formar part d'un poblat L'n SPZ£ K¿£r?"
sxtuat prop del turonet on actualment només les poden tirar
h! ha les cases d'ambdues possessions. un pic, ± Lcara al vol.

Direm' adéu a Son Coll Vell amb uns
mots del cançoner popular referits a Text i fotografies:

MIQUEL SASTRE "PIOLET"

PLUVIÒMETRE

Les pluges corresponents al mes d'abril
varen ser de 49'1 litres. Pel que fa
al mes de maig, hi ha hagut bastants de
dies ennuvolats i amb amenaça de pluja,
però al final els resultats han estat
més bé pobres. El total ha estat de 19'5
litres.

« ^

téjyÙAAMÂâ-nfmwwfv^
* é * • *
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PINA
Me'n record com si fos ara que es torrent ja corria a les totes i duia aigua

fins ben entrat l'estiu i "pel gost" també feia una bona ploguda en el moment oportú
perquè els esclata-sangs, sinó sentien una bona amaror dins el "gost", no gosav/en
sortir quan era s'hora. Me'n record que menjàvem cireres i bons melons i, quan anàvem
a ses "metles", no mos hi posàvem per una dotzena de sacs. I ¿ què en direm d'anar
a garbejar o d'anar a batre amb aquell sol que torrava es cul a ses llebres i. que
no minvava gens fins que se ponia, i que de vegades, quan ja només faltava que fes
una mica de vent, tenia colondres" a no fer-ne gens en tot lo dia i havies de quedar
embadalit, forca en mà i mules tretes, esperant acabar el que ja tenies començat?.

Sí, ho dic i ho repetesc: no fa es temps que toca, així plou com fa sol, com
fa vent o s'ennigula. I dic jo: ¿quina culpa tenim els joves de que faci més sol
i plogui manco els mesos d'abril i maig que fa vint anys i que tampoc faci fred
ni el gener ni el març? Noltros no hem pregat' a ningú perquè això passi i si passa,
és un poc culpa de tots, tant vells com joves. Jo només sé que s'altra dia vaig
anar a cercar caragols i en vaig trobar una bona bossa i que me sortien per alt.

Culpa, el que se diu culpa, l'han de donar als que fumen i tiren les llosques
a part o banda que no és dins el cendrer i, és clar, llavors pren l'herba, la mata
i , per acabar, els arbres bons i així mos fotem tots, fins i tot els caçadors que
ja tenen abastament en trobar conills que no portin cap de les moltes malalties
que apareixen per ells. Què passa doncs amb els fumadors? Passa que qui no fuma
té picor i qui té picor es grata o talla pins i els crema perquè si no es creme
tanmateix es corquen i no serveixen per res.

Es la nova moda de l'estiu: gratar-se davall un pi; quants més n'hi hagi que
se gratin més pins es podran arribar a tallar i llavors, per falta de pins, tote
hom cercarà albons per estar a s'ombra. Ni pins a plaça ni a ses escoles: són mal-
sans. En lloc de pins, garrovers. La culpa, idò, com podem veure, és dels fumadors,
dels qui es graten i del jardiner que se li va ocórrer la feliç idea -de sembrar-
los. On és ara aquest jardiner?.

No és temps tampoc d'anar passant pilotes flue no arriben enlloc. A Algaida s'està
plantejant un problema que també ens pot afectar a noltros, un problema de picors
que només es pot solucionar, apart de amb una bona pomada, amb un parell de destrala-
des que evitin que es torni a repetir' mai més aquest ditxós assumpte. Igualment
podríem fer amb les pedres del pati: si les llevassin i emmoquetassin a damunt no
hi emportaria embenar genolls i posar-hi mercromina a les ferides fetes en caure.

Per trobar solucions radicals no hi emporta ésser molt sabut, basta simplement
ésser fumador o tenir una destral esmolada i ganes de fer-la ballar. I dic jo: si
és tan senzill el remei, com és que no han començat a tallar els pins abans? Acabats
els pins, el més segur es que també s'acabassin les cuques i, mortes les cuques,
no hi hauria ni picor ni bosses ni focs i, segurament, tampoc fumadors. Tots viuríem
feliços dedicant-nos a collir margalidetes i fer ramellets per posar dins tassons
de vidre que adornin les aules i recordin un poc el que és la natura als al.lots.Men-
tre, per plaça s'hi poden posar jardineres estil carrer Colom de Ciutat, on posar-
hi brotets de murta o geranis ben protegits amb "rejilla" o fermats per baix amb
cadenes de ferro i panys de maleta perquè no els se'n duguin. Solucions no en falten
i , a més, el dia de la revetlla no hi haurà por de que els coets en cremin cap
i esdevengui una desgràcia. Tot són "pegues " o tot són solucions;depèn de 'que un
ho miri segons més li convengui.

Què passa amb els motorets descontrolats i amb els motoristes renouers? Com és
que no es prenen també mesures dràstiques i radicals amb ells?- Què passa amb la
circulació per dins plaça que no permet casi passar ningú amb un mínim de seguretat?
què passa amb els camins i tantes promeses fetes sense complir que es mantenen any
rera any com qui aguanta un vell dins ca seva esperant que un dia despertarà a J'altr
món i noltros despertarem també amb mil duroa més dins la butxaca? Què passa, en
una paraula, amb les subvencions que tant costen d'amollar perquè en pic que s'han
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donat són altres que fan sonar els doblers segons, el so que més els convé? Què passa
a Pina. que no veim un trist local per noltros, encara que no varen faltar promeses?
El volen fer a Sa Font, doncs que el facin, però que no es facin enrera o no el
faran mai. Què passa amb la pista poliesportiva? Quants d'anys han de passar perquè
s'aprovi una trista xarxa per tancar-la, o amb les casetes pels jugadors, i així
podríem repetir la llista número darrera número d'aquesta revista; i, encara que
ja tenia intenció d'acabar no vull fer-ho sense anomenar i recordar el deplorable
estat del bus de Pina que roman arraconat a una trista vorera comprovant com tothom
fa de no veur'l , com si d'una pesseta pogués tractar-se. De moment, el Seat 127
ja l'han retirat i estava per darrera d'ell. És prest per donar enhorabones.

Ho dic ben de veres: no vull concejais de Pina que han d'anar a plorar a un batlle
una trista millora que s'hagi de fer, o els doblers per unes festes on ni tan sols
hi ha coets ni donen per dur actuacions d'una certa dignitat o categoria. Exel.len-
tíssim ajuntament no mos ne falta, el que sí falta és un ajuntament més del poble
i pel poble. Sobren els títols i els honors quan aquets no es mereixen.

Durant aquest mes hem pogut veure a Pina un focus de brutícia menys a la vorera
del camí del cementiri, malgrat que això no lleva que encara en quedin molts d'al-
tres. Hem vist també l'escala de dins el mateix nuu de les seves bolles de pedra
així com de part de l'arrambador al temps que comprovam com les palmeres i altres
arbrets allà sembrats no arriben a arrelar. Hem deixat de veure, com ja hem dit
el que devia ésser, suposam , un cotxet vermell i que va deixar de ser-ho després
que una gruixada paret se li posà al davant. Hem vist un camí de Son Bou engravillar
quasi de bell nou mentre també en veim d'altres on de la grava que un dia, ja fa
molts d'anys, hi dugueren uns bons senyors pel seu compte, hi neixen tomatigueres;
i, per acabar, ens vàrem assabentar de la gràcia que varen fer un vespre dins Can
Garrover els aprofitats de torn i que els ha duit a instal·lar una alarma per evitar
que es pugui tornar a repetir el fet.

Ara que hi som a temps, vull fer constar el bon estat de salut dels nostres pins
de plaça, el que fa suposar que per ara no perilla la seva vida per culpa de picors
que afecten als altres i, pel que a ells respecta, encara que no tenguem coets a
bastament ni altres focs d'artifici un any més ens podran servir per fermar la gran
traca de fi de festa, que tan popular s'ha fet ja entre noltros.

Un no pot menys que sentir-se' crític amb els nostres representants; i més quan
arriba l'hora de tornar votar (siguin eleccions europees o nacionals, tant dóna)
i tornes sentir la mateixa cançoneta de fa dos anys que encara no se t'ha oblidada,
mentre em sembla sentir, per un instant, una altra vegada el gustet tan bo del mosca-
tell, de la coca o de les galletes que repartiren per guanyar adeptes. L'única pre-
gunta que ara me faig és: Què hi haurà aquesta vegada per berenar? Perquè, com és
natural, el contingut és el de menys, el que interessa per damunt de tot és la for-
ma i més quan amb aquesta es pot omplir el gavatx.

GUILLEM ANDREU
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ESPORTS
que ens va guanyar; però
el pitjor és que en el se-
güent partit ja no es
presentaren; per -tant, co-
mença a fallar gent de
la plantilla, com pertot a

final de temporada, però
amb la bona campanya que
estaven fent, és una llàs-
tima espenyar-la al final.
Aquests són els resultats:
Algaida-Constància 3-2
Algaida-Cormoran 1-4

INFANTILS .
Han jugat la Copa Pre-

sident pel sistema de lli-
gueta amb el Montuïri, La
Salle de -Manacor, Ses Sa-
lines i Porreres, 4 equips
molt forts. L'Algaida, que
ara té 1'ex-entrenador dels
juvenils, n'Andreu, també
es troba molt fort. Però
qui pareix que guanyarà
és el rtontuïri, que enguany
s'ha trobat amb un gran
equip d'infantils; així
i tot l'Algaida, encara

FUTBOL

Només queda un equip ju-
gant encara la lliga,
els alevins, als quals no-
més els resta un partit.
Els infantils s'esforcen
per poder guanyar la Copa
President. Juvenils, benja-
mins i grans ja han acabat
les seves competicions.

BENJAMINS
Han jugat sa lligueta

per quedar campions de Ma-
llorca, però s'ha demostrat
que els tres equips dels
grups de Palma són supe-
riors als dels pobles, on
el millor ha estat l'Al-
gaida. Era molt difícil
poder-se classificar, però
més ho és si, segons diu
en Biel Metier el seu en-
trenador, "s'acovarden da-
vant els equips que demos-
tren un poc de qualitat";
de totes maneres, han fet
una gran campanya, i han
quedat entre els dotze
primers de Mallorca, que
no és poc. Aquests són els
darrers resultats:
At. Rafal-Algaida 2-0
Algaida-Campos 3-1
Sta. Catalina-Algaida 5-2
Algaida-Sallista 1-3

Ara s-'ha de jugar al
camp de "San Fernando" un
partit entre la selecció
de jugadors dels sis equips
que quedaren campions
de grup i dels que quedaren
segons; en aquesta darrera
s'hi presenten dues figures
de l'Algaida: en Pere Min-
dona i en Toni Llaneras
"Suredí". Com veis, aquest
seleccionador sap triar.

Enhorabona, al.lots.

ALEVINS
Després d'haver perdut

un partit de cinc jugats, Equip dels benjamins de l'Algaida, un dels millors equips

vengué a Algaida el líder

que fos golejat en Es Por-
rassar, va empatar en
Es Revolt. Llàstima que
ara haguem d'estar pendents
de derrotes d'altres per
poder-nos classificar.
Algaida-Montuïri 0-7
Algaida-Ses Salines 4-0
Algaida-La Salle Man. 1-1
La Salle Man.-Algaida 3-2
Montuïri^Algaida 1-1

JUVENILS
Ja vàrem dir que els

era difícil poder classi-
ficar-se, però no ens
esperàvem un resultat
final global de l'elimina-
tòria d'un 14-3 en contra,
que és justificat si tenim
en compte que la meitat
dels jugadors que l'Algai-
da va utilitzar eren infan-
tils.
Partit d'anadat
Algaida-Sta.Catalina 2-6
Partit de tornada:
Sta. Catalina-Algaida 8-1

de Mallorca en aquesta categoria.
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Ja han acabat la tempo-
rada i ho han fet en cin-
quena posició, que no
està malament; i si no
hi hagués hagut lesions
de tanta importància com
hi va haver ni tants d'àr-
bitres en contra, l'Algai-
da hagués pogut ascendir
a l'enyorada categoria de
Regional Preferent. Espe-
rem que l'any qui ve hi ha-
gi molta més sort, perquè
plantilla no en falta, i
crec que ajuda del píblic
també en tenen; per tant,
l'any qui ve ha d'ésser
l'any de l'Algaida. Enho-
rabona tant a jugadors
com a directiva per la bo-
na campanya realitzada.
Darrers resultats:
Algaida-Sineu 3-0
Cafetín-Algaida 0-4
Algaida-Xilvar 2-1

ESCACS

No pogueren aconseguir ni
en Miquel Oliver ni en Xis-
co Oliver "Torres" anar a
formar part de la selecció
balear, però evidenciaren
un gran nivell ja que de
sis punts possibles en
tregueren 3 i 3'5 respecti-
vament, cosa que dem.ostra
el bon nivell dels escacs
a Algaida i que no hem
d'enyorar a n'Hugo Gallen,
un gran jugador que per
motius de treball ha hagut
d'anar a Palma.

CICLISME

La pujada a Cura orga-
nitzada per Can Mulet ha
sofert un retard degut
al Campionat de Mallorca
en carretera per aficionats
on està realitzant un
bon paper el guanyador de
la pujada a Cura de l'any
passat en Jordi Salas.

La carrera queda per
dissabte dia 1 de juliol;
nots filf que RS vulguin

apuntar han
Can Milet.

de dir-ho a

FUTBET

Ja ha començat el II
Torneig de futbet d'Algaida
amb molta polèmica degut a
que l'organitza s'Ajunta-
ment i fan pagar 10.000
k per equip, cosa que
no pareix molt aconsella-
ble, encara que si acaben
el torneig amb• normalitat
es tornaran A.OOOfc.

En aquest torneig hi ha la
participació de 8 equips
entre els quals destaquen
.els Viatges Primtours
(campió vigent) i Ses
Regates (antic Can Mulet),
segon classificat l'any
passat. Aquests són els
resultats de la primera
jornada:
Interviu-Milan Boys 3-3
Magic Sol-Gal Dimoni 8-2
Ses Regates-Equipo A 7-1
Club Mavi-Primtours 2-1

GABRIEL BIBILONt

Sebastiana Serverà Ballester Gabriel Salas Capellà.
Ens va deixar dia 8 de maig Morí dia 9 de maig i tenia
als 80 anys. 74 anys.

MOVIMENT DEMOGRÀFIC

r*\
!•»• <#

rrancisca Oliver Amengual. Maciana Sastre Pou. Ens
Va morir dia 11 de maig als va deixar dia 14 de maig als
86 anys. 88 anys.

Margalida Juan Ferrer. Va joan Pizà Simonet. Va mo-
morir dia de maig als rir dia 8 de maig als 73
87 anvs. anys.
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PROPOSICIONS EN COS I ANIMA

+ MAGDALENA MOULINEX. Et batré tot allò que vulguis. Et deixaré tallat amb el meu
"savoir faire". Et picaré fins a l'èxtasi. REF: 2x-5.

+. Depilació integral al gabinet de bellesa MAGDALENA SEGADORA. Cossos de marbre.
REF:. 2y+4

+ Assassinats per Correu LA MANXA NEGRA. Eficaços. Sempre amb bon ressultat. Cobram
amb taló nominatiu o contra-reembols. REF: 2x+y-3=8

+ Important empresa capellera precisa CAPS DE TURC per a poder lluir els capells
de la nova col·lecció "Amanita Radioactiva". Substanciosa remuneració. Funerals
de primera. REF: 2x

+ MAGDALENA CAL·LIGRAFIA. Una història voluptuosa escrita damunt la teva pell.
REF: 7 y

+ MAGDALENA CAL·LIGRAFIA. Complet i sense faltes d'ortografia. REF: 7y

+ MAGDALENA CAL·LIGRAFIA. Nits de passió desenfrenada escrita amb lletres d'or.
REF: 7y

+ MAGDALENA CAL·LIGRAFIA. Francès en cursiva. Pessigolles a l'aixella en maiúscula.
Libidinosa amb lletres d'imprempta. REF: 7y.

+ Escales per a comerços DOREMI. Tenim tots els models adaptables a les vostres
necessitats. Tenim escales molt altes per a gent molt petita. REF: 2-2x.

+ Escuradents LA MACA MARIA. Modern disseny. Utils. Models en fusta de magraner,
nord, figuera i alumini.



SUCULENT EDITORIAL BATICOR. Notícies del Cor

"Els colors tenen molta d'importan-I
eia dins la nostra vida. La nostra vidai
està marcada per les menjades. L'art del
ben menjar és la cuina. Ergo:..Elsf
colors són bàsics a la cuina".

Aquest raonament, del qual lesi
mentalitats pragmàtiques i poc imagina-l
tives diran que no serveix absolutament!
per a res, pot ésser que estigui malí
formulat. També pot succeir que aquest
raonament sigui tan lògic com noltros
savis en física nuclear. Pot ésser
que no sigui útil per escriure un
assaig de quaranta-set volums enquader-
nats de cuiro repujat. Poden ésser
totes aquestes coses però, el que
ningú podrà afirmar mai, és que el
contingut que ens expressa sigui fals.

Els colors són bàsics a la cuina.
Els colors són bàsics en el menjar.
Cada tonalitat demostra una suculencia
diferent. Si no ho creis així, pensaul
en el color vermell, el color vital
per excel·lència. Quines són les coses
vermelles que no encenen la voluptuo-
sitat a la nostra boca? Maduixes deli-l
cadssimes, cireres sorpressives, pomes!
de roig encès, prunes de suculèncial
extrema...La carn, altiva i fresca;[
la sobrassada, ventall vermell de!
paladar; els prebes vermells, capses!
de pell axarolada i, evidentment,[
la sang.
INGREDIENTS :
- La sang d'un xot.
- Un parell d'alls
-Una fulla de llorer
-Un brotet de moraduix
- Julivert
-Sal
-Oli
-Un tassonet d'aigua

Dins una greixonera, hi posam l'oli,!
la sang, els alls, la fulla de llorer,f
el moraduix, el julivert, i la sali
a discrecció. Hi abocam el tassonet
d'aigua (perquè sigui més fluixa i
esponjosa) i ho remenem tot ben reme-
nat. Ho posam al forn. Quan "sigui I
cuit ho treis i, quan vos plagui,
vos ho podeu menjar.

Bon profit

TUP-TUP!!! Inaugurat el sisè Congrés

de , Dones Emblanquinadores sota el

Iema5b "El forat de la cap d'Oxó" Les

radiacions i els emblaquinats: una

simbiosi perillosa". La seva presiden-

ta, Na Magdalena Poal i Calç, va diri-

gir unes fortes paraules als assistents)

| en. el discurs d'overtura: "Sabeu ue|

vos dic? Que aquest forat mos fot!

I sa cupa de tot això, a vatua ell

món!, la té es flit". I després va|

contar que sempre, quan emblanquinava,

escoltava la ràdio iq ue no trobava|

que fos massa perillós. Al contrari,

que la distreia i li feia passar l'es-

tona més aviat.

TUP-TUP!!! Magnífica inauguració de

l'exposició PERSIANES 89 a la Galeria

|Maria del carrer General Moscardo numi 8 I

i TUP-TUP!!! Primera tallada d'ungles

de la filla dels Marquesos de Planalla-

na. La nina, que nom Agnus, va néixer

fa cinc mesos i els passat divendres

li varen fer la primera "Toilette"

en societat. La part. principal de

la festa consistí en una solmene talla-

da d'ungles de l.a nadona. L'exclussiva

es va vendre per 2.000.000 de pessetes.

TUP-TUP!!!



"RECUERDOS" DE LA PORTA DE SANT ANTONI 0 LA VIDA D'AJAGUDA

Les memòries en exclussiva per a JUTIPIRI d'Ausònia Salvaguarda Lanit.

CAPITOL II: Establiment a la Porta de Sant Antoni i segona caiguda.

Vaig arribar de la península, me'n record molt bé, un dimarts a lesi
vuit del matí. Feia un fred que pelava, ja que aquell febrer era un mes
agraït. No sabia on anar, tota sola com em trobava i vaig decidir passejar-
me com una turista o com una núvia que en ple viatge de noces l'ha abandona-
da el marit per fugar-se amb un sueca de pell de pera llimonera, i visitar]
tranquil·lament la catedral i el barri antic. El passeig marítim m'avorria
de tan cosmopolita que era, i a més, estava ple de marines USA que em feien]
la vida impossible. Voltant per dins la ciutat vaig arribar a un racó que |
em captivà des del primer moment que el vaig veure: la Porta de Sant Antoni.
Aquell ambient decadent, aquelles façanes grises, com a mortes, el carrer[
del Sindicat, enrejolat i sempre ple de gom a gom. No sé si va ésser sensi-
bilitat profesional o intuïció femenina o qualsevol altre d'aquestes coses
la que m'impulsà a cercar una pensió o un hostal on fer el meu cau. En
vaig trobar un, encantador i brutíssim, amb la paret ple de taques de gene-
racions perdudes i un wàter davora el comodi del llit. M'ho vaig quedar
perquè vaig trobar que hi deiamb la professió que a partir d'ara hauria
de dur.

Al carrer, ben prest vaig fer amigues que, amb un poc de recel perquè
veien en mi una molt difícil competència, m'ajudaren i m'informaren del
negoci. En vaig conèixer moltes i totes em contaren fil per randa la seva
vida professional, però n'hi va haver una que des del primer moment me]
va caure d'allò més bé: N'Eva. Aquest, evidentment, no era el seu nom verta-
der, nomia Maria, però trobava que no era un nom per anar a la batalla]
i se'l va canviar. Però això no era tot. Com que la primera incursió quel
va fer al món de la vida va ésser com actriu en una petita pel·lícula]
d'aficionats de temàtica X, tothom li deia, això si, de molt bona fe, EvaX.

Tot just havia jo arribat a Palma i n'EvaX va aplegar una grip molt
forta. Coses de la vida. M'oferí el seu cantó, un cantó molt ben situat
dès del qual es divisava esplèndidament, l'acabament del carrer del Sindicat\
i una encisadora panoràmica de la Porta. També m'oferi el seu "bolso" ja
que el meu, segons deia ella entre xuclada i xuclada de moc, no era prou
gros i cridaner. •

Tot el matí vaig aguantar el cantó. Pensava que aquell dia no cauria!
i ja -me'n volia anar de cap a veure N'EvaX i fins i tot ja havia pensat
comprar-li un danone de plàtan que li agradaven molt. Ja feia el fet de
partir quan se m'acostà un home grassonet i de cara vermella. Me mirà de
dalt a baix, més a baix que a dalt, i m'escometé.

- í/ei/
- Hola, "carinyín".
Vàrem fer el tracte però ,me va dir que m'esperas una mica que havia

d'anar a comprar un sac d'espides a Ca'n Crespí i que tot d'una tornaria.
"Es que tene por que tanquin", me va dir.

Quan va tornar duia dos sacs, un de prebe bo i un altre de prebe vermell
coent. Me'n va donar un perquè li ajudàs i ja vàrem ésser partits de cap
fi meu cau on vaig caure per segona vegada en la meva vida. Allà me va

I coucar, entre altres coses, que era de Bunyola, que era carnisser i que
venia molt sovint a Ciutat a comprar espides. De segur que va fer efecte

J la meva subtil insinuació perquè, quan tornà a veure'm se presentà amb
una senalleta plena de deliciosos botifarrons.

Ausònia Salvaguarda Lanit.
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F S C A R R E R B E N N E T

-I ara què fas?
-Mir aquesta "acera" que fan aquí. Ben mirat, no quedaria malament.
-I millor quedaria si de passada arreglessin aquesta placeta i hi col.locassin

un parell de jardineres.
-He sentit a dir que s'Ajuntament ha aturada s'obra.
-També m'ho han dit. Jo crec que estaria bé perquè així no hi aparcarien tants

de cotxes. Moltes de vegades, per passar per aquí has de passar per lloc estret.
-Ah, idò si és per això és normal que s'Ajuntament no deixi fer s'"acera".
-Per què ho dius?
-Fotre, diuen que en es cementeri un regidor s'ha fet una tomba a dins una zona

de pas. Devien trobar que era massa ampla.
-I ara què dius?
-Lo que sents.
-Ara veig a lo que se devia referir es batle a s'entrevista des diari quan deia

que havien ampliat es cementeri.
-I ara què passarà dia 30 de juny? Faran es canvi o no de batle?
-No ho sé, crec 'que serà per llogar-hi cadiretes.
-Tots dos tenen molta de comanderà.
-I tanta; i lo fotut des cas és que no se'n fien d'ells mateixos. Van plegats,

però no se poden veure.
-Fotre, no és estrany. Cada un té es seus assessors.
-I qui assessora n'Esteve?
-Diuen que és es "quefe" del PSOE.
-Idò no hi ha tanta de diferència.
-No, però és una qüestió de poder.
-He sentit a dir que fins i tot es President des Govern Balear, el Sr. Cañellas,

ha demanat a n'Esteve que ho deixi fer i que es batle sigui en Salas.
-I què ha contestat?
-Que es pactes són es pactes.
-Jo crec que si no hi hagués dobbers per enmig no se faria es canvi.
-Sí, però fa mal perdre un milió de pessetes per seguir essent batle.
-I tant. Ara vorem com acabarà.
-Com sempre; es poble, fotut i banyut.
-No siguis exagerada. N'esteve diu que quan entri de batle farà moltes coses,

fins i tot que recuperarà es cossíers pes poble.
-Ah, no sabia si era per a Cal Dimoni.
-Tu, com sempre, ets una mal pensada.
-No, jo no pens gaire; en aquests moments només pens quin des dos baties serà

es que passarà a s'historia d'Algaida per haver tallat es pins de Ses Escoles i
de Sa Plaça.

-Això és bo de sebre: es qui sigui més irresponsable.

SA GRANERA
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D O N J Q A N
Don Joan va morir aquest passat mes

de maig, després de més de 40 anys com
a metge del nostre poble.

D'ell no volem recordar aquests darrers
anys difícils i de patiment, sinó la
seva figura alta, una mica carregada
d'espatlles, nerviosa, sempre amb presses,
tan característica de la vida quotidiana
del nostre poble durant tants d'anys.
Perquè durant més de quaranta anys ell
representà la continuitat per la medecina
a Algaida i fou testimoni directe de
les nostres penes i desgràcies, especial-
ment dels sofriments corporals. Fou tota
una vida de metge rural, de metge de
poble, amb tot el que això implica de
dedicació plena durant les 24 hores del
dia i durant tots els dies de la setmana.

Fou un home que, sense ésser algaidí
de naixement, es va integrar plenament
dins la vida d'Algaida. Directament,
per la seva feina, però també per la
convivència ciutadana. Essent com era
una de les persones que ha conegut amb
més poques ganes de "figurar", va formar
part del Consistori, va col·laborar també
en la creació d'una Associació de caps
de família, i, sobretot, fou un dels

màxims impulsors dels Certàmens Poètico-
Literaris de Castellitx formant part,
com a President. I si hem parlat de la
seva "integració" dins el poble, és perquè
també recordam les seves partides de
truc, a diari, al Bar o a Ca'l Dimoni,
com un algaidí més.

Descansi en pau.

T I T Q I E T A R A D I O

TITOIETA RADIG amb motiu del 2on. aniversari ha organitzat aquest passat mes
de maig dues festes: , .

La primera es .va celebrar dijous 25, diada del Corpus, i va consistir en un
sopar-concurs de receptes elaborades i a punt de menjar. Aquesta festa va ésser
organitzada pel programa "Fer dissabte" que, com l'emissora, també ha celebrat el
seu 2on. aniversari.

L'acte va tenir lloc al pati de l'Ajuntament. Es varen presentar una trentena
de plats, a més^ d'un parell que no entraren en concurs i que varen ser obsequis
d'oients de la ràdio.

El jurat es va veure amb dificultats per a poder donar els premis degut a
la magnífica presentació i alaboració dels menjars. Els plats presentats anaven
des d'una coca embruixada fins a un cuc espacial i des d'un exquisit plat de vieiras
a un deliciós Hornillo Wellington.

La gent de TITOIETA RADIG i de Fer Dissabte quedàrem molt contents de la parti-
cipació i de l'èxit del sopar. Des d'aquí volem donar les gràcies a tots els partici-
pants, però sobretot als nins i nines que participaren a la festa amb plats dignes
dels millors cuiners.

El segon acte es va celebrar dia 2 de juny a la placeta de l'església. Una
altra vegada varen ser molts els oients de la ràdio que ens acompanyaren. El centre
de la festa va ésser el campanar i el vídeo de la programació de TITOIETA RADIO.

Vos recordam també que dissabte dia 3 el programa "Temps de cinema" contà
amb un convidat de luxe: Agustí Uillaronga. El mes que ve en tendreu més informació.
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UNA XERRAOETA... (acabament)

Fins i tot, treballant, vaig estudiar de f"'hi vaig introduir i m'acceptaren per-
mestre d'escola, per ser inspector-metge fectament.
escolar, però això va desaparèixer. -Els nins li corrien darrera -comenta

la senyora-, els donava un caramel i
-1 ven^i a AlgaUa, com va ¿¿¿e*.? els tocava el iiombrígol com si fos un
rNo record exactament quan va ésser, timbre... i se'ls feia seus, i li era

però seria cap al 55. Va quedar la plaça més facil fer la vísít3t després,
lliure a la mort d'En Guillem Verger, _Una labor molt important, que avui
que era de la meva promoció. Ella (i se- ja no és tan necessària, sortosament,
nyala la seva dona) trobava que no m'ha- però que en aquells moments ho era, fou
via^ de moure, que ja tenia feina aquí, la d.educar la gent, tant pel que fa
però jo tenia ganes de fer mes feina, a la sanitat com a la higiene,
i vaig anar a Algaida. Ho vaig fer un
poc d'amagat... No cal fer preguntes a penes; la con-

-Però després me va agradar molt, Al- versa surt espontàniament de Don Sion.
gaida -diu donya Franciscà-. Ara que ho Quan,- al principi, ens parlava de l'en-
recordam, estam molt satisfets d'haver- trega de la medalla, deia que li havien
hi anat. fet reviure tota la seva joventut. Ara,

-M'arribaren a oferir dobbers si no gairebé sense intervenir-hi jo, està
hi anava, perquè llavors hi hagué altres revivint uns anys de la seva vida, els
interessats. Me varen acceptar que seguís de l'època de metge rural, que possible-
visitant a Palma, sempre que pernoctas ment tenia un poc arraconats dins la
allà. seva memòria. I els està revivint amb

, , plaer, sembla, la seva mirada està "som-
Don Sion es una persona d una extraor- rient» aleere

dinaria fluïdesa de paraula, sobretot
tenint en compte els seus 95 anys fets, -Record que vaig començar a fer visi-
i d'un raonament formidable. Demostra tes a s'escola, vacunacions antitísiques
que si una persona segueix exercitant a ses escoles i centres oficials; d'una
i fent funcionar la seva intel·ligència, manera extraoficial, â  nivell particular
pot arribar a la vellesa amb una claretat entre ell i jo, decidírem que-Don Joan,
de pensament i d'idees que molts de joves en pau descansi, tendria Pina i jo Randa,
ja voldrien per ells. -I Què ho és d'hermós, Randa -interromp

la senyora-; jo hi pujava amb ell moltes
-¿Com va L·i-oíaJí Aígcuda, dea de f. puní vegades; m'agradava molt. (Sembla com si,

de. v^ia ¿aruíau? . en aquests moments, estàs revivint els
-Segurament la situado era la normal seug ei s vora sa font...)

en els pobles, però com a element indi- _Idò) com deia) agafav/a el cotxe>
catiu te diré que el primer any va haver- amb el practicant> i anav/em a pina i
hi la grip^assiatica, i de Palma m'envia-Randa a fer les uacunacions corresponents,
ren una sèrie ^de vacunes. No hi havia l Una CQsa que me vaig ueure obligat
manera de convèncer la gent de que es a fer en moltes ocasions ua esser donar
vacunas. . La nostra família i algunes consells> casi ordres, d'higiene corpo-
altres famílies d'amics ens vacunàrem i ral; me trobava amb persones, homes i
no la vàrem patir, i això que a Algaida dones de tota edat, que dormien amb la
hi hagué molta gent malalta... mateixa camiseta i calçons blancs que

-Sí -diu la seva dona-, va ser un havien suat tot el dia, davall el pu jama,
any que casi no podia dormir, tanta feina AÌXO ai final sihavia superat,
hi havia. _La gent era molt amable amb noltros;

-La medicina /lunaí de.v¿a ¿e*. mo£í ^1-1311 J° anava amb ell per foravila, mol-
dura a¿e¿ho/ie.¿... tes vegades s'encapritxaven que agaféssim

-Jo era, a més del metge titular, la qualque cosa, que te donaven de cor: ous,
comare, el tocòleg, el pediatra, i no un pollastre, esclata-sangs si era el
sé si, fins i tot, el practicant... Ara, temps...
sortosament, és molt més fàcil acudir , -J° crec que vaig aconseguir erradi-
a una clínica. Inicialment hi hagué una car una indolència o mala educació mè-
certa oposició, al manco per part d'un dica i d'higiene sanitària, cosa que
sector; no sé si per la meva edat, ja en aquells moments no era gens fàcil.
cue jo era una persona ^ajor, però aviat Fa més de mit ,a hor£; que parlam ;obrn
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tot ell, Don Sion, i a un moment donat
he pensat que és hora d'acabar, que no
convé cansar-lo. Però no me dóna opció,
fa una curta pausa, escoltant el seu
fill, En Sion, que comenta que recorda
el meu pare amb la pipa als llavis i
els llibres...

-Re-co/id que. uo-óié iamJié. ejia mo£í a£¿-
c-Lonat a ¿a ¿e.cía/ia, ¿Lncana ¿e.gue¿>c
llegint?

-Sí, en aquests moments tene un parell
de llibres començats, mira. (I m'ensertya
dues novel·les, una d'elles "El perfume",
l'altra no sé quina, i un llibre-repor-
tatge, d'En Leguineche, que té a mà).
També seguesc llegint revistes mèdiques.
Saps què me passa? Jo estic desnutrit, me
costa aixecar-me, però aquí puc llegir,
a més de contemplar aquesta panoràmica,
preciosa. (Efectivament, per l'ample fi-
nestral es domina una part de la badia,
la de Portopí i Sant Agustí, però molt a-
prop, l'aigua està a vint metres de la
terrassa, i casi a la mateixa altaría).

-Aquí davant mateix, ja fa anys, vaig
treure un bon peix; al meu gendre, que
és més gran, li arribava d'aquí (el coll)
aquí (el genoll); la tene retratada,
era una peça molt grossa. Al Mal Pas
arribava a tenir quatre canyes, amb un
picarol, per poder llegir mentre pescava.
A l'estiu encara hi anam, al Mal Pas,
és més fresc i més tranquil que per aquí.

Vaig a fer-l-i una pregunta, no sé
quina, però no me dóna temps, reprèn el
seu fil. . .

-Fa un parell de mesos me feren una
transfusió, i vaig dir a ses infermeres:
"Alerta, feis-ho bé, que m'heu d'aguantar
fins passat es mes d'abril, que m'han
de posar sa Creu". Ja la m'havien conce-
dida i me feia molta il·lusió.

-V o ¿té ¿wmaua en pipa.,.
• -Sí, m'agradava. Però un dia, pescant

a Pollença, vaig sentir el picarol d'una
canya una mica enfora i vaig fer una
correguda, i quan vaig arribar me vaig
trobar pesat, .amb mal als pits. I vaig
deixar-ho del tot, mai més. Hi havia
dones, a Algaida, que d'amagat de s'homo
me demanaven que els privas de fumar,
però jo sempre he dit que, amb moderació,
es pot fumar. Això sí, quan l'havia de
privar a un pacient, el privava, fins
i tot d'estar dins el cafè, pel fum que
es respirava.

-La ¿>e.va £igu/ia duru, &t Tond, i. de.¿,psié-¿>
dino eÂ. ¿iA-centu, amH la pipa al/> llavis,
ejia Hen casiaciejii¿tica.. .

-Després ella (senyala la seva dona)
en va aprendre de conduir, un poc d'àma-
gat; bé, més que d'amagat, sense dir-
me res. I les pràctiques les va fer per
Algaida, per aquells carrers estrets,
però tranquils, i pels camins de forevila.

Ara torna a donar senyals de cansament,
però abans de poder-me despedir, encara
afegeix, després d'una pausa:

-Me volien fer entrevistes, pels dia-
ris i la televisió, però vaig dir que
no, que me marejarien. Ara que quan En
Sion me va dir que voltros me'n volíeu
fer una, li vaig dir que amb molt de
gust, que n'estaria ben content, ja que
Algaida me recorda tota una època mol t
important de la meva vida.

No crec que importi afegir res més a
tot el que queda escrit. A més, no sabria
què dir, com acabament. Ens hem despedit
amb una forta estreta de mans i amb u '
"a reveure" emocionat.

JOAN MULET
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UNA XERRADETA AMB...

DON SIGN
El passat dia 13 de maig va esser im-

posada la "Gran Cruz del Mèrito Civil de
Sanidad" a Don Sion Riera, que fou metge
d'Algaida durant nou o deu anys. Don Sion
ens mostra la Creu, orgullós i emocionat,
i diu que en tot Espanya només n'hi .ha
una trentena de concedides; en una carta
personal del senyor Ministre de Sanitat,
que també ens fa llegir, se'l felicita
per la distinció, que és el reconeixement
a la seva labor.

-A Atgaida, de,v&/u> i'any 57 o 58, uo¿-
tè ja vacunava conJUia i'ai. iàigi.a, andi
una vacuna aue. hauten d ' env-La^i a demanar,
de. pe-n SevJJtía, d'un¿ ¿aüo/iato/u.<!> de.
pesi atià..,

-Sí, però el que s'ha volgut "premiar",
per dir-ho de qualque manera, són els
anys d'estudi i d'investigació a Barce-
lona, amb el Dr. Pi Sunyer, que era una
autoritat mundial, i els doctors Calleja,
Nubiola o Lluís Sayé, aquest professor
de Tisiologia, i amb els doctors Calmette
i De-Lille, especialistes en tisiologia
infantil i descobridors de la vacuna
aròpiament dita. Pensa que el batxille-
rat, que durava sis anys, el vaig fer
en quatre, però la carrera de medicina
Tie va durar més. Jo deia a la família
que anava a examinar-me i que assistia
a classes, però el que realment feia
era investigar amb aquests professors;
vaig estar dos anys sense fer cap examen,
investigant. Jo estudiava, inicialment,
per dedicar-me a ulls, però va arribar
un moment que ho vaig deixar, passant
a fer feina amb en Sayé, de Tisiologia,
i amb ell vaig treballar durant un temps,
així com amb en Calmette i en De-Lille.

-Li agradava molt -intervé la seva
esposa, donya Franciscà-; cada punt, ja
de casats, me deia "Me'n vaig a Barcelo-
na", i sempre era per aquestes coses.

Record a Don Sion, de quan estava
a Algaida, com una persona d'estatura
normal, o un poc més baix del normal,
senzill de cos; dins aquell Ford negre,

antic, amb què es desplaçava a Randa
i per foravila, només li veien el cap,
amb els cabells blancs, i la pipa als
morros, la barra prominent, que denotava
la seva forta personalitat. Avui està
assegut a una butaca, aquell mateix cos
senzill, envellit -95 anys-, però amb
els mateixos cabells blancs i els ulls
vius: té la mateixa mirada viva, inquie-
ta, investigadora.

-Quan vaig venir a Algaida va ésser
perquè amb els descobriments d'aquestes
vacunes i, sobretot, l'expansió dels an-
tibiòtics, la meva especialitat va desa-
parèixer. El metge de medicina general
ja podia solucionar el problema. Jo vaig
assistir a l'inici i també al final de
l'especialitat del pulmó, vaig viure
tot el procés; ara ja no hi ha tisiòlegs.
Els que hi havia en aquells moments es
varen haver de dedicar a altres coses,...
molts a la construcció, que donava més
dobbers... (riu amb una mirada irònica,
com de nin que ha fet una diablura).

-Jo tenia el títol de metge titular
i d'inspector metge, però no ho vaig
fer servir mai, treballava a la meva
consulta i en un camp que m'agradava.




