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EOXTOR JE/\1_.

Un mes de Festes ha estat aquest: Nadal,

Cap d'Any, els Reis, amb el prolegòmens

dels festivals escolars i el seu epíleg

de les vetllades teatre-musicals que el

qrup Voramar presentà. I després, Sant

Antoni.

I de tot Televisió Andratx n'ha estat

fidel testimoni.

I han anat bé les Festes. El

ha acompanyat i han sortit lluïdes.

temps

Però, quan unes festes surten bé, hi

sol haver sempre al darrera persones que

les preparen, que cuïden fins al darrer

detall, que assagen fins al darrer compàs,

robant si cal hores a la son o al descans.

A totes aquelles persones que, darrera-

darrera o devall-devall, han preparat les

"nostres festes", va aquesta editorial,

amb agraïment i, si escau, com un petit

homenatge.

N'AL í
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L/\ O ECT/\DUR7\ DEL·.S ESTUDIOSOS

(CARTA OBERTA A LA REDACCIÓ DE N'ALÍ)

No és la nostra intenció

servir la vella polèmica gone-

llista que tant de mal va fer

mentre fou vigent i que avui

roman definitivament enterrada,

víctima de la seva pròpia ridicu-

lesa, (coses com referir-nos

a la nostra llengua en una llen-

gua externa), ni entrar, per

tant, en la "campafia de explica-

ciones" a la que al·ludeix el

nostre interlocutor NOBEL.

Vodríenv, això sí, revelar

la vertadera identitat d'aquells

que, a l'escrit "La 1 de Andrà itx"

(Andrait-Andratx)" aparegut

al número 39 d'aquesta publicació

(pàg. 17), són descrits com

un conjunt de jutges ("han dado

su veredicto") completament

indecisos ("raramente han coinci-

do"), inflexibles ("se aferran

al vocabulario catalán") o nos-

tàlgics que per damunt de qualse-

vol consideració racional imposen

la seva voluntat, això és, autèn-

tics dictadors que han comès

l'horrible pecat de suprimir

"dicha letra y el pueblo, mayori-

tariamente, está en contra".
«

Per això, serà bo del li..-tar

majories. "Andratx" és un topònim

d'origen mossàrab que s'ha incor-

porat al patrimoni de la nostra

llengua a fi i efecte de poder

ser utilitzat no por les 6.414

persones que tenen dret d'anome-

nar-se andritxols (padró de 1.986),

sinó dels molts milions mos de

catalanoparlants. Aquesta és la

magni tut de les majories que cal

tenir en compte i a les que ser-

veixen els estudiosos.

És el poble el qui crea

la llengua. Els filòlegs intenten

.només explicar com està constituïda.

Això és vàlid fins i tot en minú-

cies com l'ortografia de la paraula

Andratx, pel voltant de la qual

NOBEL vol fer girar tota una ampla

discusió pública, hereva d'aquells

a la que ens hem referit al princí-

í i que, amb l'excusa perfecta

de servir els interessos del poble,

no feia més que destruir els seus

marcs de referència, diluir les

seves senyes d'identitat i deso-

rientar el seu projecte col·lectiu

de futur'.

Una ortografia unificada

és una més, tal volta la menys

important, d'aquestes senyes d'i-

dentitat que el nostre poble,

en el bon sentit de la paraula

poble, s'ha donat històricament,

gràcies, en bona part, a la tasca

normalitzadora dels estudiosos

i a la que no ens podem permetre

el luxe de renunciar.

No calen pus debats, ni

discussions públiques, ni taules

rodones, ni seccions especials

en les publicacions ¡ocal s, ni

(continua pàg. 6)
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FESTIVALS

Abans de les Festes de Nadal,

concretament el dia 21, tingué

lloc al Teatre Municipal, un

Betlem vivent presentat pel Col.-

legi Ramon L lull. El mateix dia,

l'Escola des Vinyet presentà

dins els seus locals un Festival,

que baix del nom "Viva el Circo"

donà la possibilitat d'actuar

als alumnes dels diversos cursos.

Ambdós agradaren molt al públic

assistent, format en gran part

pels pares dels alumnes.

Però , i és de 1 lamentar,

ni una Nadala, ni una cançó ni

una paraula en la nostra llengua...

El dia 22 presentaren també

un festival els alumnes de l'Esco-

la d'Adults que també feu les

delícies del públic assistent.
%

VETLLADES TEATRALS

De gran èxit es poden quali-

ficar les dues vetllades que

el grup del Port, Voramar, presen-

tà els dies 6 i 7 de gener.

L'obra de l'autor rus Chejov,

"El bon doctor" estava ben presen-

tada i millor interpretada per

un aplec d'artistes locals que

prometen ja que tots són joves.

Del festival Variettes-

90, que tancava les vetllades

cal dir que estava molt ben prepa-

rat. Hi notarem a faltar qualque

peça que fos més nostra, més

mallorquina.

El públic correspongué amb

la seva assistència i els seus

aplaudiments.

VETLLADA D'ESCACS

També volem deixar constància

de la vetllada que el 16 de desem-

bre organitzà el Club d'Escacs

d'Andratx. La ex-campiona mundial,

la russa Gaprindasvili honrà

al Club amb la seva assistència

i disputà unes simultànies amb

els socis i aficionats als Escacs

del nostre poble.

FESTES DE NADAL

Les festes de Nadal d'enguany

anaren bé, com so) passar sempre

amb unes festes tan tradicionals

i arraigados en el poble. Molta

gent anà a Matines i aquestes

sortiren *&, encara que amb

poques novetats.

La Cavalcada dels Reis també

sortí lluïda, però amb menys

acompanyants que l'any passat,

i el Betlem vivent que havien

preparat a la Parròquia fou si

cab millor.
Una cosa ereim que hauria

de millorar per anys vinents:

la il.luminació dels carrers

sobre tot d'Andratx.

La Cavalcada dels Reis al.

Port també fou lluïda. L'arribada

amb barca resulta molt. Endemés

enguany SS.MM. estrenaven vestits

nous.



FESTA DE GERMANOR

Pel dia 27 de gener està

prevista Ja II Festa de Germanor

del poble d'Andratx, amb la

concessió dels Premis [literaris

Andrtax-89 i les Flors d'Amo t. 1er-.

Per les Flors d* Amè 1.1 or han

estat proposades aquestes perso-

nes: Balta.sar Porce I , Flor d'A-

metler d'or. Da A i na Porce i

Alemany, 1)̂  Jeroni a Covas Terra-

des i Toni Sánchez Ballesteros,

Flors d'Ametler d'argent.

Dels Premis Literaris, en

el moment de redactar- aquest

número, encara no sabíem els

resultats.

En aquesta Festa de Germanor

s'éstrenarà la nova Coral d'An-

dratx, que fa mig any començà

els seus ^nsajos.

MOSTRA DE TEATRE

Pel mos de febrer i març

tindrà lloc la segona Mostra

de ' Teatre. Començarà segons

està previst el dissabte, dia

17 de febrer i a ixi cada setmana

fins ei 31 de març o 7 d'abril.

Hi participaran els grups

de] nostre Municipi AGARA, S'A-

RRACÓ i VORAMAR, i grups de

Muro, Galilea, Patronat de Sant

Josep, El Toro i Son Sardina.

CONCUR ORNITOLÒGIC

Es Magetzem organitzà uri

concurs ornitològic. Fou el

dissabte, 13 de gener. Hi hagué

25 participants que presentaran

52 canaris. Els guanyadors foren:

Kn postura: Miguel RoJdán i José

Hernández. En color: Juan Ortega

i Miguel Àngel Grimaldos.

MOV IMENT PARROgUI Al,

A la Parròquia Santa Maria

d'Andratx hi ha hagut durant

1'any 1.989 el següent moviment:

Ha r te.j os 4 ?.: 21 nines i 21 nins.

Matrimonis: 29

Defuncions 59: 35 dones i 24

homes.

Í,A INOCENTADA Q UK KNS HAGUÉS

AGRADAT FER

"Avui, 28 de desembre de 1.989

SOLEMNE INAUGURACIÓ

1

BENEDICCIÓ DE LA PRIMERA PEDRA

DE LA

NOVA DEPURADORA

Lloc: El Pont dels dos ulls

Hora: les 12 del migdia

Es convida a tothom

Hi haurà un vi espanyol"

(ve de la pàg. 4)

conferències que no tengulri pre-

sent aquesta veritat i que, per

ignorància o per malícia, sacrifi-

quin la democràcia a l'altar

de la demagògia.

Andratx: Dissabte de Nadal de

1.989

Antoni, Maria i Antònia Pujol

i Bosch.
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A la nostra contrada, tant,
a Andratx com a S'Arracó, hi

havia el costum d'anar a demos-

trar, això ora anar a cantar

i for qlosos dava]1 la f¡nostra

de l'al.Iota que es pretenia.

El pas següent i gojos per al

jove, en cas d'ésser acceptat,

era que de la casa l i tiraven

un misto oncès, o fins i tot

la capsa de mistos sencera, i

oi jove demostrat en feie luleia

amb els seus companys, erioonent-
1 os i t i ran t - I os en 1 a i. re.

I, com la majoria de coses

quotidianes o extraordinàries,

han quedades reflectides a aquesta

història oral nostra que són
les gloses.

Vet aquí aquestes dues que
es refereixen a això:

- Bon vespre, ramell polit:

anit venim a fer gloses,

per a demostrar ses amors

d'en Joan des Coll. d'en Boix,

que té un rellotge per a vós,

que toca es quarts i sos hores,

- Bon vespre que Déu mos do:

anit venim a fer gloses,

però per aquestes coses

tene roba a s'estenedor.

Tota una hermosa t,rad ició
que com altres tantes perdudes

el jovent Jes desconeix totalment.

1 és ben tristi

Per això volem animar als

padrins i gent gran a que contin

aquestes coses d'antany als fills,
nets o altres familiars joves,

que almanco'en guardaran ei record

oral.
ti O &5 t- Jt~ €3 « CJ CJ> £5 O £3 — s es £3 n o s t, :r~ es :s cr; « « «

LA NOSTRA RECEPTA

Després de l'embafada de

festes, desvirtuades totalment,

car sembla que són sols una excusa

per a comprar i menjar més que

els altres dies. si això és possi-

ble.

Pensem que si antigament

"s'olia gran anava dins sa petita"

era perquè diàriament la gent

n'era molt frugal menjant: favos,

bledes, g r e l l s, tomàt iga, sopes

do qualsevol verdura eren els

plats de cada dia. I,a carn i

els dolços no sovintejaven a

les nostres taules l és natural

que en dies tan assenyalats es

feies un "estrago", emperò avui

en dia I'estrago ja es fa normal-

ment i si a damunt hi afegim

més, cornptau les nostres vísceres

com estan.

Així és que per- a desemba f àr-

ies i desembafar-nos, res millor

que un plat do ver-duros, preparat

amb una mica de fantasia:
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"PA ÜE LLETUGA"

Netejau 4 llctugues i senso

desf'er-les donau-lis un bull

amb Lagua i sal. Quan sien blanes,

escolau-les, tallau-les a troços

i passau-les per el passa-purés,

aclarint-les una mica amb llet.

Després,_ posau la pasta

dins una greixonera amb cent;

grams de mantega i sofregiu-

les un poc, a f eg i vi-h i mig tassó

d<=> llet i deixau-ho bullir un

minut. Llevau-ho del foc i deixau-

ho refredar un poc, tot seguit

afegiu-hi quatre vermells d'ou,

prebe blanc i nou moscada i lli-

gau-ho bé tot. Després tirau

aqueixa mescla dins un motlo

untat de mantega i posau-ho al

forn devers mitja horeta. Rn

ésser cuit i teb desmotl la-ho

dins una • palangana i tnpnu-ho

amb una salsa beixamela i enrevol-

tau-ho de crostonels do pa.

ïreis-ho a La ui n caleritet.

LO COC DE S'ARRACÓ

n o ss L; ir o « c:: o S3 « ss £3<3g3 nC3£S b t" C3 £3 C2 O £í €=S

Sant A n t o n i A b a t .

A N D R A T X - 1990

Sant Antoni és un bon sant
qui té un dobler li dóna
perquè mos guard s'animai,
tant si és de pèl com de ploma.

Sant Antoni gloriós !
de Viana anomenat;
siau nostro invocat, ..
de tot perill guardau-nos.

Imp. Ensvnyot • Andrei«
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El meu cos està fet de barres

de ferro foradades i entrecreuades

en forma rectangular. Dins el

meu ventre hi han posat un motor

elèctric de 1.440 revolucions

per minut. I hi posen politges,

grosses i petites, devers deu,

perquè diuen que teñe que moure

una roda de carro d'un centenar

de kilos.

No sé com anirà? Em volen

endiumenjar i dur-me a fira,

0 potser g una festa, fil meu

pare diu que "estiguem tranquils,

que tot marxarà". La meva mare

no para de fer corregudes d'un

cap a l'altre, cercant les peces

per a ajustar. Els ferrers i

fusters del poble ja la coneixen

a ulls clucs. Els meus oncles

1 padrins me miren, entre corpre-

sos i escèptics.

Sembla que s'acosta el dia

de la Festa i encara no sé de

què em vestiran.

Una pol i t ja se romp i hauran

d'anar a Ciutat a cercar-ne una

altra. Els perns són massa gruixats

i no passen pels forats...

¡Mare de Déu! Devora mi

han pos'at un caixonot que diuen

que l'han d'omplir d'aigua. N'hi

haurà de brou...i

"Tranquils,

tranquils i

diu mon-pare,

Ara falta un pern de 8 amb

6 i dos de 6 amb 14".

I la meva mare ja és partida

a cercar-los.

I ara què passa? perquè

no me provau ja?

És que les corretges són

curtes i en tot el poble río en

troben. Hauran d'anar altra volta

a Ciutat.

La Festa ja arriba i no me

duen enlloc. El sol ja s'ha post

i ha vingut la fosca, els camions

ja no fan feina. Com hi aniré?

1 ara que feis?

"Filleta, ten paciència...¡

Te posarem una roda més lleugera

i uns cadufos amb un forat gros

i podràs moure-te millor".

Però, què em feis?

"Te 11 imam. Saps que has

d'anar de fina¡".

Jo trob que ja estaria bé

així...

"No, que l'eix és dues dècimes

de milimetre massa gruixat i la

roda no passa. Hem de llimar"

"Alerta a banyar la llima

que després no talla".

Llimen i llimen i les hores

passen. Ben mirnt ja em podrien

deixar reposar.
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I ara que féis? A n'aquestes

hores¡ No teniu coneixement.

Heu perdut el seny.

Els galls estan a punt de

cantar i voitros me donau aquestes

malmenades...

No veis que diran que hi

ha bubotes...

"Calla-i no siguis capritxosa,

que ja arribam. Un poc més de

sofrir i ja estaràs al teu lloc".

Quina copejada que me n'he

dui ta...¡

"Ho veusi ja estas a bon

lloc i lluiràs el teu tipus,

tota ufann i esponerosa. Te vesti-

rem de gala, et cobrirem de pedres,

herbes i plantes. Llums de colors

et besaran i els Reis et visitaran"

Ai, Déu meu¡

"Reposa tranquil·la que tot

anirà bé".

Me deixen a les fosques...

Quina por que tene...i

A la fi han tornat, i ara

ja respir tranquil·la.
Quin conjunt més hermós m'en-

revolta... I vendran pastorets,

i l'Infant i sa Mare, i Sant

Josep... I els Reis...

Quina precios!tat í

Però estic com empegueïda.

Mira que per a poder lluir hagi

de fer tant de renou;

"No passis -ànsia. L'orgue

sonarà i el renou no es sentirà"

I així va passar: l'orgue

va sonar i la gent me va encantar.
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Nadal n Andratx i d l Port.

K Is Reis del -Port
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Kls Kois, n Andr.iLx s'on rocordnron do Jes porsonos m.ijors.
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San L Antoni en iinat.qes



14



15

Imatges de la provea HNDURO, el 16 de desombre

CABPÍNTER1A U H .n. o er van les
Mueb/08 y Decoración
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EFECTUO
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UMUCio* T MUTtiiunnTi n uni

CLUB DE VELA PTO. ANDRAI1X
TELS. Í 7 2 8 1 2 - 6 7 2 8 0 1

M A L L O R C A

"111 Sí «VICIO OFICIAL

Q/ieoJauïanfó Q^Liïamaï Francisco Cnñcllas Mascaró
SERVICIO Y VENTAS

Ael/ Jinjtnilí

<J(«M.>,«
6/¿ é?J6'J7 Correlerò Puerto« 55

Uléfono 67 23 89
SERVICIO RENT A CAR

fu*rlo d« AnoVolti
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Grup d'Andratx per a la defensa de la nostra
Llengua

Expressions

No digueu

PUES

ENTONCES

EN SERIO

TOT EL MON

MES O MENOS

ALMENOS

PAGAR EL PATO

PER SUPOST

Deis

Ido, Doncs

Llavors
Aleshores

Seriosament

Tothom

Més o Menys
Més o Manco

Almenys
Almanco

Pagar sa Festa

Per Suposat

Parlar clar

i Català -
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CASTELL

Nom d'un significat molt
clar.

Del llatí "castellani" :

edifici fortificat, perteneix

al grup de noms que hom clasifica

com d'edificis i altres construc-

cions, molt nombrós per cert

a Catalunya i Balears.

Perteneixen a n'aquest

grup llinatges com Cabanelles,

Càneves, Caldentey, Caselles,

Colomar, Escalas, Forteza, Mas,

Munar, Palau, Parets, Pont,

Salas, Terrades, Torres, Portell,

Tugores, Truyols i altres.

Apareix també

forma Castells.

amb la

A la conquista vingué

amb el rei Jaume I un Pere Cas-

tell, natural de Barcelona,

al qual en el Repartiment li

tocà un rabal devers Ciutat

i un altre pel terme d'Inca.

Un Antoni Castell és el

senyor de l'Albufera d'Alcúdia

en 1.386. En 1.444 un tal Antoni

Castell és Conseller d'Alfons

V d'Aragó.

A Andratx ja figura el

nom Castell entre els primers

pobladors cristians (segle XIII)

i surt molt dins la nostra Histò-

ria. Trobam baties i mostasafs

que porten aquest nom en tot

temps.

En 1.398 el batle d'Andratx

nom Guillem Castell. També porta

aquest nom en 1.457 i 1.483.

En 1.653 i en 1.736 també

tornam trobà que el batle d'An-

dratx nom Guillem Castell, i

s'hi afegeix (de Son Castell).

Els anys 1.779 i 1.792

hi trobam com a batle un tal

Bartomeu Castell (de Son Castell)

que segurament són el mateix.

I llavors trobam que en 1.885

ocupà el càrreg de batle altra

volta un Guillem Castell.

Dins el capítol de mosta-

safs, càrreg que desaparegué

en 1.716, hi trobam: en 1.413,

Pera Castell; en 1.456, Joan

Castell; en 1.467, Guillem Cas-

tell; en 1.564, Bartomeu Castell;

i en 1.700, Gabriel Castell.

El seu escut d'armes és

un castell d'argent damunt camp

verme11.
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PARA CUANDO UNA FIESTA AUTONÓMICA

Creo que diré una verdad

como un templo si aseguro que

Baleares es la única Comunidad

Autónoma que no tiene una fecha

fija para' celebrar lo que en

cualquier otra se denomina "diada"

0 sea, fecha de celebración o

conmemoración del día en que

se nos otorga el Estatuto de

Autonomía.

En fechas en que otras comuni-

dades solicitan peticiones que

a mí se me hacen imposibles

1 fuera de todo lugar, yo para

nuestra Autonomía solicito un

día en el cual se conmemore el

Día de Baleares, prescindiendo

de cualquier otro motivo, al

igual que hacen por ejemplo,
Andalucía el 28 de Febrero, Cata-

luña el 11 de Septiembre, Madrid

el 2 de Mayo, ,Valencia el 9

de Octubre, etc.
Es una reivindicación que

hace falta y dejando de _. lado

otros días que aquí en la isla

se conmemoran.

Buscar el día idóneo creo

que es trabajo de nuestros gober-

nantes, pero como idea muy bien

podría ser el 25 de Octubre,

día en que se conmemora el primer

año de su otorgamiento o el

31 de Diciembre, conmemoración

del Día de la Conquista de Palma,

u otras fechas que ahora no me

vienen a la memoria, pero que

podrían ser idóneas.

NOBEL
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MURIÓ UN7 ADALID DE NUESTRO FUTBOL

En el mismo escenario donde

hac:e ahora unos ca tot no mosos

caía fulminado por la enfermedad

que le sobrevino, nos enteramos

el pasado sábado, 13 de enero,

del fallecimiento del jugador

del C.D. Andraitx, Bartolomé

(Tolo) Enseñat Alemany, con

sólo diecinueve años, en la

flor de su juventud, este adalid

del fútbol andritxol nos ha

dejado.

Han sido catorce meses los

que, entre la vida y la muerte,

ha podido sobrevivir, habiendo

sido, sin ninguna clase de dudas,

una de las promesas quo me j or-

ba tenido el Andraitx. Puedo

dar fe de ello, ya que empezó

cuando yo era delegado de los

alevines. Desde este primer

año hasta su último de juvenil,

lo dio todo por nuestros colores,

por su gran responsabilidad

ocupó siempre dentro todas las

diferentes categorías el cargo

de capitán de equipo. Era sin

ninguna clase de dudas escuchado

y respetado por quienes eran

sus compañeros y que ahora lloran

amargamente su pérdida.

Como ya dije antes, fue

un día de entenamiento cuando

cayó fulminado sobre el terrenos

de juego, haciendo el preealenta-

miento. Desde entonces, con

altibajos, fue pasando el tiempo.

Unos días venía a Aridraitx para
estar con sus compañeros, para

luego volver a Ja clínica para

seguir su tratamiento, que al

fin y a 1-a postre no ha dado

los resultados apetecidos y

por designio celestial Tolo,

más cariñosamente conocido por

todos sus amigos como Tol i to,

nos ha dejado. Descanse en paz.

A sus padres, su padre en

otra hora también gran jugador

del C.ü. Andraitx, hermana,

abuelos y demás familia, haga

llegar nuestra consternación

y sentido pésame, que hago exten-

sivo en nombre de todos los

que formamos la gran familia

futbolística andritxola.

JOFRE



20

BÀSQUET

cl e F> oar fcs

Resultados mes de Diciembre:

Senior 3- División: Andraitx 61

Andrait.x 77

La Gloria 98

Andraitx 66

-fcs; — de;c>o:r"fcs

Informa: Club Baloncesto Andraitx

Ca Nostra Ibiza 98

Imprenta Unii í a 79

Andraitx 45

Español 61

Cadete "A": Llucmayor 48 Andraitx
Andraitx 134 Santanyí

S.José "B" 63 Andraitx

114
44

84

Cadete "B' Andraitx 58

Juan Capó 89

Andraitx 53

Syrius "B"

Andraitx

San Pedro

65

85
43

Cad. Femenino: Andraitx 37

Pollença 51

Andrà i tx 37

Llucmayor 82

San Agustín 77

Andraitx 14

Campanet 33

Andraitx 29

Infantil: Andraitx 49 Syrius 57

Cide "B" 48 Andraitx 54

Santanyí 62 Andraitx 65

Mini Escolar: Pla de Na Tesa 29 Andraitx 49

El balance este mes está

equilibrado, con 9 victorias y

otras tantas derrotas, pero hay

que tener en cuenta que tanto

el 3a como el Cadete "B" se han

enfrentado a los tres primeros

clasificados de sus respectivas

categorias, y el Cadete Femenino

a los dos primeros.

Asi, a finales de diciembre,

las clasificaciones estaban así:

Sénior 3̂ : 89 empatado con el

69; Cadete "A": 1«; Cadete "B":

3g; Cadete Femenino: 5°; Infantiles:

3Q; y Mini Escolar: 1«.

El equipo de 3- División

ha cosechado tres derrotas consecu-

tivas, lo 'que le ha alejado de

poder codearse con los equipos

de la zona alta, para conformarse

con los de la media-baja. Lástima,

pues este año se cuenta con una

plantilla más compensada que el

año anterior, pero los resultados
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no acompañan. A posar de esto,

quitando las dos primeras posicio-

nes, es un grupo muy igualado.

Sólo hay una novedad, y es la

operación a que ha sido sometido

Pedro Jaume en el estómago, lo

que le mantendrá alejado de la

práctica del baloncesto unas

semanas.

El Cadete "A" sigue en plan

arrollador y nos tememos que

acabe la l~ fase imbatido, y

con un promedio de 100 puntos

por partido. Y si no, al tiempo.

El Cadete "B" ha jugado

contra los primeros clasificados

y ha caído con dignidad, mante-

niéndose en los puestos altos

de la clasificación.

El Cadete Femenino también

se ha encontrado con unos "huesos",

pero a los equipos de su liga

particular les está venciendo,

conservando su liderazgo entre

los equipos de su mismo potencial.

Los infantiles son los espe-

cialistas en ganar partidos tras

prórroga, pues nada menos que

tres ha celebrado en sus dos

últimos partidos, en C i de y en

Santanyí.

El mini sólo ha celebrado

un partido y, claro, ha vencido

en campo contrario.

Partidos a celebrar en Andraitx en febrero:

3.2.90: Infantil-Sari José "C"

Cadete "B"-I$asket Inca

Femenino-Santa María

4.2.90: Sénior 3--Perlas Manacor

10.2.90: Cadete "A"-Llucmayor

11.2.90: Sénior 3*-C.I.D.E.

17.2.90: Infanti I-C.I.D.E. "B"

Cadete "B"-Juan Capó

Fernen i no-H i span i a

24.2.90: Infant i 1-Santanyí

Cadete "A"-San José "B"

25.2.90: Sénior 3*-La Gloria

C.B.A.
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FUTBOL: AÑO NUEVO, VICIOS VIEJOS

Tras el consabido descanso

producido por las fiesUns navideñas,

se i n i c i ó do nuevo la oompoUición

futbolística, y, tras un esperanzado

resultado cosechado el día de Reyes

en el Puerto de Pollença, en donde

se ganó por 0-1, en donde esta

victoria estuvo acompañada por-

uña buena labor del equipo, las

inclusiones de García y Fu11ana

parecían haber sido la panacea

tanto tiempo buscada y que debería

llevar al equipo a los puestos

que todos esperábamos.

Pero no, el gozo en un pozo,
y al domingo siguiente, en una

tarde esperançadora, con fiesta

por todo lo alto, charanga incluida,

de nuevo el desaliento y mazazo

para el aficiónalo. Un Campos,

cargado de años y do kilos, hizo

lo necesario y suficiente para

dar al traste todo lo que el aficio-

nado esperaba y anhelaba.

Unos minutos de buen fútbol

hasta conseguir el primer gol.

A partir de entonces se cayó en

errores anteriores, se fue cediendo

tfirreno, las jagadas no se trenza-

barí, la defensa empezaba a dar

facilidades y pronto se presagió

que de nuestra área no se iba a

salir, sino era para sacar de centro

tras recibir un gol. Este llegó,

quizás en un error del arbitro,

pero nadie podrá dudar de que el

Campos lo había buscado.

La reanudación fue un espolón

para el equipo, jugando más con

oí corazón que con la cabeza.

E i portero del (.'ampos par-aba

lo imparable y el tiempo pasaba

hasta que, a t'aito do unos minu-

tos, llegó el gol esperado y

que todos presagiamos sería el

de la victoria. Pero no, de nuevo

nervios, errores y lo que Vds.

quieran. Me refiero a la actuación

arbitra], de la cual no hago

responsable del gol que a raíz

de estos mol: i vos Negara ya en

tiempo de descuento, y que daría

un punto al Campos, inmerecido

y quizás motivado más por los

errores propios que por los acier-

tos de dicho equipo.

Y así a esperar- un futuro,
que se me antoja negro y desalen-

tador. La distancia con los ante-

cesores se va ampliando y las

posibilidades de ascenso se dilu-

yen. No obstante, empezamos ahora

la segunda vuelta y tiempo queda

para enmendar fallos. Habremos

jugado ya en Cas Concos y estará

en puertas a venir el Marratxí.

Esperemos unos resultados favora-

bles y así proseguir esta lucha

y senda tortuosa que se avecina

para al final, gozosos, poder

celebrar el ascenso que el C.D.

Andraitx por solera e historial

merece.

Mientras esto llega, año

nuevo y vicios viejos.
J OF K E
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QUIEN ME COMPRA UN LIO7

U'Jo la campana do nuestros

oqui pos busos no os del agrado

de lus . i l ¡clonados os cosa hur Lu

conocí du. Todos van cargados

du no'iat. i vos y por ol moment.o

no vislumbramos mejoría de ninguna

clase on ninguno de olios, ya

quo cuando cons i quei) algún resul-

tado esperançador, a la próxima

semana la cosa se va al garato.

Cierl.o quo la directiva se cuida

do qui; todo funciones y oí club

como entidad ost.ì en un momento

algido, poro los jugadores no

dan o I resultado apoLocido y

do ahi que Jornada tras Jornada

sigamos añadiendo amargura para

— ciei

qui ones aproe: j amos osta clase

do l'útbol .

No podemos silenciar el caso

ocurrido haco unas semanas, ya

quo tras haber conseguido dos

derrotas consecutivas en casa

el equipo juvenil, Diego Con/alo

dimitió contó entrenador de esto

equipo, pero dos días después

Cuorori los jugadores, los mismos

que sólo dos días antes le hablan

dado la espalda, quienes pusieron

a la Direct iva entro las cuord.is,

ya que manifestaron que si Diego

no volvía a d i r i g i r l o s , estos

iban a proclamar un plante.

Quien entiende a quien...

JOFRK
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Aquí Leniu dues fotos de les Beneïdes de Sant Antoni

Segurament yón de l'any 1.960 o 1.961.




