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MES D1AGOSTDE 1.989

L'amon Toni "PEJULl" tota ana vida
de,dicada a Ia PESCA pAGiNA io i n

EL PARTIT POPULAR CELEBRA LA PAGiNA
TROBADA A LA ZONA VE LLEVANT 9

GRAN FESTA INFANTIL A UAKU-WAKU
PARTM* S

SEBASTIA VERD DIREDTOR DE R¿B.\E.
HO NOHES ESTIC D'ACORT EW LA RADIO
LOCAL, A MES LA RECOLZARIA 13-14 I 15
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IMATGE POSITIVA

Com a imatge possitiva, aquest mes tenim
Ia d'un dels jardins de CaTa Millor, que
dawer>ament estan essent més cui-dats i mi--
llovats, maldament hi hagi un regidor que
sia de l'opinió de que els jardins han d'e-
sser particulars perquè estiguin ben cui-
dats.

IMATGE NEGATIVA

Aquesta sí que ho és una imatge negativa
i perillosa, es tracta d'un carrer de CaIa
Mi-llorque té bastant detransit,enelqual,

per arrenjar una ruptui-a en una canona-
da d'aigua, feren un forat a l'asfalt, Ia
qual cosa és normal, però el que no és tan
normal és que estigué destapat més d'una
setmana, essent un greu perill.

LA SEVA ESPECIALITAT

ELCLffiNT
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FESTES DE
CALA MILLOR

El 2 d'agost, festivitat
de Ia Sostra Sra. dels An-
gels, fou Ia gran diada per
a tot-s els al·lots de CaIa
Millor.

Es celebraren corregudes
pedestres i de bicicletes,
i cucanyes, amb motiu del
dia de Ia citada patrona de
CaIa Millor.

Prengueren part molts de
participants, tant en les
corregudes a peu com amb bi-
cicletes. Tots els partici-
pants reberen una medalla
conmemorativa de Ia festa.
Els 5 primers classificats
reberen, a més, uns bells
trofeus, tal com se pot ob-
servar en Ia foto.

L'organització fou perfec-
ta i tant els participants
com el públic que va presen-
ciar les proves quedaren sa-
tisfets. A més s'ha de des-
tacar Ia gran labor de Ia
Policia Municipal.

Com final de festa tengué
lloc una revetla a Ia Plaça
de Ia Creu Roja, amb l'ac-
tuació de L'Orquestrina
d'AÏgaida i Melodías de Oro.\

L'Associació de Veïns de
CaUi Mi-lTjjr ha tengut un
gran èxit amb aquesta 1&
festa de CaIa Millor i ja
mateix prepara per al pròxim
any de nou Ia festa en honor
a Ia patrona de CaIa Millor,
Nostra Senyora dels Angels.

La citada associació vol
donar les gràcies a totes
les cases comercials que han
col·laborat amb Ia festa,
així mateix als ajuntaments
de Son Servera i Sant LIo-
renç.\
Recull Informatiu i Ràdio

Son Servera-85 co l·laboraren
en l'organització dels actes
esportius de Ia patrona de
CaIa Millor.

Ramon Manzano.

LA POLICIA MUNICIPAL CELEBRA LA SEVA PATRONA

El dijous dia 3 d'agost,
festivitat de Ia Mare de Déu
del Carme, patrona de Ia Po-
licia Municipal, fou un any
mes el dia que Ia Policia
celebrà Ia seva festa.

A les vuit i mitja del

capvespre, a Ia Parròquia de
Sant Joan Baptista, s'oferí
una missa solemne, a Ia qual
assistiren casi tots els mem-
bres del cos de Policia amb
el Sergent, Sr.\Massanet i el
consistori serverí, llevat

dels regidors Antoni Vives,
Pere Servera i Joaquín Mar-
tínez.\
També hi assistiren mem-

bres del cos de Ia Guàrdia
Civil de Son Servera i Por-
tocristo, així com compo-
nents de Ia Policia Local
d'altres municipis.

També hi va esser present,
a més dels anomenats i amis-
tats de Ia Policia, el Cor
Parroquial, el qual acompa-
nyà Ia missa amb els seus
cants.

Finalment, a Ia Granja
Servera, s'oferí un refresc
per als convidats i famili-
ars.

El SrjMassanet, després de
molts d'anys de viure aques-
ta festa, recordà que era Ia
darrera a Ia qual assistia
com a membre actiu de Ia Po-
licia, ja que dins poc temps

es retirarà del
servei.
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NOU INCENDI A SA PUNTA DE N1AMER

PAGINA - 4

Devers les 17 hores del 9
d'agost es produí un nou in-
oendi a Sa Punta de n'Amer.
Pareix que fou causat per un
cigarret, degut a Ia proxi-
mitat del camí, encara que
no es pot descartar Ia po-
ssibilitat de que fos inten-
cionat. El que és cert és
que s'ha cremat l'únic bocí
que es va salvar de l'incen-
di de fa dos anys.

CaI destacar que Sa Punta
de n'Amer va esser declarada
Zona d'Interès Públic, però
ni Ia Conselleria ni l'Ajun-
tament de Sant Llorenç s'han
cuidat de fer una protecció
efectiva de Ia zona ni de
prendre mesures per cuidar—
Ia. Fa uns mesos, un grup de
joves de fora es dedicaren a
fer-la neta i posar-hi indi-
cadors , no sabem si enviats
per qualcú o per iniciativa
pròpia.

També llegírem a Ia premsa
que els propietaris demanà-
vem una quantitat de doblers
pels terrenys, però, com
sempre, són rumors.

A l'incendi es desplaçà Ia
tanqueta de Son Servera;
Policia Municipal, tant de
servei com de lliures, de
Son Servera i Sant Llorenç;
Guàrdia Civil; ICONA; Bom-
bers de Manacor i Artà; una

trentena de voluntaris, en-
tre els quals es trobava el
Batle de Sant LLorenç; l'a-
vio, que fé una descarregada
d'aigua, i un helicòpter del
Sart.
Aproximadament a les 19

hores l'incendi quedà con-
trolat. Segons els tècnics,
es cremaren uns 7.000 metres
quadrats de garriga i pinar.

EL NOU CAMIO DE L1AJUNTAMENT
A mitjans del mes d'agost arribà el camió

grua propietat de l'Ajuntament, amb aquest
nou vehicle es reforça Ia flota mòvil de
Ia Brigada d'Obres.
Com mostra Ia foto enviada pel Gabinet

de Premsa, tampoc ha arribat Ia normalitza-
ció lingüística amb el nou camió.

EL POLIESPORTIU
Aquest mes d'agost de 1989 ha començat

Ia tasca de neteja als terrenys on pre-
ssumptament s'ha de construir el Poliespor-
tiu.

•••A«A
VENDA DE VIVENDES

APARCAMENTS I TRASTERS
A

CALA MILLOR
SON SERVERA

I
SA COMA

Informació a
Construcciones

BADIA CALA MILLOR. S.A.

AVDA. JOAN SERVERA CAMPS, 41
CALA MILLOR TeI. 585830
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EL CONSISTORI AFIRMA QUE NO PASSA DE LA RADIO
Pareix que el Consistori

serverí i, en especial, el
Batle, Sr.i Boprachina, no
estan d'acord amb l'escrit
publicat el passat mes de
juliol a Ia nostra revista,
on es deia que "el Consisto-
ri passa de ràdio i de cul-
tura".

El Sr. Barrachina troba
que el problema de Ràdio Son
Seroera-85 no és culpa de
tot el Consistori, com diu
l'escrit, sinó que hi ha una
persona que és Ia responsa-
ble del Departament de
Transports i Comunicacions

i que aquesta persona és el
Sr.> Joan Reynes. El que
estranya és que el Batle, al
qual Ii agrada tant posar
exemples, no posi el real,
ja que l'Ajuntament és una
empresa i ell n'es el Presi-
dent i Director.Jté dins
l'empresa diversos departa-
ments amb una persona res-
ponsable al front de cadas-
cun d'ells. L'única diferèn-
cia amb les altres empreses
és que en aquest cas els do-
blers son de tot el poble.

Per tant, Sr. Batle, si un
departament no funciona, fa

FRIGQRIFICO AEG SANTO 3000

73.800 PTS
Zona de congelación Bandejas
cuatro estrellasDEE3 transparentes con

carga admisible de
20 kg cada una

Evaporador
integrado

Circuito de frío
integrado

Exterior

Carcasa con
protección antióxido
de larga duración

INSTALACIONES
SUMINISTROS
Y SERVICIOS

25 AÑOS A SU SERVICIO

Urb.LosAlmendros,8 - Tel.585548

CALA MILLOR

que l'empresa no funcioni
com toca i és tasca de tots
mirar Ia causa i posar-hi
remei, sí, tasca de tots,
però, en especial, de vostè.

Sr. Batle, si en aquest
departament hi té un home de
palla, que només sap posar-
se Ia corbata per sortir a
Ia foto i comparèixer als
dinars, trob que el culpable
es vostè i, per ventura, és
que no Ii ha trobat el lloc
adequat.

Com vostè diu, fa mes de
quatre mesos que davant mi
Ii comana que se'n cuidàs de
l'assumpte. El que no es
comprèn és que una cosa que
està casi solucionada, en
tant de temps no se 'ns hagi
comunicat res; el que Ii puc

dir ésqueelsaltres municipis
que tenen emissora local i
Ia volen legalitzar, dites

ràdios estan funcionant.
La solució és molt fàcil:

només és VOLSR. Durant més
de dos anys que no havíem de
menester cap firma de 1 'A-
juntament, Ràdio Son Seroe-
ra-85 va funcionar i estaria
funcionant, sinó fos pel poc
interès que s'hi ha posat
per part del Consistori o
del Departament correspo-
nent, en aquest cas, per
culpa de vostè, Sr. Batle.

Però, no passi pena, que
per part meva, l'assumpte
està solucionat, no el mo-
lestaré més, ja que després
del que ha passat i les be-
r.eitures que vostè ha dit,
m'han fuit les ganes de que
Ràdio Son Seroera-85 funcio-
ni i de fer res pel que hagi
de demanar permís de l'Ajun-
tament. El que sí és una pe-
na és que una cosa que esta-
va muntada i es de l'agrat
del poble, per culpa seva,
s'hagi de perdre.

Pep Garcia.^
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QUATRE MILIONS PELS TERRENYS DE L1ABOCADOR DE FEMS
En el PIe del 24 d'agost,

que tenguè lloo a les Esco-
lea Velles, per trobar-se
"encara" en obres l'Ajunta-
ment, es tractaven 5 punts:

1) Lectura de l'esborrany
de 1 'acta anterior. El Srj
Joaquín Martínez volgué
demostrar que no estava d'a-
cord amb Ia manera com es
redactà el punt del canvi de
les normes subsidiàries, re
ferent als terrenys d'un
solar destinat a Ia cons-
trucció d'una guarderia, on,
com ja informàrem a Recull
Informatiu, s'hi ha constru-
ir un *music-bar". Com dè-
iem, el Sr. Martínez volia
dir que no és un solar, sinó
que són uns terrenys que es-
tan construïts, però no es
va saber expressar amb les
paraules correctes i les
traves del Sr.\ Batle i al-
guns regidors i del Secreta-
ri, que no es vol agafar els

dits, feren que aquest punt
resultàs un poc pesat.

2) Comptes generals, Pre-
ssupost 1988. Aprovat sense
complicacions.

3) Aprovació de les Orde-
nances fiscals 1990. En
aquest punt, el Srj Agustí
Vives explicà que l'augment
de les taxes serien en rela-
ció a l'increment de l'IPC,
que és d'un 5%. Acceptació
dels guals permanent, que de
700 pts passà a 2.500 pts.
4) Adquisició d'una finca

per a Ia possible ubicació
de l'abocador de fems. £Z
SfJ Jeroni Vives explicà
l'embull que hauran de fer
per aconseguir els terrenys
de Ia finca de Xicfatí, per
construir el possible aboca-
dor de fems. No acabant
d'entendre el punt, demana-
ren al Sr. Vives una expli-
caciój

Segons paraules del Dele-
gat de Sanitat, els tècnics
feren un estudi al terme i
trobaren que Ia finca de
Xiclatí és Ia més adequada
per construir el futur abo-
cador controlat de Son Ser-
vera.
"La finca costarà uns quatre
milions de pts".>

Després de l'informe dels
tècnics, el Sr. Vives es
posà en contacte amb el pro-
pietari de Ia finca, resul-
tant esser un estranger que
no està dispost a vendre, a
més té demanat permís per
construir una caseta, Ia
qual cosa, segona el Sr.
Vives, no Ii poden concedir,
per no tenir Ia finca Ia su-
perfície sufucient, ja que
només són unes dues quarte-
rades.
"La expropiació no agrada a
ningú".

Bar - Restaurant Scin Diego

Jcaime v/ï^/e«

Li ofereix el seu
serveri de

berenars, menjars
econòmics i
paella.

Urbanització
"Los

Almendros"
Cala Millor

CALA MILLOR
TeI. 58 52 28
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El Sr. Vives seguí expli-
cant que es podria expropiar
Ia finca, de Ia qual no és
partidari, sempre que es pu-
gui solucionar per les bo-
nes; ^per tant, el Sr. Vives
parlà amb el propietari de
Xiclatí i Ii oferí que triàs
de^ diferents finques Ia que
més Ii agradàs i l'Ajunta-
ment Ia compraria a canvi de
Ia seva.
'Si tot va bé, tots guanya-
rem i- especiahnent Z 'estran-
ger".\

S'arribà a l'acord de com-
pra una finca d'unes quatre
quarterades a S'Estepar, per
valor de 4 milions de pts i,
és clar!, el propietari de
Xiclatí no s'ho va pensar
gens,^ a més de doblar Ia su-
perfície, tendrà el terreny
més aprop del poble i podrà
construir Ia caseta, com
diu.'

5) Reforma del carrer P.
Antoni Servera. Com ja es
parlà a d'altre PIe d'eixam-

c>o o Informatiu AGOST - 89

Noe¿ que e£ Reg*do*4 e*ia*en de vacançe*
e* que ¿a majoiia ¿e*en ta*i.

plar les vorevies i llevar
els estacionaments i passar-
-los al carrer José Antonio,
que quedaria d'un sol sentit
de^circulació. La modifica-
ció pareix que és bona, ja
que els peons podran transi-
tar sense veri'l1, el aue no

es comprèn es que només
afecti al bocí del bar Es
Molí fins a La Granja, que-
dant el troç de Ia llibreria
Santiago al bar El Molí sen-
se modificar i, per tant,
seguirà essent un perill
pels peons.

Les darreres
novetats en:

sabates

"bolsos"
p

complements
de pell

Avda, Cristóbal Colón, 70
Teléfono 58 52 24

CaIa Millor
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FESTA INFAMTIL A VAKU-VAKU.

El di-a 19 d'agost Ia nova
tenda de juguetes de Cala
Bona, anomenada "Vaku-Vaku",
oferí una festa, per> infor-
mar de Ia seva apertura ofi-
cial.
La nova tenda està dirigi-

da per na Margalida Nebot,
qui ens comentà Ia gran
il·lusió que té amb l'apertu-
ra d'aquest loaal dedioat a
Ia venda de juguetes i espe-
ra que el public correspon-
gui, ja que dins Ia zona són
poques les possibilitats que
hi ha a 1 ' hora de comprar
unes juguetes per als in-
fants.

La festa fou molt animada
i na Margalida Nebot no
s 'esperava que hi compare-
guessen tants d'infants, a
més acompanyats de les
mares.

Durant Ia festa s'oferiren
caramel·los, panades, coca-
rrois, ensaimades, taronja-

o<i< i Informatiu PAGINA - 8

ELS INFANTS S'HO PASSAREN "BOMBA"

des, gelats i moltes més paraula, una gran festa per
llepolies, a més d'una gran als infanta, on els majors

tambe participaren i de Ia
qual na Margalida, de

tarta. També hi hagué jocs
amb regals i sorpreses,
balls de flamenc i mallor-
quins, interpretats ?er nins tenta.

"Vaku-Vaku", quedà molt con-

i nines que havien assajat
durant Ia setmana; amb una

Des d'aquestes líneas, Ia
més cordial enhorabona!.

Comercial
BARRACHINA

VENTAS AL POR MAYOR DE ALIMENTACIÓN
SUMINKTROS DE HOSTELERÍA RESTAURACIÓN

FABRICANTE DE LEJIAS
VENTA DE DETERGENTES

DISTRIBUIDOR DE CAMP

C/. Juan Massanet,7 TeI. 56 70 54 SON SERVERA
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EL SOPAR ANUAL DEL PP

AGOST - 89

El Partit Popular celebrà
el sopar anual, amb un avan-
çament d'aproximadament un
mes, amb motiu del probable
avançament de les Sleooians
Generals. El sopar de compa-
nyonia tengué lloc el 25
d'agost a l'hotel Castell
dels Hams, del Port de Mana-
cor.
Si l'any passat el convi-

dat d'honor va esser el cap
del Partit, Sr. Fraga, en
aquesta ocasió ha estat el
Secretari General, Sr.\ Fran-
oi-8oo Alvarez Cascos; també
hi assistí el President Re-
gional i President del Go-
vern de Ia nostra comunitat
autònoma, Sr.\ Gabriel CaUe-
llas, a més de d'altres au-
toritats del Partit, tant de
Ciutat com de Ia part fo-
rana.

Després del sopar, el vio-
linista mallorquí Bernat
Pomar oferí algunes obres

als aproximadement 700
assistents. Després foren
els polítics els que pren-
gueren Ia paraula, essent el
primer el President del par-
tit a Ia comarca de Manacor,
Sr.\ Miquel L·lull, que cedí
Ia paraula al President In-
sular, Sr.\ Albert Horrat, el
qual donà a conèixer al Sr.
Alvarez.

El President Canellas es
dirigí al públic recordant
que tornava a començar Ia
tasca de les eleccions i que
esperava el recolzament i Ia
feina de tots, per no tan
sols tornar a esser els li,-
ders, sinó que havien de
lluitar per anar a més i que
oblidassin les passades
eleccions europees i no fe-
ssin cas del que d'altres
partits volen fer creure so-
bre el Partit Papular, que
totes les acusacions són
falses i, si no, el temps

dirà, a més que mirassin si
no és cert que tots els mu-
nicipis de més de mil habi-
tants compten amb Ia seva
Unitat Sanitària i això que
no tenen totes les competèn-
cies autònomes.

EL S*. CANELLAS
CONUERSANT AMB
EL St. ALUAREZ.

&wci
FORDFDM

Venga a vernos
Limpiauto Son Servera, S.A.
AVDA. CONSTlTUCION, 19 -SON SERVERA TEL. 567008
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RECORVANT

TEMPS ENRERA
Aquest mes hem pensat que, ja que fa'

tanta cafa>r, si- en lloc de xerrar de coses
del camp, anàvem a xerrar amb qualcu de
coses de Za mar, així podria esser que*
encara que només de pensaments, ja estassem
un poc mes fresquets.\

Pensat i casi fet, anàrem al moll de CaZa
Bona i xerràrem amb un home que ha dedicat
bona part de Za seva vida a aquesta dura
professió de pescador, ell és 1'amo n 'An-
toni "Pejulin.\ ElI ens contarà a quants
d'anyscomençà a pescar, com solia fer-se
abans, aZaunes de les seves millors pesca-
des i més coses que aniran sortint al llarg
d'aquesta xerradaj

- Què vos pareix si
ens contau quan co-
mençàreu a sortir
a pescar?.*
- Vaig començar quan
tenia 10 ó 12 anys,
perquè de sempre en
vaig veure per oa
nostra, ja que mun
pare i es meu padrí
també pesoaven i,
llevat dels 7 anys
que vaig fer de sol-
dat, sempre he pes-
cat.
- I com es pescava
quan vos vàreu co-
mencar7j
- Més o manco com
ara, amo xerxes i
palangres.
- Per què no ens
deis què són els
palangres?.*
- Es palangra és una
corda que cada pa-
rell de braces té
un ham penjat, uns
de més grossos, uns
de més petita, tot
això se duu dins
unes cenalletes, co-
l·locat com una cap-
çana, perquè no
s'embulli i se va
calant així com Ia
barca va caminant,
desprès d'un parell
d'hores se sol reco-

llir; també n'hi- ha
que el deixen un dia
per l'altre i aquest
el diven palangres
de suret.i
- I quins peixos es
Solem pescar amb els
ftaZangresPj
- Amb els palangres
de suret se solen
agafar sards, ora-
des, escorballs, és
a dir peixos de més
qualitat, però també
serrans, vaquetes,
doncelles.,<.>
- Contau-nos un poc
de Za pesca amb
xarxes.}
- Hi ha xerxes per
pescar llagostes,
també n'hi ha per
molls, peix de
sopa.. j
- Quina és Za seva
diferència?.\
- Normabnent amb sa
malla grossa no se
pesca un peix petit;
també amb so gruix,
com més clares són,
també són més
gruixades.
- Per què s 'empren
aquestes xarxes més
gruixades?.
- Per pescar llagos-
tes.

L'AMON TOWI "PEJUII" ADOBANT
LES XARXES.

- I que en pescau
moltes?.\
- No, no gaire, tot
això s'ha fet avall.
- Ens heu dit que
el pescar més o
manco es fa igual,
però ara és més bo
de fer esser pesca-
dor, més còmode, no
és vere?.\
- Sí, perquè abans
no hi era tot això,
es moll no estava
fet, per treure Ia
barca hi havia una
cíquia, per sa que
mos vàrem esclatar
es nas més de dues
vegades, perquè fos
l'hora que fos, quan
sentíem una raixa
de vent, venga a
treure sa barca de
Ia mar! i com que
no hi havia llum,
pegàvem qualque pic
en terra, mos passà-
vem tres o quatre
hores treient bar-
ques, plovent i nol-

tros banyats com a
polls.
- Això era quan ve-
nia un temporal?.
- Sí, però l'hivern
en venia un cada
dia, no podies dei-
xar mai sa barca a
Ia mar tranquil,
perquè com manco es-
peraves, ja feia mal
temps, com que no
hi havia ses esco-
lleres fetes ni
res !.
- I per mig de mar,
què no vos ha passat
qvuiLque esglai?.
- No, de molt de pe-
rill, no, no he ten-
gut cap avaria mai,
no som molt arriscat
i sempre m'he defen-
sat per mor d'això.
- I en aquest temps
que ens contau, que
sortia a vela?.
- No, no hem sortit
casi mai a vela,
quan vaig començar
ja hi eren motors,
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però petits i do-
lents; mun pape i
els de sa seva edat
si que sortien a
vela, perquè no cre-
ien amb so motor,
i abans no podien
anar-se'n tan en-
dins , perquè les
xerxes les treien
a bravor, no és com
ara que tenen una
maquinilla, abans
tots els mariners
tenien l'esquena
fotuda, degut a tre-
ure les xerxes, per-
què mig agotxonats
i fent força, tots
patien de Io mateix.
- I de ta vostra
primera pescada, vos
en recordau7j
- No, però jo n'he
fetes de bones i de
més dolentes; una
vegada pescant de
palangres, vàrem fer
de dèntols de 36'5

iCUJuaUjooo Informatiu
kg, és sa millor que
he agafada i quant
a mussoles de 10 ó
12 kg, n'agafàrem
26; de llampugues,
amb una barqueta més
petita que sa d'ara;
narmones, perquè no
en volíem pus, i
bonitos també n'he
vist agafar molts;
això ja fa molts
d'anys.
- Tots els mariners
que éreu a CaIa Bona
pescàveu junts o
oada un per a ell?.
- Jo sempre he pes-
cat en societat, al-
guns han pescat tot
sols, però jo sempre
he pescat amb al-
tres, per exemple
amb en Joan Racó he
pescat mitja vida
junts, perquè teníem
Ia barca a mitges.
- Vos encara sortiu
cada dia a pescar?.*

- No, ara surt es
meu fill, però qual-
que dia també jo
vaig amb ell; ja fa
uns 10 anys que me
vaig retirar.
- Que, així mateix,
es paga bé el peix?.
- Sí, hi ha classes
que sí i n'hi ha que
no tant, si es peix
se ven a un majo-
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rista, és poca cosa,
a no ser ses llagos-
tes, i els peixos
bons, com un dèntol,
un anfos, però, si
no, és poca cosa.

Moltes gràcies,
l'amo en Toni, per
tot el que ens heu
contatj
- A voltros.'

Maria Brunet

¿¿ &m&U>

PELUQUEROS

ESmiSTAS

3«
C/ Viña del Mar, s/n
Edifício Confort, 22

Telefono586518
CALÀNflLLOR
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INAGURACIO D 1ARANO, TENDA DE MOBLES
El 25 d'cost tengué lloo La inauguració

de Ia tenda de mobles anomenada Arano, si-
tuada a Ia Urbanització Ca s'Hereus
Aquesta nova tenda és propietat del ma-

teix que ja tenia Mobles Manacor del carrer
Joana Roca. El motiu del nou mostrador es
per poder donar més bon servei al public
jaque les estal'lacions son més amples i po-
dran triar més articles destinats al mobi-
liari.

vJruas k3on ^3ervera

SESVICIO PERMANENTE

Calle Inmaculada, 16 -1.° -A
SON SERVERA - Mallorca *A* 568041

TeI. 58 56 06 •

Paseo Marítimo, 21
CALA MILLOR

MALLORCA

PIZZAS-LASAGNE-HELADOS
COC^A INTERNACIONAL

SERVICIO MAQUINARIA HOSTELERIA Y ALIHENTACION
AIRE ACONDICIONADO - CAMARAS FRIGORIFICAS

MOBILIARIO TERRAZA Y JARDIN

FRED CALA MILLOR

6UILLERMO SANSO VILLALONGA
Nuevo domicilio

C/. S1ESTEPA. 13
TEL. 58 61 84

07560 CALAMILLOR
CMALLORCA)

CARRERES

CICLISTES

A CALA MILLOR

El passat dia 27 es celebra
ren les carreres d'estiu de
Cala Millor. Organitzades
per Ia U.C. Son Servera
participaren les categories
d'Alevins resultant guanya-
dor el corredor Martin Mar-
ques, en Infantils, J.A¿ Fe-
rragut, corredors locals,
Angel Carrion, Fèmines, Mar-
galida Pulkma, i enVeterans
Jaume Fulfamaj
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RECULL... A SERA DE PULA
AMB EN SEBASTIA VERD

Desprès d'una temporada fora oferír-vos
les trobades a S'ERA DE PULA, les tornam
a reanudar amb nous personatges i-, al mate-
ix temps, refacionats amb coses d'actuali-
tat.
En aquesta ocasió i, en vista dels pro-

blemes que te RADIO SON SERVERA-85 amb l'A-
juntament, per tornar a emetre, hem trobat
oportú que el personatge d'aquest mes sia
el Director de Ràdio Nacional d'Espanya a
les Balears, SR. SEBASTIA VERD.<
Com a convidats hi assistiren el SRjBA-

RRACHINA, per part de l'Ajuntament, i el
SR. PACO SANSO, conegut dins el món de TM
ràdio, com a tècnic i com un dels mes an-
tics radioaficionats de Ia zona de Llevant;
aquest darrer destaca al mateix temps dins
el món de Za ceràmica, tant per les seves
obres mallorquinistes com a modernistes^

El Sr.< Verd nasqué a Santamaria a 1 'any
1947, cursà els estudis a La Salle de Ciu-
tats De ben jove ja Ii estirà el periodisme
i quan hagué acabat els estudis, als 18
anys, es desplaçà a Madrid a estudiar-lo.
Durant les vacances col·laborava amb el Dia-
rio de Mallorca, on l'any 1978 s'incorpora
com a Redactor Cap; després passà al diari
Ultima Hora; l'any 1979 s'incorporà a TVE-
BALEARS com a Redactor d'Informatius, com
a director l'any 1986, com a Redactor de
bell nou l'any 1988. Des del mes d'abril

de 1989 és el Director de Ràdio Nacional
d'Espanya a les Balearsj
Amb aquest home, que té tota una carrera

dins el món del periodisme i Za ràdiodifu-
ssió, començam una entretenguda xerrada amb
Ia colUboració dels convidats.

Al voltant d'en Sebastià
Verd varen seure el Batle de
Ia nostra oila, Srj Francis-
co Barrachina; Paco Sansó,
destacat radioaficionat que
pràctica també com a passa-
temps Ia ceràmica, amb ex-
traordinarièxit, recolzat
amb una fina sensibilitat;
Pep Garcia, "l'ànima mater"
de Recull, i, finalment, Mi-
quel Vives, home que ha es-
tat de Ia ràdio.

El dinar-debat, que se su-
posava es centraria sobre Ia
ràdio en general, quedà re-
duït a Ia parcel·la de Ia
problemàtica de l'emissora
local, Radio Son Servera-85,
Ia qual, després d'emetre
amb popularitat i estimació

pública, es va veure obliga-
da a tancar, enmudir per de-
terminats condicionaments
legals, a l'espera de Ia
seva formalització legal,
que tenia que arribar mit-
jançant unes gestions i
avals dels nostre ajunta-
ment. Però "l'home proposa
i... 1 'Ajuntament no dis-
posa". Es aquesta una adul-
teració d'un popular prover-
bi, als quals és molt afici-
onat el nostre batle.

L'escenari de Ia reunió
fou el restaurant S'Era de
PuIa, on n'Aurelio Ucendo
ens preparà un menú propi de
sibarita a base de "Bacalao
al ajo confitado", "Cocochas
y Merluza a Ia gallega",

"Tournedó cazadora", "Sor-
bete de mora" i vins blanc
i negre del Bierzo. La veri-
tat és que a tots ens va sa-
ber a poc, amb una sola ex-
cepció: Ia nostra primera
autoritat local, que es va
mostrar parc i sobri, tant
amb el menjar com amb el be-
ure. Així, sense excesos,
ens pot delitar amb exhibi-
cions com, amb una cama en
suspensió, doblegar Ia que
1 'uneix a terra i casi to-
car, sense perdre l'equili-
bri, amb les anques en
terra, però, a Ia fi, l'im-
portant era el que s'anava
a dir i com es diria.
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Tot4 e£¿ que hi e*tavem ie,unit*
ttzvat de£ Sat£e, e*iavem d'acoit
que nome* latta ana ii>uma de£ Con-
o*4io>u pe* que t*e,mi*oo>ia tocat
lu.nc.ioni.

En Miquel Vives,
com a home de ràdio,
no comprenia com
RÎdio Son Servera,
Ia qual havia calat
profundament en el
poble, havia enmudit
i l'Ajuntament no
havia donat les pa-
sses necessàries per
tornar-li Ia pa-
rauIa.

"El Govern Central
va treure una norma-
tiva, per Ia qual,
perquè una emissora
local funcionàs le-
galment, havia d'e-
sser adoptada i ava-
lada per l'Ajunta-
ment corresponent";
eren paraules d'en
Pep García, el qual
continuà: "Es a dir,
que Ia llicència no-
més Ia podia demanar
l'Ajuntament i des-
prés aquest explo-
tar-la o donar-la
a unes persones per-
què ho facin. El que
està ben clar és que
era tasca de l'Ajun-
tament donar les pa-
sses necessàries
perquè 1'emissora
quedàs legalitzada";

pero en Pep seria
encara més contun-
dent: "El que està
clar és que l'Ajun-
tament, coneixedor
d ' aquesta circuns-
tància, no ha fet
res ! ".

El Batle Barrachi-
na, davant aquestes
paraules d'en Pep
García, no hi esti-
gué conforme i Ii
replicà amb vehemèn-
cia: "Atura't, atu-
ra't, Pepet, tu saps
que jo vaig posar
una persona a Ia
teva disposició per-
què tot aquest
assumpte se soluci-
onàs".

"En efecte, -ac-
ceptà en Pep- i a-
questa persona, re-
petesc, res ha
fet!".

"Idò, no diguis
que l'Ajuntament no
ha fet res, digues
millor, aquesta per-
sona".

En Pep no perd Ia
calma i contraataca:
"Si el Batle té una
persona encarregada
d'un assumpte, és

obligació seva assa-
bentar-se de com ho
duu i, si no ho fa
satisfactòriament,
sustituir-la per una
altra més apta".

"I tu -clamà el
Batle- posar en co-
neixement meu si Ia
cosa no funcionava".

Davant tal discu-
ssió, el convidat
d'honor, Sebastià
Verd, permanexia
atònit i veient-lo
en tal punt, Miquel
Vives Ii demanà si
per Ia seva part
veia amb simpatia
el projecte d'una
ràdio local.

"No sols -ens va
dir- el veig amb
simpatia, sinó que,
per Ia meva part i
com a Director de
RNE-Balears, el re-
colzaria sense re-
serves, com?, idò,
una solució podria
esser que 1'emissora
local conectàs amb
Ia nostra i oferís
Ia nostra programa-
ció, i a diverses
hores del dia desco-
nectàs per oferir
Ia seva programació
local lliurement i
segons Ia seva con-
veniència. Així,
sense anar més
enfora".

Però el nostre
batle seguia amb Ia
seva guerra particu-
lar amb en Pep Gar-
cía i Ii va dir:
"Tu, si veies que
l'home que jo vaig
posar a Ia teva dis-
posició, ho feia
res, m ' ho hauries
d 'haver dit".

En Pep es preparà
per tornar-li Ia pi-
lota: "Mira, jo ja
estic cansat de fer
com aquelles dones
que, a més de posar

Ia seva feina, pa-
guen el llit i a més
són mal vistes. A
més, aquest senyor,
cansat de que 1 'a-
turmentàs amb aquest
assumpte, va dir que
si ens pensàvem que
ell no tenia altra
cosa que fer".
Arribat a aquest

punt, Paco Sansó,
per llevar ferro a
Ia discussió, es
dirigí al Batle:
"Be, llavors, ¿què
es pot fer per co-
rregir les falles
burocràtiques que
hi ha hagut fins
aquest moment i im-
pulsar el projecte
definitivament?, de-
gut a l'acceptació
popular de l'emisso-
ra serverina, Ia
qual pareix esser
estimada de Ia
gent".

"Que en Pep faci
una sol·licitud a
l'Ajuntament, dema-
nant l'emissora, i
el Consistori Ia
tramitarà", va dir
el Batle.

"Això -va dir en
Pep- ja es va fer
en el seu dia i ac-
ceptat per l'Ajunta-
ment en un PIe. Es
més, també hi ha so-
l·licitud feta i pre-
sentada a Telecomu-
nicacions del Govern
Central. L'únic que
ha de fer l'Ajunta-
ment, Sr. Barrachi-
na, és donar una au-
torització perquè
es pugui tornar a
emetre baix Ia seva
responsabilitat. Res
més. Així de sen-
zill!".

"I després -va
concloure en Pep-
esperar Ia decissió
del Govern Central
en concedir Ia lli-
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cència definitiva
amb l'obtenció de
Ia freqüència".
Davant aquesta

dialèctica, Sebastià
Verd aconsellà: "Jo
crec que el que s'ha
de fer ès oblidar
tots aquests proble-
mes que hi ha hagut
fins el moment, que
han impedit que Ia
ràdio local emeti
i donar les passes
necessàries per nor-
malitzar Ia situació
i que el poble pugui
tornar a tenir Ia
seva emissora
local".
I més concreta-

ment, dirigint-se
al Batle, el Direc-
tor de RNE-Balears
demanà: "¿I el seus
companys de consis-
tori què diven sobre
aquest assumpte?".

A Ia qual cosa,
el Batle contestà:

WfPÏÏÏÏÏ TT r £. J J2 i<4*iu luaua<jo<a Injormatiu

"Be, jo no els he
comentat res".

I acte seguit, el
nostre batle Ii pre-
gunta a Sebastià
Verd: I tu que
farias per solucio-
nar aquest pro-
blema?".
Resposta: "Jo de

burocràcia no sé
res, no és el meu
problema. Però pa-
reix que el que ho
té clar i sap que
se 'n duu entre mans
és en Pep García".

En dinitiva, tots
els que hi estàvem
reunits, llevat del
Batle, segons pa-
reix, teníem clar
que Ia solució del
cas consistia només
en una firma del
Batle estampada en
el corresponent do-
cument d'aval de
l'emissora fins
l'obtenció de Ia

llicència. Així de
senzill.
I com acabament,

les paraules del
Batle al sentenciar
l'assumpte: "Si en
lloc d'en Pep Gar-
cía, hagués estat
un altre el respon-
sable de l'emissora,
aquesta ja tornaria
a emetre".

¿Què volia signi-
ficar el Batle amb
aquestes paraules?".*
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Com a colofó de
Ia reunió, Paco
Sansó obsequià amb
una de les seves
obres de ceràmica
moderna a S'Era de
Pufa. en Ia persona
de n'Aurelio Ucendo,
i una altra a Sebas-
tià Verd, que va pe-
bre de mans del Di-
rector de Recull.

Recull
Informatius

Para todos los que quieren ir diferentes Boutique "Krash"
ha puesto sus rebajas del 30% y 40% para que puedas

seguir yendo diferente
"No te pierdas"

BOUTIQUE

^H^NA (̂̂ ^ CA'NPICAFORTCALA BONA

Paseo Mar(timo, 38 CaJa Bona TeI. S8S962
Avda. Trias, Ca'n Picafort

ISEN
IE VANGUAR§)A

Y LINEA EXCLUSIVA

Paseo Marítimo, 38 CaIa Bona
TeI. 585962

fluda. Trias, Ca'n Picafort
TeI. 851766
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ESCOLA VE MUSICA
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Com diguérem el mes pa-
ssat, una vegada mes estam
amb tots vosaltres, per se-
guir explicant els instru-
ments.
Avui parlàvem del cZari-

net.i
El clarinet és un dels

instruments de fusta inclo-
sos dins del grup de llen-
güeta simple, com el saxofó.

En Ia seva forma actual,
el clarinet deriva del "cha-
lumeau" (fabiol), instrument
popular usat a França durant
Ia Edad Mitja. Es tracta,
doncs, d'una variant amb
llengüeta simple i secció
cilíndrica de l'instrument
que donà origen a l'oboè.
Devevs 1700 Johann Christoph
Denner creà a Nuremberg un
nou instrument: el clarinet.

Durant el segle XVIII, es
va continuar perfeccionant-
se el clarinet, se Ii afegí
el pavelló, es modificà
l'emplaçament dels forats i
el nombre de claus augmentà
a sis a l'any 1791.

L'any 1812 el músic ale-
many Iwan Müller, construí
un instrument amb tretze
claus, que més tard, un dels
seus deixebles, Hyacinthe
Eleonore Klosé, amb Ia co-
l·laboració de Louis-August
Buffet, perfeccionà, ap1 i -
cant el sistema de Bokm.

El clarinet actual té 24
forats i es divideix en qua-
tre parts: el broc, sobre el
qual es fixa Ia llengüeta
vibrant de canya mitjançant
d'un anell de metall, pro-
vist de perns; Za porcio
superior del cos o de Ia mà
esquerra; Za part inferior
o de Ia mà dreta, i el pave-
lló o campanar

VivaÍdi fou el primer que
utilitzà el clarinet en
l'orquestra i Rameau l'in-
troduí en l'òpera.

El timbre del clarinet és
molt diferent en els regis-
tres baix i agut; és fort i
bell i, al mateix temps, pa-
tètic, fet que el converteix
en un dels instruments més
considerats de l'orquestra.
Entre els de fusta és sens
dubte el més fluid i mòvil.

Fins aquí l'explicació del
clarinet, el pròxim mes de-
finirem el clarinet baix.
Ara donam pas a l'entre-

vista amb un dels clarine-
tistes de Ia Banda de Música
Loca1.

MTREVISTA A LLORENÇ BAUÇA
NEBOTj

En LLorenç és un jove que
fa uns anys que estudia mú-
sica, però s'ho tenia un poc
abandonat, fins enguany, que
ha deciti agafar-s'ho amb
ganes, seguir estudiant i

presentar-se als exàmens del
Conservatori de Música. De
fet, enguany s'ha examinat
de segon de solfeig i de
primer de clarinet. De mo-
ment ha suspès Ia solfa,
però de clarinet ha tret un
excel·lent, enhorabona!.^

0
B

FONTANERIA E INSTALACK>NES DE CALEFACCION

BOUTIQUE DEL BANO

6 Y DECORACION

DE
B

C/. Rafalet, 26 - TeI. 585573

MENAJE DE COCINA

07560 CALA MILLOR



PAGINA - 17

- Quines han estat lea cau-
ses que t'han fet dsetítit a
tornar a estudiar músicaj
- Totes ses persones nece-
ssitam qualque cosa amb la
qual poguem passar una esto-
na d'esplai o gaudir uns mo-
ments de qualque cosa que
mos agradaj Molts dediquen
part d'aquest temps a s'es-
port, però a jo no m'agrada
massa; a més, de petit, a ca
nostra ja agafava qualsevol
cosa amb Ia qual pogués fer
música. El primer instrument
que vaig tenir esser una ba-
teria, tan sols tenia quatre
anys.
- Conta'ns un poc com va
esser el teu començament en
1 'estudi de solfa i Za teva
entrada dins Za Banda de
ffúsicaj
- En primer lloc, perquè de
petit sempre m'ha agradat sa
música. Després hi va haber
sa mare d'un amic, na Fina,
que me va animar a estudiar
solfeig. Vaig començar amb

ocici Informatiu AGOST - 89

en Biel Bauçà "Boto" i na - MoIt entretenguda, gràcies
Franciscà Mas "Frare", els a que tenc un bon professor
quals mos donaven classe els i també a que cada dia sent
dissabtes. Quant a com vaig més afició per sa música,
començar amb Ia Banda de - Què t'agradaria fer en el
Música, va esser el direc- futur que estigués refacio-
tor, Miquel Pons, que va dir nat amb Za música?j
a en Biel si hi havia qualcú ~ En principi, acabar els
que ja pogués tocar. cursos de solfeig i clari-
- Què suposa per a tu tocar net, i així com vagin pa-
el ctorinet7j ssant aquests anys, ho pen-
- Una sensació molt agrada- saré.
ble que no es pot dirambpa- * * *
raules. I fins aquí l'entrevista

Quin temps dediques a a L·Lorenç Bauçà, Ii desitjam
l'estudi del ctorinet?^ molta de sort, no només al
- Fa un anys només anava als setembre, sinó per als pro-
assaigs de Ia Banda. Fa un pers cursos que pugui fer.
any més o manco que vaig co- Així mateix Ii donam les
mençar a agafar-ho amb ganes gpàcies.
i, a part d'anar dues hores
setmanals a classe, dedic
d'una a dues hores diàries.
Però aquest estiu ho compens
amb el solfeig, per poder\
superar les proves de setem-L̂ ____̂ ^̂ __̂ _̂ ___,̂ ^̂ ____
b™-> . 7 I DIETETICA - NUTRICION I
- Explica'ns com es una eZaH • I
SSe de ctorinet.\ fco. Gomila. 1 - Ent1o B - le\. 55 59 22 - MANACOR

ESCOLA DE MUSICA.

CENTRO
ACUPUNTURA

'ííeshurdnfc LOt? arog

*ESFECI%LFDW&ES:
$atetitta de cordero

Lechona Rsada

%ape con saka pimienta verde

C/O^a LCam6ies, 33. TeC. 58 59 22

* Pescados Frescos
CALA BONA
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TEATRE SERVERI :
"SA MURGA"

Continuant amb Za història d'aquest grup
serverí d'aficionats al teatre, acabarem
de oontar unes quantes coses mes.>

El mes passat acabàrem di-ent les obres
representades fins ara, que des de l'any
1981 fins ara les obres són pròpies del
gr*up. També volem dir que n'Antoni Palerm,
a més del director, és 1 'autor de les
obresj
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- L'afició a escri-
ure, et vé arrel del
teatre o vé d'a-
bans?.*
- No, me vè de sem-
pre, de petit, sem-
pre m'ha agradat
escriure.
- No creus que im-
pressiona un poc
això d'estar damunt
un escenari i pensar
que tens molta de
gent que et mira?.*
- Lo que és ben vere
èa que s'escenari
te lleva tot es sen-
tit d'es redícul i
de sa vergonya, quan
actues, estàs per
allò, no penses ni
amb sa timidesa ni
amb sa vergonya ni

domés se dóna a ses
actuacions, en els
assaigs cada un va
més per ell, fins
i tot esteim pen-
dents de quin és el
que Ia forada.

Per quin motiu
vares esser tu el
director des del
principi?^

Perquè aquí, en
es Port Sou, ja ha-
víem fet teatre uns
4 ò 5 anys, anàvem
fent obretes que re-
presentàvem aquí i
també a sa finca de
Son Xerubí, tot això
entre noltros i d'a-
quí vé Io d'esser
jo el director, no
te vull dir per ex-

amb sa gent; en els periència, però...
primers assaigs sí - I com vos han anat

subvencionant des
del començament?.*-
Sempre han estat
mo 11 transparents
ses coses: o mitjan-
çant taquilla o sub-

que te passa, però,
llavors, davant sa
gent, s'oblida tot
i domés estàs pen-
dent d'allò i cada
un dóna sa seva part
per fer un tot i venció de 1 'Ajunta-
això és Io més guapo ment d 'aqui o bé de
de s'actuar, que Ciutat, aquestes han
tothom ajuda a to- estat ses tres fonts
thom i tots esteim que sempre hem ten-
disposts a tapar una gut; sempre hem fet
fallança, en cas de una obra dins ses
que n'hi hagi; i possibilitats que
això és Io guapo teníem, Io que és
d'una companyia: que dir sense passar
perdi ses individua- s'arada davant es
litats i domés sigui bou, això ha fet que
un cos, un grup de econòmicament mai
bon de veres. També hem fet ull, sempre
t'he de dir que això deixant un marge per

tornar a començar,
tret d'es primer
any, que comences
amb sos teus doblers
i els recuperes es
dia de sa funció,
per dir-ho així,
sempre ha estat
autosuficient, po-
bre, però digne.
-Per què no ens con-
tes un poc això de
1 'Auditorium?.*
- Be, l'any 1984 hi
va haver un concurs
de grups teatrals
mallorquins a Ciu-
tat, era un concurs
competició i de 22
projectes en se-
leccionaren 10 i
noltros vàrem esser
un dels 10; repre-
sentàvem s'obra a
sa sala Mozart i es
premi pe's guanyador
consistia en tres
representacions a
sa sala gran de
s'Auditòriwn, i và-
rem guanyar amb s 'o-
bra d'es fantasma,
i això va esser molt
guapo, perquè no
t'ho esperes i molt
manco venint de po-
ble i essent un grup
que ningú coneixia.
Després vàrem actuar
a sa sala gran i
això va esser com
a un que Ii agrada
molt el dolç i Ii
donen molt de meren-
gue, a més, és una
sa Ia preciosa com

a escenari, es sa
més gran d ' Espanya;
sempre parlant de
s'escenari, són 800
metres quadrats,
pensa que El Liceu
de Barcelona en té
400, amb ascensors-
i 40 telons que pots
disposar, 300.000
watts de llum, tot
va per ordenador i
actues amb unes con-
dicions que mai has
tengut, maldament
domés siguin un pa-
rell de dies, és
molt guapo.
- Sempre representou
les obres a l'Esglé-
sia tova, canviau
d'escenari, sortiu
fora del poble?.<
- Si, noltros sempre
hem actuat a l'Es-
glésia Nova i a
l'Auditòrium, sa ve-
gada d ' es concurs
i un altra que s'A-
juntament de Ciutat
mos contractà direc-
tament, havent-hi un
poc d'escàndo1, ja
que era es primer
pic que s 'Ajuntament
contractava un grup
ma 1lorquí, va caure
molt malament que
se contractàs un
grup de fora de Ciu-
tat per s 'Ajuntament
de Ciutat, ja que,
els ajuntaments, en
aquest cas, tenien
problemes territori-
als, ja que es fet
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de que un ajuntament
subvencioni un grup
que no és d'aquell
lloc va caure molt
malament a Ciutat.
- I els pobles veïns
nostres, mai vos han
dit res per anar-hi
a actuar?- Si, però
noltros tenim un
problema i és som
15 persones, per Io
tant, són 15 feines
i 15 problemàtiques
diferents, per tant,
tenim un marge de
5 ó 6 actuacions per
any, així que ja
tenim prou en fer
ses actuacions en
es poble i, si esti-
res, pots anar a
Manacor i Ciutat,
però es fer una ac-
tuació suposa molt
de dies de feina,
una obra no és lo
mateix a s'interior
o a s'exterior,
igual que passejar
el mobiliari, no se
pot permetre, ni per
temps ni econòmica-
ment.

- Vosaltres vos &n-
ginyau tot, roba,
decorat, tot això?.
- Sí, tot, uns fan
ses músiques, uns
altres, es vestuari;
uns altres fan feina
més feixuga.

Però normabnent
teniu teniu les fe-
ines repartides de
cada any?.
- No, perquè mai sa-
bem si tendrem més
temps per poder-l'hi
dedicar.
- El que si feis
sempre és aprofitar
ses festes per re-
presentar s'obra,
noP.i
- Si, ho intentam,
ja que normalment
sa gent surt més en
temps de festa.
- Per què no ens
parles un poc de Za
gent que ha passat
pel grup?.
- Te diré que en
Demetrio era un bon
actor, també en Tià
"de Pocafarina" i

sos Informatiu
en Miquel Sancho,
apart d'altra gent,
però en aquest mo-
ment són dels qui
més me record...
també n 'Antònia
"Xineta" i en Jaumet
"de Pocafarina"^

I desprès d'a-
quests anys, supòs
que hi ha qualque
anècdota que contar.
- ."í, ara me'n re-
cord d'una que mos
va passar, una vega-
da va venir un di-
rector de Barcelona
i me va dir que Ii
havia agradat molt
s'obra, però que hi
havia un actor que
Ii entusiasmava i
el se'n volia dur
a Barcelona, aquest
actor era en Jaumet
"de Pocafarina" i
és que ell hi sabia
estar damunt un es-
cenari .
- Què et sembla si
ara parlàssim un poc
del nom que té el
grup?.
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- Be, es nom de Sa
Murga el mos posàrem
per tot Io que vol
dir aquesta paraula
i per una obra que
se va fer devers el
73 a Barcelona, que
se deia Sa Murga (La
lídia d'un espanyol
en tres actes), per-
què tenia molta re-
lació amb tot Io que
ha d'esser es tea-
tre: un puny, un en-
murgar, un no deixar
ningú damunt un pe-
destal.
- Be, moltes gràcies
per haver^no8 contat
totes aquestes coses
del grup.
- Gràcies a voltros.

Maria Brunet.

Informatiu
NO SABEM

CREIXA EMPERO
MOS FEIM AMUWT

Avda CristóbaNÇolón. 15 y 64
[els. 585469 -
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Tierra, Agua, Fuego
nace el gres

Tras un lento y delicado
proceso, merecedor de los
más cuidadosos controles de
calidad, nace el inigualable
GRES DE BREDA; tierra,
agua, fuego y un antiguo
saber de artesanos de toda
Ia vida, constituyen Ia
perfecta combinación, cuyo
resultado es Ia cerámica
tradicional más sobria,
natural y noble. Distribuido por:

V l V E S que sabe de
cerámica, solo p u e d e
ofrecerle a su público Io
mejor: GRES R U S T I C O
NATURAL GRES DE BREDA.
Y Io pone al alcance de todos
los presupuestos.

Nada hay más hermoso
que embellecer el hogar;
cuente para ello con

JERONlMO VIVES E HIJOS

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

V JERONMOWE5EHUŒ

Oficinas. Almacén. Exposición y Venta
Plza Gral. Goded, 2

TeIs. 56 71 95 - 56 81 43 - Fax 56 80 62
07550 Son Servera - Mallorca

.y. Exposición y Venta
Avda. Juan Servera Camps, 33

TeI. 58 63 69
07560 CaIa Millor - Mallorca
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L 1HIMNE A SANT AGUSTI I

EL DESEMBARC DE 1936
Feia un bon grapat d'anys

que D.\ Toni Lliteras havia
"casualment" trobat els
goigs de Sant Joan "entre
els papers de l'arxiu de D.\
Pep L·lull", quan un dia -no
record l'any- de les vacan-
ces d'estiu, l'Ecònom D.\
Miquel Cifre, de molt bon
record en el poble, em feu
pujar a Ia rectoria i em
digué: "Mira, jo sé que tu
escrius poesies i que n'has
presentada qualcuna al Cer-
tamen anual del Seminari,
¿per què no mires de compon-
dre uns goigs o himne en
alabança de Sant Agustí,
relacionant Ia seva festa
amb el final del desembarc
dels rojos a Mallorca?".
Vaig respondre que no em
considerava capaç de fer-ho

amb encert, que no sabria
expresar-me, puix que era
molt diferen escriure
lliurement uns versos o ha-
ver-te de sotmetre a uns de-
terminats fets. Dj Miquel no
insistí molt i, passats uns
dies, em llegí l'actual him-
ne que musicaria bellament
un il·lustre serverí, el ca-
nonge magistral Z7j Toni San-
cho. Vaig pensar que D.\ Mi-
quel escrigué l'himne per
por de que D.1 Toni L·literas,
"espigolant per l'arxiu de
O.i Pep L·lull" no trobàs ca-
sualment uns goigs a Sant
Agustí i el publicàs "no pel
seu valor literari, sinó per
Ia sabor a antigor". I així
va nèixer l'himne al Sant,
que transcrivim a continua-
ció:

St. Agustí a Son Servera

Ok! fill acèrrim de Ia Numidia,
L'àrida, terra dels fers lleons.
Vostra grandesa conta l'història,
À ckor Ia canten les nacions.

Ok! fill de Mònica. La dona austera
Dues vegades vos infanta:
Fill de Patrici, fill de ses llàgrimes
Així un sant bisbe profetisà.

Amb vostra festa ve recordansa
DeIs amarcs dies del trenta sis.
Nostra ribera fou asaltada
Per naus de guerra del inimic.

La noble vila queda deserta,
Per les montanyes varem vagar,
Nostres kisendes abandonades,
El pa menjàrem de caritat.

El dia cjuatre d'aquell setembre
Nostra contrada quedava en pau.
Fugí de sobte Ia nuvolada
£1 sol regnava dins un cel blau.

Tornar poguérem a Ia llar nostra
I prometérem ok! sant Doctor
Lligar ta festa, Ia festa amada,
Àmb Ia diada del bell retorn.

GRRPHI5 £> 55 55 55
DISTRIBUÏDOR MU **

MANMOR Y (OMU(A DE

MlSIMPRESOSSON
A TODO COLOR

IMPRESOS 4
AATODOCOLOR
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Molts de serverins recor-
daran que per aquelles ca-
lendes -fa uns 50 anys- Son
Servera, amés de les festes
patronals de Sant Joan, ce-
lebrava el 28 d'agost unes
festes en honor de Sant
Agustí. ¿Per què aquesta
segona festa d'estil i, sen-
tit popular?, ¿com va nèixer
en el nostre poble Ia devo-
ció al sant d'Hipona?. Qual-
cú apuntava que seria degut
a Ia repoblació de Son Ser-
vera desprès de Ia peste
soferta l'any 1820, ja que
un nombrós aplec de fela-
nitxers s'establiren en el
nostre terme i això donaria
com a conseqüència 1 'accent
en Ia nostra parla, que fins
avui es nota en persones ma-
jors, i Ia devoció a Sant
Agustí, puix que a Felanitx
el Sant hi té un convent de-
dicat i habitat abans per
religiosos agustins. Són co-
negudes les festes populars
de Sant Aguatí a Pelanitx.
Una altra raó era que les
festes patronals es celebra-
ven uns dies en que les di-
versions no podien assolir
l'esclat propi d'unes festes
populars, ja que es celebra-
ven al temps de major feina
en el camp, quan encara els
pagesos, que eren Ia casi
totalitat del cens, no havi-
en fet doblers. Però per
Sant Agustí, recollida en
gran mesura l'anyada, venuts
o a punt de fer-ho els porcs
grassos i les ametles, mes

descansats, el personal po-
dia divertir-se amb manco
preocupacions.

Dit 1'anterior, pocurem
ambientar breument l'himne
dels Sant.

La primera estrofa és na-
turalment una invocació al
Sant sense anomenar-lo. Home
verament acèrrim o sia te-
naç, fort, incansable en el
treball de cada dia, sí que
ho fou Sant Aguatí, nascut
a Tagaste, població de Ia
regió nord africana de Ia
Sumidia, l'any 354. Un poc
estranya Ia referència als
"fers lleons", però verament
real Ia grandesa d'un home
recordat per Ia Història, no
solsament religiosa, com un
dels més maravellosos repre-
sentants del pensament humà.
La segona estrofa fa refe-

rència a Ia mare del Sant,
Mònioa, que seguirà al seu
fill a Milà, tan preocupada
sempre per Ia salut espiri-
tual d'un fill que no fa ma-
ssa esment de les seves
súpliques. La insistència
amb que Ia mare visita al
Bi-abe de Milà perquè influ-
esqui sobre Aguatí, farà que
Sant Ambrós Ii digui un dia:
"Ves-te'n tranquila, filla,
que no es pot perdre un fill
de tantes llàgrimes".

La tercera estrofa i les
que segueixen recorden
aquell fet trist que encara
tendran present les persones
majors. Era l'any 1936. El
18 de juliol es produïa

l'Alçament Nacional i Espa-
nya es dividia en dues: Ia
zona nacional i Ia zona
roja. També els ideals divi-
dien als espanyols. Una si-
tuació política confusa i
una situació social forta-
ment injusta va empènyer Ia
nació a aquell desastre.
Mallorca es declarà nacio-
nal, no així les illes veï-
nes. I prest es realitzaria
el que D.\ Miquel recorda des
de l'estrofa tercera fins a
Ia darrera.
Crec recordar que el 15

d'agost de 1936 uns avions
vinguts de Menorca bombarde-
jaren Son Servera. L'endemà,
diumenge dia 16, devers les
tres de Ia matinada, comen-
çava el desembarc. EIs ser-
verins, despertats del seu
somni, pogueren contemplar,
esglaiats, un bon nombre de
naus de guerra i mercants
estacionats en les aigües de
Ia nostra badia i davant les
cases de Sa Cama. Era Ia
guerra.

Com recorda Ia quarta es-
trofa, "Ia noble vila quedà
deserta". Tots els que po-
gueren, emprant sobre tot
els carros com a mitjans de
transport, abandonaren el
poble, refugiant-se a les
casetes del camp, possessi-
ons o també en ple descam-
pat, passant Ia nit baix
d'unes tendes de campanya
improvisades. Molts anaven
a Artà, on trobaren bona
acollida entre familiars o

^oto Çótudl

VIVES
Doctor Esteva, 36 - TeI. 567161 07550 SON SERVERA

FOTOS CARWET EWTREGA INMEDIATA
REPORTAGES - BAUTIZOS - COMUNIONES - BODAS
FOTO ESTUDIO - REUELADO - UENTA MATERIAL
POR CADA REUELADO UN CARRETE DE REGALO
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amics,' Les cases, molts d'a-
nimals, quedaren abandonats.
I molts hagueren d'experi-
mentar quant dur pot esser
"menjar el pa de Ia ca-
ritat".

DeI 16 d'agost al 4 de se-
tembre els serverins visque-
ren uns dies molts amargs.
Les tropes governamentals,
desembarcades Ia nit del 16
d'agost a Ia Punta de n'A-
mer, a Ia PZatJa de Sa Coma
i crec que també a Porto-
oristo í CaZa AfíZZor es des-
plegaven, guanyant terres,
planes i muntanyes. El dia
V Son Servera i. San Carrió
caigueren en mans dels go-
vernamentals.' Dia 18 partia
d'Artà una columna naciona1
que reconquistava Son Ser-
vera i dia 19 ocuparen el
Puig de Sa Font i el de Sa
Bassa, romanent el poble més
aliviat; més tard, dia 21,
els nacionals ocuparen el
Puig de Son Corp. Però dia
22 les tropes roges, després
d'un fort bombardeig, con-
quistaren de bell nou el Pu-
ig de Sa Font i crec que
arribaren fins a Ia Casa de
Pooafarina, atracant-se fins
molt aprop de Sant Llorenç,
que no arribarien a conquis-
tar. Uns d'aquest dies el
cuirassat Jaume I bombardejà
alguns indrets de Son Ser-
vera i Son Carrió, població
que tornaren a ocupar els
governamentals el dia 26.
El 28 d'agost, festa de

Sant Agustí, fou un dia de-
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EtS HIDRO

AVIONS

ABENDONATS
PELS
•ROJOS"

cissiu, ja que entraren en
acció els primers avions de
caça, arribats d'Itàlia,
d'una rapidesa i agilitat
extraordinàries, comparats
amb Ia lentitud i poca capa-
citat de maniobra dels avi-
ons governamentals. Breus
moments bastaren per posar
fora de combat uns hidroavi-
ons amarats dins aigües de
CVzZa Morlanda, que foren
ametrallats i a punt estaren
acabar amb Ia vida del cap
del desembarc, el capità
Bayo, que pilotava un hidro-
avió i fou obligat a un ama-
ratge forçós davant Capdepe-
ra.
A partir d'ara, Ia situa-

ció canviaria de rel. La
iniciativa s 'imposarà de
part dels nacionals fins el
reembarc definitiu el 4 de
setembre. El dia S el capità
Bayo, per disposició superi-
or, donà l'ordre de retirada
total i fou així com el dia
4 de setembre els nacionals
es trobaren sense enemic.
"El dia 4 d'aquell setembre
nostra contrada quedava en
pau". Escampada per tot
arreu Ia bona notícia, "tor-

nar poguérem a Ia llar nos-
tra". I, agraïts a Sant
Agustí, per Iu coincidència,
que molts cregueren provi-
dencial, d'haver canviat el
sentit de Ia guerra precisa-
ment el dia 28 d'agost, fes-
tivitat del sant i, conven-
çuts de Ia impossibilitat de
celebrar dues festes en tan
pocs dies de diferència -28
d'agost, 4 de setembre-, es
determinà unificar les dues
diades i així es cumplia el
que diu el Sr.\ Ci-fre en Ia
darrera estrofa.

En aquells moments d'entu-
siasme, es pensava que
aquella gaudança duraria
eternamentj Però res no dura
massa en el cor humà.
Aque1Is primers en tusiasmes
minvaren. A més, una guerra
civil divideix^ els fills
d'un poble. No ésaonvenient
fer festaquan molts ploren.
I ja abans del canvi polí-
tic, Ia festa del 4 de se-
tembre romania com un record
llunyà. I aquesta festa,
quan morí, arrossegà també
Ia de Sant Agustí, que, per
altra part, mai no havia
arrelat massa en el poble.

Joan Servera.\

CONSULTA DE GINECOLOGIA
Dr. GiI Bretones -colegiado I.9O2-

REVBKHIES GINECOLOGICAS-CONTROL DE EMBARAZO
PLANIFKACION FAMILUW - ECOGRAFIA

HOSPITAL MUNICIPAL ARTA
Martes y Jueves a partir de las 16 horas.

Consulta previa cita. - TeIs. 55 59 81 - 58 34 41
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JAUME

FORNARIS
CURS 88-89

* Antònia Mor>ey, Francisca Massanet, Iván Molla, Antonia Nebot, Ramón Mendoza, Silvia
María González, Pilar Massanet, Caries Montserrat, Miquel Nebot, Santiago Barrado, Paco
López, Antonio López, María José González, Francisco Moreno, Miguel Angel Medina, Ruth
Muñoz, Ana Belén Martínez, Francisca López, Manuel Molina, Ana María OJeda, Maria Antoni
Nebot, Laura Moreno, Benjamín Murillo, Jaime Miró, Emilio Martín, Francisco José Mar-
tínez, Catalina Juan, Catalina Mas i Miguel Angel Martínez.

COfÍFORT 3 /fl.
EMPRESA CONSTRUCTORA

CHALETS

PROXIMA PROMOCIÓN DE 20 CHALETS AISLADOS

Rodeados de jardín propio
Situación: Bon Repos "Son Moro"

Complejo privado con piscinas
Planta baja: Gran salón-comedor, cocina, porche, aseo y aparcamiento

1a planta: 3 dormitorios, baño
2a planta: Estudio con lavandería y solarium

Construcción: Con Ia calidad habitual de nuestras obras
Financiación: 15 años

Promotor: Llar prestige 3 S.A.
Constructor: Construcciones Confort 3 S.A.

Información y ventas: Calle SoI Naixent nQ 20 CALA MILLOR
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El dia 30 de julio el
C.D.Cala Mi-ltor presentà els
cinc equips que Ia pròxima
temporada defensaran els se-
us colors.

Hi ha poques novetats en
Ia plantilla de 3° divisió,
tant en directiva com en ju-
gadors, amb l'entrenador,
SrjBernat Getebert, i el
delegat, SrjMiguel L·lull, el
qual pareix que enyorava
l'estar defensant els colors
vermellets.

S'ha de destacar el retorn
d'en Jaume, després del seu
pas pel Manacor i Ia recupe-
ració dels joves jugadors de
Ia casa, que estaven cedits
Ia passada temporada, els
quals són Penafort i Andreu
(Cardassar), Barceló (Eaco-
lar ¿Le Capdepera), Garcia
(Portocria to) ; e Is j uv en i Is
Porreta i Brunet, i el fins
ara l'únic fitxatge: Morey
procedent del Margaritense.\
Així, doncs, juntament amb

els que quedaren de Ia pa-
ssada temporada, aquesta és
Ia plantilla per a Ia pròxi-
ma temporada: Julio, Serve-
ra, Llull, Jaume, Marcelino
I, Brunet, Sebastià, Pena-
fort, Marcelino II, Parreta,
Bauçà, Barceló I, Barceló
II, Garcia I, Garcia II,
Salvurí, Juliàn, Nebot, An-
dreu, Sansó, Morey i Riera.

Els entrenaments es duen
a fort ritme, ja que Ia tem-
porada està molt a propj
Esperam i desitjam un bon
paper en Ia nova categoria,
tant al quadre tècnic, com
a Ia Junta Gestora, Ia qual
pareix que no està sola.

EIs entrenadors dels al-
tres equips són: JsRiera,
dels juvenils, procedent de
l'Olímpic; Magí Duran, dels
infantils, procedent dels
benjamins; Antoni Servera,
dels alevins. I falta per
saber qui serà l'entrenador
dels benjamins.

Ramon Manzano.

F I A T -AUTO VENTA MANACOR-

PRECISA
para concesión, nuevas instalaciones

Polígono Industrial de Manacor
(apertura Septiembre 89)

-Jefe de taller

-Electricista

-Recambista

-Vendedor

-Contable

SE OFRECE

-Incorporación septiembre 89

-Seguridad Social

-Sueldo según aptitudes

-Ambiente agradable con modernas instalaciones

-Posibilidades reales de promoción

-trabajo todo el año.

Interesados presentarse con curriculum a

Auto Venta Manacor Avda. Fray Junípero Serra, 40

TeI. 550161

BuBu
TECNOLOCM UOER
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Es celebrà Ia carrera de
motos anomenada I Trofeu
Badia de CaZa Millor de Ve-
locitat, puntuable per al
Campionat de Balears, per> a
les categories de 125 cc, 75
cc, velomotor junior i velo-
motor senior, en el circuit
del Dorado (Sa Coma), el
qual, segons comentaris
d'uns quants de partici-
pants, està molt bé, ja que
ès prou ràpid.
Hi va haver vàries caigu-

des sense importància.
Prengueren sortida un to-

tal de 42 participants en
totes les categories.

Els guanyadors d'aquest
trofeu varen esser:
* If) Lorenzo Navarro, amb
Yamaha.
* 2n) Sebastià Ramis, amb
E.G.
* 3r) Lui Vallcaneras, amb
Honda.
* Se) Francisco J. Amor
"Murfi", amb Zuzuki CaIa
Millor.

Aquest gran pilot va tenir
una caiguda a Ia primera mà-
nega sense importància, però
que l'obligà a retirar-se
quan anava en 4t lloc, però
a Ia segona mànega demostrà
Ia seva categoria.
La prova de 75 cc. tenia

gran alicient, ja que pre-
nien part els dos pilots lo-
cals, Febrer i del Toro.
AixT, quedà Ia classificació:
* Ir) Antonio Salas, amb
Yamaha Proto.
* 2n) José Manuel Rey
Yamaha Proto.
* Sr) Enrique Mateo,
Honda.
* 4t)
Honda.
* sé;
Honda.
* 9è)
Honda.

José del Toro fou el pilot
local classificada en tercer
lloc, ja que les dues Yama-
ha, per esser prototipus,
feien una altra classifica-
ció, i, si no hagués sofert

amb

amb

Miguel Bota, amb

José del Toro, amb

Jaime Febrer, amb

una caiguda juntament amb
altres dos pilots, podria
haver pujat qualque posició.

Jaume Febrer cumplí, ja
que el dia anterior, en els
entrenaments, va rompre i no
tenia Ia seva màquina a
punt, però va voler partici-
par-hi.

La classificació en velo-
motor junior fou aquesta:
* Ir) José M& Moya, amb
Puch.
* 2n) Marco A. Macias, amb
Mobylette.
* 3r) Agustín Rodríguez, amb
Puch.

Gabriel Molina de CaIa
Millor, amb moto de fabrica-
ció pròpia, es classificat
en cinquè lloc. Esperem
veure novament aquest jove
pilot amb una bona màquina,
perquè estil no Ii manca.

Vet aquí Ia classificació
en velomotor senior:
* Ir) Miguel Navarro, amb
Puch.
* 2n) Miguel León, amb Puch.
* Sr) Dino Jaume, amb
Mobylette.

En aquesta categoria no va
prendre Ia sortida el pilot
local Franoi-8GO Amor "Murfi".

Muebles Manacor les comunica su
nuevo domicilio en Ia Urb. Ca S'Hereu

y su nuevo local de "Muebles Arano"
con sus amplias instalaciones de:

Muebles de todos los estilos
tresillos, sofas cama

y un gran
surtido en cortinas

Ca S'Hereu TeL 567894

SON SERVERA
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Pareix que s'ha despertat
fort l'afició al motociclis-
me, ja que, a més dels que
varen prendre part d'aquesta
carrera, n'hi ha uns quants
més en categories superiors,
com són Alzina, CaUentey i
d'altres, que es preparen.

CaI destacar Ia gran
assistència d'espectadors
que hi havia per tot el for-
midable circuit del Dorado.

S'ha de dir que va esser
un gran èxit d'organització,
amb Ia col·laboració dels
senyors Baudil, Servera,
Riera í Ventosa, i Ia gran
labor de Ia Guàroi-a Civi-l i
Ia gentilesa de Ia Direcció
de l'Hotel Sa Coma Phzya,
que va cedir els seus salons
per a l'entrega dels tro-
feus.

Pareix que els organitza-
dors de aquest I Trofeu Ba-
dia de CaIa Millor volen dur
pilots de Ia península per
a Ia propera carrera que es
disputi a CaIa Millor.

Ramon Manzano.

Rellotgeria
Fotografia

GRRClH LlS
Reportatges i videos

Pl. Sant Ignasi 3
Son Servera

-TeI. 567165

Se donen classes
particulars de música

Informació
TeI: 567022

Ayuntamiento de Son Servera

INFORMA:

Que durante los días hábiles
comprendidos entre el 15 de agosto y el 15
de octubre estarán puestos al cobro en
período voluntario los recibos del presente
año correspondientes al I m p u e s t o
M u n i c i p a l sobre C i r c u l a c i ó n de
Vehículos, Basuras, A l c a n t a r i l l a d o ,
Vados y de Abastec imiento de Agua
Potable.

Los contribuyentes podrán realizar los
pagos de sus deudas tributarias en las Oficinas
de Recaudación Municipal (Ayuntamiento)
desde las 9'30 h. a las 13'30 h., sábados

Asimismo se recuerda que podrán
de sus domiciliaciones de pago a
Entidades Bancarias o Cajas de

incluidos,
hacer uso
través de
Ahorro.

Transcurrido el indicado plazo s e
iniciará el procedimiento de A p r e m i o ,
procediéndose al cobro de las cuotas no
satisfechas con el recargo del

Lo que, con el Visto
Alcalde, se hace público
conocimiento

20%.
Bueno del Sr.
para g e n e r a l

En Son Servera, a 14 de agosto de 1989
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PROTAGONISTES: EL COR PARROQUIAL

Aquest mes d'agost el protagonista és un grup de dones, que, desinteresadament, do-
nen un servei al poble. Elles són les components del Cor Parroquial.
Aques cor, des de fa moltsd[anys, col·labora amb Ia Parròquia, en funerals, misses

solemnes i d'altres actes.
Les components són una vintena, a pesar de que no sempre hi puguin esser totes, per

un motiu o l'altre, sempre en falla qualcuna. Solen assajar un pic per setmana i ho
fan desinteresadament, si tenen qualque despesa, Ia paga Ia Parròquia.

No hi ha cap veu masculina, llevat de qualque pic, quan en Miquel Massanet hi col·la-
bora. En vàries ocasions han convidat a al·lotes joves a incorporar-se al cor, però,
no sabem per quins motius, no han tengut conifinuitat, al poc tems s'han cansades.

La foto que vos oferim Ia férem el dia que Sa Revetla celebra les noces d'argent;
aquest dia s'incorporaren qualcunes que han estat components, mentres que d'altres que
ho són no pogeren esser-hi. Però aquí queda aquesta imatge, com si hi fossen totes.




