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ebitoriat

Pareix lògic que la gent afiliada a una ins-
titució de qualsevol caire, o enllistada a
organisme, aplec, partit, societat o religió,
participi de seblants opinions o tendències, que
els socis coincideixin en l'ideari polític,
ligiós o senzillament ètic. El normal és que hi
hagi unes poques referncies comunes,	 al menys.

Deiem això perquè l'altre dia pensavem en la
variada collada d'amics que omplim aquests papers
que tens en les mans, mes a mes, i ens adonavem
de la varietat de criteris i caràcters de tota
mena que formam, en el semtit general i ambigu
que pot esser el que ens aplega per fer CALATZEI,
en el difícil que seria, filant prim i en conci-
ència, signar tots una Editorial, per exemple,
no ser que se parlès del temps.

Podria succeir que, precisament en aquesta va-
riació de mentalitats i criteris, i que ningú,
encara, ens marca la línia a seguir ni ens dicta
les consignes, es trobès una de les senyes més
positives de CALATZd.

La portada d aquest mes

Acuest mes es Galatzó vol fer un
petit homenatge a N'Elsa Palmer,
filla d'une excel.lent pintora i un
decorador.

N'Elsa, as seus 12 anys va guanyar
eE primer premi de dibuix, que es
nostre ajuntament ve organitzar ses
passades festes d'agost.

S .ha realitzat un montatge de e'original.
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CRe
Si estudiam, de la

mà del Gran Mestre es
panyol ROMAN TORN ei
diagrama n9. 1, aviat
ens adonarem que les
blanques tenen millor
desenvolupades les pe
ces, estan més prepa-
rades per iniciar una
acció d'atac amb po-
ssibilitats de vèncer.

Magrama núm. I

Per què és així? Per
establir una valora.,
ció hem de contar les
jugades de desenvolu- •
pament de cada banoa,
i vorem que les blan-
ques ja en tenen set
ben espinsellades: Hi
ha mobilitzats els ca
valls els dos alfils
han situat dos peons
en el Centre i també
han realitzat l'enroc.

Les negres, per part
seva, tenen menys ba-
gatge positiu: Només
han aconseguit quatre
temps, a voure, tenen
els dos cavalls mobi-
litzats, un alfil i
també es pot conside-
rar com un temps - ju
gada de desenvolupa-
ment- l'avanç del PR.
Hem de fer notar que
l'AD negre està mal
desenvolupat -a 2D no
exerceix cap funció
practica, i ja sabem
que "peça mal col.lo-
cada no està desenvo-
lupada". L'avantatge
de les blanques és ja
abrumadora en aqffiesta
posició.

* **
ESCAC I MAT AMB
DOS ALFILS

Per donar mat amb
dos àlfils i el Rei,
stha d'arraconar al
Rei negre a la banda
amb el control escalo-
nat de les diagonals.
Dit F;ei morirà a la
sella 1T. Veiam un bon
exemple practic a par-
tir de la posició del
diaorama n9 2.

1. A3AD+, RSAR
2, R2AR	 R5C
3. A2D!

Se talla altra ve-
gada terreny al Rei
negre.
3 . ...	 R4T
4, R3A!	 ...

Per tal de no ofe-
gar-lo.

Diagrama núm. 2
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4, R5T
5, A6CR 9 R6T
6. A5CR 9 R7T
7, R2AR!,

•El Rei blanc	 si-
tua a una casella des
cap. El mat és ja ben-
inmediat.
7. 9 R6T
8. A5AR+ 1 R7T
9. A4AR+, R8T
10. A4R ESCACS I MATo

* **

Meteorologia

El frare, tota	 la
tercera setmana de ge
ner, va tenir posada
la caputxa i ameenya-
lava amb el bellugón
punter la paraula VEN
TeiS„ No s'equivocava:
Les ratxes de la nit
del 14 oot-ser arri-

baren als cent kms a
l'hora. Els passats
19 i 20 de desembre
ja s enfadà fort Eolo
parò no tant.

Si poria, el frare
caputxí també ens fa-
ria saber que va ne-
var, com per Nadal, a
lilla en aquestes da
tes, Els .,, notisiosos -
diven que a l'Europa
les temperatures han
baixat tant i tant...

20 0 , 30n i més, sota
zero; que no es té
record d'un hivern
tan dur.

Ha plogut encara
que el deaambre

la terra està amarada
per tot arreu i els
ambassaments de Lluc
són plens. En el po-
ble, hem arreplegat
223 litres per metre
quadrat, que ja és
aiguao
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etaites ciEí

Bame des 15‘vit
-Pere,
-Què vols Llorenç?
-Que has vist en TO-

fol?
-Si no volg errat, és

ains es bor oevora s'as-
tufa.

-Ja el podic esperar
3o aquí a foro!

-Miro'l! Ara ve!
-Tèfol, Tèfoll
-Ja venc, no crials

tant!
-Coro de pocovergonya,

no quedèrem que mol vo-
riem damunt es banc des
Punt?

-1 jo ja venial, no-
més m'he aturat o fer una
col'eta, cmb ocuest fred
aue fo, ne hi ho oui es-
ticui per defora.

-Fes com 3o, ilevet
prest ae jeuro i vorès
com et trobes bé tot es
dlo, no tan sols sents

-Deixem anarl, m'es-
tim més nossar fred.

-No en aegueres pa-
sear de fred es dia de
ses Matines, hi havia
una foquetero, i feia
mirera.

-Tu no en aegueres
passarl, jo no hi vaig
poaer estar fora, sa me-
va dono en va fer anar
a missa.

-Jo només voig entror
quan cantoren es posto-
rets i Sa Sibil.:a.

-rZellampsl quin fred!
Jo ja no oguont més aquí
domunt, crec que m'en
tornaré os bar a pren-
dre uno altre copeta.

-Deixa ancr ses cope-
tes!, ocuestes fetes
passodes, hi hogué un
munt d'accidents automo-
bilístics, que duaueren
molts morts; i melts

-Que no menes es ca-
rro amb so teva mula?

-No 1%'ampuda" se sor
es camí de co nestra
memòria, no tenc pereuè
haverla de conduin.

-Ja ho crec, tantes
veloces ne hcs poout cr
auir-lo, cue a sa nohre .

mula, no li cluedè més
remei oue oorendeees co.
mí de memèrial

-M'estès intentent
dir que jo soc un "bo-
rrotxo"?

-No t'ho estie inten.
tant air, t'ho estic
guent.

-Idè jc en vull no-
llar un oltra: jo sé
fou que prengué so boti
forro o na Pixedis.

-Llodre jo?
-E.11 ets tú aui ho

ha dit.

Per respete als
tors, m'estim més nc
transcrl'ire el nu e di-
gueren desprès. La co5o
feu molt greu, jo verem
si se tornem xerrar.

De totes maneres,
tendré infermets.

una mica de fred.	 dels accldents tengueren
-I jo m'hi wxec prest! com c couda oix6 aue tú

Caoa alo aeuen esser les	 cncmenes "copetes".
unce de sc matinacto quan 	 -...Ha xerrat el fi3è-
aelx es 111t.	 scf ce Puigpunyent! I

-No te arribaré a con- esae quon conduesc cot-
vence ma .“	 xe jo ?

BAR RESTAURANT

PLA DE SA SINIA
Serveis de :

NOCES. COMUNIONS
FESTES*CUINATIPICA

CARRETERA DE PUIGPUNYENT - Km. 14 TELÉFONO 61 40f: C



ne
de les enfiladisses,	 Arriben a ciutats i
família de les upúpides, pobles passant per de-
incloses tombé per molts serts.

ES PUPUT

Nom catalè: puput, de
Sant Pere,gall faver.
Nom castelló:abubillo
Llotí: Upupo epops.

El puput és del gè-
re d'ans de l'ordre

pa. S'estableixen en
prats, boscos, tópies
de pedra o en les t:eu-
lades de les cases de
camp.La seva silueta
és inconfusible.Apareix
el mes d'abril en terre
de conreu, i poques ve-
godes en la muntaoya.

Entre els 20 i
dies els puputs joves

Amb la primavera co- abandonen el niu i em-
mencen a arribor pooce- prenen la seva pròpia
dents d'Africa o Euro-	 vida.

en la terra.

LA JOVENTUT, ARA.

autors pels tendreros-
tres de l'ordre dels
ocells.Són ocells de
forma allargada amb el
bec afilat, molt llorg,
prim i lleugerament en-
corbat. Té peus i dits
curts, coll color de
cendra, les ales són
negres, blanques i gro-
sses, amples i rodones
travessades per franges
blanques.

És un animal molt
covard, no admet la
lluita amb cap oltre
onimal.Quan el sorpre-
nen les aus de rapinya 	 A Espanya el trobom
s'amago dins les plan- a Catalunya, Sud d'Es-
tes fins que desapareix panya, Balears i Canè-
el perill.En els moments r i es.
'd'inquietud, d'exaltació
o d'aparellament desple-	 El puput pot criar
ga les plomes de la	 en qualsevol lloc.Nor-
cresta formades per un 	 molment no fa niu,sinó
Semicercle de plomes%	 un coromull d'herbes i
color taronja que oca-	 plomes que fan molto
ben en un vèrtex negre. olor.E1 nombre d'ous
El reclam del puput és . os1.10 de 5 088.Els
un ressonant ju-ju-ju.	 petits puputs produei-
En emetre'l.l'au expo-	 xen gron quantitat d'..:"ex-
sa també les plomes del crements.La femella ro-

coll i si ho fa en te- man amb ells mentre que
rra emet tres notes en 	 ,

el moscle s encorrego
to baix, mentre entro-	 d'olimentor-los.
dueix bruscament el bec

La situació en el
món és la segUent: a
l'India Central i me-
ridional on reb el nom
de U.Nigripennis, en
Africa del Nord on l'a-
nomenen U.Minor.
També s'estableix oo
Africa i l'India i
d'obril a agost a Eu-
ropa.

La situoció a Euro-
po és o Gran Bretanya,
Suècia i FinAndia.
Tomb el podem veure
a Espanya.

•
L'únic enemic és el

falcó i en qUestió de
competidors trobam:
l'orenella, la titina
i la mèrlero que s'ali-
menten, igual que el
puput, d'insectes.

CAUSES D'EXTINCIÓ: .

Les matances realit-
zades pels• Cacadors que
no tenen en compte que
lo seva carn no és co-
mestible i la fumigoció
del com.

SOLUCIONS:

No matar-los sense
motiu, no destruir els
boscos i creor zones
verdes.

Teresa Mora
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TiNift	 GirAs eA ID'ALAN
ELS 1D' AIRA

Quan reulta totol-
ment superada l'elabo-
roció d'oli per part de
la indústria, ens queda
solament l'oportunitat
a'assistir un dio, a veu•
re fer uh parell de tru-
Ilades a una d'aquestes
tofcnès que ens resten
en el terme, per conèi-
xer alx1 els costums i
les moneres de treballar
del nostros avantpassats
Vora la Indústria, sem-
pre complicada, entrar
o una tafona ens semble,
tot impregnot per la sen
zilleso: Materlols rús-
tics; peces de calissa
i farro traballadas o
foc i cop de martell,
peces de fusta tornefa-
des i suaus; nivells
fets amb sopiència mo-
resca, trespol empedrat,
calderes d'crom damunt
foc viu...

Lo primer que ens
crida l'atenció o l'en-
trada de lo tafona, és
la fosca que hi ha; mo-
tivada per l'austero
merevelloso construcció
popular, feto omb amples
parets de pedro, fang i
cols, i petites obertu-
res que semblen més aviat
finestrons per deixar
passor l'aire que per d
nor cicror; en el seu
lloc hi ha llums d'olol
encesos penjats, lo que
li dóna un aire de tran-
quilitat només romput
per la volta d'un trull

agafat a uno gran biga
de fusta que esclofa la
madura i pansiaa oliva,
recollIda pels entorns

el foc que han fet de
bon matí, per bollir
l'aigua que després ser.
virè per escaldor els

esportins, amb unes gro
pades de posta. .

Els esportins plens
i esccbldats es col.1OQU
l'un damunt l'altre
vall uno prensa aue
mençarà a voltor quan I
pila sia consioerat'le:

Davall la presió del
torn comença o retjaru
líquid viscós aue es
mescla del oli i
bollida que mitjançant
una siquia va a porart
una pica petita. Allà
per ell mateix se sepo.
ren ja que l'oli pesa
monco que l'aigua i qui
do damunt. A mesura qui
es va omplint l'esmerth
ta piqueta arriba a un
forots que conformen e,
ncivells i per on
quen l soigua i l'oló
gons els pertoqui.

Aquest líquid resul-
ont, der color groguenc . '

verdós, suou i viscós
teb i olorós ís el pro-
aucte de tronsformeció
del fruit de la
ria otivero conrada per
altres homes que confor
nen les nostres arrels.
Només per oquest motiu
cal respectar-les 1 con

servoryles per així po•
der recordcir la histèm
de la nostra histèrio ,

Joen Betti

pressumiblement en dies
de fred, i que ni ha anat
a perar a través d'una
tramuxo que amb el mateix
voltar la coloca devall
de la pedra en forma de
tronc de con, que l'es-
clafa i l'escup cap uno
conaleta amb un petit
depódit produint un agut
so quan esclafa els pi-
nyols.

Des a'allò els homes,
que en semblen pausats,
traslladen la posta a
una pica on l'ocaramullen

que pel seu propi pes
segrega un líquid que
s'onomena oli verjo, molt
preuat pel trebolladors
a l'hora ae berenar o on
hi mullen pa,torrat en
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Fils Punts i Reculls 

EVOLUCIO HUMANA

Thomas Huxley va escriure al
1863: " la qüestió rés fonamental per
la humanitat és conèixer el lloc que
ocupa dins de la natura i la relació
amb la reste del univers", Els grecs
ja es plantejaban la questió  i Oué 
es l'home ?, més encara, probablement
la questió ja se la pintejaren els
homes prehistòrics, Fa més d'un milió
d anys que s'investiga l'origen de
l'espècie,

El descobriment de l'origen
evolutiu de la humanitat no és
suficient per entendre què és l'
home, però proporciona un punt de
referència greu ioportant i
necessari,

A l' any 1699, Tyson seccionà un
ximpanzé petit, i descobrí 48
semblances arb l'home i sols 34 amb
les mones, Es va descriure que les
diferèncias entre l' home i els
ximpanzés i orangutans eren kés
petites que no pas las diferències
d'aquets darrers i les altres mones,

En el Gènesis es pot llegir que
Déu va crear l'home amb fang i li va
infondre aire vital i així es va
convertir amb un esser viu,

El fang al cual es fa referencià
es compon d'atoms igual que l'home,

La llur sobre la nostra evolució,
alló que va fer possible conèixer el
nostre origen, va començar l'any
1809, Lamarck suggerí que: " durant
una serie de generacions„, una raça
de quadrumans es va transformar en
biaans", La llum arribà al seu
esplendor amb Darmin 60 anys rés
tard, amb la teoría de l'origen de
les especies per selecció natural„,
i L'home descendeix de la mona 1 

això fou un autèntic escàndol, Dos
segles abans, el Pare Vanni va aorir
cremat a la pira perquè es va atrevir
a dir això aateix,

Ara, això no assusta a ningú,
Tothom està d'acord i accepta que
l'home i la mona tenen avantpasats
comuns,

Si reflexionee, ens adonarem que
sols soa una anella .és dins la

•cadena de l'evolució, L'origen de la
vida va començar fa milions d'anys
amb una cèl,lula que era capaç de
nultiplicar-se, és a dir un esser viu
capaç de fer cópias de si mateixa,
Aquesta cèl,lula per motius , tal com
la	 nutrició,	 la	 supervivència 	 i
altres, va anar sofrint autacions de

tota casta,fins arribar a la
diversitat de espècies que habiten la
terra, moltes d'elles deseparegudes
avui, El creixament i la millor
organització del cervell ha fet que
l'home sigui, dins de totes ies
espècies,l'unic capaç de poder
manipular	 els	 fenòmens	 de	 la
naturalesa,

D'ençà de l'homo habilis, que
fou el primei en construir cabanes
per estar arracerat del fred i fer
guinavets de pedra, fins a
l'investigació actual d'ingenyería
genètica, on ja existeix la
posibilitat de provocar mutacions
genèticas greus i per consequent de
engendrar noves espècies, degudes a
l'intervenció humana,

Aquesta capacitat de manipular
les cèl,lules sexuals tals com la
fecundació in vitro, junt amb la
posibilitat de modificar el naterial
genètic de la cèl,lula, responsable
de las qualitats de la seva cópia,és
a dir, dels ses fills, fà que ens
plantetger si moralment tenia el dret
de 'fabricar' anneres de tres pates i
moixos amb dues cues,

• • •

"casa diana"
MERCERIA	 RCGALS

CERAMLAk:.S' BROOATS
JERSLIS FETS A MA

• C/. Major, 48

PUIGPUNYENT

Teléf. 61 44 56
GIBOLORANGUTA XIMPANZE GORIL.LA H.SAPIENS 
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Des cue visc a Galilea tenc el mateix

dabte: on estigué Aragó, al Galatzó o
a l'Esclop.

No són ga ire conegudes leG tresques
de l'astrbnom i flaic francès Francesc

Aracó a principis del segle passat a Ma-

llorca, cuan va venir a les Balears per

a la medició del meridià de Paris des de
Dunquerque a Barcelona. Tot ocurria en
acuells temps inquiets quan Napoleó sub-

jugava i atacava mitja Eurapa.
Aixb motivà que Aragó fos considerat

sospités d'espionatge.Aragó mateix a la
seva biografia diu :ue estava al "Clop

de Galatzåq (tal com sona, sense la t),

CU2 descriu com:"alta muntanya situa-
da precisament sobre el port on va de-
sembarcar Don Jayme el Conquistador (po-
sa Jayme amb y. Va córrer el rumor per

la població que m'nav'.a establert allà
amb l'objecte d'aavorir l'arribada de
L'exercit francès i, oer aixb, totes les
nits hi havia sen/als lluminoses.
Fos a l'Esclop o al Galatzó, la situa-

Aragó disfressat de "pagès a l'ample"
aconseguí d'arribar a Palma després de
creuarse 3recisament amb anuells flU2

anaven a buscar-lo.Després . de moltes pe-
ripècies com una persecució amb barca
pel port ds Palma, pogué arrinar al cas-
tell de Rellver on demanà que 21 reclo-

guessin després d'naver estat Ferit lleu-
gerament. Tot aixb ocorregué dia I o 2
de juny del I809.
Després de dos mesos de nresdi, el

mateix amic que l'navia ajudat a fugir
dels nastres passats veïns de Puigpu-

nyent o Capdellà li acilità l'escapa-

da del Castell i l'arribada amb barca a
Alger via Cabrera.

Hom diu flU3 a l'Esclop hi na restes

d'una cabanya, perb m'agradaria oue al-
gú m'adlarls el dubte: on estigué, vis-

qué i treballà el gran científic fran-

cès?.

Pere Mateu.

Galilea, octubre I9S5.

4,9 4157

GYÌ G041

,Sar Arropial
ESPECIALIDAD EN PLATOS COMBINADOS

Y TAPAS VARIADAS

ció de '"astrbnom es tornà insostenible

car es formè Finalment una expedició po-
pular de vens de Capdellà o de Puigpu- PLAZA PIO Xll

n/ent per a prendre-1.	 TEL. 61 41 98
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SES

no prendríeu un bocinet de torró
i una copeta d'herbes? encara n'estau

embaf ats?

Aquest mes és com obligat recordar
que les Matines de Nadal ompliren Esglé-
sia i que la participació i els símbols les
convertiren en una celebració entranyable.
Na Mari Trina Morey mos va oferir una
Sibil.la preciosa i la família "Carles"
cuidà de que no faltàs el llum ni dedins

ni defora.

Si la nit de Nadal fou una trobada de
tots a entorn de les Matines, la de Cap
d'Any reuní els grups d'amics i cadascú
cercà el seu cau.

Però l' any es volgué despedir amb
funeral. El mes de desembre vàrem ente-
rrar dos galileus de 87 anys que havien
anat a viure a Ciutat amb els fills: dia
15 Madò Paula Pujol Veny i dia 29 lAmo
En Pep Balaguer Pujol.

Els Reis Mags enguany vengueren més
falaguers que mai i repartiren els obsequis
de casa en casa. Arribaren a lEsglésia,
adoraren el Nin Jesús, besaren els nins,
repartiren caramel.los i , després de reposar
una estona, es passejaren per tot el
poble amb la carrossa plena de juguetes
que anaven deixant davant els ulls esglaiats
dels nostres nins.

TIMBES

Una bella iniciativa dels nostres joves,
aquesta dels Reis d'enguany, que no va
caure bé a tothom i que s' haurà de
sospesar de cara a l'any que ve. Alguns
pares troben que era més festosa i foto-
gènica l'entrega d'obsequis dins lEsglésia.
Altres troben que així s'ha recuperat una
antiga tradició del nostre poble i a la
vegada s'ha evitat que lescenari" de
l'Església servís per a que algun nin fos
obsequiat quinze o vint vegades pels Reis
mentres altres només rebien un paquetet.
L' important és que han arribat els Reis
per a tothom; devíern haver estat bons
al.lots.

I "festes passades..." ja tornam esser
a la vida quotidiana d'un poblet que és
una delícia per al qui té possibles, però
la cosa canvia quan I edat o qualsevol
altra circumstància dificulta el poder
valer-se tot sol. Només un detall: el
fred d'aquests dies ens ha obligat a
comprar una estufa de butà; per al
contracte hem hagut d' anar a Portals
Nous. També teníem la possibilitat d'anar
a Esporles... I resulta que no tenim
transport públic ni per a baixar a Puigpu-
nyent.

I, per acabar, una notícia que és com
un present dels Reis: el metge nou no
sols puja un pic per setmana sinó que el
veim sovint en els nostres bars.



Onofre Martorell
"Teuler"
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Continuació
i final.

L'esplicació de tan
extrany esdeveniment
la va contar el cotxer
de la galera,	 suvora
es Salt: De la presó
de Ciutat sthavia es-
capat un •pres anomenat
"Xim". Això ho sabia
en "Ferreouet", tancat
el vespre abans amb
ell per gat. En Ferre-
guet, cue era de Man-
cor del Vall, per tal
que l'amollassin, 	 va
sebre convèncer els
carcellers dient-los
que sabia a on era en
Xim, perquè havia be-
renat de sopes amb ell
el dia anterior.	 Els
capdevanters de la pre
sd veniren a bé amb ei
tracte amb la condició
de què en Ferreguet
els havia d'acompanyar.
Els va dir que en Xim
era a sa Cova de Puig-
punyent, i així va suc
ceir que i arriben Sen
se avisar a ningú i a
les tantes de la dema-
tinada per poder aga-
far al lladre ae sor-
presa.

Els guàrdies, uni-
formats, oemanaren al
nin Francesc per un
tal "Xim" i ell els
responia que per allà
hi havia estat el "Sen
SaTm" el dia abans, a
cercar oli. Els guèr-

dies li tornaven dema-
nar per en Xim i el
nin contestava que el
Sen SaTm, ahir havia
estat a Sa Cova a cer-
car

Entre en Xim,	 el
sen SaYm i l'arribada
de l'estol de gent ben
armada es va descubrir
la mentida d'en Ferre-
guet, que ben segur va
rebre el seu càstig
per la burla, i que
coneixia la possessió
de Sa Cova perquè,anys
enrera, hi havia anat
a col]ir olives.

Ja podeu veure quin
esglai tan gros degué
agafar la gent de Sa
Cova, acostumada a dur
aquella vida tan tran-
quil.la i calmosa,

Aquesta história me
la va contar el rector
de -"Liigpunyent, mossé -

don Francesc Llinàs ric
rey, dia 12 de setem-
bre de 1.976; fill de
Eartomeu Llinàs Mar-
torell., el nin de la
histria. Don Francesc
ho va sentir contar
munt de vegades al seu
pare, que va morir a
l'any 1.977, als 101
anys,

L'amo de S'Hort de
Vall, don Viçens Homar,
el dia 3 d'octubre det
1.976, va telefonar ai
Mancor del Vall, on
nia un amic, demanant-
li si encara hi havia
el mal-nom "FerreguetY
i li varen contestar
afirmativament.
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" La moda es hablar en castellano

Jo també he fet la prova. Jo mateix he pa-
rat l'orella. Jo mateix he escoltat bé.

Pels voltants de la Plaça de Sta.
els joves que van i vénen dels seus bons
col.legis xerren en castellà. I per devers
el Lluís Vives i pels Instituts del "Tubo".
Es la llengua de la moguda. Es l'idioma del
nou temps.

La nostra trista història es repeteix. Els
fills dels qui manegen el poder econòmic/po
lític i dels qui tenen les millors profes .

sions o uns bons sous es volen diferenciar
(per favor, llegiu 'DISTINGIR') de la resta
del Poble. No volen que els he confonguin
amb els de poble o amb els fills dels qui
els seus pares anomenaven forasters o "mur-
cianos" i que -per integrar-se més al Poble
de Mallorca- han après la llengua d'aquesta
Terra.

Volen parèixer que "són" més que els
altres: més fins, més simpàtics; amb més
categoria, més classe,

I altra volta sentim els mateixos/antics
arguments d'abans: que si "es màs bonito",
"no perdamos el tiempo", "para qué sirve",
"nos enrollamos mejor",

Però que -al manco a mi- ja no enganen. Tot
el que diuen com a raons no són més
que excuses per no reconèixer el vertader
motiu: ells són d'una altra classe i no es
poden ni volen mesclar amb tots els
altres: els qui van a escoles públiques,
els dels instituts de barri, els de
pobles

Per desgràcia -d'aquí a uns pocs anys-
ells ("ellos"!) seran els qui comandaran.
Per a això se preparen. Per a això van a
bons col.legis.

Per favor: no volgueu perdre cap minut ni
gens de saliva intentant que s'adonin comp-
te del seu trist paper. No escoltaran cap
raonament de ser autèntics, feels a
una Terra, sincers amb la pròpia personali-
tat, conscients dels valors del nostre
Poble Res de res. Només miren el
propi i ben avantatjós profit.

I per això es queden aquí. Per guanyar. Com
ahir, avui i	 sempre ?

Galatzó —11

personal
Toni Descalç

* La Veritat d'Una Llengua (continuació
de l'anterior)

A.- Sols creuré que estimau una Llengua si
estimau els qui la parlen. Sols creuré que
estimau el castellà quan -ben de veres!-
defenseu els immigrats d'Extremadura, Pla-
sència, Cadis, Múrcia, que arribaren
aquí per poder viure.

Però mentre no vos acosteu a la majoria
d'homes i dones que aquí xerren en castellà
ja que és la seva llengua materna i
pateixen la inseguretat d'una feina, o
sols en tenen per a uns pocs mesos o ja
1%an perduda del tot i es defensen fent
"chapuzas" no em vengueu amb cançons.

Només escoltau la veu dels amos que
xerren des de Madrid. Els nous amos
de la vostra baldufa moguda.

B.- L'hospitalitat no serà mai renunciar a
un mateix. L'hospitalitat no es negar qui
ets, ni el que tens, ni el que sents
ni el que parles i com ho parles.

L'hospitalitat és rebre a ca teva. Oferir
el que tens. Mostrar el que estimes. Donar/
Deixar el que posseixes.

L'hospitalitat és creure que els qui arri-
ben també ho podran conèixer, ho podran es-
timar, ho podran aprendre.

L'hospitalitat sempre serà sumar noves
amistats, noves persones a un Poble.

Però si el nostre Poble renuncia a ca seva
-Terra, Llengua, Història-, on podrà exer-
cir el deure de l'hospitalitat? On i com
acollirà?
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- LOCAL PER A INICIATIVES CULTURALS-

LOCAL	 Tant el GRUP S'ARBRE com el TALLER SACIk

han començatla prepareci6 (neteja, distrit

En els moments descriure aquestes retxes, ci6, llums, calefacci6, •..) de CA S'ESQ

encara és l'hora de què es reanudin les 	 pergA estigui dispanible	 per a distint

classes al Col.legi de Puigpunyent després iniciatives culturals de la gent del

de les vancances de Nadal. Degut als tre	 poble.

balls de les noves instal.lacions elèctri- Esperen tenir-ho enllestit abans d'un mesi

ques, els alumnes de Puigpunyent ja duen 	 -després- ens faran conšixer quines s 6n1(

una setmana sense clesses.

PUIGPUNYENT CRE IX
Encara que sigui a poc a poc, el nostre
petit poble creix. Sí, Galilea i Puigpu-
nyent creixen de cada any.

Basta pegar una ullada a les darreres
dades oficials i comparar-les amb les
d'altres anys.

1978 :	 1017 habitants.
*	 1982 : 1035 habitants.

1985 :	 1073 habitants.

En vuit anys hi ha hagut un augment de
56 persones (un 5 1 5 %). Això sense comptar
les que hi viuen habitualment i que
estan apuntades a un altre Ajuntament.

- TALLER "SA CLAU i LA SELVA" -

seves iniciatives, etc.

Tenen ben clar que estan oberts a totaik

ciativa. Sobre tot de la gent jove,

: ELS	 DIMONIS...
EstŠ. previst per diumenge dia 18 de gener

les BENE/DES DE SANT ANTONI, festa típic

en tot el panorama illenc. Aquí, a Puimpu :

nyent, el vespre abens, tambè hi hauràtm l

gran torrada. Quan eLc-Ibin els exemplars

les vostres mans, aauesta festa ja sertie ;

gua oassada. Esperem que ho hagueu passat

de lo més bé.

ELS	 REIS.
Adul a Puigpunyent, igual que va pcorre

als altres pobles de tot Espanya, els fe

mosos Reis Megs feren el seu acte d'ape:

rici6, amb una novetat ínica. Aqu e Pul.ç

Fou un horabaixa ben alegre el 5 de gener, punyent, un Rei fou "travesti".

Abans de l'arribada dels Reis, tant els //

nins com els grans ens. ho passàrem de lo

més divertit amb les TITELLES i l'animaci6

d'aquest TALLER. A més tenen com a objectiu
Dia 20 de gener, estb grevist, com vafonamental que és més important PARTICIPAR
habitual, les FESTES DE SANT SEBASTIA

i cercar junts el coretge perdut.
TAT. L'Ajuntament de Palma, intentant

ser en tothom, ens ha	 duit conjuntsc?:

música per e totes les edats, i també heit'

nrevist altres esdeveniments. El més snrv.e

le subvenci6 de 50.000 pts. per a cada

gatere que es faci dins Palma. Naturalmgcs

les fogateres heuran d'esser de tamenyse

gerats.

COETERIA-RESTAURAIIT

ES PONT

C/. Sa Travessia, 2 - T. 61 40 31
PUI8PUSTENT

REGIONAL

PETITA , (I ESTIMADA) ESGLÉSIA

* -* *	 Bons Pastors !!!

No esperava tant.	 Ni d'un bon tros.
Em guanyàreu l'envit, el truc i el retruc.
Coneguéreu totd'una les meves cartes. Ende-
vinàreu els meus trumfos. També sabéreu que
volia perdre.

Així va ser. Guanyàreu tots vosaltres i
ells: uns nins i unes nines, unes famílies,
uns homes i unes dones a qui ho hem
fet arribar.

Bon joc.
rn



absoluta a les eleccions generals

La dreta demostre la seva impossibilitat

de ser alternativa	 l'operaci6 Roca fra-

cassa absolutament. El C.D.S. d'en Suárez

treu el cap i es converteix en tercera
sforça del país.

C1,	 Olimpiada del 92 per a Barcelona. En

11'.aquesta ocasio no ha tengut cap importan-

ccia que a Barcelona es parli el català,

/tot l'estat ho ha celebrat com un trionf
3tespanyol.

fí	 El President del Govern espanyol vi-.
rIsita Sud-America. STha de preparar el V

centenari del descobriment d'America. Les
relacions econòmiques, la situació explo-

•siva de Centre-Amèrica i la situaciò dels

presos de Cuba varen ser els temes impor-
tants. En Gutiérrez Menoyo ja és a Madrid.

El Princep Felip de Borbòn ja es ma-

jor d'etat. El 30 de Gener va jurar la

Constitució i així Espanya ja compleix el

manament constitucional per a assegurar 	 el que supera el resum anual de 1986. Que
la continuitat de la Corona en el segleXXI, , el 87 sia millor!

A Espanya com a qualsevol altre es-

àt, hi ha unes noticies que destaquen

esi
és que altres. Aquesta recerca no més

gol ser un recordatori de les que hem

egut més importants. de l'any 1986.

ik	Espanya . entrà al Mercat Comú Europeu

?euribè entrà el pagament de l'IVA.
Va morir el batle de Madrid "el vie

lo Profesor" Enrique Tierno Galvén. El

enterrament va ser una manifestació
er,

CA
le dol, no solament per a la Capital d'Es

)anya, sinó que ho sentirem tots els esp2...
Pu
UR1

yo1s. Va guanyar el títol del Batle més

5?
opu1ar del segle.

Referendum de l'OTAN gràcies a la

et'r
olantat decidida del President de Govern

3n cinc anys s'ha passat d'una Espanya

inti-otan,.a superar en Referendum en més

le dos milions de vots, l'opció OTAN àmb

totes les seves conseqUencies.
3

PSOE. segone victoria. Quan a tots
3
. els demés paIsos europeus el socialisme
• ,
esta perdent punts, el Psoe conserva la

El record d'uns fets internacionals
són com a estrelles que ens fan fitxar

on són els punts de mira que més atenció

atreven la nostra societat occidental.

El 28 de Gener, transbordador "Cha-

llenger" pressenciat per milions d'espee-

tadors s'envolava per 24 vegada a l'espai.

En el primer minut va explotar.

El 28 de febrer a Suècia, a la sor-

tida del cinema, fou assessinat Olof Palme,

un dels dirigents més importants del so-

cialisme internacional. Als deu mesos de

la seva mort encara no s'ha clarificat
qui fou l'autor d'aquest magnicidi.

Un riu enverinat. Un de tants de de-

sastres ecològics es donar al Rhin, pro-

vocat per tirar-hi tones de pesticides i

mercuri. Milions de peixos moriren i mol-

tes ciutats es quedaren sense aigua per

beure. Foren cinc els Estats perjudicats,

i és Europe tota la que es va sentir ame-

naçada.

En el mes d'abril, la Central elèc-

▪ trica nuclear de Txernobil va tenir el

més greu accident de tota la història de

l'explotació de lenergia nuclear. Foren

centenars de persones mortes i milions

les perjudicades.

L'any 1986 es pot anomenar l'any del

cometa Halley. No més passa cada 76 anys

i els astrolegs uneixen, al seu pas des-

gràcies i desventures. A la nostra socie-

tat, cada vegada més tecnificada, no l'hi

ha causat gens de por ni mica.
Irangate. El President Reagan, el

més popular dels nordamericans d'aouesta

decada, ha perdut la confiança i credi-
bilitat del seu poble. EE.UU. es conside-

rava el campió de la lluita contra el te-

rrorisme i ara resulta que és ell mateix

el qui el fomenta.

I són les guerres de sempre Iran-irak.

libia, Afganistan...el racisme de Sud-Afri-

ca i la fam de dos terços de la humanitat..

Galatzó -13-
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Si jo vos xerr d'una dona plena de
simpatia, que als 84 anys, té un gran
sentit d'humor, que viu c la vila, i
el seu nom es Maria chrinRosario Rosse-
116 Suau, molts no sabreu a qui me re-
fereix. Emperò si dic que aquesto do-
na és madè Maria Ferrera, ja convia
la cosa, i o que cre ja sabeu qui és?

Doncs bé, madà Maria, sap fer uns
fideus amb oli, clixí com se feien an-
tigament, sense tantes talladas de
carn com hi posom nosaltres.

Aquets fideus se fan així:
Sa posa una greixonera al foc amb un
poc d'oli, se fa un sofrit amb ceba,
tomètiga, pèsols, mongetí, xulla, pa-
tata, sal i pebrebè.

Quan tot estè ben sofrit, s'hi
afegeix l'aigua i se deixa bullir fins
que sigui cuit. Llavors se tiren els
fideus, i.un poc abans d'apagor al
fot se li posan lens trossos de sobra-
ssada. El seu nét aiu que són uns fideus

bonissims. Esperem que vosaltres tom-
bé ho trobeu així.

Xisca Ramon

Vidaa escolar
Disbarats en els extimens dels nins de l'Eecola (Continuació).

Evaluaci6 de Graduat Escolar.
"Gustavo Adolfo Bâcquer tenia problemas sexuales".

Naturalesa.
6Qué es un Cardi6logo? Que estudia la carne.
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SEN1OR MASCULI
MINI FEMENI

Imprento Bahia	 _ 83

igpunyent	 - 50

Comentari: Tenguent de-
vant el millor equip de
la cotegoria, poc es va
poder fer i el resultat
expreso amb claretat la
diferència que hi ha en-
tre els dos equips.

Puigpunyent	 - 42
Santa Maria	

- 64

Comentari: Uisputant el
pitjor partit dins el
nostro comp es vo perdre
OMD claretat Saqqee el
nostro equip va jugar
molt molament sense de-
fensa no atac.

1=1•1n• 41.

SENIOR FEMENI

Imprenta Bahia	 - 21
Puigpunyent	 - 47

Comentari: Despr!és d'una
primera port molt dolen-
ta ( 12-13 ), a la se-
gona dominant el rebot

sortint rbpia ol con-
traatac es va guanyar
amb claretat.

Puigpunyent	 - 41
C. Colvió	 - 44

Comentari: Partit molt
disputat flns el finol,
a on l'equip visitant
es va imposar per tan
sols 3 punts de diferèn-
cio.

Durant el partit cap
equip va aconseguir més
que 6 punts de ventajo.

Puigpunyent	 - 55
Llucmajor	 - 1

Comentari: Una altra vic-
tòria oconseguida devant
un contrari molt fluix
i a més o més ses nostres
nines segueixen sense
perdre.

Sant Josep	 - 6
Puigpunyent	 - 25

Comentari: Partit molt
dolent el disputat peŠ
nostro equip que es va
contagicr del joc aolent
de les locols.

Puigpunyent	 - 32
J..Mariono	 - 27

Glaw • MININM n•n 	 n•n• • ~111•9 • ••n 	 41n1, • WIIMINMP

Co~tori: El Puigpunyent
que només va poder comp4o
tar amb 5 jugadors va sa-
bre guonyar un partit que
si tècnicament no va esser
bó, va tenir una gran emo-
ció pel resultat final.

CAFETERIA-RESTAURANT

ES PONT

C/. Sa Travessla, 2 - T. 61 40 31
PUI 6 PUNYENT



             

ESPORTS  
TOT UN SENYOR JUGADOR  

Si cercom entre els
nostros futbolistes, en
trobam un que quan jugo
dona tot el que pot,
TOMEU SUAU a qui demanam
lo següent:

...4Quonts d'enys fa que
jugues a futbol?

- fa 18 anys

- 41 sempre - amb el Puig-
punyent?

- No primer vaig jugar
omb La Salle infantil
i amb el Cide juvenil

- Quin és el millor re-
cord que tens?

- Ésser compió de Ba-
lears amb La Solle i
la temporoda que amb
el Puigpunyent vèrem
pujar a 2g regional.

- I lesions 4 n'has ten-
guda cap de greu?
No tan sols petits
cops, oixè cada diu-
menge.

- Tu ets dels "veterans"
has pensat en la

retirada7
- No enccra tenc cordo

per molta estona.

- 4Cprp va s'equip aques-
ta temporcao?

- Anam bé, crec que es-
tam classificats allò
on mereixem.

- Bé, l'equip se va que-
dant "vell"	 Què pa-
ssa amb els joves?

- Pareix ésser pue pa-
ssen del futbol.

- on jugues?
- Normalment de Centro-

compista perd també
ge jugot de defensa,
delonter e inclós de
porter.

- 1 l'afició?
- Pens que no respon

al bon lloc que ocu-
pe s'equip

- ¿Te queaa aualque co-
sa per dir?

- No, simplement dir
que estic molt orgu-

llós dels 16 anys au
he suat la camiseta
del nostro equip

Això és lo que diu en
Tomeu Suau, un exemple
de futbolista, i tante
ell com a s'equip leS
desitjam molta sort.

FRUTAS*VERDURAS
CARNICERIA•CHARCUTERIA
CONGELADOS•CONSERVAS
VINOS• LICORES
FERRETERIA•DROGUERIA

C/ MAJOR,4 Tel 614102 Puigpunyent




