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LA IL·LUSIÓ DELS NINS.

LA NIT DELS FOGUERONS FOU MOLT
ANIMADA.

MOLTA PARTICIPACIÓ DE CARROSSES.

EL TRADICIONAL ENCONTRE DE
OANT AJNTUNi 1 t>AT • HflHHHiiMnV'n

ELS REPRESENTANTS DE SON
REN BONA IMPRESTO EN EL
PANYA DE JUDO CELEBRAT A
POREN KLIMINAi>RS PER LA
SUBCAMPIOK '-,

SERVERA DEIXA
CAMPIONAT D' ES-

MADRID, .1A Qlir
CAMPIONA f.A

ÍVIÍBBH

FL PROPFP DlA ? A
• ' H E R E U COMENÇARÀ

EL D 7 A 4 <\ LES 21

LES 1 S H, A
"SA RUETA"
K, "SA R U A " .

CA



- GENER - 89 ooo Informatiu PAGINA- 2 -

EDITORIAL
Comença un nou any i amb ell, un

caramull de projectes; sabem que els
propòsits de millorar els tenim tots
presents, caminar un poc més pels
amants de Ia butaca, ja que els anys
passen per a tothom, amb una parau-
la: viure, ja que el temps és de
tots.

RECULL també comença carregat de
bons propòsits, si bé passarà com
sempre, les presses i Ia feina ens
guanyaran a tots.

El que sí vqlem fer és escoltar
les crítiques i alabances que heu
anat fent au llarg de l'any i posar
les vostres suggerències dins un sac
i, de tant en tant, ficar-hima i ja
ve-urem que en surt.

Es més bo de fer xerrar que escri-
ure, però l'obligació imposada dels
que ho contam és anar reflectint Ia
realitat del poble, que mai és Ia
mateixa per a tots. Esperam comptar
amb Ia vostra ajuda per seguir a-
quest difícil aprenentatge que mai
C ' Q p Ci h Q

Molts'd'anys a tots i salut per
gaudir aquest 1.989 que ja ens acom-
panya.

RECULL INFORMATIU SON SERVERA
NQ 12 GENER 1.989
EDITA RADIO SON SERVERA - 85
ADREÇA C/ ARTIGUES NQ 14 TLF 567860
DIPOSIT LBGAL 123-1 1.987
HANCOL·LABORAT:
FOTOGRAFIES GARCIA LIZ
A.G. P.M. ESCOLA DE MUSICA
JOAN SBRVERA PREVERE

Rellotgeria
Fotografia

GflRCIR LlS
Reportatges i videos

Pl. Sant Ignasi ? -TeI. 567165
Son Servera

NOU LOCAL
El passat 16 de desembre "Materi-

als de Construcció Jeroni Vives i
Fills, S.A." estrenava nou local co-
mercial a Son Servera, per tal d'ofe
rir un millor servei als seus cli-
ents, compta amb una àmplia exposi-
ció on es pot trobar gran diversitat
de marques nacionals, internacionals
i amb exclusiva Azuvi, Roca, Cerfo-
grés, Gres de Breda, Aparici, etc

El que a finals dels anys 70 era
un petit magatzem regentat per l'amo
en Jeroni i madò Maria ha esdevingut
en un pròsper negoci, que compta amb
personal fidel a Ia casa des de
l'expediment de l'empresa.

Actualment són els seus fills en
bona mesura qui duen el control de
Ia mateixa, Ia qual cosa permet al
Sr. Vives dedicar temps a l'Ajunta-
ment de Son Servera, del qual és re-
gidor.

Enhorabona pel nou local, que, seii
se dubte, ofereix unes avantatges
que seran de l'agrat dels clients.

LA FAMILIA VIVES AMB
EL PERSONAL DE L1EMPRESA

AVIS.

DeI 4 al 7 de febrer Ia perru-
queria de "Miquel i Tomeu" de
CaIa Millor restarà tancada, a
fi de poder assistir al Congrés
Internacional de Perruqueria que
es celebra a Barcelona.
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...I TORNAREN A ARRIVAR ELS REIS!

5. DIJOUS.

Un any més tornaren els que duen
l'alegria dels nins. Com és habi-
tual i amb Ia vènia del temps, els
Reis Màgics arrivaren amb barca al
moll de CaIa Bona, on foren rebuts
per l'Ambaixador, Sr. Antoni Pena-
fort.

H i'arrivaaa a Son Servera, els
esperaven un parell de músics de Ia
banda local. Tots junts, un darrera
l'altre, es dirigiren a Ia plaça de
Sant Joan, on molta de gent els es
oeraven, tots contents, per Ia no-
vetat, que representava el catafal
muntat a Ia plaça per rebre'ls i no
a l'Ajuntament, on Ia gent no els
podia veure. Però tothom quedà ben
fotut quan, desprès dels músics
arribaren els Reis damunt tres ca-
valls i res més... Ja damunt el ca-
tafal els donà Ia benvenguda en nom
de tots els nins i autoritats el
nin Antonio Pérez, que els donà les
gràcies d'aquesta manera:

BSTINATS REIS MAGICS:

Primer de tot permeteu-me que vos saludi
respectuosament en nom de tot el poble i,
sobre tot, en nom dels nins i nines de Son
Servera.
Segur que vos haurà estranyat que enguany

vos rebam aqui, a Ia plaça, i no a l'Ajunta-
ment, com és de llei, i que sia jo, un nin,
qui vos doni Ia benvenguda. Resulta que, com
que tot el nostre municipi està en obres per
allò del turisme, el nostre Batle i regidors
no volen esser manco i ens deixaran un ajun-
tament fet una plata, dins el qual ens farà
gust el pagar els imposts; a més a més vos
parl jo, perquè Antoni "Cama" aquests dies
està una mica refredat.
No vos podeu imaginar, estimats Reis Mà-

gics, com estam d'agraïts per les infinites
molèsties que per visitar-nos vos preneu ca-
da any. Sabem ben bé que els vostres primers
regals -OR, ENCENS I MIRRA- han d'esser per
a l'Infant Jesús, el qual, amb els seus pa-
res Josep i Maria, vos esperen al temple.
Aquest si que ha estat un vertader regal de
Déus als homes!, no és vere?.
Però el vostre bondadós cor vol que tots

els nins, com Jesús, rebin també els seus
regals. I aixi vosaltres, que amb això del
petroli sou molt rics, repartiu Ia vostra
riquesa entre els nins i ens feis immensa-
ment feliços.
Però, estimats Reis Magics, amb els regals

que ens feis també posau contents als nos-
tres pares i familiars, perquè així ells no
necessiten comprar-los... i com estan de
cars!. Amés nosaltres els deixam alsnos-
tres pares, a estones, les juguetes que avui
rebem, però no saben manejar-los i ens els
espenyen. Malgrat tot els-hi deixam perquè,
al manco per uns moments, es tornin un poc
nins, que és Ia vertadera manera d'esser fe-
liços .
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Per fi , estimats Reis Màgics, no vos vull
entretenir més, perquè encara vos resta molt
cami que fer aquesta nit. Que són de molts
els nins que vos esperen amb il·lusiól. Rebeu
de tots els nins i nines de Son Servera un
carinyós bes al front i una forta estirada de
barba i no vos oblideu dels nins pobrets que
pateixen per les malalties, per Ia fam i Ia
guerra en tants i tants països del món.
Aquests sí que se semblen a l ' Infant Jesús.
Es clar que potser els que comanen vos pren-
guin per espies disfressats i no vos perme-
tin passar les seves fronteres i així els
nins pobres es quedaran sense juguetes un
any més. Es clar que ja hi estan avesats!.

Adéu, Reis Màgics, i permeteu-me un con-
sell. Alerta amb l'estrella que teniu sobre
els vostres caps. El que les ha col·locades,
en Joan "Siulo", de vegades fa de dimoni i
no convé que vos en f ieu.

Finalitzada Ia benvenguda, els
Reis repartiren caramels acompa-
nyats dels seus patges, després es
dirigiren a Ia Parròquia, on els
esperava el Bon Jesús, el qual fou
adorat pels Reis, els quals Ii fe-
ren entrega de les ofenes. Per aca-
bar, Ia gran quanti tat de nins i
nines acompanyats dels pares passa-
ren a saludar les Magestats els
Reis d 'Or ien t .

AJUDA ECONOMICA.

El Consell de Govern de Ia Comuni-
tat Autòma Balear acordà l'aprovació
de 10 milions de pessetes per al Cen-
tre de Ia Tercera Edat de Son Servera
el passat 30 de desembre.

MEDALLA AL MERIT TURISTIC
El Sr. Pere Josep Llinàs, més co-

negut per "l 'amo en Pep de Ca s 'He-
reu", en nom de l 'Hotel Levante, re-
collí Ia medalla de plata que Ii fou
otorgada pel mèrit turistic.

ACOMIADAMENT DE FADRINA

El divendres 30 de desembre alumnes
de l'Escola de Música, juntament amb
els seus pares, oferiren una simpàti-
ca festa a Ia professora de solfeig,
Antònia Mas, Ia qual celebrà el 14
de gener les seves noces a Manacor,
d ' o n és natural.

La bauxa començà amb un concert -
ofert pels alumnes d ' ins t rument i una
nadala cantada per tots els alumnes
participants. S 'entregà a n 'Antònia
un obsequi que agraí emocionada. Se-
guí una torrada molt animada.

VENDA DE VIVENDES
APARCAMENTS I TRASTERS

A LTiDIFICI

SAVOY III
(Davant Hotel Talayot)

Informació a
Construcciones BADIA CALA MILLOR.

S.A.
AVDA. JOAN SERVERA CAMPS, 41

CALA MILLOR. v ssssso
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PINTURES D1EN BIEL ROS

El passat dia 16, a Ia Casa de CuI
tura de "La Caixa", s'inaugurà lã
primera exposició del serveri B.Ros.

En Biel ens contà que fa aproxima-
dament un any i mig que Ii entrà l'a
fició a Ia pintura, començant a fer
dibuixos amb llàpis de colors. I fa
un any que en Miquel Servera l'animà
a pintar amb pintura.

Després de pintar varis quadres,
en Miquel Servera i en Toni Esteva
l'han animat i ajudat a fer aquesta
exposició.

En Biel ens explica que ell pinta
a Ia cuina de casa seva i que Ia se-
va pintura no és real, sinò que pin-
ta el que en aquell moment ell veu
dins Ia seva imaginació. Tant pinta
un peix, com ocells, flors o vistes.

Enhorabona, Biel! Esperam que no
sia Ia darrera.

DlMONI FALAGUER

Sabíem que el dimoni de Son Serve-
ra és un dels més falaguers.
Ho demostrà al ball fet a Ia can-

tonada de casa seva en honor dels
seus nares.

Enhorabona,
Joan "Siulo",
aquesta demos_
tració d'estï
ma t'honra.

Aprpfitam
l'ocasió per
felicitar a
l'amo en Joan
i madó Marga-
lida, que el
passat 31 de
desembre cele
braren les no
ces d'argent."

TORNEIG DE TRUC

EIs representants de Sa Granja
Servera i Fonda Servera no pogueren
passar a Ia final.

Finalitzada Ia competició a nivell
local, quedaren finalistes per part
de Sa Granja Ia parella formada per
Pere Domenge Nebot i Pere Ballester
Llull, i de Sa Fonda, Ia parella de
Serafí Servera Nebot i Francesc Do-
menge Gelabert.

Les dues parelles es desplaçaren
a Manacor per disputar Ia final de
zona, que es celebrà al local de Ia
Banca March.
EIs nostres representants no du-

gueren sort a l'hora del sorteig,
ja que Ia primera eliminatòria els
tocà juaar uns contra els altres,
quedanteliminatsels de Sa Granja.

La Fonda Servera Ii tocà a Ia fi-
nal els representants del Bar Ca's
Corder de Sant Llorenç, guanyant els
llorencins, que foren els finalistes

SERVERINS QUE ESTAN FORA.

El serverí Llorenç Servera Vives
"Voreta", pare franciscà actualment
destinat a Ia Parròquia de Sant Die-
go (Madrid), ha passat una setmana
al poble, visitant Ia seva família.
El dia de Sant Antoni l'afinàrem a
Ia plaça de Sant Joan, contemplant
els dimonis i Ia banda d música, ens
vàrem saludar de lluny i, alçant Ia
mà, ens digué: "Això sortirà a Re-
cull... és una maravella aquesta ban
da d'enguany!". Efectivament és ma-
ravellosa, pare Llorenç, aprofitam
l'ocasió per saludar-lo a vostè, bon
suscriptor nostre, que des de Madrid
segueix les notícies del poble.
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NIT DE FOGUERONS
Molt animada ha estat enguany Ia

revetla de Sant Antoni a les 8 del
vesore, com és tradició, s'encenia
el fogueró de Ia Plaça de Sant Joan

en presència de les autor.:.tats, di-
monis i banda de música.

RECULL segui tota Ia volta visi-
tant els foguerons, anaven tots molt
animats, si bé el de Ia Tercera Edat
col·locat enguany a Ia Plaça del Mer-
cat, era dels més animats i amb més
seguidors.

Hi va haver, declarats oficials,
12 foguerons a Son Servera, 2 a CaIa
Bona i 9 a CaIa Millor.
Tot seguit els dimonis i banda de

música visitaren a peu els foguerons
del poble, a les 21:20 arribaren a
CaIa Millor, començant pel de l'Es-
cola de Na Penyal i traslladant-se
amb camiona, degut a Ia distància
als restants.

El que poguérem comprovar es que,
de cada any, van agafant tradició
entre els veïns i les ximbombes i
Ia bauxa no mancà a cap.
Foren nous d'enguany el de l'Es-

cola de Música a Son Servera i el
de l'Associació de Veïns de CaIa Mi-
llor, aquest darrer emplaçat a Ia
Plaça de Ia Creu Rotja, que es va
veure desbordat pels turistes que
se sumaren a Ia festa, al comprova^
que no pagaven.
L'Obreria de Sant Antoni decidi

no donar premis als foguerons i ci
obsequiar a tots amb un barral de
vi.

Bar - Restaurante

ESPECIALIDAD EN:
Paellas y pescados frescos

Avda. lng. Antonio Grau, 36
CaIa Bona (Mallorca)

586542
ABIERTO TODO EL ANO
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JERONMQWE5 E HUQB 5. A
_ _ , MATERIALS

V DE CONSTRUCCIÓ

MAGATZEM I VENDA: Pl. General Goded, 2- TeI. 567195 - Son Servera

EXPOSICIO I VENDA: Avda. Joan Servera Camps. TeI. 586369 - CaIa Millor

********

VENDA DE PRIMERES MARQUES

0^GRES
CNAMANTE

oca

cerámicas.

aparci
f4Q

aSENO EN CERAMCA
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BENEIDES - 89
Un any més, respectant Ia tradició

Son Servera celebrà Ia festa de Sant
Antoni, retirada Ia competició que
era motiu cada any de forta polèmica
i disconformitat amb l'adjudicació
dels premis; enguany a comptat amb
acertades novetats.

Es premià Ia participació de Ia
següent manera:
- 10.000 pts a les carrosses de ia
categoria,
- 5.000 pts a les de 23
- 3.000 a les muntures, i
- 500 pts als animals.
El temps amenaçava pluja i en Toni

"Cama" mirava el cel, esperant que
passassen els niguls sense fer-ne
de les seves, com aixi va esser.

La participació de carrosses fou
molt limitada, si bé de qualitat.

La Tercera Edat presentà el que
esperen que sigui el nou local so-
cial .

La més comentada pel públic assis-
tent va esser Ia de Ia Joventut de
Son Servera, que parodiava el moment
exacte de les obres del local de Ia
Tercera Edat i reflectia Ia incerte-
sa del segon pis que desitjarien per
a ells, davant un futur incert, co-
l·locaren una tenda d'acampada al se-
gon pis .

Les Monges foren de les més aplau-
dides i que més carrosses presenta-
ren, sempre dins l'esperit de les
festes de Sant Antoni: pagesos, di-
monis i Sant-Antonis a voler.

Una altra novedat fou un catafal
col·locat especialment per a Ia banda
de música i un altre per a Don Joan,
que sense empentes va beneir de gust

La darrera novetat va esser també
molt comentada: l'ampla tanca feta
per tal de col·locar les autoritats,
de les quals n'hi mancaven 3; a
l'hora de les festes i representa-
cions, sembla que el nostre poble
compta només amb el batle i 9 regi-
dors .

SANT ANTONI, SANT PAU I EL DIMONI
ESPERANT LA BAIXADA DEL CORB.

ELS ORGANITZADORS, PREOCUPATS
PEL TEMPS.

LA FESTA COMENÇA EL DISSABTE
AMB LA RECOLLIDA D1OFRENES.

L1AMO EN RAFEL "BOTO", UN DELS MES
VETERANS EN CAVALCADURES.
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ENCARA QUEDEN CARROS. ELS NINS FOREN ELS QUE MES HI PARTICIPAREN.

ELS MES PETITS DEMOSTRAREN QUE
AMB ELS TAMBE S'HA DE COMPTAR.

NO HI FALTAREN LES CAIGUDES DEL
DIMONI DAVANT EL SANT.

L1HUMOR TAMBE HI FOU PRESENT. PER PRIMERA VEGADA, ELS MUSICS MES
PETITS PARTICIPAREN A LA FESTA.
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LA SALA INFORMA
NETEJA DE TORRENTS.

El Sr. Manuel Pérez Ribas, Engi-
nyer de Camins, visità Son Servera
i en companyia del President d'Agri-
cultura i Pesca del nostre municipi,
Sr. Antoni Payeras, visità els to-
rrents del Port Nou i el de Son FIo-
riana, per fer l'estudi d'ampliació
i neteja.

BEQUES ALS POLICIES.

En el ple del passat dia 10 s'apro
varen 14 beques per als policies mu~
nicipals, per tal de realitzar un
curset de formació a Ciutat.

SR.TUR REPRESENTARÀ A SON SERVERA

El Conseller de Transports i Comu-
nicacions de Ia Comunitat Autònoma,
Sr.Pio Tur, fou delegat pel nostre
consistori com a representant per
tal de reclamar a FEVE que torni a
circular el tren.
Aquest anomenament es deu a Ia vi-

sita que efectuà el Sr.Tur a Son Ser
vera el passat dia 4, on es reunT
amb el Sr.Joan Reynes, President de
Ia Comissió de Transports. Junts vi-
sitaren les instal·lacions de l'esta-
ció i l'estat de les vies.
L'altre tema que tractaren fou el

del servei d'autocars d'AUMASA. El
Sr.Tur prengué nota de les deficièn-
cies i mal servei que té a Ia zona.

INFORMACIÓ D1URBANISME
NOVEMBRE-88

- 2 llicències d'obres majors
- 26 llicències d'obres menors
- 1 llicència denegada
- 2 expedients sancionadors.

CURS D1ANGLES.

^Divendres, dia 13 de gener, comen-
çà a CaIa Millor un curs d'anglès,
impartit a uns locals cedits per
l'Associació de Veïns de l'esmentada
zona turistica.
Aquest curs està organitzat per

l'Ajuntament de Son Servera i hi co-
l·laboren el MEC l'INEM Ì Ia citada
associació.
Te una duració de 4 hores i mitja

diàries i està previst que acabi dia
31 de mars.

NAIXEMENTS

05-12-88 David Reyes Garcia,
fill de Carmelo i Ma Carmen.

13-12-88 Ma Isabel Massanet Servera,
filla d'Antonio i Ma Juana.

19-12-88 Pere-Joan Mayol Servera,
fill de Guillermo i Ma Angeles.
16-12-88 Ana-Cristina Cerro Garcia,
filla d'Alonso i Concepción.

22-12-88 Angel Ferrera Arroyo,
fill d'Alfredo i Juana.

22-12-88 Amalia Domenge Santiago,
filla de Jaime i Isabel.

CASAMENTS

15-12-88 Pedro Jiménez Ruiz i Lesley
Ann Dryhurst.

DEFUNCIONS

14-12-88 Barbara Morey Pallicer.

28-12-88 Kurt Juwick.

MAGIC.

Quan l'ànima s'entristeix, com
agraeix un petit respir, una curta
evasió, una breufuga d'allò que
l'afligeix!. Basta una sortida al
camp, passejar per ell i obliar el
temps, les hores, només deixar les
cames caminar, respirar l'aire pur,
que Ia brisa t'acaricïi el rostre.
El silenci de Ia nit només és rom-

put per les soques que es cremen a
Ia foguera, el so dels quals per si
mateix ja serena l'esperit; o el
cant del sebel·li que es sent lluny,
bell animal i bell cant, a altes ho-
res de Ia matinada, és màgic.
Com màgic és l'auba cantada pels

poetes des del començament dels
temps !.
Màgic és el traspàs de Ia fosque-

dat^de Ia nit a Ia claredat del dia!
Màgic és el cant dels galls a

l'auba!.
Màgica és Ia lluna que il·lumina

Ia nit!.
Serenada l'ànima, ja els problemes

i males hores, que a vegades esperen
en el cami, no pareixen tan greus
ni tan insalvables.
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SA REVETLA
En crònica publicada a un diari provincial el 15 de maig

de 1968 s'ofereix Ia següent informació:
"L'agrupació folklòri ca REVETLA inicià les seves actu-

acions el passat dilluns dia 6 de maig i seguiran fins el
proper octubre, delectant als seus admira dors amb els es-
collits números que ofereix".
El I FESTIVAL DE LA CANÇO DE BALEARS es celebrà el juny

de 1968, presentat pel locutor Sr. Joaquin Soler Serrano,
aleshores molt popular i director del Palacio de Congresos
i Pueblo Español. SA REVETLA passà a Ia final, presentant
Ia Cançó de s'espadella.
Dins el novembre del mateix any, un nou viatge de l'a-

grupació captà l'atenció del corresponsal a Son Serve-
ra del Diario de Mallorca, Sr. Jaume Calafat. Diu així:

"REGRESAN DE VIAJE. Han regresado de viaje la agrupación
folklórica REVETLA SERVERINA, que ha hecho una gira por
Madrid. Nos cuentan que su viaje ha sido estupendo, que
han visto tantas cosas que, si tuviéramos que reseñarlas
punto por punto, resultarla larguísimo.
Han llegado todos muy contentos de su excursión y dispues-
tos a emprender otra vez viaje para que en Alemania co-
nozcan y aplaudan nuestra agrupación REVETLA SERVERINA.
Les deseamos, como siempre, que tengan un éxito rotundo,
que no dudamos asi será. Les felicitamos y damos a todos
Ia enhorabuena, una, por este viaje y Ia anticipada, por
el éxito que obtendrán en Alemania.

"SA REVETLA",
EL DIA DE L1EXCURSIO.

MlQUEL RIPOLL

BALLADOR DES DEL COMENÇA-
MENT, ENS CONTA LES SEVES
IMPRESSIONS D1AQUESTS ANYS
PASSATS.

- Com ja heu contat, la in-
tenció del rector Joan Font
era que Ia joventut es que-
dàs al poble, ja que es vi-
via l'auge turístic; jo vaig
esser un dels que començaren
al principi i encara avui
seguesc ballant.

- ERES FADRI QUAN COMENÇARES

- SÍ, només tenia 18 anys.

- DINS L1AGRUPACIO NO S1HA
DONAT EL CAS DE SORTIR CAP
PARELLA, A QUE CREUS QUE ES
DEGUT?.

- No ho sé, però tens raó,
l'únic que passava és que

EN MIQUEL RIPOLL, A UNA DE LES ACTUACIONS.

quan començaven a festejar,
solien deixar l·agrupació,
'com me va passar a mi mateix
durant dues setmanes, però
va poder més Ia ballera i
hi vaig tornar.

- SOLIES ANAR ALS VIATGES?.

- SÍ, no me'n perdia cap,
fins i tot el primer que fe-
ren a Lourdes, jo feia el
servei militar i va venir
el cotxer i el Sr.Joan, el
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VINT-I- CINC ANYS < vn >
rector, va parlar amb el co-
mandant, perquè em donassin
permís.

- PARLANT DEL RECTOR, VA SER
EL PRIMER QUE PARLA DE SA
REVETLA I EM VA DIR QUE ERES
UNA PERSONA AMB UNA FORÇA
DE VOLUNTAT MAI VISTA, JA
QUE TE COSTA MOLT AGAFAR EL
PAS...

- Te raó, va esser molt mal
de fer per mi, sobre tot el
pas de vals, això ho saben
bé na Sebastiana i na Magda-
lena "Pamboli", els insistia
una i altra vegada perquè
assatjassin amb mi.

- CREUS QUE EL FET D1ESTAR
VINCLADA L1AGRUPACIO A LA
PARROQUIA ES EL QUE LI HA
DONAT UNA CONTINUÏTAT?.

- Ha estat fonamental, si
bé enguany ja depèn de
l'Ajuntament. Na Margalida
"Massaneta" és una persona
que j o admir molt, sempre
ha intentat fer content a
tothom, cosa que a vegades
és molt difícil, ja que,
quan anàvem a concursos,
érem 12 i només podíem ba-
llar 4, i així no es pot
contentar a tots. Record es-
pecial·nent el festival de
Bunyola, on ballaren en Pe-
dro "Amèrica" amb na Marisa
i na Sebastiana i jo, gua-
nyàrem a l'agrupació d'en
Company, que eren professio-

nals, i no és que sabéssem
més, sinó que ens aveníem
molt en el pas.

- MIQUEL, TENS DOS NINS I
UNA NINA, HAN SORTIT BALLA-
DORS?.

- La nina, sí, Ii agrada
molt; dels nins, tal volta
en Damià s'animarà.

- RESUMINT, QUE HA ESTAT EL
MILLOR PER A TU I QUE DEt--
SITGES PELS 25 ANYS?.

- El millor, Ia companyonia
i per a mi ha estat sempre
un gaudiment en acabar Ia
feina anar a ballar. I el
que desig és que poguem ce-
lebrar una bona festa i que
SA REVETLA seguesqui per
molts d'anys.

-QUE TOTS HO VEGEM, MIQUEL,
GRACIES PER LES TEVES RES-
POSTES .

RECORDANCES

SEBASTIA -COTXER"

- EIs primers anys de SA
REVETLA foren els mollors
eren altres temps, jo vaig
ajudar 16 o 17 anys Ia meva
feina era anar a cercar tu-
ristes hi havia actuacions
que en manava 700 les guies
tenien molt d'interès vaig
fer moltes de passades per
SA REVETLA.
L ' any que ho vaig deixar

havíem comprat 1'orgue per
a Ia Parròquia, postals,
discs i encara vaig deixar
180.000 pessetes per anar
de viatge. L'únic greu que
em sap és que mai han tin-
gut un detall amb jo ni
m'han agraït el que vaig
fer.

RECOROANCES

PEDRO SERVBRA

En Pedro Servera, conegut
per tots els components com
en Pedro "Amèrica", formà
part de l'agrupació durant
uns quinze anys, si bé, de-
gut al treball, ha perdut
el contacte amb l'agrupació
Conta per RECULL que té

bons records d'aquells anys
laseva curiositat pel fol-
klore l'acostà a SA REVETLA
EIs que recorden els seus

balls diven que ballava mol
bé i solia fer-ho amb dife-
rents al·lotes, si bé, Ia
parella formada per ell i
na Marisa era de les més
garrides.
Arrel d'un viatge que Sa

REVETLA realitzà a Madrid

conegué una balladorayd'una
agrupació de Saragossa, na
Teresa Giménez, aquella
i tornaren a trobar-se a
Ceuta i fins avui en dia,
que formen una simpàtica
família amb 3 fills; d'aque
lla parella formada per 2
balladors no els ha sortit
cap fill ballador, tots 3
tenen altres aficions.
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TAMBE AQUEST ANY?
En els dies previs al Nadal es solen

publicar avisos i notes d'associacions
per a Ia defensa de Ia Naturalesa, amb el
lloable fi d'evitar aqueixes indiscrimi-
nades tales d'arbres petits, que solen
servir d'adorn de Ia casa i fins per
penjar d'ell els regals nadalencs. Tenint
entre nosaltres Ia tradició tan bella, i
tan apropiada! dels betlems, poca falta
ens feia transplantar a les nostres lati-
tuds el costum nordenc de l'anomenat "ar-
bre nadalenc". El mateix passa amb el di-
txós "Papa Noel", un altre costum dels pa
isos freds. Al pobre Papà Noel Ii feim -
baixar a les nostres latituds càlides,
duplicant Ia nostra tan entranyable tra-
dició dels Reis Màgics. Avui, quan tant
es parla d'identitats, no seria despro-
porcionat ni fora de lloc defensar les
nostres tan llargues, tan entranyables i
tan cristianes costums dels Betlems i
Reis Màgics, amenaçats per costums exòti-
ques. Oh, les demasies de Ia televisió!.
D'altra banda i com dèiem, Ia cada dia

més extesa implantació entre nosaltres de
Ia costum forana del ditxós arbre ha pro-
piciat una vertadera hecatombe arboricida
En gran part de Ia geografia espanyola -
sucumbeixen al destral assassí milers de
petits arbres tallats sense pietat ni re-
mordiments de conciència... I així es
propicia un altre desastre ecològici. Que
les lleis prohibeixen aquestes demasies?.
...Fa ja tems que ens posam les lleis de
capell.
Volia verificar, els dies previs a Na-

dal, Ia realitat d'aquestes advertències
i denúncies. Vaig pujar al pinar veí del
poble, el qual constitueix el seu millor
adorn, i vaig quedar afectat, dolorosament
impressionat. Arbres petits tallats, no
arran de terra, sinò a uns pams de Ia ma-
teixa, tristos monyons d'un cos forestal
mutilat. I després, les deixalles d'una
tala de pins majors,supos que legal, que
deixà malmenat el conjunt i ara propicia
un del més tristos espectacles que es
poden contemplar. I, per a súmmum, una me-
na de cami obert per excavador, en el si
mateix de Ia muntanya. I un es demana: amb
quina finalitat?. Qualcú em parla d'un ta-
llafocs... però allà no hi ha pins!. En
definitiva: un altre bell paisatge des-
truït per Ia turpitud de l'home.

I brutor, molta de brutor, per tot
arreu, però, sobre tot, al llarg del cami
que travessa el mont. De vegades es parla

de Ia brutor del bosc, però allàno hi na
més orutor que Ia que deixa l'home. La
frase tan repetida "fer ne+- el hosc" hau-
ria d'esser traduïda per desbrossar &1
bosc". Les mates, els carritxus j. tantes
altres espècies vegetals que creixen en
amigable simbiosi amb els pins, ullastres
alzines, etc, no embruten gens. Creen o
sostenen un sabi ecosistema que ha durat
milers d'anys i ha cumplit Ia impagable
missió de sostenir i protegir un medi am-
bient que tant ens ha afavorit i que avui

TeI. 58 56 06

Paseo Marítimo, 21
CALA MTT T OR

COMUNICA QUE
A PARTIR DE DIA 10
ESTARA OBERT AL PUBLIC.
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en feim malbé alegrement. Ens hem de con-
vèncer: l'única brutor és Ia propiciada
per Ia irresponsabilitat de l'home; els
plàstics, botelles, envasos, ferros, neu-
màtics, matalasos i altres teles podrides,
els petits cotxos, les bicicletes, els -
papers i un llarg etcètera... Això si que
embruta i deixa el bosc fet un oi.

Fou l'any passat. En acostar-se les
festes nadalenques, un grapat de nins i
nines, amb el seu mestre, feren uns car-
tells amb legendes al·lusives a Ia tala de
petits arbres i els penjaren de les seves
branques. Intentaven defensar-los del pe-
rill cert. Ho varen aconseguir?. Ho dubt,
però vet aqui Ia bella ensigna.
Perquè, senyors, els nins pateixen

essent espectadors impotents davant tanta
demasia propiciada pels adults. Un altre
fet senzill, però il·lustratiu: Un al·lot,
acompanyat dels seus pares, va felicitar
Ia pasqua nadalenca a uns coneguts. A
l'entrada de Ia casa hi havia un arbre
tallat, en un test. El nin, inquiet, diu
amb veu baixa a sa mare: "Mama, un arbre
tallat, això no s'ha de fer". I davant el
dissimul de Ia mare, el petit insisteix.

Per tal de caMar-lo Ii diuen que aquell
arbre, passades les festes, serà plantat
al jardi. Llavors l'al·lot es caLna.
Entre tanta insensatesa, que arribarem

a pagar molt cara, fets com els d'aquests
nins animen potser Ia darrera esperança.

Joan Servera (Prevere)

|Ctra. Son Servera - CaIa Ratjada y Cuevas Artà - TeI. 56 79 40

COMUNICA QUE ESTA TANCAT
PER VANCANCES.
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RECORDAM TEMPS ENRERA
En aquest primer número de

1989 començam un nou tema, que
esperam vos agradi.
Cada mes tendrem qualcú que

ens contarà coses de temps pa-
ssats .
Començarem fent una xerradeta

amb madò Maria Nebot Gayà, més
coneguda per madò Maria "Monja",
amb ella xerrarem d'una festa
molt celebrada en el nostre po-
ble, com és Ia de Sant Antoni.

Ens conta que des de sempre
ella ha vist els foguerons, però
que no se semblen massa als
d'avui en dia els del seu temps,
que no es passaven tota Ia nit
al fogueró, ni tampoc es canta-
ven cançons com ara, que cantam
de tot i molt, que només canta-
ven les fetes a Sant Antoni, que
el dia de Sant Antoni també es
feien beneïdes, però diferents.

- Madò Maria, ens podeu
dir quants d'anys teniu
quin any vàreu néixer?

- Vaig néixer l'any 1901,
un 28 d'agost, per tant
tenc 87 anys.

- Vos vàreu néixer a Son
Servera?.

- Si, ma mare era d'Artà i
mon pare, de Son Servera,
però no Ii agradava massa
viure a Artà i abans de jo
néixer, decidiren venir a
viure a Son Servera.

- Ens podeu contar com es
celebrava antigament Ia fes
ta de Sant Antoni, si ja es
feien foguerons?.

- Ma mare estava avesada
que en Artà es feien i com
eren veinats del Sr. Toni
Bessó, l'hi parlà i com Ii
agradava Ia bullícia, els
semblà bona idea i comença-
ren fent un fogueró a Sa
Punteta, on jo sempre l'he
vist.

- Com eren aquests fogue-
rons?.

- No eren tan grossos, ni
de molt, no cremaven tota
Ia nit, i nosaltres no vet-
làrem tant com ara, com que
no hi havia llum elèctric,
estàvem amb un llum d'oli,
i els veinats portaven una
cadira de casa seva i al
voltant del fogueró cantà-
vem cançons, però només de
Sant Antoni.

En bon mati, a Ia sortida
del sol, Ia banda de música
i el dimoni gros començaven
a recórrer tots els carrers
del poble i a on tenien
qualcú que nomia Toni, les
solien convidar a figues
seques, qualque galleta i
un poc d'anisset.

- I quan acabava tot això,
Ia gent solia anar també a
l'ofici?.

- Ja ho crec que hi anaven,
ja... fins i tot el dimoni
gros.

- Com eren abans les beneï-
des, també s'amollava el
corp?.

- si, però Ia barraca de
Sant Pau i Sant Antoni es
feia a Sa Puntata i l'amo-
llava en Pedro "Boto" en el
corp.

- I de les carrosses, què
me'n direu?.

- Amb Ia darrera bocinada
a Ia boca, ja hàviem de
partir, perquè, si no, ja
no ho vèiem tot. Les carro-
sses eren de carretons, no
teníem altra cosa, els hi
posàvem quatre esfessers
amb dos brots de taronges
0 també brots d'oliver¿i i
el carretó ple d'al·lotets.
I els animals també els

dúiem a beneir, ja és segur
ie n'hi havia... i molts!,

però de cavalls i someres,
més endavant també hi du—
gueren vaques, però cans i
aucellets, no.

- I què feien, una volta
com ara.i ja està?.

- No, quan havien passat
els que ja estaven beneïts,
a tots els cavalls els do-
naven carrer nou i córrer
a veure qui era el guanya-
dor.

- I quan acabava tot això?.

- Anàvem tots a l'església
1 cantàvem un Tedeum i
l'escola repartia una es-
tampa de Sant Antoni, que
llavors Ia posàvem devora
Ia soll o de l'estable,
perquè tot l'any ens guar-
dàs els animalets.

MAIX) MARIA "MONJA".
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ESCOLA DE MÙSICA
Per acavar amb els instruments de

Ia família de l'oboè, anam aquest mes
a explicar el CONTRAFAGOT.
Es l'instrument contrabaix de Ia

secció de Ia fusta. Està afinat una
octava més baix que el fagot. Per Ia
seva forma, es distingueixen dos ti-
pus: un, idèntic al fagot, però bas-
tant més gran, i l'altre, el tub del
qual, de fins 5'93 mts de llargària,
presenta 3 ó 4 curvatures paral·leles,
acavant amb un pavelló metàlic.
El primer compositor que usà el con

trafagot en l'orquestra fou, proba-
blement, Haendel, amb l'himne per a
Ia coronació de Jordi II (1727).
Abans de Beethoven i Berlioz, entre

les rares obres en què figura el con-
trafagot, mereixen esser citades Ia
"Oda fúnebre" de Mozart i "La Crea-
ció" i "Les Estacions" de Haydn.
El so del contrafagot és un dels

més baixos de l'orquestra. Les seves
primeres notes, col·locades entre pa-
rèntesis, SI bemol i SI natural, són
de difícil emissió.

U

La tècnica d'aquest instrument es
Ia mateixa que Ia del fagot, encara
que manco àgil. El seu registre baix
té les mateixes qualitats de potència
i timbre que el baix del fagot.
La seva principal missió des de Ia

seva incorporació a l'orquestra ha
estat Ia de reforçar Ia sonoritat als
plens orquestrals. Malgrat tot, des
de fa uns quants d'anys, comença a
gaudir de certa autonomia. Paul Dukas
Richard Strauss i Maurice Ravel Ii
han confiat "solos" de gran importàn-
cia.
Amb el contrafagot acavam Ia famí-

lia de l'oboè; el mes qui ve comença-
rem amb Ia família dels clarinets.
Fins aviat.

AVIS.

ELS QUI VULGUEN ENQUADERNAR LA

REVISTA RECULL INFORMATIU, ES

PODEN DIRIGIR A RADIO SON SERVERA

Î ANODEGARANTIA
SIM LIMITE DE KILOMETRAJE

Servicio Oficial

r\ ANOSDESEGURIDAD
/A L MECANICA
^ r̂ Recuerde que Ia Seguridad Mecànica Ford, Ie cubre Ia mayoría

de las reparaciones de mano de obra y piezas. Muestre Ia copia
amarilla del contrato para su validación.

ANOSDEGARANTIA
à) ANTICORROSION

Los vehículos Ford están cubiertos por una garantía contra Ia
perforación por corrosion de seis años.

ARANTIADEPORVIDA
Solicite información relativa a Ia "Garantía de por Vida" de nuestras
reparaciones.

Limpiauto Son Servera, S.A.
AVDA. CONSTITUCIÓN, 19 -SON SERVERA TEL. 567008
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ESCOLES

VELLES

CURS 88-89

-Professora; Margarita Nebot.

-Drets; José Manuel Garcia, Francisco Salazar, Laura Fariñas, Héctor Ruano, Laura Mas,
Javier Guillén i Angela Riera.

-Asseguts; Oscar Gomila, Juan David Barrado, Antonio Priego, Javier Sanchez, Gemma He-
redia, Pierre Petite, Tamara Romero, Manuel Ferrer i Antònia Garcia.

¿tZ-UsC
¿7

&met¿

PELUQUEROS

ESTILISTAS

S<
C/ Viña del Mar, s/n
Edificio Confort, 22

Telefono586518
CALA MILLOR
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COL.LEGI
JAUME

FORNARIS
CURS 88-89

-Fila de davant:
José A.Medina Mendoza
Miriam Bolanos Catalan
Gerónimo Sancho Bassut
Fernando Martinez.
Catalina Gelabert.
Alicia Millan Alcalà,
Alfredo Calderon.
Margarita Servera.
Emilio Pérez Ortega,
Daniel Hinojal Perale==

-FiIa d'enmig (d'esquerra a dreta); Julian Adrover Llodrà, Francisco Antona González,
Ma Magdalena Tous Roca, J. Pedro Massanet Jiménez, Antonio Gamero Laso, Pascual Can-
sado Rodriguez, J. Francisco Cambara Arévalo, J. José Hernández Lliteras, Marcos Gar-
cía Artigues, Simón Calderón Ortiz.

-Fila de darrere ( de dreta a esquerra); Miquel Servera Llull, Rosa Fernández Tudelo,
Neus Pons Bosch, Antonio Alfos Servera, Juan Alcover Genovard, Miquel Sancho Ginard,
An^^nio o4rez Orteaa, Maraa^i^a Blanes Sánchez, José E. Muñoz Vega, Daniel García.

Les darreres
novetats en:

sabates

"bolsos"

complements
de pell

Avda, Cristóbal Colón, 70
Teléfono 58 52 24

Cala Millor
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ESPORT
CRISTIAN RICHTER.

13 anys.

ES MOLT TECNIC I
SAP DESMARCAR-SE.
- Faig 8è curs d'EGB
al col·legi de Son Ser
vera.
- Vaig començar amb
els benjamins de Son
Servera, passant pels
alevins del Badia i
actualment form part
de Ia plantilla del
CaIa Millor.
- Som suplent, perquè
els estudis m'impedeixen assistir als entre-j
naments.
- M'agrada jugar de mitja punta i a qualse-
vol lloc de juc que mani el "mister".
- El Real Madrid és el meu equip favorit i
en Michel el jugador que més m'agrada.
- Apart del futbol, m'agrada el bàsquetbcl.

Jr*

RAFAEL LOPEZ "RAFA".
11 anys.

TE UUNA ESTATURA
PER A T,A SEVA EDAT.
L1HEM DE CUIDAR, PER-
QUE TE BuN AVENlK.
- Faig 5è. curs d'EGB
al col·legi de CaIa
Millor.

Es el meu primer
any defensant els co-
lors dels alevins del
CaIa Millor.
- Compartesc Ia por-
teria amb en Juan1o.

- M'agrada jugar de porter, perquè aixi puc
controlar bé, encara que és un lloc de joc
de molta responsabilitat.
- El meu equip favorit és el Real Madrid i
m'agrada molt en Michel.

Joan Buades Gost

TALLER PROPI

Trofeus Esportius

Fotografia i Gravats

Cristóbal Colon, 15
TeIf. 58 54 69

Cristóbal Colon, 64
TeIf. 58 51 15

CALA ME.LOR

Joieries CaIa Millor

KATlA
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JUVENILS
Han estat uns quants els

jugadors que han deixat Ia
pràctica del futbol, per
diferents motius.
EIs juvenils, a principi

de temporada, comptaven amb
una plantilla molt bé com-
pensada, però les lesions
i altres problemes extra-
esportius en feren un equip
molt. minvat, havent de re-
córrer als infantils, tres
d'aquests ja s'han alineat
en vàries ocasions. Record
l'encontre que es disputà
contra el Poblense, acon
seguint empatar a un i no-
més hi havien 13 jugadors,
comptant els infantils.
Però es continua fent

feina amb Ia plantilla,
perquè aquests joves puguin
en el seu dia defensar els
colors del primer equip.

Com ja han fet Barceló,
Nebot, Sebastian, Garcia I,
Garcia II i Parreta Fuster,
que, pareix esser, han de-
manat Ia baixa.
Tots aquests han sortit

dels juvenils, a part dels
que estan cedits.
Per tant, s'ha de seguir

treballant amb el futbol
base des de benjamins, pa-
ssant per totes les catego-
ries .

RESULTATS
DEL MES DE
GENER

2a DIVISIO
1-1-89

Barcelona - C.Millor....2=l
8-1-89

C.Millor - Tarragona....O=0
15-1-89

Binefar - C.Millor 3 = 2
29-1-89

Hospitalet - C.Millor 1 = 0

Aquests eren els jugadors a principi de temporada:
J.R.López, A.Garrido, F.Brunet, A.Juan, D.Capo, B.Estrany,
C.Fernàndez, B.Seçvera, J.Servera Leno, G.Servera Pareta,
D.Mellado, Gerónimo Servera, F.Sard, M.Massanet, M.Nebot,
C.Nieto, T.Meca, J.del Toro, M.Giménez, J.Cifre i R.Manzano.

I aquests altres, els infantils:
Cristóbal Salas, José Alcina, Javier Garcias, si bé aquests
tres jugadors poden jugar a totes dues categories.
També s'ha fitxat un nou jugador, procedentedel Porto

Cristo, es tracta de A.Moreno.

3a REGIONAL
8-1-89

Alcúdia-C.Millor 4 = 4
15-1-89

C.Millor-Santanyi 2 0
22-1-89

C.Millor-Sancellas 2 = 0
29-1-89

Sant Joan-C.Millor j_Q

JUVENILS
6-1-89

C.Millor-P.Ramon Llull . .2=l
8-1-89

C.Millor-J.Sallista 1=0
15-1-89

S.Francisco-C.Millor 3 = 1
22-1-89

C.Millor-S.Cayetano 1 = 2
29-1-89

Cide B.-C.Millor 3 = 0

INFANTILS
7-1-89

R.L·lull-C.Millor 3 = 1
14-1-89

C.Millor-P.Cristo 3 = 1
21-1-89

Murense-C.Millor 0 = 1
28-1-89

C.Millor-Alaró 5=0

ALEVINS
7-1-89

Petra-C.Millor 1 = 0
14-1-89

Camp Redó-C .Millor 6=0
21-1-89

C.Millor-Cafetín 3 = 1
28-1-89

J.Sallista-C.Millor 7 = 1

BENJAMINS
14-1-89

C.Millor-Cardassar 6=0
21-1-89

Felanitx-C .Millor 2 = 6
28-1-89

BALONCESTO MASCULI
JUVENILS
8-1-89

E.Molinar-S.Servera...33=5O
15-1-89

S.Servera-Espanol 49 = 56
22-1-89

I .Bahia-S.Servera 49 = 71
28-1-89

S. Servera-Puianunvent43-*67
SENIORS
22-1-89

Campanet-S.Servera 46=43
29-1-89

S.Servera-AT.Pollença.87-48
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NOUS COMPONENTS DE LA BANDA DE MUSICA

-CLARINETS: Catalina Mo Mas, Mo Antònia Cladera, Antoni Jaume, Sebastià
Perelló, Ma Magdalena Riera, Margalida Sard, Antònia Morey, Mo Jose Gon-
zález, Antònia Vives, Assumpta Sevillano i Inès Servera. -REQUINT: Antò-
nia Colom. -SAXOFONS: Laura Moreno i Vicente Quevedo. -OBOE: Joana A.—
Servera. -FLAUTA: Pere Servera. -TROMPETA: Polònia Vives. -TROMPES: MS
Cristina Nebot i M^ Antònia Nebot. -TUBA: Gabriel Gomila. -TROMBO DE VA-
RES: Catalina Mas.

Comercial
BARRACHlNA

VENTAS AL POR MAYOR DE ALIMENTACIÓN
SUMINISTROS DE HOSTELERÍA RESTAUNACION

FABRICANTE DE LEJIAS
VENTA DE DETERGENTES

DISTRIBUIDOR DE CAMP

C/. Juan Massanet,7 TeI. 56 70 54 SON SERVERA
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PROTAGONISTA:
L1ESCOLA DE MUSICA

Arrel de Ia presentació, a Ia pa-
ssada festa de Santa Cecília, de
l'Escola de Música, circulava una
enraonia entre els músics, que deixa
ven entreveure tota mena d'opinions7
uns apuntaven per Ia incorporació
dels nins i nines a Ia banda, d'al-
tres que era impossible. El que nin-
gú qüestionava era Ia necessitat im-
periosa de nous membres a Ia banda,
ja que, entre baixes per feina, mala
salut, edat, opinions encontrades
i serveis militars, és fonamental
Ia preparació de nous músics.

El dissabte, 14 de gener, arribava
el moment de l'assaig de Ia banda
a l'Escola de Música de manera con-
junta. EIs més petits anaven un poc
arrugats per les històries que dels
majors havien contat els joves que,
aprofitant Ia seva picardia, fotien
més de dues rialles a costa dels pe-
tits. A les 20:3O el director dis-
tribuïa els llocs i començava Ia tas;
ca d'afinar els instruments; eren
les 21:05 quan petits i grans ataca-
ren les primeres notes de Sant An-
toni, el primer sorprès fou el direc_
tor, que expressà Ia seya satisfac-
ció del resultat.

CICLISME (AVIS).

La "U.C. Son Servera" convoca
assemblea general per al dia 7 de
febrer a les 21:3O en primera con-
vocatòria, i a les 22:00, en sego-
na.

ES PREGA A TOTS ELS SOCIS LA SEVA
ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT.

(La Junta Directiva).

El dilluns, dia 16, el director,
Sr. Silverio Duato, emplaçà a Ia ban
da a les 17:30, per anar a recollir
als 21 alumnes que anirien per pri-
mera vegada a tocar als foguerons,
acompanyant als dimonis, volgué que
els al·lots visquessin un dia especi-
al, tal com ell havia viscut a Valèn
cia quan era petit. La banda anava
tocant una alegra marxa a casa dels
alumnes i a Ia porta el director els
recollia i s'incorporaven a Ia ban-
da. Destacà Ia cara d'emoció dels
pares i familiars, que foren els
admiradors incondicionals al llarg
del recorregut; ben prest s'hi afe-
gí un estol d'al·lots i grans que and.
maren tota Ia recollida.

Vaja Ia nostra enhorabona al di-
rector, alumnes i familiars i, de
manera especial, a tots els membres
de Ia banda que feren possible que
els al·lots visquessin un dia que sen
se dubte recordaran.

OPINIONS DELS MUSICS

Acabades les beneïdes, aquestes
eren les opinions dels músics de les
jornades viscudes per Ia banda.

ANTONI SERVERA "TEULA"

- Sense els nins, no haguéssem pogut
sortir, això és futur, és fonamental
Ia joventut per a Ia banda.

MIQUEL MASSANET "XINET"

- Hi ha hagut molts de Sant-Antonis,
ara bé, sonat com aquest d'enguany,
cap mai.

JOAN SERRA "POCAFARINA"

- Una cosa nova i molt guapa per a
nosaltres, Ia recollida dels infants
fou molt emotiva.
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MIQUEL MARIN

- M'ha agradat molt, s'ha notat bas-
tant més, han sonat molt aquests me-
nuts .

SEBASTIA "SOPA"

- Una monada, aquests menuts, no po-
dia haver anat millor.

BIEL PASCUAL

- Trob que han millorat l'ambient
a Ia banda, ara m'agrada més.

TOMEU MAS "FRARE"

- Aqui desconeixien aquest costum,
mai haviem tengut una incorporació
de músics com enguany. Va esser molt
emocionant, aixi els al·lots es tro-
ben mées incorporats.

TOMEU "VORETA"

- MoIt bé, m'ha agradat molt que Ia
banda torni grossa.

CATALINA NEBOT

- Em vaig-emocionar molt quan anàrem
a cercar els al·lots, de manera espe-
cial a casa nostra, quan recollirem
Ia meva germana.

NATI ROSSELLO

- Havia somiat aquest dia i em sem-
blava impossible que hagués arribat,
vaig plorar més de dues vegades,
quan anàrem a recollir els al·lots
l'emoció em guanyava.

MATEU SERVERA "FENA"

- Es ben necessari que Ia joventut
es posi fort amb Ia música i agafin
els comandaments.

JOAN GALMES "CAMA"

Va esser uin detall molt guapo
anar a recollir els al·lots, se sen-
ten més com en família. A nosaltres
no ens ho feren, però és molt emoci-
onant per als al·lots, m'ha agradat
molt.

LLORENÇ BAUZA

- S'han fet notar molt aquests 21
al·lots, duen molt d'interès, n'estic
molt content, és fonamental per a
Ia banda, ens faltava gent.

ANTONI PENAFORT

- A aquests al·lots els va estimular
molt, va esser molt positiu. EIs com
panys de Ia banda de Ia meva edat
estan tots molt contents. A més mai
haviem tengut tanta de gent darrera
Ia banda.

SILVERIO DUATO (DIRECTOR)

- Molta col·laboració per part de Ia
gent, els nins ens han aportat una
força nova a Ia banda; vull agrair
Ia col·laboració dels pares dels in-
fants. Esper que l'any qui ve esti-
guin molt més fets i anar endavant.

ANTONI SERVERA "MONJO"

- Viure Ia situació d'anar a cercar
una nina i veure com plora Ia padri-
na, de 86 anys, emociona, va esser
molt emotiu, fa ganes de fer feina.

OBRERIA DE SANT ANTONI
ANTONI PEÑ7FORT "CAMA"

- L'any passat ens nodriren dimonis,
enguany Ia nodrida ha estat de mú-
sics. Un refrany diu "ambient fa am-
bient". Enguany Ia banda ens ha cri-
dat aquest ambient.

SALVADOR SERVERA

- La banda ha evolucionat molt, han
guanyat en músics i també en compos-
tura. Enguany hem passat gust de
veure'ls desfilar en orde i més se-
rietat que mai. EIs petits han com-
post els majors.

JOAN LLULL "SIULO"

- Ha estat un èxit, trob que l'home-
natge de Ia banda als al·lots va
esser molt emocionant.


