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N O M E S V Q L E M V I U R E

Això deia una veina de Vandellòs després dels accidents de la central
nuclear situada en aquesta localitat. No és demanar gran cosa: es tracta simplement
de reivindicar el dret primordial de qualsevol ésser humà: el dret a la vida.

A aquestes manifestacions fetes a TV3 que vàrem poder veure al "Tele-
notícies migdia" de divendres dia 27 s'hi han d'afegir les que dies passats havien
fet altres ciutadans i els bombers que hagueren d'intervenir per apagar el foc
de dijous dia 19 a la central nuclear de Vandellòs I. Va ser realment impressionant
sentir aquestes manifestacions. Els bombers estaven convençuts que d'allà no en
sortirien, i ja només intentaven que la catàstrofe nuclear fos, si es pot dir així,
menys catastròfica: que, a fora, morissin el menor nombre possible de ciutadans.
El cap de bombers deia que només desitjava que la seva família hagués fugit d'allà.

Realment impressionant. I és que els bombers es trobaren tot sols,
sense saber per on començar: els encarregats de la central no pensaven en altra
cosa que córrer. I no hi havia per menys; segons confirmaren al TN de divendres,
a Vandellòs I va estar a punt de passar el mateix que a Txernòbil.

Tota aquesta informació, que ha encapçalat els serveis informatius
de TV3, ha estat notícia de segona plana als de TV espanyola; i, a més, n'han amagat
la veritable magnitud. (Antonio Machín, portaveu del Consell de Seguretat Nuclear,
va restar-li importància dient que només s'havia espatllat "un pequeño aparatillo de
cuyo nombre no me acuerdo"). A TVE, ni han sortit el bombers ni s'han comentat
les seves manifestacions ni les dels ciutadans ni s'ha informat que tan sols falta-
va una petita espurna per fer-ho saltar tot.

Si no fos que està clar que a TVE tenen motius polítics per donar
prioritat a unes notícies o a unes altres, es podria pensar que, incompetents,
no estan qualificats per "ordenar-les" segons el seu interès social. Record que quan
un dia el TN va començar amb la notícia de la matança de la plaça Tian Anmen, al
TD varen començar amb la notícia que Felipe González havia arribat sense problemes
a no sé quin país sudamericà en viatge oficial. ¿Què és més important: els viatges
de Felipe o la brutal repressió de les llibertats de tot un poble?

El fet de Vandellòs, molt greu, té dues vertents que bé valen un comen-
tari: d'una part, la possibilitat de comprovar, una vegada més, la manipulació
que de les notícies fa TVE; ja ens hi hem avesat. D'altra, la importància que hagués
tengut per a tots nosaltres aquest accident; estam a dues passes de Vandellòs I i,
per poc que els vents haguessin ajudat, n'haguéssim rebut les conseqüències els
primers de tots, hagués pogut ésser una catàstrofe d'efectes esfereidors; i a penes
si s'ha aixecat cap veu de protesta.

Bollati de l'Obra Cultural Balear Dirigeixi Delfl Mulet
d'Al ida Administra« Llorenç Oliver

R.visí. mensual. D.L.P.-..1980 Mecanògrafi.« «irei. Mulet
Domiciliï Rei. 1. Algaida. Col·laboren« Andreu Oliver, Pere Mulet.
Imprimeix« Apóstol y Civilizador. Petra. Alexandre Pizà, Joan Trobat, Joan Mulet.
ES SAIG només es responsabilitza de l'e- Bi.l Sastre, Guillem Andreu Xesc Oliver.

Miquel Piolet, Victor Andreu, Víctor
ditoriai. Mulet, Miquel Serra, Biel Bibiloni.
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CALAIX DE SASTRE
ESTIMADISSIM FELIPE

Estimadíssim Felipe,

Som un grup d'amigues algaidines que estam francament commogudes

pel fet que ens hagis enviat una fotografia teva. I a més signada amb la teva

lletra. Quina monada! Quan la vàrem' rebre, un estremiment d'emoció sacsejà els

nostres cossos: perquè et facis una idea de les reaccions que ens provocares, et

direm que na M. va començar a donar-te besades sense aturada i na G. deia que

sentia com una picoreta, mentre s'empegúela, la bleda.

Totes hem decidit rompre la foto de Julio Iglesias i substituir-la

per la teva. Perquè el beneit de Julio cada dia s'exhibeix a les revistes amb una

rossa diferent i, és clar, així no és estrany que passegi aquest aspecte de cansat

ni que li caiguin els cabells. En canvi tu, com que només surts a la televisió

amb aquesta dama anglesa tan lletja i que té nom de tatxa, et conserves tan espo-

nerós, tan impecable, tan... En definitiva: vàrem pensar d'obrir a Algaida un

club de fans teves, però ens han dit que ja n'hi ha un; així que ja veurem si

ens hi apuntam.

T'escrivim aquesta carta dijous dia 26, hores abans del teu recital

estelar per televisió. Mira que n'hem escoltades de cançons teves i, així i tot,

en tenim un endarrerí Els responsables de TV tenen la nostra felicitació per pro-

gramar els teus discs a tota hora: sense dubte ets el millor. I fan molt bé de

no permetre la realització de recitals compartits amb els altres cantants d'èxit.

Perquè... i si tenies un mal moment? Passam una penada npmés de pensar-ho.

T'estimam atnt que no podem consentir que ningú no te toqui ni un pèl;

sobretot si és un d'aquests blancs encisadors de les patilles. Al germà de n'A.

-només té catorze anys, i Déu sap les males idees que ja li han ficat al cap- no se

li ocorregué altra cosa, el molt carabassot, que pintar-te unes banyes. Quin dis-

gust tengué la pobra A., quan va veure destrossada la teva foto! Sort que no estau

per aquestes petiteses i una de nova ja l'ha ben consolada.

No volem acabar sense abans fer-te una petició, que no una crítica,

que ja sabem que no t'agraden les crítiques. Et demanam que la pròxima foto que

repartesquis sigui més frívola. L'actual ja està bé: seriosa, simpàtica, insi-

nuant; tot a la vegada. Ara volem ampliar la col.leccio amb una altra foto, evi-

dentment de cos sencer, més directa. Volem que mostris cosa, vaja, maldament sigui

només un poc de cuixa. Ens perdonaràs l'atreviment, però no dubtis que el teu

èxit seria complet. I que les teves fans quedaríem senzillament enlluernades.

Ara es despedeixen de tu unes que no saben si podran resistir els

quatre anys d'espera. Besades molt fortes. EN CALAIX DESASTRE
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M'HAN DIT QUE DIUEN
El que seria més lògic, just acabades les eleccions, seria parlar dels mitins i

l'ambient anterior, però crec que més val deixar-ho córrer, oblidar-ho. El que
si ha estat unànime, en quant a comentaris, és que la gent ja n'està farta, d'elec-
cions i tot el que comporten. I quan a una rotlada surt aquest tema, sempre s'aca-
ba parlant malament del govern: atur, justícia, inseguretat, impostos, circula-
ció... Ara, que l'oposició tampoc no se n'allibera, de les crítiques.

I cuia que. ha ¿onttt ¿a paraula circulació, no ¿é ¿i. val mé¿ no tonnan.-ne a pan.-
Í.OSL, de. ¿a cisiculactó at no^L·ie poüle., o ¿eguÀn. cada me.¿ £in¿ que. ¿'ansiegíi. Quan
i'auto can. de. Unea ¿'ha d'atañan, a la cn&u de. la fiiüejw., pesi culpa de. le¿ ¿¿qui¿.¿
de. teAe.£on¿ pejí exemple., -i eJU> pa¿¿atgeJi¿ ÍLaÍJcen allá., jo cne.c que. avança de.u mi-
nuta (Lon¿. futa 5a Plaça ja e.¿ta ¿empie, ¿gual: pigna de. cot>ce¿ a tota hona. L ¿¡i
hJ, ka eÂ. cotxe. de. la Çuàndia CÍ.VJJ, (eJL¿ mun¿c¿pal¿ no hem ¿enJUJL a ningú que. eJU>
hagi. vi,¿t pe.1 m¿g) no en /a gen¿ de. cao,

Bé, com haureu vist, a la fi han tapat amb asfalt les síquies de la telefònica.
Han estat unes obres tan llargues que per força han d'haver quedat bé. Ara només
queda esperar que s'arreglin els telèfons d'Algaida, que des d'abans de l'estiu
no van de cap manera. Telefonar de Ciutat a Algaida és més difícil que xerrar amb
París o Moscou; si és qualque cosa urgent, convé més venir personalment al poble.
En una paraula, que, telefònicament, vivim a una zona tercermundista. (N'hi ha
que pensen que també en molts altres aspectes).

Pen. exemple.: quan ex.pli.que¿ a gent de. la Pe.nín¿ala que. aquí. no tenim ¿esLueJ.
de. claDe.gueA.ani, no ¿'ho enduen ni, ho entenen. Com tampoc entenen molta de. maílon.-
quin¿ que. no tenguem Nonme.¿ SuíLt>Jd¿.asi¿£-¿, e.¿¿ent un de.l¿ poüle.¿ m¿¿ con£LLctAJU¿ t
p/iolLlemàLLcA unJiani¿t~Lcament. cn¿ dtgue^ten que. en aque¿>t¿ momento nomé¿ quedam
nolin-GA, c/>con.ca t Bin¿s>¿alem ¿en¿e. No/ime-ò. fio enteneu, voltw¿? £o no, com no
penai, malament; é.¿ a dLt, com. no pe.n¿i. que, a qualcá Li va millón, govznnan. AenAe.
nonma:Liva i. poden, a-^avontn. eJ.¿ OM¿C¿ -¿ /.otte, eJl/> que. no ho ¿on,

Fa un pareli de mesos els de Titoieta Ràdio feren una neteja de trastos vells
per Castellitx, i. tornaren ben carregats. Són molts els qui pensen que aquesta
feina l'hauria de fer l'Ajuntament a una sèrie de llocs del nostre terme, que fan
vertadera vergonya. I tothom ho veu i ho sap, i tothom troba que s'hauria de fer,
i tothom pensa que no seria gaire costós..., però els qui ho haurien de fer no
es mouen, també troben que és vergonyós i que la gent és incivilitzada..., i ja
està.

Una co¿a ¿enzÀJtla, i, ien Hanata, ¿>esu.a infionman. de. com ho ha de. -fan. una pejt^ona
que. té. un e.¿e.cin.odom¿¿LLc veJÂ. pejt tisujui. Hi ha geni que. encana no ho ¿ap, -i, com
que. li. /a no ¿a, e.1 du a una von^jta d'un comi.

El futbol enguany no dóna moltes alegries als aficionats, hi ha poca animació.
Però entre els més petits sí que n'hi ha d'ambient i alegria; no pels resultats,
que no són gaire bons, sinó pels sopars que fan de tant en tant. I com que els
fan per Sa Plaça, tothom ho veu i ho comenta favorablement. És per demés, si vols
que una cosa vagi bé, se n'ha de parlar i s'ha de discutir "peu davall taula",
tot surt més bé.
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LÍA caçado/Lá no Dan ale.gn^.A, ia iempon-oda no va com voídn-len eJJ.¿. De. tot d'una
e.JU> conilla matali*, ana no plou i. rio anjiHLen le.s> ce.gue.¿ (ja n 'fian mo/ita qu.alcu.na,
e.n¿ digu£A£.n), i eJL¿ tonten.¿ que. van a empeñan.-lo ¿ davall un¿ pina /le-CÂamani amÊ.
e.1 "pito" (amè. ca¿¿>eiie, e.¿ta pnivat) ¿e, L·ioüen que. V'ka po¿ai de. moda tin.an. al
voi., i poden. aple-gan.. £¿ una llàstima que. no ¿'HA. poAÍ una mica d'ondnœ. din¿ aqueci
Lema, penqué hi. ka ia¿tant¿ d ' a£icJ,onai¿ que. &¿tan emp¿pat¿. £-£ que. ¿-L ka agnadai.
a mo¿í¿ é.o la pn.oki!LicJ,ó de. c-omeM.cuaLii.zan. e.l¿ tond¿>¡ ' aixJ,, diuen e£¿> caçadoiò,
ningú. anJjia a cacan, pen. ne.goc~¿.

No hem sentit comentaris, fiables, de si han trobat molta d'aigua o poca, al
pou de Son Nicola. Crec que encara no han fet les proves. Ni sabem tampoc si les
peces de mares per fer sa capelleta des pou des Colomer estan fetes: fa molt que
sentírem que estaven "comanades". No sabem a qui ni a on, però ja deuen estar fe-
tes, amb tant de temps.

UN SORD

ELS LECTORS ESCRIUEN

Sr. Director d'Es Saig
Algaida

Molt senyor meu:

27-octubre-1989

Ara fa un any (Es Saig nQ 94) inseria la revista de la seva digna
direcció l'article/entrevista "LES OBRES DE CABRERA". Rellegint-lo se'ns ocurreix
contrastar el que es digué i s'anuncià a l'esmentada entrevista i el que s'ha rea-
litzat. Simplificant:

- Llocs de treball (no precaris) i la seva categoria professional
creats.

- "Casal d'Algaida" (?) (s'ha retirat el rètol).
.- Aula de ceràmica i aula d'ebanisteria. Professorat, nombre d'alumnes,

plans d'estudi, resultats. Formar o entretenir?
- Conferències i cursets a càrrec de primeres figures mundials ! !

Tal vegada la meva mala informació m'ha privat de conèixer el que realment
ha passat que, segurament, quasi ningú del poble tampoc sap. Si el plantejament
global va donar peu a l'aprovació del projecte qualificant-lo d'INTERÈS SOCIAL,
seria bo saber a quin INTERÈS i a quina SOCIETAT ha servit en realitat.

Li quedaria agrait si publicas aquesta nota. Atentament,

Un del poble
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NOTICIARI DE L'OBRA CULTURAL

El dia de Sa Fira celebràrem l'assemblea general a la Rectoria. Hi va assistir
molta gent i es creà un bon ambient.

Després de presentar la memòria de les activitats del curs 88-89 i la relació
de l'estat de comptes, passàrem a fer l'elecció de nou president. De moment conti-
nuarà, en funcions, A. M. Mulet. No ha va haver ningú que s'animàs a assumir aquest
càrrec, però sí a formar part de la junta. Per ara hi ha la reincorporació d'en
Biel Majoral.

Excursió.- Diumenge dia 19 al Camí de Castelló. Sortida a les 9 h.
En Manuel, el nostre guia, dïü que l'excursió que farem aquest mes serà per

l'antiga ruta que enllaçava Sóller i Deià. Pràcticament era l'única via de comu-
nicació entre les dues poblacions abans de la construcció de l'actual carretera.
Començarem l'excursió per Deià, prop de Lluc Alcari, a 150 m. sobre el nivell
de mar, en lleugera pujada entre oliveres i porxos que ens permet una bona vista
de la costa. El camí passa per les cases de Son Coll, la font de ses Mentides
i per Can Miquelet. Just després entra dins el terme de Sóller, passa per Can
Prohom, que és l'altura màxima (275 m.), per la ruinosa capella de Castelló i
per Can Carabasseta. A partir d'aquí davallarem per un camí empedrat i escalonat,
anomenat camí del Rost, que ja no deixarem fins arribar a Sóller.

Apuntau-vos a Catalina Martorell. Tfon. 66.52.61.

Trobada de delegacions de l'Obra Cultural Balear a Valldemossa dia 11 de no-
vembre. La nostra delegació hi serà present.

Secció infantil de l'O.C.B. Els socis infantils de la nostra delegació de l'O.
C.B. volen muntar una secció infantil per tal de fer algunes activitats els dissab-
tes. La primera reunió es va realitzar el dissabte dia 28 d'octubre amb Franciscà
Verger que és la coordinadora.

I*»

Grup d'algaidins davant el far des Cap Salines. La fotografia correspon a l'ex-
cursió a Cala Màrmols.
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Aquí teniu un testimoni de la internacionalitat d'ES SAIG. Entre altres indrets
remots, arriba al Perú i aquí teniu en Miquel Llompart, frare franciscà, traves-
sant el riu Marañón amb la companyia de la nostra revista.

PARRÒQUIA DE SANT PERE I SANT PAU

ALGAIDA

ORIENTACIONS I CALENDARI PASTORAL - NOVEMBRE DE 1989

Formació per als Consells Parroquials;

Dimecres, dia 14 a Porreres.

Celebració del Baptisme;

Diumenge, dia 12

Als "joves que demanin Catequesi;

Dia 24, són convocats a la rectoria els joves o al·lotes que vulguin aprofundir
en la fe i el coneixement de Jesús i que hagin complit els 15 anys. A aquesta
reunió es proposaran algunes activitats per al present curs 1989-1990, entre
elles una trobada-excursió, dia 9 de desembre.
La catequesi pròpiament dita començarà el curs que ve.

Curset prematrimonial:

Dia 6 de novembre, a La Caritat de Porreres.



£8 SAIG

Aquesta interpretado del Molí d'en Barrera, obra d'en Víctor Andreu, forma
part de les obres realitzades pels participants en el curset de dibuix amb model
del Molí d'en Xina i que vos venim oferint cada mes.
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NJ : J A DE . G A M I DE LA P A U

Els joves de Titoieta
Ràdio decidiren -esplèndi-
da decisió- dedicar el ma-
tí del diumenge dia pri-
mer " d'octubre a la neteja
del camí que, passant per
terres de Binicomprat,
du fins a La Pau. A tra-
vés de les ones raiofò-
niques, i també amb pul-
cres cartells dissenyats
per ordinador, feren
l'oportuna crida: tots
a netejar el camí de
La Pau! Desgraciadament,
aquest "tots" quedà con-
vertit en un parell -
vertit en un parell -un
parell mallorquí, és
clar- d'entusiastes que
volgueren col·laborar amb
els organitzadors del
projecte.

En definitiva: una dot-
zena de persones agafaren
tot dret el camí, alegria
al cap, bosses de plàstic
a la mà, a la recerca de
l'arca perduda. La troba-
lla fou magnífica: ferro
vell, pots de begudes re-
frescants, llaunes de tota
casta, restes de bidons
prehistòrics, una gelera,
una rentadora i fins
i tot una moto! Una pausa
per a una mossegada. Una
estona més de feina. I a
la fi de l'excursió, el
tractor d'en Manuel de Ses
Cases Noves era un paner
caramull dels esclata-
sangs que ara .s'usen: bru-
tor, brutor i més brutor.
Paner que fou discretament
exhibit per a vergonya de
tothom: soldats rasos, ca-
porals, mestresses de ca-
sa, públic en general i,
sobretot, autoritats
municipals. I que segues-
qui la festa.
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A L G A I D A L ' A N Y 187 Q . (SEGONS i 'ARXIDUC LLUÍS SALV.

E.n la pàgina següent podeu veure la distribució de cultius a Algaida segons
.l'Arxiduc Lluís Salvador a la seva obra "Die Balearen"; es refereix aproximadament
a l'any 1870. Pansam que pot resultar curiós, sobretot per aquells que no coneixen
l'obra de l'Arxiduc. ,

No entram en el comentari dels detalls. Simplement vos volem cridar l'atenció
sobre l'escàs terreny dedicat al reguiu (hi havia mitja quarterada de tarongerar),
la gran extensió dels figuerals (1300 quarterades), molt superior a la dels amet-
llers, la considerable implantació de la vinya (700 quarterades), etc. Vos convi-
dam a que repasseu altres detalls d'aquesta estadística.

TIENDA DE COMESTIBLES

Vda de Lorenzo Capellà
l:*fM>«t*êof f Alm««*fHí!« d* <.«-r*r»l**, Píetuo»,

f«*!»!. Aanmnlr**, Hue*«» ('«»Herí» y Onï«

Calle de la Roca, 23 - ALGAIDA (Mallorca)
\ «S,:¡ f'ff i:¡ ï ttvnd,í (I* t ttrtunitinai

Ef í fc&í é#l *. • • • • ' '• •"
l ' f tä VÈ»Ï4 dffí mi»n><|

Ben curioses són aquestes fotografies de la botiga de la Vda. de Llorenç Capellà

que, com haureu déduit, és la de Ca Na Pujóla. Les fotos les hem tretes de la

"Información Estadística Ilustrada de Baleares" de l'any 1935. Es una col·labo-

ració d'en Rafel Coll.
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Tipos de suelo y cultivos en el término de Algaida

Tip« de sudo y culera - One ! Heonot : Áreas i Hectare« Veas
1 ! ! !

Tierras de regadío

Cultivos de hortalizas, cércala, j su uui memo ^

Naranjo!

Total regadío ,

Tierras de secano

Cultivo 4e cereales y leguminosas ... , , , , . . . . '

Almendros

M • • i
: Higueras )

1

Olivos j

Algarrobos i

Vidas 1

Chumberas (nopales) J

Encinar j; i
: Pinar f

\

i Monte bajo (garriga) J

Yermos

Total secano productivo . ...
f Rocas, arenales y otros eriales

Suelo improductivo < « , ,1 Poblaciones, casas, caminos, torrenteras, etc

En conjunto:

, regadío
Suelo producuvo { ̂ ^

Suelo improductivo

JB .

;i.
2.
1.

—

1.

a-

4.

i
A
*"
|.

!)

î'•
2.
3.
i.->"

í
"•

"4.
1.
2.
¡1.
1.
•>
3.
1.

1.

3.

-

! ¡ ; ii - . i ;
* » 1 :: ! T ! - ! -
2 1 84 j] L

- | 30 — i 3t;

ia

f.18
IÄJ

1150
2857

18

M
•Iñ
•¿t

;-r,
•>M
367
241

IS
1:1
«
12
lli
12
72

151
251
!«

1
1
1
s

,5

"31

M
74

15l
ílfl
lïî'J
O-ll

S472
212
321

oix»;

13
ÍM72
531

8«

51
44
20
70
1!.
87
Ui
2i
7,;
si
ia
72
SO
Sii
f,-,
IH!

Î2
•Ij
öS
12
7l
•15
•_>s
;V>
73
7S
!>::
3u
(¡9
!)8
M
11
7S

«
7t¡

:

13 ! fu i i

'(• 4SO!) ' Sii

l j

!• 130 ; !i:i

i

%1 I ¡M
: 1

!..
1 - -
1- •
! ; ! » I
' 42 ' 44

> 1C4 ' ¡I«

1 i j

f 1O)7 4

1 !
041 ; S

S47¿ i 76

| :'.31 i 1«

'J2 ! '.«»»ò | '.>•> ;

* '} »* j *
Hi j Ü4 ; lU

'.Mil \ 7S

&- :: : : = ; '=

'.VJU | 76

l¿
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N O T W D ' A R T

DIEGO VELAZQUEZ, Museu Metropolità,
Newyork.

Un total de 38 obres (17 de les quals
procedeixen del Prado) s'exposen en
aquesta important mostra. Un veritable
acoteixement dins la vida cultural de
Newyork. S'hi exposa una peça que mai
ha estat a Espanya; Velazquez la pintà
a Itàlia: es tracta del retrat de "Juan
Pareja". La revista "Times" qualifica
la mostra d'històrica, valorant l'enprme
esforç que ha suposat organitzar aquesta
exposició, que tanca un cicle de grans
retrospectives. Després de la seva clau-
sura el 7 de gener proper, aquesta expo-
sició anirà a Madrid.

FIRA D'ART DE PARIS.

Un amic em comentava que era com "un
museu, però amb les obres en venda" i
segons pareix les galeries centren el
seu potencial en el pur comerç especu-
latiu, despreocupant-se de presentar art
actual, compromès i amb nous continguts.

PINTORS D'INCA A CIUTAT. Casa de Cultu-
ra, Ciutat.

Un bon grup d'artistes locals, cadas-
cun amb la seva pròpia manera d'inter-
pretar, que dóna, en conjunt, una certa
idea de com està el panorama.

MARTI COMPANY, Beam, Ciutat.

Col.leccio d'aquarel.les realitza-
des amb seguretat, encara que amb escàs
missatge a nivell de continguts. L'ofi-
ci i l'esteticisme guanyen.

MIQUEL SEGURA, S'Estació, Sineu.

Aquest treballador-artista (infati-
gable) pareix que va centrant la seva
obra en un llenguatge molt personal,
amb grans dosis de vivències que van
guanyant terreny a la cuina. No utilitza
un llenguatge un missatge críptic, la
seva obra es pot llegir, és oberta. Des
del seu taller (un antic convent) en

Miquel ha treballat moltíssim i projec-
ta, de certa manera, l'ambient que l'en-
volta, tant a nivell de petits objectes
com de pura atmosfera. Aquestes vivèn-
cies han potenciat la sava capacitat
d'apreciar l'entorn i el diàleg, no
el monòleg, amb ell mateix. Arribat
en aquest punt, seria molt interessant
veure el canvi d'ambient, un altre espai,
com impaciarla en la seva obrat creim
que seria molt positiu un plantejament
valent de canvi de ritme, es trasllada-
ria a una altra dimensió, és capaç de
fer-ho !

ALTRES EXPOSICIONS

Moltes, moltes exposicions hi has
veim una uniformitat a l'obra que segueix
les pautes del moment. No s'han de des-
cartar certs artistes que lluiten per
aconseguir quelcom en sintonia amb el
seu plantejament teòric. Es mouen per
ambients marginals i és difícil connec-
tar. Una certa renovació en les progra-
macions de les Galeries seria molt enri-
quidor per al públic, cansat de veure
els artistes "titulars" o "de plantilla".

JORDI ANDREU, Molí d'En Xina, Algaida.

Mostra de pintures que es pot catalo-
gar dins de l'expressionisme abstracte.
Sense el suport de materials corrents,
és una continuació entre la capacitat
d'aconseguir tècniques i la voluntat
de la seva utilització per aconseguir
un equilibri formal clarament lograt.

VATSARI
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A L G A I D A , Q U E H F . R M Q S A E T S !

La lluna al firmament
té la vista inclinada,
protegint a la rosada
d'aquella nit resplendent;
per ajudar a la gent
que s'aixeca dematí
il·lumina el seu camí
dins el treball penitent.

Dins redols de matorrals
s'aixeca vila algaidina,
la perdiu i la titina
li van brindant los seus cants.
Els conills tot pasturant
li ofereixen silenci,
tendras grossa preferenci
tots li anaven'augurant.

Ens brilla com a galàxia
una vila mallorquina
que té el nom d'algaidina
sa seva fina imatge;
tota la seva fragància
n'és com un sol resplendent:
poblada de bona gent
de cultura i alabança.

Algaida, n'ets molt garrida
amb les teves condicions;
vares alçar els penons
amb la teva dolça figa;
va ser mòlt grossa delícia
aquella rica dolçor,
la gent li tengué passió
i el teu terreny la propícia.

La vila d'Algaida està
enrevoltada de flor
que t'enalteix lo teu cor
si la vas a visitar.
Vestida d'hermós pinar,
de mates i putxerols
i una ermita per consols,
La Pau hi podràs trobar.

Com es sol des dematí
que brilla seva aurèola,
dins Mallorca un poble es troba
que té el nom d'algaidí.
Allà hi veureu florir
la rosa i el pensament;
tot ho veuràs resplendent:
honrarà el vostre camí.

CLIMENTGARAU

EL S. I. A. C. O B E R T PER A T O T H O M

Si volem una Administració Autonòmica racional, àgil i pròxima al

ciutadà és imprescindible oferir una qualitat de serveis adequada

a les necessitats que el temps actual exigeix.

ANAM PEL BON CAMÍ, PERÒ NECESSITAM LA COL·LABORACIÓ DE TOTS:

PROPOSAI) I N I C I A T I V E S I SUGGERÈNC ÍES.

DONAU-NOS A CONÈIXER LA VOSTRA O P I N I Ó SOBRE EL FUNCIONAMENT

DELS NOSTRES SERVEIS.

ESCRIVIU. CRI DAU O VENIU

CONSELLERIA ADJUNTA A LA P R E S I D È N C I A
Plaça de les Drassanes, 4

Telf. 71.26.04
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MOVIMENT DEMOGRÀFIC

Maria Mudoy Llull. Va
morir dia l d'octubre als
86 anys.

Miquel Juan Cantallops,
Ens va deixar dia 15 d'oc-
tubre als 80 anys.

Victòria Brotad Cabrinetti
va morir dia 11 d'octubre
a Albenya als 74 anys.

Antoni Monserrat Mulet.
Va morir dia 27 d'octubre
i tenia 65 anys.

Antonio López Marín. Te-
nia 64 anys i va morir dia
27 d'octubre.

Maria del Pilar Oliver Gelabert, filla
de Guillem i Maria Teresa. Va néixer
dia 10 d'octubre.

Bartomeu Mulet Picornell, fill de Bar-
tomeu i Catalina. Va néixer dia 12 d'oc-
tubre.

NOTICIARI
PLUVIÒMETRE

Després de les fortes pluges amb
què va començar l'any agrícola ens havíem
animat i semblava que seria un bon any
d'esclatà-sangs i de bolets, però les
pluges s'acabaren i les esperances de
torrar esclata-sangs i gírgoles s'estan
esfumant. Una bona prova del que deim
la tenim en les pluges del mes d'octu-
bre (fins dia 28) que han estat de 9'9
litres, pràcticament no res.

ELS NOUS FILLS IL·LUSTRES D'ALGAIDA

PINTATS PER JOAN BALAGUER

Com segurament ja sabreu, l'Ajunta-
ment va acordar nomenar fills il·lustres
del poble el P. Gaspar Munar i en Pere
Capellà (Mingo Revulgo). Sembla que
els nomenaments oficials es faran l'un
per Sant Honorat i l'altre en un termini
de mesos. Per pintar els quadres dels
dos personatges, quadres que es col·lo-
caran en el Saló d'Actes de l'Ajuntament,
es va convocar un concurs entre els
artistes del poble interessats en aques-
ta feina.-

Una vegada arribada la data fixada
per presentar projectes, l'Ajuntament
s'ha decidit pel presentat per l'artista
Joan Balaguer que pintarà els dos re-
trats.

Hem tengut oportunitat de veure l'es-
,bós o apunt dels dos retrats i quedà-
rem molt favorablement impressionats.
Pensam que l'obra definitiva pot ésser
d'uns resultats molt positius i enco-
miables.

La nostra enhorabona al bon amic Joan
Ral a O1H=»T
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LES NOSTRES
POSSESSIONS

avui: 5ON MIQUELET
Es troba situada aquesta possessió

al Quarter I, prop de Pina, i antigament
els seus límits anaven de Son Perot
a Son Mesquida Nou, i del Puig Moltó,
tocant el terme de Montuiri, fins a
Son Reus Vell i el Camí de Santa Rita.

Pel cadastre de l'any 1603 hem pogut
esbrinar que per aquell temps la posses-
sió pertanyia a Antoni Servera i que
estava valorada en 1250 lliures "per
lo Rafal dit Son Miquelet". Durant l'any
1626 el seu propietari era Joan Serve-
ra, de la mateixa família, i se li valo-
rava una renda anual de 80 lliures.

De l'any 1816 hi ha un curiós docu-
ment, extret de l'Arxiu Municipal d'Al-
gaida, en el qual es concedeix el certi-
ficat de noblesa a la família Servera
(de "hidalguía" diu el document perquè

és posterior al Decret de Nova Planta),
sol·licitat aleshores per D. Llorenç
Ma. Cervera, Cavaller de la Reial i Mi-
litar Orde de Sant Hermenegild i tinent
coronell major del Regiment Provincial
"d'esta Ysla de Mallorca". Aquest docu-
ment descriu la netedat de sang de dita
família sens mescla de "mala raça" de
jueus, moros o conversos. També especi-
fica que la mateixa família fou propie-
tària de la possessió de Son Servera
fins l'any 1660, conservant al nostre
terme la de Son Miquelet. Un altre mèrit
per aconseguir aquest certificat de
noblesa, descrit pel sol·licitant, era
que un avantpassat seu, mossèn Guillem
Cervera, havia defensat, en nom de Car-
les V, la ciutat d'Alcúdia davant els
setges dels Agermanats corresponents

• -i« ,.». . -
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als anys 1521 i 1522. Finalment ens
assabenta aquest document de l'existèn-
cia d'una làpida sepulcral, amb l'escut
gravat, que aquesta família Cervera,
o Servera, tenia a la Capella del Sant
Nom de Jesús de l'Església Parroquial,
que correspon a la que actualment està
dedicada a Sant Antoni.

A finals del segle XIX l'extensió
de Son Miquelet era de 44 quarterades,
essent el seu propietari Gabriel Serve-
ra Ribas, casat amb la mestra d'escola
montuirera Rosa Miralles. En vida d'ell

-•fou engrandida la possessió amb 16 quar-
terades, sis de les quals provenien de
la compra de Can Xereno, possessió veina-
da a llebeig de Son Miquelet, de la
qual avui ja no en queden ni les ruïnes,
emprades per a fer tancament de paret
seca. A la mort de l'amo'n Gabriel, suc-
ceida l'any 1910, deixà la possessió
al seu fill Joan Servera Miralles amb
només 32 quarterades, perquè les 12
restants les repartí als altres dos
fills. Aquest Joan morí fadrí ara deu
fer uns 28 anys, deixant la possessió,
repartida entre els seus nebots Rosa,
Bernat, Cosme i Gabriel Pericas Serve-
ra, als quals tocaren dues quarterades
a cada un. L'hereu principal fou Jaume
Pericas Servera, que es quedà amb les

giïf cases i les 24 quarterades restants.
Es l'actual propietari de Son Miquelet.



18 ¿S SAIO

Confronta actualment amb Son Perot
per la part de tramuntana; a llevant
amb establits antics de Can Carut, que
era la possessió adossada a Son Mique-
let; a migjorn amb Son Mesquida Nou i
altres establits antics de la possessió;
i a ponent amb Sa Vinya d'En Marc i
establits primitius que formaren part
de Son Miquelet fins a finals del segle
XIX.

Les cases formen tot un conjunt amb
les veines de Can Carut (vegeu fotogra-
fies) i encarades a xaloc albiren una
esplèndida panoràmica que domina tota
la clotada dels Baixos de Pina, el Puig
Moltó i tot el .perfil de Montuiri. Fa
uns deu anys que resten deshabitades
i van camí de quedar ruinöses, com les
veines de Can Carut, que darrerament
eren emprades com a estables o soils
de Son Miquelet, i per nidificar anual-
ment les parelles de xoric, tan abundo-
ses a la contrada. Els seus darrers
propietaris habitaren allà fins a mitjan
segle passat i, segons fonts orals,
provenien de Montuiri.

.** ¿"Ü. . .A>. ̂
Davant les cases i justament allà jĵ *v* V̂%>*t;,

on actualment ha crescut un esvelt fas-
ser, hi havia les dependències d'un
molí de sang, que foren enderrocades
ara fa uns 25 anys. Aquest molí encara
fou usat en temps de la Guerra Civil,
els_anys de fam que crearen el dilema

! H.-··jLj·' J 4 ,-¿*1fe¡î yŝ
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entre entregar el blat o fer farina
d'estraperlo.

El primitiu celler està situat al
tercer aiguavés de les cases i emprat
avui com a magatzem; al seu costat hi
ha el cup de fer vi, reconvertit en
magatzem de palla. El motiu justificant
d'aquestes dependències era el tros
de vinya situada al comellar dels Baixos,
que servia per fabricar el seu vi casolà.

Entre els topònims d'aqueixa posses-
sió podem citar: Sa Tanca de s'Era,
vora les cases; Es Garrigó, Sa Pietà,
Sa Rota Redona -d'espès alzinar-, Es
Figueral, S'Era Vella, Sa Coma -subaix
les cases-, i Can Pubil i Marina -tocant
a Son Mesquida- comprades en temps de
l'amo'n Gabriel Servera.

En vida del tió Joan tenien sis some-
res, un cavall i un ase, arribant a
tenir 18 nadissos als estables de Can
Carut. De tota manera, els porcs eren
la treta més grossa d'aquell temps;
tenien una guarda de 25 a 30 unitats i
feien dues venudes de porcs grassos:
una d'engreixats amb els aglans de l'al-
zinar i l'altra en temps de figues.
La caseta del sequer estava situada
ran de la partió de Son Perot, just
on actualment hi passa el camí nou d'a-
rribada a les cases. Tenien sempre dues
0 tres figueraleres de temporada, un
missatge i un porqueret. Els porcs eren
abeurats. a una bassa situada vora el
canyar. D'aquesta bassa regaven, mitjan-
çant un enginyós sistema, les marjades
de més avall sembrades d'hortalissa.
Els anys de bona collita recol·lectaven
fins a cent quarteres de blat, d'ordi,
de civada i de faves. Avui les 24 quarte-
rades d'extensió de Son Miquelet poden
subdividir-se en 18 de conradís i la
resta garriga o alzinar.

Antigament, quan les pluges eren
més abundoses, • ran del bosc que llinda
amb Sa Coma hi havia una fonteta que
rajava quasi tot l'any. A la part del
torrent que travessa els Baixos de Pina,
en temps primer era tot prat, fins al
punt que hi arribaren a sembrar arròs.
Segons fonts orals, el sementer que
està situat entre l'actual carretera
1 el torrent era de Son Miquelet i fou
entregat a Es Puig Moltó a canvi de
la canalització del torrent. Per això
'avui encara conserva el topònim de Na
Miquelet.

A les terres de Son Miquelet hi ha
un talaiot de planta circular, situat
al cap d'amunt del coster que fa partió
amb Son Mesquida Nou. Dins aquest talaiot
fou trobada una banya de ceràmica de
50 cm d'arc, 7'5 de diàmetre de base
i 6 mm de grossor. Això va succeir quan
la veina possessió de Son Perot era
propietat de l'arqueòleg D. Jaume Planas
(1843-1914). (Aquesta banya es pot veure
fotografiada al primer tom de la Histò-
ria de Mallorca, pàg. 369, text de Bar-
tomeu Font Obrador, coordinat per J.
Marcaró Pasarius).

Travessant Son Miquelet hi passava
l'antic camí que provinent de Pina mena-
va a Castellitx de la Pau. Avui només
es conserva el portell a la partió de
Son Perot i uns escalons de pedra el
recorden a la paret fronterera amb Son
Mesquida Nou.

Despedirem Son Miquelet amb una vella
cançó popular recollida de fonts orals
pineres. Diu així:

D'assuquí veig Son Perot,
Es Rafal i Son Barrera,
i Son Miquelet de prop,
veinat de Ca Na Valera.

Text i fotografies: MIQUEL SASTRE "FIOLET"
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ESPORTS

ESCACS

L'equip d'Algaida
d'escacs ja ha començat
la lliga 89-90; corrr l'any
passat hi pren part dins
la segona categoria.

Enguany l'equip del
nostre poble està integrat
pels següents jugadors:
Bartomeu Roig
Toni Ripoll
Pere Oliver de Pina
Miquel Oliver, de Pina
Jaume Juan
Joan Uanrell
Francesc Oliver "Torres"
Josep Blando, de Palma
Mateu Blando, de Palma

Com és de suposar, la
il·lusió és la nota que
acompanya els nostres es-
caquistes de cara a l'any
que comença.

Després de dues jorna-
des disputades els resul-
tats han estat:
Maria-Algaida 3'5-0'5
Algaida-Marratxí D. 2-2

Recordam als interes-
sats en aquest esport-ci-
ència que les partides es
disputen al local de
la joventut a dissabtes
alterns i a les 5 de l'ho-
rabaixa .

Ànim i bona temporada.

FUTBOL

Durant el passat mes
d'octubre pareix que
el desencís i la poca mo-
ral va prenent cos dins la
família futbolera algaidi-'
na. Els mals resultats i
també el poc suport de
l'afició fan témer que la
il·lusió i les ganes de
principi de temporada es
ressentin. De totes mane-

res i contant amb les ga
nés de l'entrenador Mateu
Llull, esperam que la
plantilla, una vegada re-
cuperats uns quants de ju-
gadors lesionats, superi
els mals resultats i mi-
llori el joc al mig del
camp.

Els resultats de l'e-
quip de primera regional
corresponents als mes
d'octubre són:
Algaida-Son Sardina
Gènova-Algaida 3-1
Algaida-Son Roca 0-3
Independent-Algaida
Algaida-Alqueria 1-0

2-2

3-0

En Mateu Llull que, com
sabeu, enguany és l'entre-
nador de l'equip de Prime-
ra Regional.

JUVENILS

Els juvenils, amb el
handicap de no poder comp-
tar amb un porter, ha
aconseguit aquests resul-
tats:
Bunyola-Algaida 1-1
Algaida-Santa Maria 4-1
Sóller-Algaida 6-1
Algaida-Colònia 1-2

ALEVINS

Els alevins només
han disputat dues jornades
i els resultats han estat:
Algaida-Margaritenc 2-6
Porreres-Algaida 3-2

BENJAMINS

L'equip benjamí, tenint
en compte que la majoria
de nins són de primer
any, està duent un princi-
pi de lliga més que accep-
table; hem de senyalar
que han visitat es Porras-
sar dos dels tres o quatre
equips que a final de tem-
porada seran capdavanters.

Aquí teniu els resul-
tats:

Bunyola-Algaida 1-1
Lloret-Algaida 0-5
Algaida-Sallista Atl. 0-4
Algaida-Sallista 0-7
Uilafranca-Algaida 0-1

JOAN TROBAT
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Carta d'explicació
de mosseti Bartomeu
a la fra. Marquesa

mmmmmmmnnnnm
Barcelona, dues vegades notatile, no- \

ble ciutat, a dia pr/aer del MS de Se- \
fetóre de l'any de nostre senyor de fií/j
noif-cents yuitanta-set,
i ii i·i·iii i i if tu i » i »i » »< 'M

Dèu Nostre Senyor, sobirì del visi- i
file i l'invisible, ano de l'abastabìe i
de l'inabastable, senyor i creador
detotes les coses, de les que neixen i es
nodreixen i de les que la Natura consena
cor a inanimades, ens protegeixi i ens
alliberi de tot tal i perill.
.....••»•••••••••iii·iiitiuiiii

f ft plau toltissit, Senyora /fargi/esai
de les Mgaides, poder adrefar a rossa
•ercé aquestes «ödestes lletres que
serviran, si arriben a les vostres \
beneïdes i pulcres »ans, per fer-vos
coneixença de totes les coses que han
succeït darrera»ent a aquesta datat
Cotptal. Si el vostre Aito/ i diligent
enteniment no ho ha oblidat (et perdoni
vossa »ercé l'àtrevitent, Ja sé que vostè
no oblida »ai les coses sinó que són els
altres que no pensa» a fer-vos recordar
les »enuderies quotidianes) recordar) que
quan t'envií d'atbaix»dor a les Terres de
Ponent era un sitple capellanet oiia,
gairebé acabat de sortir del Setinari,
innocent i crèdul, senzill i atant de la
transparència, Ara ros seri ¡sagnà la
sorpresa de saber que he catviat en tolts
d'aspectes. Cot vossa tercè tan acertada-

tent va disposar, estava, per dissimular \
el teu vertader objectiu que era el de j
servir-vos d'enllaç i espia dels cosíais í
de l'avantguarda de Barcelona a fi que
vossa terce, diligenttent infortada per
la »èva persona, pogués a Nallorca estar
a l'altura de la gent noble d'aquesta,
dues vegades notable, Ciutat de Barcelo-
na, ço» a Sector a la Parròquia de Sant
Jaute Apòstol del Carrer de Ferran. La
teva tasca a la tencionada església era
»és bé Mflfa, Degut a això vaig disposar
de tolt de leaps per a dedicar-te a»b
plenitud de forces físiques i tentais a
la tasca que »'encomanareu, fruit
d'aquesta tasca, és ara aquesta tissiva.
Jatbé és per a »i un incontenssurable
plaer fer-li saber (suposo que ja s'ho
itagina al haver observat el paper de la
carta) que he aconseguit el lloc de
Canónicas Keliquorut, és a dir, Canonge
encarregat i responsable de les relíquies
de la Catedral de Barcelona. Això, tatbé
ha estat fruit del teu »ornent per les
escales del bisbat i, evidentoent, .de les
delicades lletres que acuradatent
enviàreu a Rota.
K'he penés d'ititar en el »eu escut
personal de Canonge la »Uaná acéfala que
tan acuradament presideix la vostra
heràldica, al »ateix tetps que, fent una
referència al vostre »arquesat, he
substituït la flor de Lis per la llan-
gonissa en record del »en origen hutil,
cot or/a que sot i a què de petit, quan
vaig entrar sota la vostra protecció,
vaig fer de porqueret.

Hl f l l i t f f l lM I r fT? l t r ;? f firü!
tuli que tengui coneixença, tatbt,

de l'augusta gratitut que li profés. Jot
el que ha fet per »i és un acte de pietat
soberana, Quedi clar que seré setpre el
vostre »és fidel servidor i, co» a tal,
si li ve de gust a vossa terce, cotençaré
explicant un fet que t'ha succeït a »i
personaltent. Pot ser, »entre el llegeixi
que se li contorti/ finita i li pugin els
colors a la cara. K'haurì de disculpar si
les expressions que utilitzo són tassa
fortes o inaproptades tant per la lectura
d'una data cot per l'escriptura d'una
hote d'església. Quedi clar, empero, que
ho he fet ben aposta. Ho volia disfressar
la realitat atb paraules phttirades.

Serveixin els fets que a continuació
relataré perquè vossa »ercé f agi conei-
xença de l'atbient pagi i pecador que es
respira a aquesta noble ciutat de
Barcelona.

(Ço» que la història la vaig
escriure abans que aquesta carta, la hi
enviï a part, mecanografiada i acurada-
ment etbolicada. Ho la deixi veure a
ningú, li ho prec, la teva integritat
»oral es veuria rebaixada. Quedi en les
ostres »ans aquesta història, aquest
petit 'pecat de jovintut').

lr f/ seu servidor;
Hossén Bartomeu,

*a.

canonicus reliquorut.
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'ÍComenç aquestes im-
;• pressions dia ô de
/Gener de l. 907. La
í missa que deia dià-
¿riament a la Capella
^de les Animes de
^l'església de Sant
J aume Apòstol del

íí carrer de Ferran, més
que un plaer s'hav i a

; tornat una obligació.
L'assistència era

Sminça, tan minça que
iV^no hi venia ningú i
•oficiava només amb la
c ompany i a d'una òliba

:ò£ que havia fet el seu
niu dins un llanto-

::;:ner. No vos penseu
v que això no em pre-
^ocupàs. Bé en tenia,
íy de cura, de fer pu-
¡;j b lie i t at i de motivar
v a la gent amb les no-
:•• vetats més insospita-
v^des. Però, em vaig
ióv;haver d'aturar: de
! v'S f er publicitat perquè
'%el Bisbat va rebre
ííuna queixa molt forta
íí per part d'un partit
Apolític: "nos
ó£ pare c e verda de r amen t e
¿impúdico (s'erraren
^¿d'adjectiu) y en
vi contra de toda moral
Acristiana que el
•¿.horario de las Misas
'ü.de la parroqui a de
'&S. J- A. aparezca
ï: escrito con e spray en
£ las fachadas de las
ó£ casas y en las
ï paredes del Metro. . . "
••£ i per una altra
Sbanda perquè no
í>; guanyava per pintura
#ni valia la pena gas-
íítar-me diàriament
fíSi9 ppessètes ¿iamb
ÍV; anuncis per paraules
£ a La Vanguardia. Com
£ ja he dit, vaig in-
Í tentar fer un parell
A d'innovacions, com
Vv poden esser posar

cançons dels Beatles
i qual-que sardana
(So-bretot La Santa
Espina) o incloure
dins els' oficis co-
mentaris escenificats
per mi mateix sobre

; la vida de Sants. Cap
d'aquestes coses va

; tenir un bon resul-
vtat. Fins i tot vaig
empitjorar les coses
•ja que vaig espantar
la pobre gent (beates
•majoritàriament) que
encara venia a missa
els dies de precepte.

A part del deure
de dir aquesta missa
no tenia moltes al-
,tres feines, a no ser
J l'a investigació. La
investigaació social,
és a dir, tenir cura
que cap acte polític,
social, cul turai, mu-
sical i econòmic no
em passas per alt i
poder informar degu-
dament a la Senyora
Marquesa; així com
especificar-li, de
talladament, com era
el darrer vestit de
la. Marquesa de Coll
de Cossi o el darrer
pentinat de la Comp-
tesa de Turó i Sem-
ípreviva. Aquests
afers, veritablement,
eren molt fàcils de
dur a terme: en tenia
prou llegint els di-
aris que s'editen i
assitint secretament
a les "reunions" so-
cials. Per aquesta
raó, com que tenia
molt de temps lliure,
vaig començar a anar
assíduament al Bis-
bat. Hi havia qualque
dia que hi anava matí
i horabaixa i, o aju-
dava a la jornalera
(una santa dona) a
netejar els vidres de

*

les vitrines de la
^-biblioteca o jugava a

y$ÍM. Juí/uJi JïÍPW· tui&tó' tuJujuL JíJ&W. C&^L fflE^ \ujE/MiL pEftâ. Ojwú.

domino o a truc amb
el secretari particu-
lar del senyor Bisbe.
Dos pics per setmana,
dimarts i dijous, vi-
sitava personalment a
Vossa Eminència,
fent-li saber que
estava disposat a fer
qualsevol cosa que me
mandas. Supôs que, en-
tre la meva insistèn-
cia, la carta que tan
acertadament va di-
rigir la Senyora Mar-
quesa al Cardenal
Primat i la mort for-
tuïta de Mossèn Jo-
sep-Oriol de Benvin-
guda mentre mirava El
Precio Justo, feren
que una canongia cai-
gués dins les .meves
mans. Magna alegria
m'embarg à durant un
llarg période de
temps! Exactament el
que va transcórrer
entre la meva nomi-
nació i l'entrada a
exercir el meu càr-
rec, que era el de
Canònicus Reliquorum,
és a dir, el de Ca-
monge encarregat de
les Relíquies de la
Catedral, perquè, a
partir d'aquell pre-
cís moment, comença-
ren problemes.

COMENCEN ELS
PROBLEMES.

Els problemes
que em sorgiren a rel
de la nominació de
Canònicus Reliquorum,
es poden resumir bà-
sicament en tres: El
primer va ésser que
d'entrada vaig tenir
el rebuig i l'oposi-
ció de tota la ca-
nongia catedralicia.
Tots, absolutament
tots els meus col-
lègues canonges, es
dedicaren a putejar-
me (és una paraula

tânM. tâoM. dKïú. CEP«. tífjiW. típ. tíÊjií
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salada,
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•& fineix
tenien

aquesta, però
que millor de- So!
l'actitud que

envers a mi). Mew
de les »pinta- p

.^^J^£jAA^^.^^¿\£^¿^j'^^^\^"^"í'¿fAí^'^^^^^'j^^poc originals, nouer*0*

¡A part
des" que em deixaven
a la noble fusta dels

&¡ confessionari s, cosa ̂
5» sense gaire importan- ĵ
Peia però de molt mal
w« gust, començaren a
M instigar-me perquè

eren menys perillo-*?
sos: deixaven tombes11

obertes al claustre
r 7 T 7 r, perquè hi caigués á
$M$dins, paraven paranys^
fifiwífi

M abandonas
$de

el càrrec
7 ¡que tan honradament 'MW,
$$ m'hav i a guanyat. Fora $$$í ?° \ S '.

en compte
parell d'anò-

Tff m J.1O.V j. ,

p tenir
$$ aquell

^malais al jardinet
;^del pati interior de

la sacristia, em po-
saven mata-rrates

fildins la botel la de

Mascaró (són realment;^
innoperants, en l loc Ï'

Gflfißö de pôs ar -m'ho
usaven

5$ sal sa

8

$nims plens de faltes
$d'ortografia la cosa
^començà a complicar-
ti se quan començarem a
$ tacar-me les cassu-
£ 11 es amb ketxup i

tàrtara. També,
agafaren el costum de
camviar-me els punts
del missal i de les
lectures de la missa;
m'apagaven els llums
de la Catedral mentre
estava oficiant; cu-
1 etjaven l'aparell de
megafonia posant-li
molt d'eco a fi que
el temple gòtic sem-
blas el pou de na
Maria Enganxa; em
penjaven estampetes
de Sant Benet a l'es-
quena; em posaven
xinxetes amb la punta
per amunt a les del
cor, etc, etc, etc.
Si he de dir veritat,
tot això no va ser
res comparat amb el
que va succeir des-g
prés: varen començar
a atemptar contra la
meva vida. El dia que
més espectacular fou
un diumenge al matí
quan varen deixar
caure el liantoner
central den el moment
que jo hi passava per

«$»: davall. Es altres ca-
encara que més

en$f
aque 11 £*

que és blat tenyit de^T,
color vermell). $fc

-$$P
ç tes aconseguí, gràci-$jtójg

acabar ||||
la meva vida,

erquè és de quan el
sant tenia 6 anys),
una fístula de santa
Mercè de Constantí,
ungles de mig san-í
toral i tot una
llarga llista d'al-ft
tres óssos, ossets,
ulls, cabells, paté- $
nés, troços de roba

Abasta, de tela fina,
impels púbics, même 11 es

mugrons, dent ̂'cor-
cades i sense corcar,
trossos de pell, una g
petjada digital

l?

Cap cosa d'aques-

(01-8
tima aquisició) i tot^

K(un llarg etcètera que
1

Déu,es a
amb
encara
gueixen

d'exposar £
no avorrir^

que ho
intentant.

m'estalvií
per T, 3.1 Q,c * * v L_*. » ̂  j. 4. .i. _L TAT

a possibles lectors. |£
Imaginau-vos, idò comi

vaig
vespre

posar quan, j$

ü

w
W
$$Uos,

El meu segon
gran problema està
íntimament lligat amb
la tasca que se m'ha
encomanat. Com ja he
dit més amunt em va-
ren anomenar Canonge
de les. Relíquies.
Ningú es pot imaginar
com és de difícil dur
un control de totes
les deixalles de
Sants i Màrtirs que
hi ha a la Catedral.
Dins els magatzems,
als soterranis vora'
la cripta, torn boig
catalogant tot el
reliquiam. Imaginau-
vos: de relíquies del
"Sagrado Madero" n'hi
¡ha tantes que unint-
les es poden recons-
truir una dotzena i
mitja de creus o una:
de molt grossa... I isg
llavors, coses tan™
microscòpiques i me-
nudes com l'Iris de
santa Llúcia, un fic
de sant Pere Apòstol,
l'esternò de sant
Joan d'Ocamp (és un

llu- í
un escamot mili-"

sense
em
un
na,
taritzat 'de canonges
entrà dins la depen-
dència i em camvià

les etiquetes a
de permutar-les
loc. Ara encara,

tres mesos
aquest desa-
ine i dent, he

prendre aigua de
de taronger tres
al dia.

m̂VÄŴ Ŵ Ä̂̂ ÂV̂ Ä̂ V̂
la primera part.
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Jueves 27 DE JLLIO DE 1837. Ano 5?

BOLETÍN OFICIAL

N U M .

68,8
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DS ALGATDA.

Mes de junio de 1837.
Estado que demuestra la entrada, salida y existencia de los caudale» pdbticoi

que se h a l l a n á cargo de este cuerpo municipal, en el presente mes.
Pagado. Reales Telloh.

Al señor juez de primera instancia de este partido por lo cue
ha correspondido á este pueblo en el repartimiento para cu-
brir los gastos de aquel tribunal 140 i o

A.Antonio Fiol por el valor de ? pliegos papel mar quilla y tra-
bajo de estampar en ellos el abecedario del carácter ingles
en letras mayúsculas y minúsculas para el uso de la escuela &
de esta villa 14 ao

Al alcalde segundo por dos dietas de presentar los caballos de
la requisición de este pueblo a 6" 19

A Juan Oliver carpintero por la construcción de un cajón y com-
pra de las tablas, para conducirá Palma las hilas, vendages .
y tabanas 04 19

Al maestro carpintero Cosme Cloquell por la construcción de 36
pizarras, 4 componedores y 8 tablitas para pasar listas y
pintarlas para la escuela al método de Lancaster 314 io

A D. Miguel Amen gual maestro de dicha escuela por varios
efectos necesarios para la enseñanza, según recibo que para
en poder del depositario , . ião 43

Déficit que resultó en el mes de mayo último 3¿ &a

Algayda \ a de julio de 1837.—^. B.=.El alcalde —Juan Monblanch.
—El depositario—Julián Cardell.

Palma a6 de ju l io de i83f.=Se publique y al espediente.=E1 gefa po-
IÍÚSQ—Rodrigo Gastarían.

El document que ocupa aquesta página es=purament anecdòtic, però no deixa de

tenir el seu interès i el consideram bastant curiós. És una mostra de les despeses

que tenia el nostre Ajuntament l'any 1837; la majoria de les despeses es referei-

xen a l'escola, i una d'elles ens permet saber que s'aplicav/a el mètode de Lan-

caster, que consistia en fer que els alumnes més grans ensenyassin als més endarre-

rits sempre baix de la vigilància del mestre.
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PINA
M'he assegut a escriure, quan ja haurien d'estar escrites aquestes planes, el

divendres, el que ha de ser el darrer dia de la campanya electoral, la mateixa
que tant mos n'ha donat per la ràdio, la televisió, el diari o pel carrer amb els
cotxes anunciant a tot crit el que és capaç de donar-nos tal o qual partit només
que el votem. Falten, com dic, dos dies amb el d'avui; passat aquest, ve el de
reflexió, el de l'examen personal, el de la sinceració amb un mateix per tal de
trobar en un dels candidats aquell que espera el satisfarà més, aquell que s'ha
proposat fer el gust de tots durant els quatre pròxims anys. Si l'ha trobat abans
que els .polítics a ell: Enhorabona; i si decideix anar a votar-lo: Enhorabona també,
perquè les conviccions no són fruit d'un sol dia i qui les té el dia que voti es-
tarà estona a perdre-les.

Si agafàvem el diari vèiem cares somrients, com si ja els coneguéssim de sempre,
de tal o qual candidat. Si posàvem la televisió també els vèiem en la seva salsa
explicant els principals punts de la seva política al temps que eren capaços de
criticar i tirar en terra els dels altres, amb una facilitat assombrosa, dient
les coses pel sea nom i sense un mínim de discreció. Ens han abrumat també amb
xifres que feien totes elles referència a les darreres estadístiques segons les
quals es podia sebre fent unes simples preguntes a un milenar de ciutadans qui
seria el guanyador d'aquesta nova confrontació, donant quasi per segur que seria
el mateix. Si hem anat cercant a la ràdio més distracció que informació hern trobat
a aquell o a l'altre parlant a uns joves obsessionats per no fer la mili dient
que si ells no ho volen no la faran i que si volen feina en tendrán, tanta com
en vulguin fer. Després d'haver escoltat tantes paraulotes, d'estar embullat amb
tantes xifres i veure tantes banderetes multicolors, un desitja, francament, que
es posi fi d'una vegada, encara que sigui amb un dia de reflexió, a tantes paraules,
eslògans i promeses; crítica fàcil i preocupació desmesurada per les pensions, la
mili, l'educació, els imposts, la sanitat o la seguretat ciutadana, per exemple.

M'hauria agradat donar-vos des d'aquí el guanyador i haver vist les distintes
reaccions dels altres partits endarrerits; però abans haurem hagut de reflexionar
per anar, el diumenge, a votar a Ca Na Campeta si el reuma de la cama o del genoll
ens han volgut deixar.

Parlant ara de seguretat ciutadana ens falta conèixer els qui durant aquesta
darrera setmana ens han desbaratat la nostra, entrant a unes quantes cases i a
un dels cafès de Plaça, no anant-se'n de buit en cap de les seves escomeses. Sort
hi ha hagut si no han tret les cases per la finestra, i de dia, que hi veuen^ més
i sa feina es fa de gust. ¿Com és possible entrar dins una casa durant el dia i
tornar sortir sense que ningú els vegi o sospiti del que estan fent? ¿Qui^ vigila
mentre noltros dormim confiadament o sortim a comprar la pastanaga, l'arròs o el
fideuí que ens fan falta per dinar? S'ha dit que havien vist passar amb un cotxe
tres persones, una d'elles més jove que les altres; llavors, ¿de quin cotxe^ es
tractava, com eren aquestes persones, quina roba duien, etc? No fa molt ja vàrem
denunciar aquí també aquest mateix problema donant un parell de recomanacions que
qualcun va seguint perquè no foren del tot desbaratades; altres han vist sense
pensar-ho com del cotxe, del corral o de la cartera desapareixia el que més guardat
hi tenien sense poder fer res per impedir-ho un pic que ja està fet, sense recordar
que és abans que esdevengui que un hi ha de sebre trobar el remei: tancant les
portes en sortir (tots tenim una clau que hem de sebre emplear tant per obrir els
qui noltros volem com per tancar i no deixar passar a aquell que mos vol mal).
També compta en aquests casos sebre donar part del que ha succeït a la Guàrdia
Civil perquè prengui les mesures que consideri més oportunes per tal d'agafar els
delinqüents; i això només serà possible si sabem fácil.litar en el moment oportú
detalls de tot quant hem estat testimonis: marca i color del cotxe, matricula,
persones que hi anaven, edat aproximada, característiques físiques, direcció cap
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a on prenien, objectes que se'n duien, etc. Tal vegada un dia, a un altre poble,
quan wagin a cometre un fet d'aquest tipus les mateixes persones aue passaren per
Pina podran ésser agafades gràcies a una justa i prudent col·laboració de tots.

Altre aconteixement interessant fou el que tengué lloc a la nostra església
•el passat dia 15 quan n'Antònia Oliver de Deia va professar en religió amb els
vots i els hàbits de les franciscanes Filles de la Misericòrdia. Presidí la celebra-
ció el Pare Ramon Ballester dels SS. CC.

Pel que fa a la formació de les novícies que aspiren a entrar dins la congrega-
ció, sembla que hauran de venir a Pina on es troba la Casa Mare i on es va formar
la primera comunitat gracias a la prodigiosa voluntat dels germans Ribas de Pina:
mossèn Gabriel Mariano i Sor Concepció de Sant Josep, dels quals es va fer la pre-
sentació, aquests mateixos dies, aprofitant la reunió que feren a Pina la Superiora
General amb totes les superiores locals franciscanes, del cinquè volum dels seus
escrits que creim serà per totes elles interessant i revelador. Referent a la qües-
tió de que les novícies venguin a formar-se al nostre poble, com no fa tants d'anys,
és una opció que ens agrada principalment per l'activitat que pot suposar tenir-les
aquí tant pel propi convent com pel poble en general, com per l'enriquiment que
podem adquirir tots del tracte amb elles encara que els qui més poden sortir gua-
nyant són els mateixos nins als quals elles dedicaran més temps, tant a 1'escoleta
com a la cataquesi. D'elles, com a vengunt fent-se fins ara, rebran la primera
educació, per obrir-se, dia a dia, al món on s'han d'integrar el dia de demà com
a homes i dones responsables. De moment elles ompliran el buit deixat o traspassat
per l'administració, la qual cosa ens fa demanar si reben d'aquesta tota l'ajuda
necessària o, pel contrari, guarda tan bé lo seu que no deixa veure ni un duro.

Hem d'anunciar també, amb grans titulars això sí, que el vell i nafrat AUTOCAR
DE PINA HA ESTAT PORTAT A MILLOR VIDA, supòs jo que fent més feina de la que hagues-
sin hagut de fer en un principi quan només feia unes poques setmanes que hi era.
Hem aconseguit el nostre propòsit. Se n'han duit d'una vegada i per sempre el niu
de rates més gros que hi havia al nostre poble (encara en queden, que no es vagin
a pensar que amb aquesta s'han acabat totes les feines). Hem d'alabar per tant,
encara que no massa, que el se n'haguin duit sabent aprofitar els esdeveniments
electorals del dia 29, com fa temps que sol passar, al darrer moment, per atreure
els vots, dic jo, dels que anomenen indecisos.

Hem sabut, encara que desconeixem si de males o bones llengües, que el President
de la nostra Comunitat Autònoma i del Partit Popular de les Illes Balears es va
passejar per Pina veient no sé quina casa ( ses males llengües no s'expliquen molt
i en qualsevol cas val més que qui ho ha de dir s'expliqui abans de donar una
falsa informació) no sé si per raons particulars (venir a viure-hi) o més bé públi-
ques ( per ubicar dins ella el tan reclamat local social i que ja es preveu que
no es mourà de la sala de la rectoria on s'han vengut celebrant fins ara tota casta
de reunions). També es digué que va aprofitar per berenar al "Molí", no hem volgut
sebre si de frit o de llom amb col, però desitjam que l'hagi trobat a Pina tant
bo o millor que el que fan a Algaida.

Per acabar direm que com cada darrer dijous de mes se celebrà a Pina la trobada
de Preveres de la part forana. Suposam que un punt de discussió i debat va ésser
el de les eleccions, tema que ha preocupat se'ns dubte totes les capes de la socie-
tat inclosa la mateixa església; prova d'això la trobam al comunicat que feren
tots els bisbes de les balears demanant responsabilitat i participació de totes
aquelles persones en condicions de votar. Supos que ja devem estar, per la seva
part ben encomanats. Idò si és així que sigui el que Déu vulgui. Amen.

GUILLEM ANDREU
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Horitzontals. 1. Nora d'una banda
algaidina. 2. Xopar, amarar. Pronom
personal. 3. Artide personal. Recipient
que conté brases enceses. 4. Inflamació
de l'orella. Part del cos. 5. Un. Tros
de ropa per tapar una cosa (al revés).
Nom de l'aigua quan actua com a lligant
neutre (al revés). 6. Benefici, favor.
Maduresa, punt (al revés). Grup musical
eivissenc. 7. Que conté corall. 8. Nom
de les fibres sintètiques de poliester
(al revés). Fatiga, cansa. 9. Acomiadà
(al revés). Terminació d'infinitiu. 10.
Producte de la llet. Blauet (al revés).

Verticals. 1. Malnom d'Algaida. Crin.
2. Superior d'un monestir. Cambreta
superior del forn de coure pa. 3. Ar-
ticle (al revés). Nom d'un poble primi-
tiu que vivia al vall de l'Ebre. 4.
Incertesa, recel. Instrument musical
de corda. 5. Equívoques, dubtoses. 6.
Poeta, novel·lista i dramaturg austríac.
En llatí, altre. 7. Important assagista
català. Prefix que significa "igual"
(al revés). Nom de lletra. 8. Punt cardi-
nal. Moneda europea. Interjecció (al
revés). Punt cardinal. 9. Moure violen-
tament. 10. Vocal. Segellarà amb lacre.

I T P - R S E C I S A M O

R N D E D E T A V O R P
M E D O S I L D R O U S
A T F I A N Q A U A G T
N A R E S A L I P M E O

I P R E M C B R A U S M
F A D O E R U O R D A F
E A N R Y S C T E E R I
S T T E I S S O I I V M
T S C A O L P N I B D O

R A E L X A C T O E L S
A D E L E S C O S . E S E

Sopa de lletres.

Es tracta de localitzar dotze sinò-
nims d'evident. Les lletres que vos
sobrin formaran uns versos de Miquel
Àngel Riera.

M A G N E )

Le.¿ ¿o¿uc-¿on¿ al¿ mo¿¿
ie.¿> L·ioücin-eu a la pàg-ina 30,

e,ncA£.uat/>

G I R I D) I X I

Solució a la passada sopa de lletres:
Una vegada eliminats els deu sinònims
de guiar podeu llegir: "T'estim, però
me n fot. Visc a l'espera / del glop
definitiu que em redimeixi". (Miquel
Àngel Riera).
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E S C A R R E . R B E N N E T

-Que berenes?
-Sí, ara pegava una mossegada i he sortida per veure si passava es butano. I

.tu, on vas?
-A cas potecari.
-O no vas bona?
-Ara ja sí, però no hi he estada molt. He tengut com un grip de panxa. He estat

més de dues setmanes sense sortir, que no m'aguantava.
-Però ja estàs millor?
-Sí, n'Alejandro me va receptar unes pastilles que han estat beneïdes.
-Jo que no te vaig veure per sa fira i me va estranyar.
-Ja t'ho dic, no he sortida per res, i això és que per devers ca nostra no hi

havia qui hi estàs de renou.
-Renou? De qui? Des teus al.lots?
-Ca, pensa, de ses maquinetes que feien ses síquies.
-Idò si estaves malalta de sa panxa, no degueres anar en es mitin des PSDE...
-No, ni ganes.
-Idò no saps lo que te perderes. Hi va haver xot rostit a voler.
-M'ho va dir es meu homo. I tu, que hi anares?
-Sí, i quatre tallades que me'n vaig menjar.
-Idò te vares posar bé.
-I tant, en sa nit me vaig haver d'aixecar a beure carbonat perquè estava un

poc malapler.
-Ja ho crec jo. Ho vaig sentir a dir que sa gent va menjar molt. Sempre va bé

pegar una panxada de franc.
-De franc? I qui te penses que ho paga tot això?
-Fotre, ells!
-Pensa, encara hi degueren fer negoci. Aquesta gent no fa res per no res, i

més es que va rostir es xot.
-Sí, d'aquest ho crec.
-Aquest xot mos haurà sortit ben car a tots. Perquè, que has fet sa declaració

de renda?
-l\lo me'n parlis, que es meu homo fa dues setmanes que xerra tot sol.
-Idò què? En degué pagar un parell de tallades?
-Un parell de tallades dius? I una guarda de xots sencera.
-Idò no és estrany que donassin xot rostit, amb tant de bestiar.
-I espera ara que tornen a tenir majoria absoluta.
-I ara de què xerrau?
-Uep, Coloma.
-Parlàvem de menjar.
-Ah, com que vos veia tan enceses...
-I tu, que no anares a votar?
-Ves si hi vaig anar.
-I no vengueres a cercar ses paperetes?
-Perquè ja les tenia.
-Sí? I qui les te va donar?
-Fotre, es municipal.
-I quines paperetes te va donar?
-I jo què sé. O te penses que les vaig mirar? Tantmateix no ho hauria conegut.
-Idò una altra vegada has de venir perquè jo t'ho miri.
-Jesús, què té més! Me'n vaig que fris.
-"Dios".

SA GRANERA
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EL RACÓ DELS LLIBRES
E M B O S C A D E S A L G R A N N O R D

M A R G A R I D A A R I J ZE T A

"Emboscades al Gran Nord" és una
novel.la d'aventures emmarcada en un
escenari real i en unes relacions humanes
també reals: Al Quebec, una província
del Canadà on comparteixen cooficialitat
la llengua francesa i l'anglesa. Però,
a més, hi ha tota una sèrie de tribus
índies autòctones, • que tenen les seves
llengües z que» en un moment donat,
acceptaren lá presència dels colonitza-
dors: hi havia llocs per a tots. El pro-
blema és que després els colonitzadors
no els acceptaren a ells, i els anaren
marginant i reduint en reserves.

Sense saber res de tot això, ni de
moltes altres coses, la protagonista

de la novel.la, Marina, fuig de ca el
seu oncle i, sense fer-ne comptes, es
veu embolicada en els conflictes dels
indis muntanyesos amb el govern blanc.
El dubte i el perill seran els companys
de Marina: no sap quin dels dos bàndols,
blancs o indis, té raó ni per què llui-
ten. De fet, no sabia ni que hi hagués
una lluita. Tot li ve de cop: fugides
i persecucions, desconfiances i enganys,
delacions i emboscades. Ella no hi tenia
res a veure, però al final es converti-
rà en una peça primordial en el desen-
llaç del conflicte.

VÍCTOR MULET

ELECCiuN^ $$
El diumenge dia 29 se celebraren les eleccions generals que significaren la

majoria absoluta, per tercera vegada consecutiva, del PSOE. Les queixes gairebé
generalitzades que se sentien contra el govern no s'han traduït en una pèrdua
decisiva de vots i el PSOE governarà quatre anys més amb la confiança que dóna
la majoria} esperem que no ho faci amb l'altivesa i arrogància dels darrers anys.

Però no es la nostra intenció fer una lectura dels resultats de les eleccions
sinó simplement donar-vos els resultats que s'han produït al nostre poble.

Volem fer constar que hi ha hagut, a Algaida, una perticipació mínima-, hem
revisat les dades que els diaris donaven de tots els pobles i Algaida, amb un
55 %, era el de més baixa participació. A continuació teniu els resultats:

PSOE
PCE (IU)
UCD
PSM
AP (PP)
CDS
PRD
Ruiz-Mateos
UB
Verds
Altres

any 82
521
14

177
238
672
140

any 86
502
14

138
748
148
128

41

any 89
542
38

115
777
118

24
28
41
13
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EL RACÓ DE LA MUSICA
La foto que hi ha més avall correspon

a un instant de l'actuació d'en Jaume
Amella, Els Solistes de la Costa i
el grup d'en Biel Majoral, actuació
que feren a Llucmajor dia 29 de setembre
i que repetiren l'endemà a Lluc, dins
el marc de les jornades del grup Blan-
querna.

Es molt probable que en Jaume i els
seus companys tornin a fer un parell

d'actuacions el proper mes de desembre,
ja que varen agradar molt i hi ha ganes
de tornar-los a veure i escoltar. En
confirmar-se aquest esdeveniment vos
informarem d'on i quan seran aquestes
actuacions, perquè val la pena veure
com encare és possible cantar i contar
històries tal i com es feia abans: amb
senzillesa i bon gust. Vos aconsellam
que no us ho perdeu.

DELFl MÜLET

Fotografia de Coloma Julià.

Solucionó at¿ mo¿¿ ejncsieuaJu,:

no/i¿tzoniat¿ : 1. CaldeJiona. 2, aHe.u-
lasL. tu. 3. na. ÍL·iaAeji. 4, oLLLL¿. C.LLÍ.
5. I. fjß-v. ouqa, 6. ü¿. óa^. u.c. 7.
c.o/wJt.JLi-fLeM., 8. lagn&L. aja, 9. íde-pAed,
an.. 10. naia, /lejvta,

Vesd^icaÍÁ : 1. Cano¿. cJLin, 2. a&aí.
(Loada. 3. te., ¿JLesigeJ,, 4. duíL·Le.. asipa.
5. esvú.vole,¿, 6. Raa¿, attesi. 7. O/LA.
OA4.. de., 8. N. e.cu, /u. N. 9. aL·iaque-joA-,
10. u. íacJixL/ia.

El dia de l'assemblea general de
l'Obra Cultural en Jaume Juan "Toledo"
ens va. obsequiar amb aquesta glosa:

D'una forma especial
i gaudint de bon ambient
hem disfrutat molta gent
d'aquest acte cultural.
En que no tenquem local
propi en aquest moment
i ni tan sols president
d 'una manera oficial
veig que hi ha bona moral
i no hem perdut sa talent.
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UNA XERRADETA... (acabament)

En principi uaig estar a Delícies,
una zona marginal de la ciutat de Lima
on, en la mesura que poden, unes missi-
oneres mallorquines es fan càrrec de
les necessitats dels pobles joues* Els
pobles joues són nuclis de població
de formació recent que estan en una
situació molt precària.

Després uaig tenir l'oportunitat
d'anar a la selua, concretament a un
lloc anomenat Quirigueti. Uaig poder
uiure agradables experiències amb els
nadius, que tot i no estar acostumats
a rebre gent blanca em reberen amb la
més gran cordialitat.

- Com é¿ ta geni de. la ¿eJ.va -i què ne.-
ce.AA-L·La de. nolisLOò ?

Hem de partir de la base de que la
gent de la selua és autosuficient, no
necessiten res més que atenció per malal-
ties que l'home blanc els ha portat
i que no poden remeiar pels medis natu-
rals. La seua cultura és molt rica però
ara es ueu molt trastocada per l'arriba-
da de l'home blanc i la seua influència
cultural. Pensau que la gent de la selua
no té cap possibilitat de sortir-ne
i que per tant no necessiten conèixer
res d'un món on mai uiuran.

- £/LÓ podúe,¿ ex.pLLc.an. aA.gu.na anècdota ?
La segona uegada que uaig anar a

la selua uaig tenir l'ocasió d'anar,
amb un uol especial, a Cusco. El uiatge
fins a Cusco el uaig fer amb una auioneta
que tenia la ràdio espatllada i oxigen
insuficient per l'altura que agafàuem.
La tornada de Cusco a la selua fou encara
més turbulenta. Si el uiatge normal
sol durar una hora, deprés de uolar-
ne dues el pilot, molt neruiós, ens
comunicà que s'hauia perdut i que no
teníem benzina suficient. Visualment
localitzàrem un lloc apte per aterrar
i un cop a terra, els nadius no ens
saberen dir on érem. Després sabérem
que estàuem a uns mil quilòmetres de
la nostra destinació. Tot i sabent que
la benzina era insuficient ens enlairàrem
altre cop per ueure si podíem contactar
amb alguna ràdio. Sortosament auiat
aconseguírem unes coordenades per poder
tornar al nostre punt de partida al
qual arribàrem gràcies 'a la perícia
del pilot que sabé controlar el consum
de l'aparell.

MIREIA MULET

GABRIEL BIBILONI TROBAT
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Es carrer des Sol. La foto correspon a l'any 1955 i ens mostra l'estat en què

quedà aquest carrer després de les torrentades del setembre d'aquell any, que

causaren desastres molt considerables.

(fotografia cedida per Joan Balaguer)
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VN&XERRADETA AMB

ha ÏMNCÍSCA
La nostra companya Francesca viu entre

dos móns ben diferents: per una part de-
senvolupa la seva activitat professional
a l'Arxiu del Regne de Mallorca, i per
altra, sempre que pot, canvia les clima-
titzades oficines per 1*Amazonia perua-
na on ha viscut, sens dubte, interessants
experiències.

- Que. ¿A l'AxJciu deJ. Re.gne. de fíatlo^ica
•i què -ó'l·iÀ. custòdia ?

Un Arxiu Històric és un centre on
es custodia tota la documentació que
generen les institucions públiques, de
cada vegada més les privades i també
alguns arxius familiars.

A l'Arxiu del Regne de Mallorca tenim
documentació des del segle XIII fins
avui, fins a les darreres eleccions;
aquesta documentació és la més nombrosa,
però també hi ha alguns documents ante-
riors al segle XIII.

Com a document més rellevant destaca-
ria el "Llibre del Repartiment del Regne
de Mallorca". I pel seu valor artístic
cal esmentar el "Llibre de Franqueses
i Privilegis", més conegut com a "Llibre
dels Reis". Aquest llibre té les tapes
emmarcades en or i riquíssimes miniatu-
res.

- Qu¿na é¿ cutía ía ie.ua ta¿c.a ?
Fins ara he duit la gestió econòmica

de l'arxiu. Ara aquesta tasca la compár-
tese amb una altra persona per poder-
me dedicar a fer el que aviat serà la
meva dedicació exclussiva, el laboratori
de microfilms. El microfilmât consisteix
en fotografiar els documents perquè
puguin ésser consultats pels investiga-
dors evitant així el contacte físic
amb els originals. Aquesta mesura es
deu a raons de seguretat: per una part
s'evita deteriorar els que estan ben
conservats, fer malbé els que ja estan
en males condicions i per altra assegura
la continuïtat del document en cas que
fos destruït per algun desastre.

- Li u¿oH.a molía gent ?
De cada dia més. Abans només el visi-

taven les minories intel·lectuals, però
ara^ s'enfoca més de cara als estudiants
d'història i a aquella gent que s'inte-
ressa pel tema.

- Te¿¿ u¿¿¿te.¿ in.£onmaLLve.s> pesi a col. ¿e.-
yi./> ?

Sí, feim visites guiades i l'únic
que cal fer és telefonar per concertar
dia. Procuram que els grups no siguin
nombrosos per poder aprofitar bé la
visita. Tenim sempre montada una mis-
cel·lània per aquestes visites.

Després de parlar amb na Francesca
de l'apassionant món de l'arxiu, passam
ara a fer-li unes preguntes de la seva
no menys interessant experiència a Perú.

- Quan ¿ què. ana^te.^ a £esi a Pesiú ?.
L'any 1.986 vaig partir a Perú no

a fer turisme sinó perquè volia conviure
amb la gent d'allà.
Segueix a la plana anterior.




