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Un oblit
El mes passat hi va haver
un oblit a Sh sdoci6 de ca-
saments: una paisana nostra,
na Maria Ramón, es va casar
amb en Jaume Pons, el 12 d'a
bril. Varen anur de viatge a
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La portada d aquest mes

Aqueixa peça de cerèml.
ca,batlada "Creació", va
guanyar el 12p? . emi del CE;
TAMEN REGIONAL DE CERÀMIO
del GOVERN AUTÒNOM, en el
desembre del 84.

S"outora,Rosmarl Deck4J
artista puigpunyentina,j0
fa uns quans anys que tre'
balla a s'estudi de Can N
siè,estudi que disposa de
forn de cermica propi,

* * * * * * * * * *

Vents frescs i novells de renovoció i d'ilu-
sió bufen fort dins aquesta vall enrevoltada de
muntanyes. La nova brissa de ses coses que se fan
que s'organitzen,de fa una temporada ença,de cara
a n es nins, joves i menys joves,guanya a sa bas-
ca pròpia de s'estiu.

Hi ha molto gent que treballa amb una cosa o
s'altra per a fomentar es deport,sa cultura,s'imo
ginació o simplement ajuden a ocupar soci des
nins i jovenets.S"han format dos grups d'esplai:
Es Reure i s"Arbre.Tots dos hi caben,Se comple-
menten i s'ajuden.També aquesta revista que te-
nitÀ en ses mans,aupada omb tanta il.lusió,és ac í ,
i és nostre,des poble.

En es nostre entendre, davant es greus pro-
blemes que afecten a sa joventut, tot això és
molt possitiu.
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Casa de la vila
FORMES DE PAGAMENT
HER ELS SUBSCRIPTORS	 EXTRACTE DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

Per poder realitzar sa revista pe - SESSIO ORINARIA DEL DIA 2.07.8 -à".-
rièaicament i per evitar estar pen-
dent&es pagament i sa feina de reco-.
llir-lo mensualment,s'han posat en
marxa ses etiquetes bancèries que ja
heu rebut.Podent fer el següent:

Entre altres punts, hem escollit els
següents com a rrAs interessants:
-E1 passat dia 9, es feu un anàl.lisi
de aigua, resultant sanitàriament apta.

-Es qui no tenguin compte a " SA
NOSTRA":

(1)A través des seu banc, per
tronsferència o Sa Nostra,
compte n 2 956775-76

b)Pagar directament,a " SA NOS-
TRA",a Na María Matas,o N'An-
tènia Ginard.

-Es qui tenguin compte a "Sa Nos-
tra"
Han d'omplir s'etiqueta bancè-

ria i ferla arribar a n'es banc o
o una de ses persones mencionades
anteriorment.

-Així i tot, si alguna persona
tan sols vol pagar imensualment, bas-
ta que avisi rèpidament,en Rafel Ra-
món,olgun delegat des "GRUP S'ARBRE"
o alguna de ses persones que formen
es grup de redacció.

-Un escrit del ministeri d'agricultura
i pesca comunica que aquest municipi ha
estat incluit per la comunitat econbmica
europea com a zona de muntanya, senyalant
les ventajes que aix6 representa per a
les empreses agroalimentaries, especial-
ment les de tipus cooperatiu.

-Amb el vot en contra del concejal Ü. Mar
torell i l'abstenci6 del sr. Bauzà, s'a--
prove un credit de 450 000 pts pel nucli
de Puigpunyent i 150 000 pel de Galilea,
destinat a les tradicionals festes.

La conselleria d'acricultura i pesca
de la Comunitat Autbnoma de Balears, fa
saber a tots els interessats, que poden
passar a informar-se sobre la possible
obtenci6 de trampes per les cuques de pi.

CAIXA DE BALEARS 
"SA NOSTRPC
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Bame des 1,490
-Uepl Don Francescl
i qué fa vostb per a-
quí?
-Ja ho veus Tofolet,
pegava un bot fins a

l'esglesia.
-Idb si na teniu pre

ssa, seis une estona
amb jo, i parlarem un
poc.
-Ja m'agrRda aixó!
-Ho sentiu, Don Fran
cesc, volia fer-vos t.5
na pregunta, és que
aquest any jo ja soc
de sa tercera edat, i
m'han dit que equí a
Puigpunyent teniu una
associaci6 en marxa...
-Així és, Tbfol,

estb aerovada pes mi-
nisteri de Medrid.
-ué taM i des de
quan funciona aixà?
-Bé, s'origen d'aquest
homenatge als vells
es remonta a l'any 53
el mateix any que vaig
entrer de rector a sa
parrbquia d'aquest po
ble, El LLJE varem vo-
ler fer, fou honrar
els nostres padrins,

- amb un sopar on els
hi varem regalar uea
enssalmada.
-Bon detall, si se-
nyor,

-Se nostra intenció
era so de regelar une
botella,una ensalmada
i un dinatiu recollit
del eoble, a cada ve-
llet. Perb a anuest
primer homenetGe, va-

rem acordar no entre-
gar el donatiu, i in-
greser-ho al banc per
que dos vellets que
no tenien dret a co-
brar de"la vejef; po-
guessin anar cobrant

d'aquells dob1ers.
-I qui eren aquestes
dues perssones, Don
Francesc?
-E1 sen Viçens Fagés
i Madó Francisca Xes-
ca. Perb només fou un
any, tots els altres
anys els vellets co-
braren aeuest.donatiu,
excepte dos anys en
que no es va celebrar
sa festa, fcren els
anys del centenari de
la congregació de les
Monjes Agustines a Ma
llorca, i l'any de-s-
centenari de l'arriba
de de les mateixes
Puigpunyent,
-1 aixà, ho feis pel
vostre compte?
-Hc orgenitzam nol-
tros, però ho tenim
legalitzat desde l'any

passat, i ja hem fet
tres excrusions, une
a Son San MGrti, una
altra a Sa Granja, i
sa darrera a ses Coves
de Manacor i Cala Ret
jada.

-I projectes, en de-
tenir, o no?

-Si, es més inmediat
és de trobar un local
centric,ja que es que
tenim, és davall sa

rectoria... I quine
hora s'ha fet?
-Les vuit!
-Ara si que ja faig
tard, m'en vaig més
que depressa!

- Idà res, Don Fran-
cesc, anau tranquil
si ja feis tard...Ahl
i eensau amb jo aquest
any, tameé vull una
enssaimadal

Agralesc la desinte-
ressada col.laboració
de Oon Francesc Llinàs.

GABRIEL FRAU.



UOU AUTOBdS ESCOLAR

Aquesta seria una bona
noticia si s'assumpte està
resolt.Perd:no ho està,
que algunes persones mos
han comentat que existeix
aquest problema.

Per- tal d'ajudar a
aquestes persones sa revis.
ta convoca uma reunid per
fer umestudi aproximat da
ses necessitats, horaris,
rutes,atcs.:,

A veure si és possible
dur-ho andevant.

Sa reunilš tendrà llac
dia 2_ d'Agost a les 21
.hores a s'escolia.

ANUNC15 PARTICULARS

Ací podem fer constar
ses coses que tenim per
venore o canviar, Ilo -
gar o regalar.

CAHTES OBERTES

En aquesta pègina se
'recollirán ses queixes,
sugeréncies o alabances
diaquelIes persones que
tenguin qualque cosa a
dir dels estaments pú-
blics, medi ambient o
inclús d'aquesta revis
ta tan maca,

LA REDACCIII

CAFETERIA-RESTAURANT

ES PONT

C/. Sa Travessfa, 2 -T. 61 4031
PUI 6 PUNYENT

«L'Arno Antoni » r4‘

.Això no és oixè, no pot
esswr,aixf no haviem
quedat .Remil llamps l,
es pactes són es pactes,
amb ses coses que tenia
per contarl

-Però, que vos passa?

-Què me passa, què te
pareix o tú?.Me digue-
res queaquesta pógina
era per convers ar jo,
i ja ho veus1;que si
autobús, que si crido,
total que no puc dir
res del que tenia pen-
sat, i "menos mal"que
m'hon deixat aquest ra-
conet sino/ què haurien
pensat ses pers ones
que amb jo confien2	 .

Tirant flastomies,despo-
tricant en contra de sa
revista CS va comiar de
nosaltres.
-Adett,jovel
-Adeu;l'amc.7)Antoni!

BEN FET!

•NOTICIES ,

El nostre company
també col.laborador
del Grup S'Arbre, An-
toni Ginard, sofrí un
accident amb el seu
motoret. Afortunada-
ment, només es va fer
unes nafres a la cara
i tot es quedar amb
l'esglai.

Un important incendi
es prnduf entre els
termes de Galilea i
Capdellh. Quasi 200
quarterades es veren
afectedes pel foc que
el més segur, fou pro
vocat.
Varies possessions,
es veron afectades,
entre elles Es Ratxo,
Galatzó, i Son Martí.
Anunciar tamt,é, que

la zona del Galatzó,
ha sofert varis incen-
dis més.

Un vei del nostre 1.30

ble, es vol querellar
contra l'ajuntament
de Puigpunyent. El ma
tiu és sanitari,
tracta de la típica
depuredora que tants
de nroblemes ens du.
Ja era hora que qual-
có fes passes.

La festa de fi de curs
del Col.legi de Puigpu-
nyent, fou un aconteixe
ment fabulós, com fabu-
losa va esser l'excur-
sió que monteren al mu-
seu de cera, Zoolhndia
d'Alcudia i platja de
Muro. Pulissonsl, i a
noltros qui ens convida?

GALATZ0 PAG.5
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SES TIMBES

deu haver qualcú que hagi pujat
a Galilea i no hagi passat una estona a
"Ses Timbes"? "Ses Timbes" és el pedrís
que hi ha davant el portal major de
l'Església i que ofereix repòs i a la
vegada un extraordinari mirador cap a
la mar.

Però "Ses Timbes" és qualque cosa
més. Acull nins i vells, turistes i
galileus, amics i disgustats, poetes i
mercaders.

"Ses Timbes" coneix els gemecs dels
afeixugats, les xafarderies del poble,
els secrets que corren a cau d'orella,
les moixonies dels enamorats; sap de
solituds i companyies, de franqueses i
mentides; guarda els mites i les llegen-
des que ens fan poble.

"Ses Timbes" n'és el batec de Gali-
lea.

I "Ses Timbes" estava cridat a entrar
a la nostra revista amb perfums de
roses i clavells: Les darreres setmanes
el portal major de l'Església ha vessat
la festa de dues noces, set primeres
comunions i dos batiaments; "Ses Timbes"
s'ha cobert d'arràs, "flashos" i vestits
nous.

Però la vida no és just dolcesa
•sobtadament, ens ha visitat la mort.
Primer ens ha deixat madà Magdalena
Frau Ballester, "de Can Sóller", que
feia més d'un any que estaba rendida, i
llavors s'han convertit en cendra wilers
de pins.

En un tres i no res hem tengut el
foc damunt i el perfum de roses s'ha
tacat amb la xafagor del socarrim. La
impotència, la tristor, la ràbia, l'an-
goixa mustiaren els nostres cors.

"Ses Timbes" s'ha omplit d'especta-
dors i comentaris.

Tothom ho té ben clar que aquest foc
no ha estat un accident. No hi han
faltat les peticions de venjança primà-
ria: "jo l'hi posaria damunt...". I,
com sempre, han sortit els del "paro":
",per què no els obliguen a fer net el
bosc? . ¿per què no els fan fer talla-
focs? No n'hi hauria tant de "paro"...

El fatalisme és casi general: "No en
quedarà ni un de pi a Mallorca".

Un fet significatiu: A "Ses Timbes"
no estan disposats a acceptar que la
nostra societat pot crear aquest tipus
de malalt: el que es sent tan sol o tan
'amargat que necessita castigar-nos a
tots cremant.

I seguim encalentint-nos el cap.
¿Com es pot entendre que a finals de
juny l'avió contra-incendis no estigui
a punt? Quan escrivim aquestes retxes
són devers les vuit-i-vint de l'horabai-
xa del dilluns i passa el "Canadair"
per enèssima vegada i descarrega l'aigua
damunt un foc que segueix amenaçant; si
aquest avió hagués passat a la mateixa
hora del dissabte (feia tres quarts que
havia començat el foc) s'haurien salvat
més de cent quarterades de pinar...

I pensar que gastam muntanyes de
milions comprant 'avions de guerra per a
defensar-nos no sé de qui mentre no
tenim un trist avionet quan s'encen el
foc, que és un enemic que coneixem bé
de cada estiu...
¿Serà ver el que s'ha sentit a "Ses

Timbes" de que els llenyaters hi tenen
interessos? que- convé que hi hagi
algun foc espectacular per a justificar
sous i estructures?

"Ses Timbes" també n'és el termòmetre
d'una societat malalta.

VAU

4?‘	
i‘f>

PUIGPUNYENT rei..61418$



Es. U.
PSM
PCC
U.C.
UPR

37
33
12
9

2
2
2
1
1

supermercat
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NICERIA,CHARCUTARIA i MERCERIA
Tel: 614315. Servici a domicili.
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ELECCIONS El mes de juny passat el
nostre país ha estat pen-

dent, sobre tot, de la petita pantalla,
moguda per una mundials de futbol i
també per unes eleccions polítiques.
A Galilea, amb un cens de 148, exerciren
el dret a votar 99. Ben segur que el
grup que formava la taula electoral ho
es degué cansar massa, si pel cas algun
moment d'avorriment.

El dia va transcórrer amb normalitat,
encara que sempre es produeix qualque
anècdota. Potser la més significativa
la d'aquella velleta d'uns noranta anys
quan tenia els dos sobre a punt: "Que
Déu mos dongui un bon govern! Amén!

Resultats de Galilea
Congrés:
C.P.
PSOE
PRD
CDS

Senat:
Antoni Buades i Joaquín Ribas (CP) 38,
Emilio Alonso (PSOE) 34.

FESTES Per les nostres contrades comen-
ça a haver-hi trui de festes.

El Grup de Teatre Xingonera fa qualque
rialla fresca assajant l'obra d'enguany,
El Vicenç "Carles" té el paperins a
punt i fins i tot es parla d'algun gest
de generositat per part de l'Ajuntament

FOC El vint-i-vuit de juny a les 1945
començà a cremar Sa Coma d'En Turc

i hi hagué foc fins el dimarts. En dies
posteriors intentaren encendre-lo altra
vegada tres o quatre pics.
Es cremaren 

A Son Martí: Sa Coma d'En
Turc. A Son Net: Es Pinar d'En Tem i
Son Calma. A Galatzó: Sa Font Nova.
Entre Galatzó i Es Retxo: Es Coll d'Es
Paumerà. A Galilea: Sa Roteta i Sa Rota
Nova. Unes 200 quarterades!!

GALATZ0 PAG .7
Tomeu Mas, "piner" durant setze anys

a "Galatzó":

Aque3t oc és ben intencíonat. Tot ,s
e2. ,s ,c)eA de pen aquí han començat íguai.

qui H pot interessar?

A un que no pot Jio t JJt ne3.

temps estarà a tornar créixer
aquest bosc?

Potek tnenta o quakanta any3, depen
de Ji.L 3 1 ha ckemat tot	 pínyó. Fa
deven's cLnquanta any's que ja evs va
cneman "Son Ma/Ltí"; en aqueLe temp ,s
,senyok va cki.dak _un Uenyatek pen a
net e1. pLnan; no ,s'entengueken de peu

Leenyaten va comenta que 3eníd
mé..A bakato compkak una cap6a de
(que co ,stava do ,s céntím ,․ ). Poc deJipéJi

va caak

Xema Mayor, 25 anys, de "Son Calma",
ex-bomber i ex-vigilant de ICONA. El foc
arribà a vint metres de ca seva i va
cremar uns 2.000 mts. del seu pinar:

EA una putada! Vo.edkía Jie.be pek qué
ca.e.en Poc! No ho entenc!

preveies?.

Quan eJ.a de bombek ho comentakem
motte,s vegade ,s.

A Ga.eatzó eken un dubakat: a un
paxeU d'any3 taUanen e.1.3 pin's	 deUa-
nen £.e.,5 bkanqueA en tekka. Aíxò ha
cóe e.f. oc com un Uamp.

,Creus que els serveis contra-incendis
han actuat bé i d'hora?

Sí. Ets qui peguen Ifoc ,saben bé a
quina hoka e3 ketiken

Creüs que Mallorca està ben equipada
per fer front als incendis?

Cada vegada e.Ji va mie£.okant, pekb
eneaka

•
1..40t.

?if
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GRETANT: DINS LA NOSTRA H1STÒRIA

Fa 130 anys que als
puigrunyentins també els

agradava beure aigua
fresca. Per a mostra,
aauest botó.

Sa mare de madó Marga-
lida Font Palmer. de 93

anys. que viu al carrer
Carretera de Galilea ng
27 amb la seva néta An-
tbnia Ripoll Frau. me va

contar fa uns anys que
sa mare, madb Margalida
Palmer Bauzà. que ara
tendria 127 anys, quan
era nina, i quan sortia
de l'Ofici Major del dia
de sa Patrona, se n'ana-
va a ca seva, a Son Bru

de Baix, se canviava es
vestit nou:i agafava una

gerreta i amb ses seves
amigues anaven a cercar

aigua ner beure a sa font
des Porquer, ara ja desa-
pareguda. Dita font esta-
va aprop des Mol Nou, de
Son Nét i a una distància

més o menys. Es motiu:
d'aquesta passetjada era
que sa familia pogués
beure aigua fresca i bo-
na, ja que en es poble
només hi havia dues cis-
ternes. una a Can	 a

i s'altra a sa Rectoria;:

i dos DOUS, un a Son Bru

de Baix i s'altra a Can
Frano. Ja podeu inaginar
lo fresca que seria quan

Ella, madb Margalida
Font Palmer. també me va

contar que, essent nina,
anava a ceroar aigua per
beure a s'albelló des Co-
mellar de sa Parra, de
Forteza, que sortia an es
torrent, aotualment camp
d'esports. Moltes vegades,
quan arribava a s'albelló
havia d'esperar una esto-
na perquè s'omplis es co-
có L poguée agafaims'aigu
amb una escudella 1
es gerro, i. era que abans
n'hi havien anat d'altres
i en s'estiu sortia molt
poca aigua.

MORALITAT'

Ara, moltes vegadee
tenim vessa d'aixecar-
mos per.agafar sa botella
des frigor/fic. S1 pen-
sam en lo que feien ele
nostres avantpassats mos
conformarlem un poc més.

de ca seva, anar i tornar
, arribava a ca seva, essent

d'uns sis quilbmetres,	 el més d'agost i mig-dia.	 ONOFRE TEULER

Adi6s si vos n'anau;
si vos n'anau, adiós;
pensau en qui pensa en vós;
pensau en qui desitjau.	 Puigpunyent

Bona nit, ma enamorada;
me'n vaig a colgar amb recel;
ja s'és mort aaucll estel
que em dava l'ohora indicada.

Rafael Ginard Bau9a

Cançoner popular de Mallorc;
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ATENCIÓ! ATENCI ó!

Si voleu, ens podríeu fer arribar
ses direccions de familiars parents
o amics que viven -fora de Puigpunyent
Galilea, visquin a on visquin, així

nosaltres les hi fariem arribar un
exemplar de GALATZó, a voure si les
agrada. Gràcies.

NOTICES...
This newspaper is to be publi-

shed every month.lt is written in
mallorquin the language of the vi-
llage but for the English speaking
villagers w• will have on English
spot.

If you are able to contribute
anything of interest it will be
welcome.For all contributions in
English please contact Rita Norris
Te1.614465

Did you know you con learn ma-
llorquin folk dancing.Come to hall
by the church on friday evenings ot

9pm.
Everybody Welcom•.
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PROMOURE SA LECTURA ENTRE ELS NINS,
OBJECTIU PRIORITARI DELS EMCADORS.

Es nins, cada dia
tenen manco temps lliure
per estudiar o per
Ses feines de s'escola,
sa televisió, escoltar sa
música dels cantants de
més actualitat, i potser
demà, s'ordenador perso-
nal 56n competidors a
tenir en compte quan es
tracta d'emprer s'energia
intel.lectual i soci de

s'educant. ¿Quan llegei-
xen es nostros nins?
¿Llegeixen, així mateix?
¿Que llegeixen? ¿Saben
llegir? ¿hi passen gust,
ós una necessitat per a
ells, sa lectura?

Pensam que sa clau per
promoure sa lectura
aqueixa: Mostrar a tria;

seleccionar es llibre
adequat a cada nin. Això
no vol dir que s'hagi
d'allunyar es petit lec-
tor de ses seves prefe-
rències, per imperfectes
que mos paresquin. Oreim
que, si un nin tè s'habit
de se lectura, encara que
sigui de còmics, shaur8
d'intentar conservar-l'hi
i fomentar-l'hi l 1 e més
a més convendrà als seus
educadors -mestres i pa-
res- cultivar en ell el
gust per a lectures cada
vegada mès intensament a

mesura que el seu nivell
mental maduri, més selec-
cionades, de una certa
qualitat literària, que
conegui ses seves pròpies
necesitats lectores i tre
bar lo mès adequat per a
ell dins l'abundant va-
rietat bibliogràfica que
hi ha avui en dia.

Dins sa família se
marquen ses influbncies
que mos ocupen. I dins .

s'escola. Per desgràcia
la llar no sol esser el
millor mitjà de promoci6
de sa lectura i ós difí-
cil influir en aquest
sentit. Aleshores, els
punts decisius de contac
te entre es nin Ï es lli-
bre, apart de ses adqui-
sicions per part de sa
família o personals a

ses botigues des ram,
seran ses biblioteques
escolars i municipals.

	•

1. NOTA: S'inforw 2,1 resDetble •.-luf- •rn el mes dost l'imr.Pnt? t ,,ost, (e.
vn=ces, _Rr. t ,..mt, no rtir; GALATZ0 fir, ..,. setembr. TLA M--',,OT .



CONILL

per què tems el teit
La pineda està tranquilla
i tanmatei_x mous ensems
musell, orella i

—Escolto la veu dels pins,
flairo l'oratge que enz

i esguardo vers els canzins
de la ciutat invisible
on lzonzes de cor nzesell
desengreixen el fusell
que fa aquell pct tan terrib:

ELEFANT

De la trompa grisa
canons acerats,	 •
de les quatre potes
pilars de palau,
militar banclera
de l'orella gran,
de la pell gruixuda
galtes d'acIvocat,
dels ullals de vori
torres de pedant.

B ACI1

Ni •
bri
bo:
mi-
CM-
bi.

PINGUI

Amant de la mullena,
amb gre£7.arisme rar,
com nosaltres emplena
les ribes de la mar.

Conserva tanmateix
ei decórurn que ens manca
i neda com uu peix
amb frac i arrnilla blanca.

PERE QUART

jovent
GALATZO PAG. 10 «BESTIARI», Poenk

Gent
A la nostra revista,

Golatzó, som gent impor-
tont.Fins i tot,e1 nos-
tre dibuixant,Pep Marto-
rell Frontera,qui viu
carrtsNavo D'Estellencs
ae Puigpunyent.ha fet el
segon premi a un concurs
de dibuix patrocinat per
"La Caixa".Per aixè,hem
decidit fer-li aquesta
entrevista:

-Pep,quin era el di-
buix que vares presentar
al concurs?

- Era un submorinista
que pescava.

-Per què vares presen-
tar aquest dibuix?

- PerciLA el submarinis-
me era el tema del con-
curs.

-En que consistia el
premi ?

-En un equip de sub-
marinista.

-Creus que mereixes
aquest premi?

-Sí.

ortant
-Per què?
-Perquè estava ben

ifet amb comparació amb
els altres.

-quantes persones es
presentaven a aquest con-
curs?

- Vuit centes.

- Et consideres afor-
tunat per haver fet el
segon premi entre tonto

gent?
-Sí,perquè erem molts

i era bastant difícil.

-Et penses dedico P a
això com a ofici?

-No, com a hobbi.

Així és el nostre di-

buixant.

4 ************************************4-************************************

ENTREVISTA

El GRUP S'ARBRE. juntament amb la co-

1.1aboració de la branca de periodisme

ha entrevistat un veinat del nostre po-

ble, en Llorenç Càrbonell Betti-

Tan carínyosament conegut entre nosal-

tres per Llorencet o. també, per en Llo-

renç de la Mula.

ANTONI BET:
a n'en 11[1renç NADAL GOG

Estavem nosaltres a l'escaló de casa

seva auan ens deia que la seva infante-

sa havia estat de molt de treballar per

guanyar qualque diner per menjar; però,

això no obstant, va poder anar 3 anysa

l'escola de la nostra villa, en tengué

com a nrofessor al Sr. Ramon, i sempre

anaven a fer qualque excursió cada 15

dies al Salt de Son Porteza.



En Llorenç que sempre ha visout a Puig-
punyent, i que té 69 anys d'edat, és un
de tants homes que hi ha el poble, però
un dels poos homes que en aquetS darrers
anys s'han passejat pel poble en carro,i
naturalment. amb un mul.

Quan acabà d'anar.a l'esoola es va pre-
parar per una oosa que 11 hauria cl'aaom-

panyar tota la vida: la feina.

Va començar a fer de traginer a Son No-
guera amb una somera de la possessió i
va veure interrumpuda la seva vida quoti-
diana per un malson que va estar dins to-

ta ment espanyola, la Guerra Civil.

En Llorenç, va estar 3 anys al frent i
ens va dir que el que 11 va fer més assump-
te va esser que varen matar un home davant
ell.

Ens va comentar
- La guerra no em va agradar res, hi tam-
poc, la política. que era molt bruta.

Aoabada la guerra. en Llorenç tenia
20 anys , la qual cosa ens va motivar.a

demanar-li per què no s'havia casat.
ens contestà,

-Nb m'ha passat oasera mai, però, les
al.lotes m'han agradat sewpre i han es-

tat molt bones Der a mi.

Quan arribà a terra seva es va posar
a fer feina, i va esser, per primera ve-
gada en la seva vida, l'amo d'un cavall.

Era de color roig, estava sanat i era
molt garrit, però tenia un inconvenient:
no volia estirar el carro, després de 5
o 6 anys el va vendre.

D'aquesta manera, va poder comprar el
seu primer mul, aquest. li va durar 2 anys,
i amb ell va poder anar'a sembrar faves a
Ortelux, a l'Hort d'Avall i a d'altres
possessions, el pobre mul és degué cansar
del nostre Llorenç_i el va deixar.

D'aquesta manera, va haver de comprar
un segon mul, que va arribar a esser el
més fort i el que estava més ben ensenyat,
ja que tenia una cosa que en Lloren'li
agradava molt, i era que quan el desengan-
xava del carro se n'anava sol a l'estable.

• • •••••• •• • •

ELtemps va passar, i els anys també, i

no.va haver més remei que comprar un ter-
cer mul, però també, el darrer.

Aquest mul el va firar a Algaida, i
va costar .55.000pts, amb ell va arribar

a anar cada dia a Son Serralta a arreglar

els animals, li va durar 3 anys.

El temps va passar i els anys també,
però aquesta vegada va esser en Llorenc::
que es va cansar i el va haver de vendre
tot: carro, mul, arada i vestiments de
beasses per 75.000 ptes.

Una vegada s'hagué desfet de tot es va

haver d'armar una bicicleta. que Der cert

no té frens.

I ara és l'home més vell del poble que

'es passetja amb.bioicleta.

fa molt d'anys que va amb ella, i

oreim que 11 durarà més que els muls.

MOLTS ANYS I ADEU, LLORENÇET.

3ALATZ0 PAG.11	

Entrevista
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ESPORTS 
RESUMEN TEMPORADA 85/86 motori5me

Se comunica a ries jo-
ves que els agrodi aquest
esport se posin en con-
tacte amb	 Antoni Gomis.

Per veure que se pot
fer sobre jocs de moto,
motocros, ginkames,etc..

v Criterium TR Casin
Entre els dies 14 i 13 de Juny, es disoutb. el V Cr:
rium TR-Casino, prova automobilistica que fou guany
per 1 narella Joan Tomas i Antoni Mansó, a mans
R-5 Turbo,

La parella cuiopunyentina, Llorenç Carbonell i Cat
dauzb, quedaren quarts de la categoria "A", quedant
questa manera, el número 17 de la classificació Gem:
Estiguerem xerrant amb aquets dos pilots ens
que a la pròxima carrera esperen superar aquesta
cació. També ens digueren que dintre la seva categot

les diferències de potbncia dels diferents cotxes,
molt groases.

Dos pilots de Galilea no pogueren prenóre part a le
va, Mateu Lladå vo rompre el vespre abanb de la pru
Sebastià Garau s'estN recuperant encara d'una lessib
genoll. Nota curiosa és que el genoll de Sebastià GE
fou operat per un magnífic pilot mallorquí, Onofre k
que junt amb Joan Gimeno, quedaren segons a la
prova.

La pròxima carrera serà la ja tradicional Pujada Ce. 4

11b-Ga1i1ea, que es celebrerN els propers dies 26 i
de Juliol. Sort a tots, i esperam la sortida duls ge

Dia 7 de juny, sobre la
pista del Club de 8bsquet
de Campos i després de la

lla victoria consecutiva
de l'equip "senior" mascu-

lí, va acabar la temporada
85186 per el C.B.G. Puig-
punyent„Temporada singular
ja que per primera veç4ada
participar dos equips mas-
culins a més dels 3 feme-

nins.

L'equip "cadete"femeni
ha jugat a un nivell nor-
mal, no ha fet res extraor-

dinari però com cada any
i ja en fa quatre ha quedat

amb els primers,No ha pa-
ssat el mateix amb l'equip
"cadete" masculí ja que era
la primera vegada que par-
ticipaba a una competició
i ha degut pagar el mossat-
ge,La nota mes caracterís-
tica ha sigut la seva irre-

gularitat.
Cal anomenar la actuació

de l'equip "senior"mascull
ja que després del "Torneig
Jorge Juan": de l'any passat,
ha lograt reunir vuit ju-
gadors molt diferents una
dels altres perh amb una
gran qualitat individual.

BAR RESTAURANT

PLA DE SA SINIA
Serveis de:

NOCES • COMUNIOM
FESTES*CUINA TIPICA

CARRETERA DE PUIGPUNYENT - Km. 14 TEUFONO 61'




