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ED I TOR IL AL

La forta preocupació d'avui dia és La
defensa de la natura. L'home ha invadi t de mala
manera tota la terra i en fa un us no apropiat.

En estam queixant de la manca de
caça, en pocs anys s'han cremat una tal quantitat
d'arbres que alarma i ha fet que es muntasen
vertaders exèrcits de bombers. Aquí i enllà
sorgeixen urbanitzacions com a bolets sens haver
fet un estudi de la incidència ambiental.Urbanit-
zacions sense depuradores ni aigua corrent on
l'impacte ambiental és gros...

Ara, amb el progrés s'està parlant
de Camps de Golf i ere i m que és el mannà per
a la nostra gent i creim que hauríem d'anar
amb peus de plom.

Dins la nostra comarca preocupen
ara per ara i sobre tot la possible ampliació
del "Club de Vela'1 i la construcció del Port
a Sant Elm. El "Club de Vela" creim que ja s'ha
passat i que més que ampliar no faria res que
desmantalassin algunes de les seves instal·laci-
ons. El Port ho està passant malament els dies
de temporal i és la mala projecció del Club.
A Sant Elm talvegada sigui necessari un petit
port però amb algunes condicions: que sigui
petit, que estigui ben projectat, que no pugui
danyar les platges, la fauna piscícola i l'entorn
si no ho fan aiuxí millor que no ho facin ja
que es carregaran Sant Elm.

No estam en contra de les urbanitza-
cions, no estam en contra dels camps de golf,
no estam en contra dels ports esportius. . . estam
a favor de la conservació de la natura com a
mediambient necessari per a la vida de la persona

Destruint a la natura ens destruïm
a nosaltres mateixos.

N'ALÍ



—ESTATUT, PARLAMENT I AUTONOMIA.—

Shell diu que "la democràcia exigeig l'existència d'institu-
cions que permetin al poble sobirà expressar la seva VQluntat i
participar, d aquesta manera, en el procés de formació de la
voluntat política". En conseqüència, dins una democràcia parlamen-
tària com és la nostra, les institucions tenen la funció d'acollir
els representants populars, als quals s'encomana la tasca de
legislar. El nostre Parlament, per tant, és la suprema manifesta-
ció de la democràcia, en forma d'autonomia legislativa i com
a cambra representativa.

Els avantatges de l'autonomia política se centren en una major
participació popular en les tasques públiques, una aproximació
de' l'Administració al ciutadà, la recuperació de les nostres
pròpies institucions històriques, adaptades a les circunstancies
i ais temps, una certa quota d'autogovern que satisfaci bona
part de les nostres aspiracions nacionalistes, un major i millor
control de l'activitat i la despesa públiques i, sobretot, aquesta
capacitat de legislar.

La nostra organització estatal, contemplada en el marc de
la Constitució, concedeix a les Comunitats Autònomes, no només
la capacitat administrativa, sinó l'autogovern, la qual cosa
significa que aquestes poden prende decisions polítiques, a més,
i sobretot, de dictar normes jurídiques d'acord amb llurs Estatuts.
I en el preàmbul de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
es manifesta, en primer lloc, l'afirmació de la voluntat autono-
mista del poble de les Illes, de la institucionalització de l'au-
togovern i de la solidaritat entre els pobles que integren la
comunitat insular, mijançant l'aproximació i el respecte mutus.

Els principis fonamentals en què es recolza el nostre Estatut
són, lògicament, els que inspira la Constitució Espanyola; però
és important recordar que fou necessari un camí llarg i difícil
per a redactar-ne el document bàsic, que s'aprovà finalment dia
7 de desembre del 1981. per a iniciar-ne els tràmits parlamentaris
pertinents que havien de culminar dia 25 de febrer de 1983, data
en què fou sancionat el text legal pel Rei.

Durant aquests cinc anys de vigència estatutària, s'ha pogut
comprovar que la nostra capacitat per a legislar i per a governar
és plena i total, que l'Estatut ens és un marc eficaç i vàlid,
i que les reticències d'aquells que, exercint el seu dret lliura-
ment en votaren en contra, s'abstingueren o no en participaren
en l'aprovació per renúncia, eren fruit de temors injustificats.

Hem sabut fer testimoniatge de les nostres capacitats políti-
ques de la mateixa manera en què, en molts d'altres aspectes,
hem demostrat d'altres valors que ens han situat com a capdavan-
ters en relació amb la resta de les Comunitats espanyoles. En
aquest sentit, és necessari recordar que l'anomenada "línia lenta"
per a accedir a l'Autonomia, determinada per l'article 143 de
la Constitució, al qual ens hem acollit, com a alternativa a
la "línia ràpida" del IbO, fou tot un encert, perquè ara podem
accedir a una possible reforma de l'Estatut, mitjançant una revi-
sió adequada d'aquest, per tal que el document pugui reparar
les carències actuals d'una manera eficaç i positiva, a partir
d'un examen minuciós i conscient deis errors en que poguem haver
caigut, els desencerts en què hàgim pogut incórrer, i, sobretot,
a partir de l'anàlisi de l'experiència d'aquests cinc anys.

És necessari tenir un coneixement exacte de les possibilitats
reals, el sostre i les limitacions del nostre Estatut, amb el
qual no és possible actualment, entre d'altres coses, 1'aceptado
de determinades competències transferides des de l'Administració
Central a l'Autonòmica.

Quan es parla, per tant, de revisar l'Estatut, es fa sobre la
base d'una necessitat legal, i no com a expressió d'una aspiració
política -que també ho és- gratuïta. Aquests cinc anys són, doncs,
una experiència gratificant i única.Constitueixen la primera passa
d'un Llarg carni que tot just hem començat; però,sobretot, són una
fita històrica que hem tengut el privilegi de viure i protagonitzar.
Jeroni Alberti i Picornell, President del Parlament de les Illes

Balears



SA GA1MO\7A : SLJMA I SEGUEIX

El GOB acaba d'editar un fullet
titulat "Sa Canova, per què l'hem
de salvar?" on posa de manifest
les raons que requereixen la pre-
servació natural de la zona, un
petit poaradis verd i un dels
darrers ecosistemes dunars de
Mallorca. Tanmateix l'empresa
urbanitzadora Ravenna des de l'a-
provació inicial del projecte
du a terme una campanya als mit-
jants de comunicació dedicada
a contrarrestar l'opinió contrària
dels ecologistes, partits d'esque-
rra i molts de ciutadans illencs
que veven en el projecte un intent
més d'encimentar l'illa per satis-
fer els interessos de quatre urba-
nitzadors i especuladors sense
escrúpols. Semble, mentida que
després de tants anys de lluita,
de concienciació, de denúncies...
estiguem sempre amb les mateixes.
¿És creible que encara hi hagi
gent que sols pensi en construir
més i més sense aturar-se a cavilar
en les conseqüències futures de
tal monstruositat? Idò si que
ho és, perquè hi ha molts de diners
per enmig, i els doblers, ja se
sap.

Riel Ensenyat i Pujol

S a l v e m

S a C a n o v a !
Distinguila senyor«:

Ben prest el Parlament de in Dies
Balean haurà de decidir sobre la pro-
tecció de Sa Canora d'Artà, un espai
natural amenaçat per una urbanitza-
ció per a més 3.000 habitants.

Els valora naturals de Sa Canora
són excepcionals com han reconegut
tota tia organismes 1 Institucions den.
tifie». En tot cas es tracta del darrer
arenal Terjo de la congestionada Ba-
dia d'Alcudia.

La seva protecció està en les vos-
tres mans.

Nom:

Crop Parlamentari del CDS

Parlament de les nies Balears
C/. Palau Reial, 16
PALMA 07001

Grup Parlamentari d'Unió Mallorquín»

Parlament de les Illes Balears
C/. Palau Reial, 1«
PALMA 07001

MALLORCA^ EIST VENDA

Editorial de COANEGRA

D'aquí a unes dotzenes d'anys,
quan els nins de Mallorca demanin
perquè la nostra costa és un pilot
de ciment, perquè l'asfalt i el
formigó cobreixen arreu els nostres
camps, perquè som estrangers a
la nostra pròpia casa i no ens
deixen passar pels camins de la
nostra pròpia terra; se'ls haurà
de dir que a aquesta illa la varen
vendre. La vengueren pam a pam,
cada cala, cada pinar, cada soca
d'olivera.

No hi ha hagut desgràcia més
grossa per a la nostra illa que
la nostra petita autonomia caigués
en mans d'aquells que creuen que
Mallorca és un gran pastís, del
qual se'n poden fer tallades i
vendrer-les a bon preu.Es carreguen
l'illa i diven que ho fan per
crear riquesa,per generar activitat
economica;però el que els interessa
és el seu profit, la seva part
de la tortada.

Ara ha tocat a Sa Canova d'Artà,
un bocí de Mallorca, on els arenals
verjos es toquen amb els pinars es-
pessos i amples. Un redol, que

encara no està esbocinat. La urba-
ni tzadora,Ravena, una companya
estrangera, ha trobat que ja
era hora de posar fil a l'agulla,
i ha pitjat fort. No ho ha tengut
mal de fer: UM que havia votat en
contra deia urbanització ha canvi-
at de parer,en el CDS hi ha el mis
ser de la urbanitzadora i AP ja ho
sabem,són conservadors,tan sols de
les seves butxaques. Can Picafort
i Son Serra de Marina ja comencen
a estar plens, ara les excavadores
envestiran Sa Canova.I hi floriran
com a bolets els apartaments, els
"bunkers" de formigó, les mostres
del mal gust més espantós, i les
barreres i les parets que no ens
deixaran passar.Serà "Bahía Nueva"
de Sa Canova sols en parlaran els
mapes antics, i hi acudiran alguns
milers de jubilats dels païssos del
nord, cansats dels preus elevats i
el fred centreeuropeu.

I també vendran alguns milers
més de manobres andalusos o murci-
ans, cansats de no viure a terres
sense esperança, que canviaran els

(continua a la plana 6 )



do ipox-te^s ai if o ir ei

SIMPATITZANTS

L'olor de multitud no pertany
a cap marca registrada d'.un produc-
te en venda. Si és una "colònia"
el seu perfum serà dens, acre
i vehement i s'impregnarà en les
vestimentes de cada un dels indivi-
dus que formen la multitud. Així
ho va ensumar aquella massa que
va, escollir Bar-habàs, com ho
havia fet 399 anys abans aquella
altra, composta per 501 ciutadans
comuns, que després de moltes
deliberacions varen decidir condem-
nar a mort a Sócrates. El cas
se solventa d'acord amb les més
estrictes lleis democràtiques
i varen guanyar per una majoria
de 28.1 els partidaris de que el
filòsof begués el tassó de "dry
cicuta". És una qüestió de simpatia
i ja se sap que sempre hi ha simpa-
titzants en contra.

Mentre els habitants del poble
Soria de OIvega tenen simpatia
pel senyor Revilla, que ha donat
als seus paisans treball i exemple,
els de Tudela, molts d'ells, senten
simpatia pels seus segrestadors
i també concedeixen a l'etarra
Lopetegui honors d'heroi. Ja ho
va dir en Gracian, que si; la simpa-
tia consisteix en un parentiu
dels cors, l'antipatia és un divor-

ci de les voluntats. Aquests
dos sentiments es produeixen
en velocitat, pero l'antipatia
és encara més ràpida.

Dic això perquè fa unes setma-
nes sortí una llei referent a
que els col·legis públics havien
d'anomenar-se per un nom. El
nostre grup escolar no en té;
el coneixen per "ses escoles
verdes" o "grup escolar de Son
Perro". Vull dir que ara tenim
l'ocasió de posar el nom a un
conjunt on els nostres infants
i jovenets hi van per aprendre
allò que el dia de demà els farà
més sabuts i espabilats. Voldria
de tot cor que s'encertàs digna-
ment el nom d'aquest conjunt
escolar, que és de tots els que
habitam dins el terme municipal
d'Andratx.

I per tot el que hem dit i
escrit, no oblidem que són els
espectadors els qui no simpatit-
zen.

Jaume Ensenyat i Juan

Por- f xn . . -

(Viene de la pag.7 )
los diez i ocho primeros no entran
los otros; y así hasta que entramos
todos.Cuando el comedor ha termina-
do de comer salimos por mesas,
todo aquel que no ha terminado
no sale hasta que termina.

Cuando estamos sentados en
la mesa ya está puesta la comida,
hay camareras que pasan con bande-
jas por si quieres repetir.

un día a la semana nos dan
yogur y también do i .

hay muchos profesores que se
quedan a comer pero en otra sala.

De dos a tres proporcionan
una sala a aquellos alumnos que
quieren hacer deberes o estudiar.

Hay unos monitores que se encar-
gan de hacer juegos para los peque-
ños y los grandes,desde que salimos
12-1 y después de comer 2-3.

El pescado es congelado. Esto
ya se avisó a los padres por no

poder tener cada día que se nece-
site pescado fresco.

Esperemos que dure mucho tiempo
porque a mucha gente que trabaja
durante todo el día no tiene
que hacer una pausa para ir a
buscar a su hijo a la escuela
y darle de comer.

Paquita Ventura Jaume

r^éal 1 ozrcîaL^ en v^enda.
(ve de la plana Ç )
sementers assolellats del sud per
les formigoneres i el portlant. I
fent feina de valent aixecaran els
bucs desgavallats de "Bahía Nueva"
I qualcú hi guanyarà un feix de mi-
lions,! les miques engreixeran
quatre polítics venals.

I darrera Sa Canova hi vendran
les cales queden verges de la
zona de Manacor, i Mondragó, i el
que sigui. I faran l'autopista i
les autopistes, ei túnel...



IV TROBADA D'ESCOLES MAI ¿LORQ1J I NES
7
A

SÒL. LER

Dia 7 de maig, dissabte de
Sa Fira, es celebrarà a Sóller
la IV Trobada d'Escoles Mallorqui-
nes. Més de 60 escoles de la nostra
illa protagonitzaran una jornada
de treball i germanor entorn d'una
lluita i un ideal: que el català
i la nostra cultura estiguin pre-
sents a les escoles en totes les
activitats instruct!ves,comunicati-
ves i educatives.

L'any 1984 es reunien a Lluc
les primeres nou escoles que inici-
aren ensenyament en català: Mata
de Jonc, Escola Teix, Escolania
de Lluc, Rafal Vell, Campos,Gabriel
Alzamora, Lloret, Montuïri i Deià.
Aquesta primera Trobada fou una
empenta des de totes elles, des
de la seu de l'Escolania de Lluc,
i empenta dels mestres de la C.E.N.
c. (Comissió per a l'Ensenyament
i Normalització del català) un
col·lectiu que ha duit a terme
una tasca constant fins avui.
. Aquesta IV Trobada de maig
vol insistir, una vegada més,
que la labor no s'ha acabat, que
només just acaba d'iniciar-se.
No hem d'oblidar que si avui la
llavor s'ha començat a escampar
a seixanta escoles és degut princi-
palment, i quasi exclussivament,
a la labor anònima i sense defallir
d'uns professionals de l'ensenya-

ment concienciats. que des de
les darreretes del Franquisme,
passant per l'esdeveniment de
la Democràcia i la nostra Autono-
mia, han hagut de substituir
la manca d'iniciatives o les
traves de les institucions.

Des de la Vall de Sóller,
es vol llançar un missatge de
cos, d'unió, de suma. Aquesta
comarca ha aconseguit que ser
escoles damunt deu (Deià,Fossaret,
Sant Vicenç de Paul, l'Horta,
Ses Marjades. Es Puig i Port)
treballin en la nostra llengua,
una llengua que necessita ser
totalment present entre els infants
puix el dia de demà seran ells
els qui hauran de defensar i
escampar la nostra mallorquínitat.

Des d'aquestes linies volem
entusiasmar a tot mestre a sumar-
se a la IV Trobada. Exposicions,
actes, reivindicacions i bulles
vos esperen; amb el desig que
tots junts ens animem a continuar
o iniciar una labor que dóna
i/o donarà camí principal a la
professió. La C.E.N.C. en serà
guia i el Consell Insular i Ajun-
taments de la comarca en seran
suport.

JAUME ALBERTI SASTRE

FOR FIN HAY COMEDOR EN LA ESCUELA

Desde el 1 de febrero está
en funcionamiento el comedor y
cocina del Colegio Público de
Andratx. Lo llevan una empresa
de Julio Tundidos Molina S.A.
Comedores escolares; y desde que
está en función la comida no ha
sido mala, los menús muy buenos,
lo único un poco malo ha sido
el arroz, pero es comprensible
ya que somos muchos y a veces
tardamos en entrar.

El precio es de 370 ptas por
día, pero los que van en transporte
como s'Arracó, sa Coma, es Port,
que sólo pagan 130 ptas por tener
beca de transporte.

El menú está compuesto por
tres platos: primero, segundo,
tercero y algunos días nos propor-
cionan leche. Uno de los menús
de febrero puede ser el de martes
16 que comimos:

Paella valenciana, croquetas
naturales de pollo con ensalada,
fruta y leche.

Los días que vamos de excursión
se nos proporciona una bolsa
de pic-nic.

La forma de pago puede ser:
por días sueltos, por cuenta
bancaria o directamente cada
mes. Hay también un menú gratuito
para los padres para los que
sus hijos están inscritos para
meses completos pero se tiene
que avisar antes.

Cuando tocan las doce que
tenemos que salir, los que se
quedan a comer salen al patio
hasta la una menos diez que nos
pasan lista y nos colocan en
fila para ir entrando; entramos
de diez y ocho en diez y ocho,
y hasta que no se han colocado

(pasa a la pág. C )



8 notíc!±oss:

JUNTA '••-D-E·· SECáURETAT

El passat dia 16 de març quedà
constituïda la Junta de Segurltat
d'Andratx. A l'Ajuntament signaren
l'acte de constitució el Delegat
del Govern Central, D.Carlos Martín
Plasència, el batle d'Andratx,D.
Macià Terrades, el Tinent de la
Guardia Civil d'Andratx, D.Luis
Vallés Causada, el Caporal de
la Guardia Municipal, D.Josep
Porcell Palmer, i el Secretari
accidental de l'Ajuntament, D.Joan
Coll Castafter.

L. * ESCOLA DE

S * ARRAPÒ AUMENTA

La població infantil de s'Arracó
aumenta. A la petita escola del
poble hi ha enguany 19 al.lotets
entre Preescolar i Cicle Inicial;
i els pares d'aquests nins i nines
són partidaris majoritàriament
de que els infants quedin fins
a més grandets al poble. Pensen,
i no van gens desencaminats, que
els nins han d'aprenda al seu
mateix entorn, sobretot fins a
l'hora del Cicle Superior i per
tant han decidit sol·licitar al
Delegat del Ministeri d'Educació
i Ciència, ja per el curs vinent
un aula més i el seu pertinent
mestre. Esperem que els facin
cas i ho aconseguesquin.

OBRES FÜBL·IQUES

A s'Estret el camí que ens
comunica amb el Port i s'Arracó
hi ha hagut moviment: han tapat
alguns clots i sotracs que hi
havia i per deves Son Alegre s'hi
fa un pont per atrevessar el to-
rrent el camí de Morella que ve
d'Andratx i que és molt usat pels
peatons i que ara amb el pont
servirà per els vehicles.

MILLORES A SAISÎT
ELM

Sant Elm comença a posar-se
a punt per els propers mesos estiu-
encs. L'Associació prossegueix
amb la instal·lació lenta però
progressiva de proteccions metal i-
ques amb textura de baranes als
llocs perillosos voretjant la
mar. També a uns certs indrets
s'han situats un bancs de fusta
molt apropiats per a la contempla-
ció paisagística i per el descans.

L'Ajuntament ha col·locat les
plaques amb el nom corresponent
als carrers del nucli cosa que

efa molt esperada pels habitants
,car és molt difícil donar una
adreça només amb indicacions
gràfiques; i una cosa que ens
ha agradat molt i ho volem aplau-
dir és que els noms estiguin
en la nostra llengua i que sien
noms referents a topònims: C.
de sa Malea, C.de Cala en Basset.,
o a coses relacionades amb la
vida marítima: C.de Mestral,
Es Mollet.

EL QUADRE DELS

MOROS A SA LLONJA

Durant aquests mesos d'abril
i maig el Bisbat íe Mallorca
amb col·laboració amb la Conselle-
ria de Cultura del Govern Balear
i La Caixa de Balears "Sa Nostra"
han organitzat una mostra d'art:
La història de Maria dins l'art
mallorquí, on hi ha participació
de moltes esglésies i convents
de Mallorca.La Parròquia d'Andratx
amb la col.1aboraci6 de l'Ajunta-
ment hi ha dui t el Quadre dels
Moros. Creim que no hi hauria
d'haver ningú que no passas un
dia o altre per Sa Llonja per
veure aquesta interesant exposició
l'entrada és gratuïta.

LA PARROQUIA

D f ANDRATX LA

SEU DE /MALLORCA

En motiu de les festen centanà-
ries de la Seu de Mallorca la
parròquia d'Andratx sol·licità
un dia per celebrar l'Eucaristia
juntament amb la Comunitat de
la Seu i aquest dia és el 1 de
maig. A la celebració de la Missa
la gent d'Andratx fera les lectu-
res, l'oració dels feels i les
ofrenes que a més del pa i el
vi oferirà un ram de flors i
un exemplar de la Història de
la Baronia. Després de la missa
se visitarà la seu i els museus.
Després a Montission visitaran
les dependències de Sant Alonso
Rodriguez i seguidament hi haurà
un dinar de germanor. El capvespre
es visitarà la exposició mariana
de Sa Llonja.

TROJBAPA DE BANDES

Molt probablement a principis
d'estiu es dugui a terme la I
trobada de bandes de cornetes
i tambors i podria ser que es
realitzàs a Andratx.
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Acte de constitució de la Junta de Seguretat d'Andratx.

EL O O N S E L L, E R DE

F* E S3 O A AI_ PORT

Convidat per la Confraria cie
Pescadors ei Conseller d'Agricultu-
ra i Pesca es reuní amb una repre-
sentació dels pescadors del Port
per conèixer les preocupacions
de la gent de la mar. La visita
fou molt positiva ja que s'estudia-

ren diversos problemes que tenen
ara plantetjats els pescadors
com son l'intrusisme i l'expansió
del "Club de Vela". El Conseller
s'interessà per tot i digué que
procuraria cecar solucions com
també estar amb contacte amb
la Confraria per ajudar-los amb
tot el que faci falta.

La visita fou privada.



.ses riostjres costes?

TRUITA AMB ESiRARECS

Un poeta mallorquí, crèim que
Fr. Miquel Colom, va començà una
poesia amb aquestes paraules:

Al.Iotes esmerau-vos
en cullir els esparces tendres
que si la cançó no ment
els espàrecs duen gendres.

que són ben apropiats a aquest
temj>s i al plat que vos ne volem
parlar ara: TRUITA D'ESPARECS,
més o manco tothom la sap fer
emperò vos direm un secret perquè
els fugi l'amargor. Teniu-los
en remull una höreta abans en
aigua amb una gota de llimona,
i després, ja tallucadets feis-los
pegar una bullideta en aigua,
sal i un all o dos, escó lau-los
i ara ja estan a punt per una
truita boníssima.

PILOTES DE BACALLÀ

Segur que tots heu fet qualque
vegada pilotes de carn. emperò
n'heu fetes mai de bacallà? Aqui
teniu una recepta precisament
de Pilotes de Bacallà que serveix
molt bé pels dies de Quaresma
o per aquells dies en que un es
vol dessembafar de tanta carn.

Agafau una lliura de bacallà
(400 grs. de bacallà) que l'heu
de tenir en remull 24 hores.LIevau-
li la pell i les espines i picau-
lo menudet. Dins una cacerola
possau-hi tres cullerades de farina,
remenau-ho bé, tot seguit s'hi
afegeix una tassa de brou de peix
o de llet. Llevau-ho del foc i
afegiu-hi el bacallà amb juevert
picadet, també hi podeu picar
qualque all. Lligau-ho amb ou
rebatut. Quan sigui fret ja podeu
fer les pilotes, fregiu-les com
les de carn, enfarinolant-les
abans. Feis, mesntrestant, una
salsa de ceba, tornatiga i all,
passau-la pel passapurés,col.locau-
hi les pilotes i feis-hi una picada
d'ametles torrades, afegiu-hi
aiugua i deixau-hi que bullin
un poquet perqué sien confitades.

COCA DE RAISSONS

I si encara teniu raissons
de les darreres matances vos direm
una coca: COCA DE RAISSONS.
Ingredients: 600 grs de farina

250 " " sucre
3 ous
400 grs de raissons
50 " " saim
40 " " 1levadura
de forn (premsada)

% llimona rallada
Pastau-ho tot i tres petits

trucs: si picau els raissons
la coca serà més mengivola; i
si en lloc de courer-la dins
un motilo alt la feis dins una
llauna plana com que cou millor
és molt més saborosa; i abans
de enfornar-la posau-hi sucre
i canyella per damunt. Les coques
fetes amb 1levadura premsada
han d'estovar un parell d'hores
a un lloc tebet, i si no voleu
que facin cuiro per damunt, això
és una crosta dura, mentres tova,
tapau-ld amb un pedaç o paper.

I ara una glosa, aquesta és
una glosa que mos ha dictada
un cuiner arraconer 'En Pere
Marcona" que ha fet feina molts
anys a Ciutat, continuant i fent
bona la tradició de bons cuiners
que ha proporcionat el nostre
terme. La glosa parla de cuiners.

.

Mentres seràs cuiner
sempre 'niràs màscarat
un pic dolç s'altre salat
molts de gust són mal de fer

I un refrany referent al més de
març que per la llargària semble m
més bé una glosa:

Març, qui no té sabates
que vagi descalç
i qui en té
que les se fermi bé



RENGO - RENGO ~— U

Rengo-rengo, se va alçar frare Vixengo,
fent de bufó,
i va comprà un cortó
i un cortinei.lo.
Son pare es va alçar rebel.lo
quantra un diner
i llavors un cavaller,
va treure espasa
i li .va comprà un ase
de dos reals,
que no tenia queixals
i manco dents,
i guanyava an es valents
a córrer poc.
Varen trobar un buf etot
amb so nas junt
qui volia prende el punt
a la llimona.
Aquesta és lletra rodona
i se diu o.
Un mal at en no estar bo
ha mester el metge
i amb un diner de fetge
està sadoli
Un porc a dins una soll
viu molt a pler!
Jo seria de parer
de donar-ni amb una sabata pes cul
Jo engreixaria uri mul
menjant farratge.
Ja fariern bon viatge
a Calicant
Passariem més envant
fins a València
Al·lots teniu paciència
de lo que djc;
jo tenia un amic
net com un porc;
era fili d'un homo xorc;
ell no ho creureu!
Per aquí s'hi posa: neu
- Ai, ja lleneg!
va sortí un frare Hec
començant a donar tocs,
i més tocs.
Pareixien aubercocs
d'aquells grenyals.
Esmussaren és queixals,
de tal manera.
Va sortí madò Ferrera
sense cambuix
i va començà a dir "uix"!
a n'es porcell
En Trenyeta darrera ells
n'ha feta provisió
de vicaris i de jutges
perquè diven que ses trutges
no s'agraden de fessoIs

Tots els espanyols
són de Mallorca. r
Remil querns de batallons
tots darrera ells!
I prengueren per avall
Cap a can Llopis de los gâtons
i perderen els calçons!
Posau tresets
Ja valen més els durets
qui maten s'oro
Ai, Bartomeu, beca dolenta!
Si jo t'arrib,
te'n duras de bastonades!
Ells componen arengades
dins un barril.
De gavatxs n'heu mester mil,
a lloc d'arròs.
Tu tens es ventre més gros
que una muntanya.
Jo t'aficaré sa banya,
si em vas venir!
Arribam un demàtí
amb sol i vent
En sortiren més de cent
a rebrer-mos
i just feien mirar-nos
sense dir res
i com es cas és intés
mos comencen a encalcar
i a pegar
tocs i més tocs
i si vos pareixen pocs
refegirem,
i altres tants vos na darem:
no en falten ganes!
Ho donàrem a ses cames
tocant soletes,
i en tiràrem de mongetes,
d'ou de canari
fins que va esse necessari
aturar-mos
Animetes glorioses
ara i sempre assistiu-mos.

Del cançoner popular de Ma-
llorca del Pare Ginard arreple-
gada a s'Arracó.

A TOTS ELS NOSTRES LECTORS

Ben segur que n'hi ha
més de dos que a ca-seva o
a dins la seva memòria tenen
algun glosât. Perquè no ho
deis hi ho publicarem? Esperam
les vostres notícies.
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RESTAURANTE

B& fysxaíi
CARRETERA FUCRTOOE »NDBAIIX

TEL. •' 30 1}

TALLER R¿VYZXIA

SERVICIO OFICIAL CITROEN

G/ VIA ROMA, 5

ANDRAITX

Tel. 673253

ALICIA QUIROGA
Of SOlfIA

NIÑO - MODA JOVEN

Arafl««, 7 - Tel. 47 21 67 ANMAITX

I AUTOS MORAGUE8 I
\
RENT A CAR

C/, fcpiid*, 7
Tu// 67 20 09

PTO. ANUHAITX ¡MUOKtl

CAFETERIA

SNACK - BAR
/ s

e
CAMP DE MAR - MALLORCA
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Aquesta és la col·laboració que
ha realitzat l'escola de s'Arracó
per a la revista "fent camí" que
editen les escoles petites de
Mallorca,,,_ amb... „col·laboració amb
el Ministeri d'Educació i Cultura.

Els nins de s'Arracó ens recor-
den la necessitat que tenim de
defensar la- natura ja que són
el nostre medi de vida i coriser-
vant—ta- ens -ajudam a nosaltres.
L'n bon exemple ens donen als
majors.
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Gra.Camp de Mar,5 PUERTO DE ANDRAITX

Tel. 671650

SNACK - BAR

'¡Ñ'iÑÍiwiwiS'F GALÍCIA
E S P E C;i A L I D A D

E N M A R I S C O S

Y PULPO A LA GALLEGA

T A P A S V A R I A D A S

liooc Perol, 37

Ttl. 672705
Pu.rto d* Andrai!«

(Mallorca)

CABPINTEWA a c,ervantes
Muebles y Decoración

T I S C H L E R E I

C A R P E N T R Y

MENUISSERÍE

C/ España, 4
Teléfono 67 11 62
PTO. ANDRAITX

SE SERVICIO OFICIAL

^te<i¿auian¿e Qwulamal Francisco Canallas Mascaró
SERVICIO Y VENTAS

/¡«tí ¿ anjtat¿¿

»dia/Altra

ít/f. 67 J6'J7 Correlerò Puerto, SS
Teléfono 677389

SERVICIO RENT A CAR
Puerto de Androilx

TODO PARA LA CASA, S. A.

C/. Galicia, 27 - Teléfonos 671303 - 672813

07150 A N D R A I T X

materiales construcción
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P'UTBOL· : 'CUANTO MAS IPROIMTÖ TERMINE,

IME a OR

Realmente no quedará ninguna
duda de que esta temporada cuanto
más pronto termine mejor, y es
que lo que queda va a resultar,
cada día que pase, mucho más dolo-
roso, porque lo que quedaba por
delucidar se ha confirmado ya
y el Andratx camina inexorablemente
hacia la Regional Preferente,
de aquí a final de temporada será
un suplicio más y sin que pueda
haber nada que evite a éste.

Descifrar los motivos que han
llevado a la actual situación
son muchos y mucho se podría hablar
sobre ello, pero todo parte de
la equivocada planificación después
de un ascenso, por el que fui
uno de los que más lucharon, pero
la venda que nos supuso que ascen-
dieran los equipos de la comarca,
no nos dejó ver que actualmente
al C.D.Andratx la categoría nacio-
nal le viene grande, la gente
actualmente pasa de fútbol regional
,y por ello este fútbol que es
el nuestro tiene que hacerse a
la medida de nuestras posibilidades,
dejemos de mirarnos en espejos
de otros que si estos pueden noso-
tros no, hay que romper la baraja
o jugar con las cartas vistas,
lo demás será pura especulación
y fiarse de unos números que luego
no se realizan y que nos han lleva-
do a la actual situación de crisis
y de la que muy dificilmente logra-
remos salir.

POorque hablar de lo pasado
a nada lleva y por ello hay que
empezar a hacer las cabalas de
cara al futuro, negro y desalenta-
dor, pero del cual no podemos
escaparnos y al que tendremos
que afrontar duramente, porque
tras la caída que hemos padecido,
muy difícil será la recompostura.

En los momentos actuales, en
los mentideros deportivos, se
habla largamente sobre lo que
va a pasar, para uno que es ducho
en la materia, hace caso omiso
y ve muy negro el porvenir, se
habla de muchas y futuras directi-
vas, los nombres de posibles presi-
dentes son incontables, pero al
fin y a la postre cuando llegue
la Asamblea, vamos a ser los mismos
de siempre,« y —para " encorrtTar a

quien quiera y pueda reconducir
nuestra nave, ríos encontraremos
con dificultades para que alguien
salga, por ello no pequemos de
triunfalistas y veamos las cosas
con claridad.

En algunas conversaciones
que hemos tenido con Gabriel
Enseñat, actual presidente, le
hemos preguntado sobre el futuro
del club, hasta el momento no
ha soltado prenda y uno no sabe
como va a reaccionar de cara
al futuro, pero lo que si tiene
claro es que la Asamblea no se
realizará hasta que termine su
mandato, ya que para el 30 de
junio se tiene que recibir las
subvenciones del Ayuntamiento
y él quiere estar ahí para afron-
tar a los acreedores que hay
actualmente, también quiere quedar
lo mejor posible con los jugadores,
de ahí que hasta julio nada en
claro se podrá sacar, pero por
otra parte la fecha nos parece
excesivamente tarde ya que para
entonces los otros clubs habrán
planificado sus fichajes y será
poco lo que quedará en el mercado.

Lo dicho queda lo difícil,
el final de temporada, que para
uno ya podría ser hoy mismo,
el resto será sufrir y padecer.
Y coger fuerzas para afrontar
un futuro que puede ser todavía
peor, pero no seamos pesimistas
y afrontémosle con ilusión y
esperanza.

JOFRE
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Àvinida Matto Botch, 4 - Tt/.

Pi/erto ¿9 Andro i fx



REOOiRDS D'AI-iIER:

Tarn,tarn,tatam. (tan sols
ens mancaria posar-hi música
als nostres escrits) i no
estaria malament que per
aquestes fotografies em
posassem.No me digueu que les
imatges no siguin encantado-
res! Una pare11età jove d'An-
dratx s'acaba de casar i
es fan les corresponents
fotografies. Quantes il·lu-
sions! Quants de projectes!
Quantes esperances. . . ! i
d'això en fa 25 anys. No
vos direm el nom de la pare-
lla ereim que vai la pena
que ho endevineu o que espe-
reu al mes que ve. Ara això
sí: vagi per endavant la
nostra enhorabona a aquests
novi is i que així com han
passat
passar

25 anys
50 més.

en puguin




