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SANT ANTONI N'ES VENGUT
Com cada any, és clar,

ha arribat Sant Antoni. I ja
se sap que per Sant Antoni
SA POBLA fa festa. I, nosal-
tres que, diguin el que di-
guin, som SA POBLA, idò
també. ¡Festa per llarg!.

I com fa festa una re-
vista? Molt senzill, editant
un nombre extraordinari,
com aquest que tens avui
a les mans, benvolgut lec-
tor, 44 planes ben rasetes
de tot el que ens pugui
amarar d 'aquest esperit
pobler tant de Sant An-
toni.

I, a Sa Pobla, per
Sant Antoni, és vella la
tradició el tenir convidats.
I nosaltres també en tenim.
Les millors plomes, les més
fines, han estat convidades a

posar "els peus davall la
taula", de la nostra revista,
com a testimoni fidel de que
estam en festa i que per això
hem volgut compartir les
nostres pàgines amb molts
d'amics nostres: en Sinto
Planes, en Sebastià Verd,
en Josep Rosselló i també
el genial "Pepe", el dels
dibuixos magistrals i les his-
torietes més o menys surrea-
listes.

A sols cinc nombres del
nostre naixement com a re-
vista, aquest extraordinari
representa un veritable es-
forç de tot tipus. L'hem fet
de gust, perquè Sant Antoni
només ni ha un, i aquest és

.

el pobler, el nostre.
Creim que el contingut

d'aquestes planes no pot es-

ser més complet i satisfac-
tori. Les persones més repre-
sentatives de la nostra vila
aprofiten per parlar-mos de
pau i de concòrdia. Els
personatges més arrelats
dins el nostre esser com a
col.lectivitat humana ens
mostren el seu fons, càlid
i entranyable. I parlam de
foguerons, d 'espinagades, de
ximbombes...

Però no som nosaltres
que hem de valorar la nos-
tra tasca. Sou vosaltres lec-
tors. Només ens agradaria
que, abans de submergir-
vos dins la fondària d'aques-
tes planes, pensassiu que es-
tan fetes amb el major amor
i el més gran respecte per
el que, par damunt tot, és
nostre: SA POBLA.
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El nostre bon amic i excel.lent pintor, Pau Pericás ha participat a una exposició Colectiva de Nadal a Bearn. L'ample

mostra comptava amb obres de pintors tan importants com Pombo, Navarro Galcern, Soler Jové, i naturalment el po-

bler Pericãs.

********************

Els alumnes del segon curs d EGB del Col.legi de Ca n Peu Blanc - aquell mateix que l'Ajuntament no sap ni a on cou -
oferiren una petita peça teatral nadalenque amb motiu de les Festes. Fins tot va tenir lloc una representació per als pares

un horabaixa de fred. La total majoria del asistents sortiren de lo més satisfets, ja que el montatge i organització a carrec de

na Maria Margalida i na Maria Antònia và sortit lluit del tot.

********************

I "Sa Loteria" que escampar milions a balquena per tot Mallorca i fora de Mallorca també va fer arribar uns quants es-

quitxos devers Sa Pobla. Concretament en Tóni Povordo, En loan Xim y n 'Arnau del Gel foren els feliços afortunats. Enho-
rabona a tots tres.

********************

I que no sabeu la feta? Idò nosaltres la vos contarem. la vos fitxareu si veis qualque "Moneiot" (monigote en castellà)
damunt els foguerons dénguany. Potser ni haurà ben poquets. El motiu es que la Comisió de Festes ha prohibit tota alusió
personal o política per adornar els foguerons dénguany. ¡Se coneix que I any pasat qualqu va fer llarg!.

********************

Per aquestes pasades Festes de Nadal, també han faltat regidors de I oposició a la banquera de les autoritats, al Oficis so-
lemnes. El motiu que me donà un délls fou ben sencill: "Tothom es lliure de anar-hi ó no. Jo hi he anat, però asegut amb la
gent, barretjat amb tothom i acompanyat de la meva familia. A titol exclusivament personal pens que aquestes coses son
d'un temps passat i que la tasca d 'un regidor es una altra ben distinta".

Comentari d 'un observador: "A Sa Pobla no hi ha ni Batle, ni regidors ni res de rés. Qui comanda de bondeveres es el Se-

cretari de I 'Ajuntament!"

********************

I el gripot, ben dolent enguany. Sa Pobla es una grandiosa enfermeria. N'hi ha ben molts que han passat les Santes Festes
dins el llit ben atropellats. I els metges de guardia no donaven raó a la llibreta de receptes.

Milloria per tothom es el que desitjam de bon de veres.

Rellotgeria
Fill de Jaume Segura
OFERTA ESPECIAL
RELLOTGES PARET

PER NOVIES

20 PER CENT
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PROGRAMA DE FESTES

En el moment de sortir

al carrec aquest numero de

Sa Pobla el programa d'actes

previst era així:

dia 16
17,30 h. Al Saló Cultu-

ral del Municipi, conferen-
cia a carrec de Miquel Pons
Bonet, escriptor i llicenciat
en Filosofia i Lletres, sobre
el tema "alguns fets del se-
gle XIX glosats".

20,30 h. A la Casa Con-
sistorial, recepció de les
autoritats i convidats que
seran obsequiats amb el tra-
dicional refresc. Esclafit
d'un vistós ramell de focs
artificials. Al vestíbul de
l'Ajuntament, cant de les ti'-
piques cançons de ximbom-
ba.

21,00 h. Els caparrots

ballaran les danses populars
acompanyats de la Banda

Municipal de Musica.
A la Plaça Major con-

centració de les colles de
ximbombes i després d'in-
terpretar algunes tonades

recorreran els carres de la vi-

la.
Mentres duri la vetlada

continuaran els cants al vol-
tant dels foguerons, donant

un to peculiar a l'ambient
d'aquesta nit poblera.

Dia 17

12,30 h. Refresc a la
Casa Consitorial. Balls de
caparrots a la Plaça Major.
Entrega dels premis del con-
curs de foguerons.

15,30 h. Desfilada de
carrosses per I 'itinerari de
costum. La Caixa d'Estalvis

i Munt de Pietat, "Sa Nos-

tra" i la Cambra Agraria Lo-

cal patrocinen aquest acte.
Corregudes a peu voltant sa
Plaça Major. Al mateix
temps, hi haurà esquerdissa
d'olles.

17,00 h. A l'Esglesia Pa-
rroquial, audició de l'Escola-
nía de Lluc.

19,00 A l'Esglesia Pa-
rroquial, concert de musica
per l'Orquesta Ciutat de Pal-
ma.Fe

Sa Pobla 1981.
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EL CRIT D'UN POBLE

Festa. I no cregueu que

quan escric "popular" estic
disposat a fitar aquest Sant
Antóni de mode epidèrmic i

superficial. Ben al contrari,
m'anima un proposit ferme

de resserca fonda i arriscada.
Una resserca que crec poder
contar-vos perque, de qual-

que manera l'he sentida dins

mí.
Perque, no sé si ho sa-

beu, a mi, molt al fons la nit

de Sant Antóni m'inspira
una mena de temor llunyà i

tremolenc. Es una sensació
que tenc des de que, sense
prejudicis vaig voler abocar-
me dins el misteri fred i al
mateix temps calent de la
nostra nit poblera per exe-

lència.
Que vos heu fixat mai

de prim compte amb una to-
nada de ximbomba? Si heu
begut cuatre copes de més i
començau a fer-vos alluny

dels foguerons per ja tenir

una escalfor natural, i lla-

vors provau de fer una mica
s'annarot, perque si, per una
extranya mena de decret-llei

general, no crec, en aquest

cas que vos doneu perfecte

compte del que realment

fan els cantadors. Ara bé, si

ho escoltau atentament,
amb voluntat d'integrar-vos
dins l'ambent que vos envol-
ta, potser també, per un
breu moment, sentireu una
forta secsada a l'espinada. I
no, serà el fred de Gener.
Serà que, de manera quasi
inconscient, haureu "tocat
pell de pOble".

I el pàble - crei- me
perque ho sé ben cert - pot-
ser sense haversen adonat ni
ell mateix, aquesta nit de
bulla, el que fà de veritat es
gemegar, cridar amb rabia.
Plorar , amb una paraula.

La nit bruixa, des de
sempre, es en realitat una es-

A I 'hora de comentar un poc la Festa de Sant Antoni,

la nostra particular i única festa, s'han escrit moltes coses,
quasi totes hermoses. La revetla del 16 de Gener, tota

l'ampla dimensió de l'anomenada "nit bruixa", els ca-

parrots, els foguerons, donen tema quasi inegotable per

tot aquell que, un any ò altra, ha quedat sorprés dins les-
perit d'aquesta festa tan peculiar. I, a mes, en aquest cas,

els tòpics de sempre no es desgasten un any per l'altre, ben
al contrari: compareixen frecs i xalests com una nina just
rentada. Per això, cada any semblen noves les paraules,
que sempre son les mateixes. Per això, també l'arribada de
la festa, pasat el tràfec de la temporada nadalenqua, sem-
bla un esclator d'alegria sempre novella, com a redescober-
ta cada any.

Sant Antóni, a Sa Po-
bla, té moltes cares. A

aquest nombre de la nostra
revista intentam arriscar una
ullada damunt elles. Me

sembla que a mí, m'ha tocat
la pitjor part. Vos he de par-

lar ni més ni manco que del
aspecte popular de la nostra



FONDA CA N PATENA

MENJAR TIPIC MALLORQUI

CUINA CASOLANA

I C/. Misterio, 3 Tel 54 03 03

Bones espinagades!
SA POBLA
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UNA ESPINAGADA CON
MUCHA FANTASIA

pècie de "amnistia per un

vespre". Sols per una nit, al

poble torna esser ell mateix.

Aqui està la veritable clau

del contingut quasi magic

d'aquesta revetla. Per po-

ques hores es decreta la ver-

tadera llibertat del poble.

Cauen les cadenes de segles

per una vegada sembla que

el jou es més lleuger. I escla-

ten les velles cançons

orolla una tristor barretjada

amb regust de 'llàgrimes i de

vi de bota. I tot-junt, arriba

a pareixer una rara alegria

agredolça.

Es molt perillos guaità a

la nit de Sant Antoni de Sa
Pobla. Les autoritats, potser

haurien d'advertir als visi-

tants amb una espècie de Ile-

treret com el que hi ha als

ferrocarrills que diuen:

"PROHIBIDO ASOMARSE

AL EXTERIOR". Aquí

haurien de dir qualque cosa

com: "No es gaire recoma-

nable guaitar a l'interior d'a-

quest pòble, anit".

Perque la nostra festa es

ni més ni pús que això, el

crit d'un poble. Un poble

els presents i els ausents,

perque tots tresquen aques-

ta nit - que crida el 16 de

Gener perque durant tot

l'any està, malgrat totes les

democracies- callat i ben

callat. Un poble que esclata

en cançons per no esclatar

de mil altres maneres. Un

poble que, des de sempre ha

treballat en silenci, fent del

seu treball una autèntica

turgia casolana. Un pòble,

en fí, que s'ha de mostrat a

tothom com es: nethle, sin-

cer. . i putetjat des de que
el mon es mon

I quan la primera claror

de la matinada guaita timi-

dament per damunt les tau-

lades de Sa Pobla, els darres

noctambuls, potser ofegats

dins un regust de caçalla de

barralet, es retiren de cap a

ca-seva. Estau segurs de que

quasi res haurà canviat. La

buidada - això si - haurà es-

tada profitòso per l'esperit,

potser a carrec d'un fetge un

poc més fotut, si, però

iquina buidada i quin cor

més a pler!. Miquel Segura

Hola "poblers" os salu-
do con este humilde cuento
como arma y espíritu de in-
dependiente como propósi-
to para aportar un granito
de arena en el monografico
que sobre las fiestas de San
Antonio va a publicar la re-
vista "Sa Pobla" por cuanto
creo que debe estar abierta a
todas las opiniones por rmiy
diferentes que sean las pers-
pectivas empleadas, inten-
tando unicamente ayudar a
nuestro querido pueblo y
por ello animo a todos los
que como yo no se encuen-
tran encuadrados en ningún
partido para contribuir a la
confección de esta revista
porque estoy convencido de
que pueden y deben expre-
sar su opinión o hacer algu-
na aportación puramente y
simplemente literaria exenta
por completo de mensajes
políticos por ejemplo la
mía.

Voy a intentar contaros
de que esta hecha una espi-
nagada, pero no con una
mera exposición sino con un
cuento. Para ello voy a pre-
sentaros a una querida ami-
ga nuestra: una anguila muy
fantasiosa llamada Boby
pescada en "es torrent de
Muro" por un abrigado "pa-
gés" que con botas hasta la
cadera y impermeable has-
ta la coronilla tiro de un hi-
lo que tras un gusano por-
taba fuertemente asida por
la mandíbula una robusta
anguila que serpenteaba al
al aire con rapidos movi-
mientos en zig-zag.

Boby• Hola pescador
espero que no me hayas sa-
cado de mi piscina para su-
mergirme en agua limpia,
porque a mi lo que me gusta
son los gusanos de joven y
correr entre las espinacas y
acelgas de adulta.

Pescador: Pues te veras
contentada porque te desti-
no a una espinagada. Vamos
no des tantos saltos y méte-
te dentro de este cesto de
mimbre.

El pescador se lleva a
Boby a su casa y sera conve-
nientemente preparada y sa-

zonada por su esposa.
Boby: Hola consumido-

res, soy Boby y estoy de ri-
ca que no soporto tener que
taparme detras de las astutas
espinacas y acelgas, porque
yo con mi gracia merecería
presentarme solo en un pla-
to y por mi exquisito sabor
ni sal precisaría. De todas
formas no creais que en la
pinacada este como comple-
mento porque muy al con-
trario soy la estrella de la es-
pinacada, sin mi no tendría
este peculiar sabor tan pro-
pio como indescriptible que
yo le concedo. Y todo lo de-
mas no son sinó mis acom-
pafiantes, ved por ejemplo
como me rodean, parece
que sin ton ni son, pero
muy al contrario perfecta-
mente ordenadas ferozmen-
te en lucha sin cuartel. Si os
fijais de tanto en cuando
nos encontramos otro visi-
tante, es mi amiga la cebo-
lleta. Este cebolla tierna es
menuda en edad pero gran-
de en sabor y contribuye a
darme si cabe, aún mís sa-
bor exótico.

Cebolleta: Hola anguila,
que tal tu viaje desde el Mar
de los Sargazos.

Boby: Muy feliz y
tranquilo, tanto que he en-
gordado una barbaridad.
Todas nosotras nadamos en
abundante y escurridizo
aceite, ¡Se habran creído
que no soy de por si escurri-
diza!, y metida en este acei-
te aquí y alla nos salpican
con granitos de sal, ;Se ha-

bran creído que no soy yo
de por si blanca!, con grani-
tos de pimiento rojo, ;Se
habran creído que no soy de
por si fogosa, exitante y es-
timulante!, y con granitos
de pimentón, ¡Se habran
creído que no soy de por
si valiente!.

Hay otra modalidad de
espinacada, queridos con-
sumidores, pero por ser tan
tonta y simple, no os la ex-
plicaría sino estuviera como
estoy convencida de que me
habran de afiadir en cuando
recapaciten un poco. Solo
contiene coles, iCuanto me-
jores mis acelgas y espina-
cas!, y pretenden sustituir-
me por trozos de tocino y
pasas. Con todo ello estoy
convencida de que si me
combinanse con ellas po-
dríamos hacernos amigas,
pues con ser mi encanto in-
trínseco a mi presencia
;Cuanto ganarían mis com-
parieras las coles, pasas, y
tocino, si en vez de formar
parte de otra espinacada
acompariasen lamía o me
invitaran a la suya!.

Esta es la historia de
Body la querida anguila, que
todos no comeremos estas
fiestas y que nos ha contado
cuales son los ingredientes
de la deliciosa espinacada
"poblera".

Un saludo a todos los
"poblers"

Joan Fiol y Reynés
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El Batle de Sa Pobla revisa tot un any d'actuació
municipal

RAFAEL SERRA: PAU I HARMONIA
Dimecres, 9. Les nou del vespre. Vertaderament fa

molt de fred. El batle ha just acabat una reunió, per parlar
de foguerons, dels foguerons de Sant Antoni. A la sala

gran de I 'Ajuntament és I 'unic lloc a on en aquest moment
encara hi ha un foc encés.

Uns ho fan per cap d'any, altres ja el tenien fet per

Nadal. A Sa Pobla, Sant Antoni es un bon temps per fer

bugada, per mirar enrera i analitzar tot alló que s'ha fet, i
aquelles coses que s'haguessin pogut fer. Enllestim l'entre-
vista amb en Rafel Serra per aquest cantó.

- S'han anat fent coses,
aiximateix, aquest any: El
Poliesportiu, per exemple,
s'hi han anat gastant do-
blers, per ventura set o vui-
centes mil pessetes, perque
s'hi pugui jugar a futbito, a
"balón cesto". . . després
hem de fer referèncica a les
quatre o cin centes mil
pessetes que s'han aprofitat
per fer un bon troç de desai-
gua, que aquest es un dels
problemes més importants
que tenim, que quan plou
molt, essent el poble tan
pla.

Asfaltar camins

- Ja nedam...
• . . i si no nedam, esta

ben embessiotat, sobre tot
els camins, que es un dels
altres problemes importants.
Al llarg d'aquest any hem
pogut asfaltar-ne un, de ca-
mí, amb colaboració amb
l'Iryda, de manera que al
poble no li ha costat un cén-
tim. També, hem posat a
subasta la xerxa d'aigua po-
table, que, quan funcioni,
posara remei a les insufi-
ciencies de las part més alta
del poble, que pateix una
mica, de vegades, i es tracta
de reforçar la xerxa d'aigua,
amb l'ajut que ens pugui do-
nar el Consell

Les coses que no s'han fet

- Per a on començariem

el capitol de les coses que

no s'han fet?
- Entre aquestes, hem

de parlar necessariament de
coses que afecten a l'agricul-
tura: ens manquen molts de
camins per asfaltar, obres
que son molt costoses, si els

ha de pagar el poble, pero

per lo que intentam obtenir
el màxim de subvencions,
per fer-les.

Llavors estam esperant
el pronunciament d'obres
Hidrauliques per enllestir el
torrent de Búger, al mateix
temps que estam fent un
projecte en torn a les co-
rrents del torrent de Sant
Miquel, feina que hi ha que
relacionar amb el dragat de
s'Albufera... • obres que son
molt cares, i que aquest any
passat no s'han pogut fer.

- Coses no fetes, i pro-
jectes que s'acaramullan a
l'Ajuntament.

- Si, coses pensades si
que n'hi ha. Tenim en pro-

jecte la creació d'una guar-
deria, que pensavam fer a on
era l'escola Primo de Rivera,
un lloc a on hi ha dotze au-
les, i sols se m'empren dues,
però el ministeri d'Educació
ens ha dit que ho necessita-
ra, ja que can Peu Blanc ens
queda una mica lluny, així,

per fer l'institut tenim l'op-
ció de comprar damunt uns
terrenys, vuit mil metres,

que cediriem al Ministeri,
per fer un Institut, que jun-
tament amb la guarderia,

son, ara per ara, el dos ob.-
jectius principals en el te-
rreny educatiu.

Les relacions amb el consell

- Heu parlat, abans, de
la colaboració amb el Con-
sell, com se duen Ajunta-
ment i Consell?

- Be, molt be, les rela-
cions son cordial i amisto-
ses, no hi ha cap polèmica,
sino tot lo contrari. Estam
colaborant estretament ara
amb la questió de les nor-

mes subsidiaries, de les quals
el Consell en pagara un vui-

tante per cent i l'Ajunta-
ment el vint per cent.

- La manca de Normes
es un dels problemes més
punxaguts de Sa Pobla.

- Si que es ver. Sa Pobla
te un plà general, fet l'any
45, que és en vigor encara
ara. Fa uns anys, vengué una
companyia italiana que
compra una finca, Subac, i

la volia urbanitzar. Els hi di-

guerem que s'havien de fer,
primer, les normes subsidià-

ries. Hi va haver un acord,

mitjançant el qual la Lom-

panyia feria una donació a
l'Ajuntament de sis-centes
mil ptas, per colaborar en la

redacció de les Normes Sub-
sidiaries. L'arquitecte es po-
sa a treballar, i es feren unes

Normes, que quan arribaren
al ple, per prendre una de-
cissió, un regidor de llavors,
D. Miquel Aguiló, proposa
que es demanas I 'opinió
dels partits politics. A pesar
de dir-li que en el temps
d'exposició publica, els par-
tits es podríen pronunciar,
el plé es va pronunciar a fa-
vor de que es recabas l'opi-
nió dels partits, i aix( es va
fer. Això va retrassar el tra-
mit de tot l'expedient.

- I ja va ser temps
d'eleccions.

- Tot queda en l'aire,
fins ara, en que una co-
missió nomenada pel Con-
sel treballant en les
normes subsidiaries, i espe-

ram que estiguin llestes ben
prest.

(pasa a sa pdg. s(guent)
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La polemica crestatx

- La manca de Normes

ha creat molts de mal de
caps a Crestatx, Son Toni i
Subac.

- Aix es. L'Ajuntament
sempre havia aconsellat als

propietaris d'aquells terre-
ny que no hi fessin res, i mai
ha donat cap llicència
d'obres, pero molta de gent
ha anat fent. Jo crec que
allá hi ha moltes coses que
es poden arreglar, i la filoso-
fia del Consell es la de lega-
litzar tot lo que pugui esser
legalitzable, i per aquest
cantó s'estä fent feina.
Esperam que I 'equip que
prepara les normes torni
aviat amb un nou avanç de
la seva feina.

- Una polemica impor-
tant plantejada aquest any

passat al Consistori ha estat
la dels badens, que en pen-
sau del tema?.

- Crec que aquest es un

problema que ens hem

creat, gairebé sense necessi-

tat: efectivament hi ha ba-
dens que fan nosa, be, idó

pens que el camí a seguir es
cercar un sistema d'entrada
de carruatges, que no mo-
lesti a ningú. Hi ha encarre-

gat un estudi a l'arquitecte,

que tot d'una el tengui llest,

al durem al plé, i si es accep-
tat, el posarem en pràctica.
Pero crec que era millor es-
perar a la solució dèls tenics,
abans de començar a fer lle-
var badens, per tornar-los a

posar després.

Un poble dividit

- Batle, aquest any, Sa
Pobla ha seguit essent un
poble dividit?

- Si, sí, vertaderament
es així.

- Com es pot acabar
amb aquesta situació?

- La solució passa pel
tema agricola més que res, si

s'arregla la questió de les
dues cooperatives, el poble

estirá arreglat.
- I perque no s'uneixen

les dues cooperatives?
- Perquè lo primer de

tot ens hem de deixar anar
d'enfrontaments personals.

Segons jo, s'hauria de fer
"borrón y cuenta nueva", i
tornar començar, plegats,

units. Som de l'opinio de
que sobra una cooperativa,
l'existencia de dues crea
despeses que no serien ne-

cessaries.
- En fi, batle, qualque

cosa més, davant Sant An-
toni?

Que sigui una festa
alegre, tothom estigui con-
tent, i passem tots junts,
una nit divertida, com sem-
pre, que hi hagui pau i ar-
monia.

. .	 pau i armonia no
sols per Sant Antoni. Tot
I 'any .

JOAN MARTORELL

BODEGA COOPERATIVA DE FELANITX

VINS DE TAULA

Vi embotellat. Reserva 1919
*Barralet de 4 litres

COMPRAU-LO A:

SA COOPERATIVA AGRICOLA POBLENSE
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El Cap de files de l'oposició analitza l'any

TOMEU SIQUIER:
AL DIALEG"

Arribats a la fita anual de la Festa de Sant Antóni, ca-

lia prende contacte amb aquelles persones que, de qualque

manera tenen una responsabilitat colectiva dins el nostre

poble. Un d'ells, sense cap dubta, es en Bartomeu Sicrier,

metge, cap de files de la UCD local i, per tant, portaveu

del grup municipal de I 'oposició. Sembla, per tot això, que

ha de tenir moltes coses a dir.

"ESTAM DISPOSATS

- Sr. Siquier: podria do-

nar-mos una idea de quina

ha estat l'actuació del seu

grup municipal al llarg del

darrer any? .

- Tenc a dir que feels a

la nostra trajectòria la nos-

tra actuació ha sestat absolu-

tament desinteresada pel

que fa a nosaltres mateixos

però molt interesada en tot

quant ha fet referència al
benestar de tot el poble. Lo

que voldria deixar ben clar

es que no sempre hem pogut

fer el que hauriem volgut.
Quan una iniciativa

de UCD ha prosperat ha es-

tat perque era una cosa de

caixò, a la que, de cap for-

ma humana se la podia dis-
cutir, vull afegir que

tenim acord presos per una-

nimitat des de molts de

messos enrrera sense aplicar-

se i quan ho retreim mos

contesten que no es conve-

nient.

Pol ítica obstruccionista

- Es diu pel poble que el

grup centrista no fà més que

una oposició negativa, gens

ni mica colaboracionista.

Això no es veritat. 1

tampoc es diu pel poble. Ho

repeteixen un pic i un altre

els interesats en fer-ho creu-

re que son precisament el

grup majoritari perque per

ells tot el que no siga com-

bregar amb les seves ideas es

ostrubcionisme. Jo voldria

donar ara un petit resum de

una part de les iniciatives

sorgides des del nostre grup

perque la gent sàpiga verta-

derament quina ha estat la

nostra tasca i no les façen

veure figues per Ilenternes.

- Endavant.

Apunta: Amb menys

d'un any hem presentat més

d'un centenar de mocions a

les sesions Plenaries damunt

els seguents asumptes:

Traslat del Jutjat al Edi-

fici Municipal de can Arabí

per tal de descongestionar

l'edifici seu de l'Ajunta-

ment. Fèrem gestions positi-

ves enfront de les Maximes

autoritats competents.

Ampliació del Pont de

Son Carbonell (demanada

un caramull de vegades)

Dragat i netetja del to-

rrens i canas1 de l'Albufera.

Actualizació del antic

Reglament de Govern i Poli-

cia. (Hem insistit un pic i un

altres).

Reglament utilizació

poliesportiu.

Clavagueres camí traji-

ners.

Ajardinament zones

Poliesportiu.

Posarem a l'abast de

l'Ajuntamente la posibilitat

d'una nova guarderia.

Obres ilegals. Hem de-

manat moltes vegades que la

llei sigui per a tots. A la fi,

davant el fet que només

aplicaven la lleu als nostres

simpatitzants acabàrem de-

manant que es suprimisin

tots els permisos d'obres.

Millora xerxa aigua po-

table zona sud.

Bancs per a els vells.

Nova rotulació de ca-

rrers en mallorquí (l'unica -

alternativa que potser ha

arribat a port).

Adecentement del to-

rrent de Buger a la seva con-

fluencia amb el de S. Mi-

quel.

Suport a l'iniciativa de

Unió de Pagesos per conse-

guir unes rebaixes als

comptadors rurals.

Hem insistit moltes ve-

gades amb l'agilització de la

redacció definitiva de les no-

ves Normes Subsidiaries.

Urbanització 3 noves

plaçes que consten al Plà

Fuster fa un munt d'anys.

Vull aclarir que moltes

d'aquestes ideas ells poden

dir que "n'han parlat moltes

vegades" però es ben cerf

que qui les ha posades da-

munt la taula hem estat no-

saltres. iSi això es obstruir!.

- - 1 de tots els proble-

mes pendents del poble,

quin es, a juici seu el més
greu?

- L'ordre public. Aquest

poble es un desgavell. Re-

nous, trafec desordenat, ro-

bos, i un llarg etcetera. 1 no

ho impedeix negú.

- Siguent, com diu que

es UCD, el partit de la con-

còrdia, no creu vosté que

s'hauria de fer posible

aquesta dins l'Ajuntament i

dins el poble i tractar d'arri-

bar a un municipi més go-

vernable i més pacific?

tant que ho crec! 1

puc asegurar que per nosal-

tres no s'ha perdut mai. Es-

tic ben segur que això que

dius arribaria el dia que la

majoria deixi d'imposar-se

per la força dels vots i cer-

qui un poc la força de la raó

que, naturalment, mai es d

d'un totsol. Nosaltres estam

ben disposat al dialeg i a la

cooperació. A lo que no es-

tam disposats, naturalment,

es a esser tractas com un

grupuscle, a que no es

compti i amb nosaltres per

res. El nostre grup té un pés

politic prou important com

per aspirar a una mejor

presència dins tot allò que

es del pòble. També tenim a

darrera un nombre impor-

tant de vots i no podem ni

volem renunciar a la nostra

obligació d'esser fidels a

aquelles persones que cre-

gueren amb nosaltres.

CAPA RROT
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MADO BUADES, LA TRADICIO
POPULAR

En les festes de Sant Antoni no hi podia mancar a les

pàgines d'aquesta revista un espai, dedicat a aquest per-

sonatge tan important i conegut de la canço popular

mallorquina que és Mació Antonia Buades.

Amb l'intenció de saber un poc més d'ella, vaig anar a

caseva, a on em va rebre amablement i vaig poder conver-
sar amb ella i amb el seu marit l'amo'n Tomeu Gamundi.

Maciò Buades ens diu

que quan encara no teniu els

cinc anys, el seu padrí que
tenia 25 nets arreplegava als

més petitets i els ensenyava

cançons. Després, en els sis
anys va perdre al padrí, però

ella va continuar aprenent
a cantar perquè la seva pa-
drina sabia cançons i a més
el seu pare també cantava.
Ella encara se'n recorda de

la primera canço que va
aprenda que diu així:

"Quan jo era petito
que mumare bé em volia
m'enviava cada dia
a escola i jo aprenia
de lletra de poliso".

Però on va aprendre a

cantar les cançons del camp

va esser treballant en el

camp; allà sentia cantar a la
gent que treballava i llavors

aprenia a cantar ella. Així és
doncs com va anar assimi -

lant cançons arrelades al

folkore mallorquí.

Fa 25 anys, una festa per-
duda

Sobre les festes de Sant

Antoni ens ha contat que fa
uns 25 anys aquesta festa

estava perduda, quasi no es
feien foguerons i el jovent
s'estimava mas anar en el
ball; en resum es pot dir que

hi mancava l'interes dels po-

blers. Però gracies a Don

Antonio Galmés i a l'ajunta-
ment es varen renovellar les
festes, fent més foguerons i

animant I 'ambient cantant
tonades populars.

Madò Buades i el seu
grup varen començar a can-
tar a damunt escenaris -

quan es feien comedies i
després ja es varen iniciar en
els festivals d'on ella recorda

haber participat a molts. Pe-
rò va esser a l'any 68 quan
Madó Antonia triunfa en els
escenaris, perquè en aquest

any va guenyar un concurs

provincial que es va fer a In-

ca i mesos més tard va
guanyar un festival nacional
que es va fer a Madrid. A

més daixò aquell mateix

any va gravar un disc amb 6

cançons. Aix( es veu clar

que l'any 1968 va esser un

any d'exit per la nostra ar-

tista.

Una canço que es perd

Ella opina que aquest ti-

pus de canço es va perdent
per manca de difusió. A més

diu que les autoritats que te-

nim no possen gens d'entu-

siasme i que no són con les
anteriors autoritats; perquè
Don Pedro Venteol ho con-
servava més i desitjava que
totes aquestes coses popu-

lars no es perdessin, per això
es va planejar fer una escola

de cançons i balls mallor-
quins però no es va poder
dur a terme.

Ara el que ella demana a
les autoritats és que hi
possin un poc més d'entu-
siasme en el folklore de Sa
Pobla si es que no volem

que es perdi totalment. Per

això hem de dir que no bas-

ta que per Sant Antoni sur-
tin en el carrer les tonades
populars, perquè una cosa

arrelada a Sa Pobla com són

les tonades populars han
d'estar més present en
aquest poble.

Josep G. (Siset)
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L'amo en Gori ens contà la feta

SANT ANTONI - 1926: EL POBLE
QUANTRA EL BATLE

Qui no coneix, dins Sa Pobla a l'amon Tomeu Goris?.

Segur que si haguessim escrit el seu nom tal i com deu fi-

gurar a l'Esglèsia i a la Sala - Tomeu Ballester - molts no
haurien arribat a esbrinar de qui es tractava. Però afegint
el "malnom" - Goris- tot pobler, qualsevol pobler, haurà
sabut toduna de que anava la cosa.

L'amon Tomeu te ara

74 anys fets i una memòria

prodigiosa. Diu que te els
ulls per mirar. I també té
unes miniatures de tots els
ormetjos que antigament
s'empraven per treballar el
canyom que haurien d'esser

mostrades als nostres esco-
lars, perque coneguessin que
feien al camp els seus repa-
drins: "Sa filova, es fús,
s'espàdella, es trencadors, sa
patinadora, se debanadOra,
etc. L'amon Tomeu té
aquestes, reliquies del pasat

reproduïdes en formes di-
minutes, com de caseta de

fades. Totes fetes seves.
diu que te els ulls malalts.

A més de mostrar-mos

aquestes petites maravelles,
l'amon Goris ens va contar
una història. Una història

veritable de una revetla de
Sant AntOni: la de l'any
1926. Es com un vell conte,
només que ha succeit a casa
nostra.

Abans, però, de pasar
envant voldriem fer dues ad-
vertències. La primera qu'en
funció de la seva autentici-
tat hem procurat evitar els
noms própis, per allò de la
gent pudosa. L'altre, que, a
l'hora de la transcripció hem
intentat esser lo més fidels

posible a la narració tal i
com va sorgir de la memòria
i de la veu de l'amon Tomeu
Gori, 74 anys de professió
jubilat i d'afició llaurador
dins les ombres del temps
d'enrera.

L'amo en Gori recorda aquell dia
quan s'aixeca el poble

I, ja sense més raons,

vataçi I 'histOria:
La nit de Sant Antoni

de l'any 26 es batle, ves a sa-
ber perque o perque nó va
voler que sa gent anas a fer
sa festa pes foguerons de ses

foranes, va • voler treure sa

festa de sa plaça amb una
paraula. Per això no va tenir
altre idea que deixar sa pla-
ça mitg a les fosques. Per
aquell temps hi havia colles
de bergantells que tiraven
"coets, polvos i fusells". Lo
més coriós del cas es que
maldament qualque atlota

arribas a ca-seva amb es ves-
tit ben socorrat, eren elles
mateixes ses que cercaven
ses colles per fer lulea. Tam-
bé hi havia colles rivals que

es desafiaven.
A sa plaça hi havia un

cafè, veinat d'una barberia.
A l'amo d'aquest café li và
pasà pes cap fer un home de
"bulto" per posar damunt
es fogueró. Als peus d'es

pepot hi posa un "Iletrero"
que deia: "En Tomeu havia
de morir cremat". (Aqui cal
fer la salvetat de que el Bat-
le de Sa Pobla aleshores

nomia Tomeu)
Amb això, amb tots es

llums de sa plaça apagats,
peguen foc als foguerons. A

un dels jovençans li vengué
s'idea d'anar a comprar una
espelma i tots hi anaren da-
rrera. Tant fou aixi" que a
can Perantóni acabaren les

espelmes amb un tres i no

rés. Sa cosa s'animava per
moments. Va esser llavors

quan un des atlotells que
los tenia ben closos va pegar
con de puny a sa capseta
des llum i s'encengueren
tots es llum des "palco" de

sa plaça.
Amb això un monicipal

va anar a apagar-los i es crits
de iFuera! iFuera! eixorda-

ren tota sa plaça.
Es serenos sortiren per

mirar de trempar la cosa i
isi n'heu vistes tantes mai

de bledes com ses que se re-
partiren un pocs moments!
iEs serenos es retiraren atu-
pats i ben atupats. Tot aixe,
succeia a sortida de comple-
tes.

Devers les onçe aquest
mateix esbart de joves mo-
gueren es Batle que davalla-
va des casinet. . . ell que
m'hen direu? També ni va
haver i de casta forta pel
mateix batle que es va tenir
que refugiar a una botiga
que li deian ca Madò Guela.

Eren les 5 de la matina-

da i encara hi havia dos jo-

ves que cantaven aprop d'un

fogueró. Sortiren de la sala
una parella de serenos..

- "Au atlos, fins ara heu
comandat voltros, ara mos
toca un poc a noltros, eh?"
Dit això un des dos serenos
va fer s'ensigne d'alçar es

gaiato de cap a un dés ber-

gants.
iBona la va haver feta!

Es que duia sa ximbomba es
va girar i li va esclafar es ca-
duf damunt es cap, a n'es se-
reno.

Altra volta va sortir tot
s'escamot de jovenea i es va
reproduir sa batalla. si en
voleu de nesples, magranes,
paperines, coçes, mansiules i
demés. Va esser grbs. Tot
això, es clar, sorgint del des-

content per la desició del

senyor Batle de no encendre
els llums de sa plaça la revet-

la de Sant Antoni.
El sen demà es va corra

sa noticia de que es Batle
havia fet tancar l'amo
d'aquell café "per burlar i
afrontar l'autoridad". Ell
que m'hen direu? Idò es po-

ble es torna alçar i per evitar
mal més grossos el varen ha-
ver d'amollar.

Tot això succei", com
hen dit la nit de Sant Anto-
ni d'ara fà 55 anys. No hem
posat més pels i senyals a la
narració de l'amon Tomeu
perque, dels protagonistes
de la feta, tant dels que re-
beren com dels que pegaren,
encara n.hi ha qualqun.de
viu.

L'amor de les tres Taronges
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SIAU QUI SOU I NO FOTEU

L'altre dia de pagés vaig escriure, a la meva secció

"Gente", al diari Ultima Hora, de Ciutat, uns paràgrafs

que feien referència a Sa Pobla. Pareix ésser que, d'entre

tots els que els varen llegir, n'hi ha que no ho entengueren,

d'altres que ho malinterpretaren i els menys que li dona-

ren el sentit que jo hi posava.

Deia, jo, encara que, amb altres paraules i escrit en cas-

tellà, que la democràcia la gaudeixen uns i la pateixen al-

tres. A Sa Pobla dona l'impresió de que es pateix la demo-

cràcia. I ¿per què això?. Idó perquè, segons he sentit dir,

res no ha canviat al poble.

Això és una mitja veritat i, per tant, una mitja mentida.

Per exemple, el batle que hi havia a "La Puebla" quan mo-

rí En Franco, era posat per Madrid i el d'ara, a Sa Pobla,

essent el mateix, hi és perquè els poblers el votaren. Les

coses, doncs, ¿segueixen igual o han canviat?.

Jo, la veritat, no sabria respondre, sobretot vist de la

llunyania d'uns quants quilòmetres. 0 sia, des de Ciutat.

El que sí ha canviat, pel poc que jo coneixo Sa Pobla

- jo, sempre he dit i he escrit Sa Pobla, en contra del'opi-

nió d'uns quants poblers: que son poblers, forts, ferms i

abans que qualsevol altra cosa.

Tenc molts amics a Sa Pobla. De dreta, d'esquerra, del

centre, de dalt i de baix, perquè jo sempre els he vist com

a poblers i res més que poblers. Primer Sa Pobla, després

Mallorca i després fora Mallorca, era el lema tàcit de tots.

Hi havia, esta clar, enfrontaments a la Cooperativa, a

l'Ajuntament i a d'altres comunitats, però no hi havia,

com ara, dos bàndols, al menys tan diferenciats i radica-

litzats com ho estan actualment. Em podran dir que el foc

ja covava. No diré que no, no ho sé. Però sí diré que per

un que estima Sa Pobla d'una manera autèntica, visceral i

racional, a la vegada i com una paradoxa, l'espectacle del

poble, dividit i enfrontat en dos bàndols, gairebé irrecon-

ciliables, és llastimós i trenca el cor.

D'aquest quincenari que teniu entre les mans, m'han

demanat un article per a publicar amb motiu de Sant An-

toni. No he volgut fer un recull de tòpics amb els perso-

natges i guarniments de costum: els foguerons, l'espinaga-

da, la ximbomba, Nladó Buades, "N'Alejandro" i les glo-

ses. He volgut fer quelcom que els francesos en diuen un

"cri du coeur", és a dir, un crit del cor, per dir als amics,

als coneguts, als enemics - si en tenc als desconeguts i als

poblers de tot pèl, que cobreu aquest coneixement - que

recobreu, perquè el teniu - tan instintiu, tan ferm, aquest

amor tan animal, tan sublim, tan gloriosament irracional

quan sabeu que teniu raó i la defensau.

M'agrada, ferm, veure als poblers quan surten del seu

indret acompanyant al seu equip de fútbol -!gloriosos co-

lors blau-granats!- i no veuen res més que la seva bandera i

la seva Unió Poblera.

iRefotre quina pinya més guapa i més mala d'aguan-

tar!. Jo soc baleàric i aun els poblers van a Ciutat, amb

banderes i ganes de brega, se m'obre el cor d'enveja i els hi

ret tribut d 'amiració, maldament ens guanyin.

Per això, amics meus, us dic: siau qui sou. Siau poblers

abans que qualsevol altra cosa. Entre tots ho fareu tot. Pe-

rò, tal com van les coses, entre tots ho fotreu tot. I, això,

no. Mai.

El vostre amic.	 Planas Sanmarti
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Aquest article fou escrit per Don Bartomeu Siquier l'any 1971 i es inèdit. Ens ha semblat interesant la seva publicació ja
que demostra que certes inquietuts no son d'ara mateix i tracte d'un tema molt interesant al que, els temps encara l'hi ha do-
nats més perspectiva.

HISTORIA D'UN MONUMENT

Tots els pobles quan es
decideixen a fer un monu-
ment, ho fan per a enaltir la
saviesa, la heroicitat o vir-

tuts d'aquest o aquells a qui

va dedicat.
Sa Pobla ha aixecat a la

generació que feu possible la

transformació de las terres

de Sa Marjal en riquíssims

horts i canviar les miserables

condicions de vida en que es

movien i treballaven, el mo-
nument més simpatic, més

adequat, més a tot i més a-
certat que poden dur a ter-
me. Glòria idó a tots els qui

han fet possible el que en
aquests dies poguem con-
templar l'obra escultòrica
símbol dels nostres ante-
passats als qui devem tot el
que Sa Pobla avui es.

Peró no estarà demés
fer un poc d'história en torn

del mateix. Tots sabem que
el nostre poble no fa massa
temps era un dels més mate-

rialistes i més incults de
l'illa, més sortadament ara,
va al cap davant de molts i

té unes inquietuts mai vis-
tes. La nostra vila, no viu
del turisme; viu de l'esforç

quotidià del treball. Idò res

no té d'estrany i ès ben just
que es dedicàs un monu-
ment al treball.

El nostre poble no té

urbanísticannente conside-
rat, molts d'atractius per no

dir quasi no en té cap. Tam-

poc té jardins prou cuidats
i en abundància per poder

mostrat ni fruir d'ells. Idò
per esser feels a la veritat,
hem de dir que hi hagué un

Consistori del que formava

part el nostre Batle actual,
que es va preocupar fort de
tots i cada un d'aquest con-
ceptes. Es va treballar com

es diu ara formant equips
d'estudi i realització si fos
possible. Tots els regidors

. vibraren amb entusiasme i
posant fil a l'agulla es va
traçar un pla. Era necessari
atacar de bo i de valent tot
alló ue necessitàs remei.
Un dels assumptes que més
entusiasme despertaren fou

el de perpetuar per a sempre
la gratitut d'aquesta genera-
ció vers la que ens precedí;
la veneració dels joves d'ara
vers els padrins de Ilavors; el
respecte del reeballador
d'avui cap els menestrals
que ens precediren; l'apreci

dels conradors actuals pels

jornalers, agricultors i cam-

perols d'antany. Essent la
cosa tan bella i tan suggesti-
va hagué de quedar-se en
projecte perquè altres reali-
tats potser no tan poètiques
però tal vegada més necessà-

ries obligaren a deixar la rea-
lització d'aquell somni.

El lloc adecuat

Però no cregueu que
únicament fos l'idea la que
sorgís, sinó que inclús se va

trobar el lloc que es creia

adequat per plantar-hi el

monument i adecentar la
zona on aquell seria aixecat.

Al mateix temps es vol-
gué donar un impuls a la

construcció de jardins com
els que enrevoltarien el
Grup Escolar de nines i just
a la vegada, una plantació
a gran escala d'arbres per
tots aquells carrers que

per la seva amplària ho per-
metés. Avui amb molt de
disgut hem de confessar que

una decisió arboricida irefle-
siva recent, ha fet tala tirant
abaix tots els que romanien
dempeus, no quedant res de

la plantació que amb tanta

cura i amor s'havia fet.

Aquesta circumlocució
ve a conté de que l'emplaça-

ment del projectat monu-

ment a"-la generació que ens
precedí havia d'esser reali-
tzat en una de les entrades a
la població. No on ara està
(potser amb aventatge) sinò
a la carretera de Pollença en

el cap del incipient passeig
que corre al llarg del carrer

dels fadrins, per dos motius:
primer, dignificar una mica
una de les entrades al poble
per la que més circulació hi
havia, i segons, contrarestar
en part i disfressar de la ma-
nera més simple aquella file-
ra de portasses que urbanís-
ticament tan mala vista fan.
Hem de fer notar que l'idea
era la de plantar a tot el
llarg d'aquest diguem-ne
passeig, palmeras la molt
crescudes i de tant en tant
colocar-hi uns bancs de pe-

dra perquè servissin per do-
nar repòs als qui senzilla-

ment anirien per allà o sim-
plement volguessen prendre

el sol.

Concurs de projectes

També en pensava fer un
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concurs de projectes per

triar-ne el millor i el monu-

ment hauria d'esser a base

de la erecció en el lloc es-

mentat d'un obelic assentat

damunt un bloc de quatre

cares amb baix - relleus a

cada una d'elles represen-

tant escenes agrícoles ade-

quades a cada una de les es-

tacions de l'any.

per acabar aquesta nota

no seríem justs si no decla-

ràvem públicaments que

l'idea concreta del monu-

ment partí del aquell temps

company de Consistori l'ad-

vocat Jaume Gelabert i que

tots acollírem amb entusias-

me des del Batle, ja trista-

ment desaparegut, passant

pel Secretari Alexandre Cué-

llar, resident amb el mateix

càrrec a la seva ciutat natal

Olot i així podríem dir de

tots els regidors d'aquells

anys.
Enhorabona per tant, a

la Corporació Municipal ac-

tual que ha fet possible la

realització d'una il.lusio tan

sentida i que tan bona

acollida ha tengut dins tots

els estaments del ndstre vol-

gut poble.

Sa Pobla Gener 1971

CELLER egligH

Restaurante de Restaurant
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Bona festa de
St. Antoni

Paseo Colón, 19 - Can Picafott. TeL 52 71 23

UN POBLE EN FESTA
Un poble que fa festa. Un poble que està de festa.
Així, amb aquestes dues paraules: poble i festa, ho hem

dit tot, i no és dir poc, quan volem parlar de les festes de
Sant Antoni a Sa Pobla.

Quan arribam més envant de la segona quinzena del
primer mes de l'any, a vegades fa fred, molt de fred, a ve-
gades plou, i pot ser també que "les calmes de gener" ens
vulguin fer creure amb la seva fisonomia primaveral que
l'hivern ja ha passat, Sa Pobla, fenera i treballadora, es po-
sa de festa. No cal recordar-ho a ningú ni fer-ne propagan-
da, tothom ja ho sab. Per Sant Antoni a Sa Pobla hi ha fes-
ta, foguerons i espinagades i gloses de pinyol vermei.

Es ver que una Comissió del nostro Consistori organitza
els actes d 'un programa i que el Coro parroquial prepara
cançons per lluir-se a les Completes i a la Missa Major. I els
Obrers de la Cofradia adornen la plaça de lEsglésia i
cuiden de que no falti detall. I la Parròquia cerca un
predicador perquè glosi les virtuts i gràcies del Sant.

Però que voleu que vos digui, tots els preparatius que-
den desbordats en arribar les festes, quan no hi rabassó
que quedi arraconat i tothom surt al carrer per menjar una
espinagada i un troç de coca, torran un botifarró o un pam
de Ilengonissa o cantan una glosa al voltant d'un fogueró.

La festa desborda els preparatiu perquè cada pobler la
du dins la sang i si aquests qualque any mancassin no per
això deixerien de fer-se les festes de Sant Antoni.

I aquí hi veim lo millor i més propi de les nostres fes-
tes; són populars i no depenen ni d'un bon programa ni
d'una propaganda. Es fa festa perqué el poble en té ganes.

Quan un poble viu, quan les persones viuen fan festa
perquè es fa necessari treure defora l'alegria i les ganes de
bulla que es duen dedins. Fer festa és una necessitat vital,
una resposta a les ganes de viure, i és també el mirall on
millor es pot veure l'indiosincràcia d'un poble.

A l'hora de fer un negoci o treure un profit tots els
homos reaccionen més o manco segons uns mateixos mò-
duls i d'acord amb la seva posició i les avantatges que
nésperen treure. Dins la festa l'espontaneidad i lo bo i lo
xerec surten a llum. Si voleu conèixer com és un poble mi-
rau com fa la seva festa i si és capaç de fer festa. Fent festa
ens mostram així com som i així com voldriem esser.

Hi havia un poeta que deia: "després d'haver-me
guanyat el pa mén vaig a guanyar la vida". Quan un poble
ha fet feina, i bé que n'han feta els poblers per treure lo
que treuen de les marjals, té dret a viure i fa festa. I la
festa eixuga els suors i amaga les penes, i ofega els rencors
i les bregues. No es pot fer festa amb enemistat. Qui està
de festa té la paraula "amic" pel veihat i per l'ex tern, pel
d'aprop i pel qui vé d'enfora.

Hereus d 'un poble cristià tenim en la invocació a un
Sant el títol i el motiu de la nostra festa. Es la devoció a
Sant Antoni que ha inspirat i mogut durant segles el nos-
tro poble a fer festa. Invocant a Sant Antoni hi trobam la
necessitat que tenim de prolecció i lambé l'estimul per
continuar visquent, treballant i essent els qui son. No
tenguem por, mentres tenguem ganes de fer festa, bona
senyal. . . ! que sigui per molts d'anys.

Joan Perelló (Rector de Sa Pobla)
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Sa Madona de Can Cotà

"UNA BONA
-ESPINAGADA TE
MOLTS
DE SECRETS"

A l'hora de repasar to-
tes aquelles coses que con-
figuren la nostra gran festa
de Sant Antoni no hi podia
mancar de cap manera l'as-
pecte culinari de la ques-
tió. Tanmateix es tracta
d'un dels més importants.
Què seria la festa sense
les espinagades? I per xarrar
un poc d'espinagades i en
general de tot allò referent
a la menjúa del vespre de
dia 16, ferem una "gusto-
sa" conversa amb sa Madona
de Can Cotà, I 'únic celler
que tenim a Sa Pobla.
Molts anys d'experiència
i una ben guanyada tradi-
ció "espinagadera" avalen
les paraules que a conti-
nuació transcrivim.

— "Una bona espinaga-
da és ben obligat que siga
amb anguiles. I no pot
haver-hi una anguila tota-
sola. Tot aix . d 'espinagada
amb col, o fins i tot amb
llom són vuis i nous i car-
tes que no lliguen. S'espi-

nagada ha d 'esser amb an-
guiles o fora".

"I enguany, sa cosa està
ben re-de-cara. A més de mil
doscentes pessetes es kilo
s'estan pagant ses bones an-
guiles: un vint per cent per
damunt el preu de l'any pa-

ssat".
Sa madona de C&'n Co-

tà mos diu ben rabenta que
una bona espinagada "té
molts de secrets".

— "Un del més impor-
tants és sa pasta. Hi ha pas-
tes i pastes. I sa de s'espina-

gada s'ha de fondra dins
sa boca. Una altra cosa im-
portantissima és que es ves-
pre abans s'han de trempar
ses anguiles amb pebre de
fulla d'olivera, all i juevert.

Per satisfer sa nostra
curiositat mos diu que
"això de sebre fer espinaga-
des ja l'hi va ensenyar sa
seva padrina. I afegeix:
Segur de que malgrat es
preus, dins Sa Pobla en-
guany se menjaran més
d'una tona d anguiles, lo
que vol dir, més de tres mil
espinagades. Ara que hi ha
de tot, i un vespre com a-
quest, n'hi ha que se pensen
que menjen espinagada i
vés a sebre lo que menjen".

Per acabar, mos conta
que: "Si n'hi ha cap que no
li agradi s'espinagada lo que
ha de fer es torrar un poc de
porquim an es fogueró:
botifarró, sobrassada, i un
bon vinel.lo d'aquells que
espolsen ses puces".

CAPAR ROT

UN SEAT PANDA DE "SA NOSTRA" PARA
SA POBLA

Dentro de la promoción de La Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de las Baleares "Sa Nostra" en la que,
entre otros importantes premios figuraban un buen
número de SEAT — PANDA, la suerte fue propicia
a nuestra población, correspondiendo uno de estos

modernos utilitarios a Dofia Juana Serra Perelló, la
cual, como tantos otros "poblers" había confiado sus
ahorros a "Sa Nostra".

En la foto, la feliz ganadora posa para los fotógra-
fos destacados en el acto de entrega. Enhorabuena.
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QUAN EN PERE-XIC
BRAMAVA

L'amon Pere-Xic en te-
nia 70. Encara feia un bon
cap de taula. Les dones
l'hi agradaven ferm. Deien
que amb un vespre encara
podia quedar bé dues o tres
vegades. Ell assegura tenir
un bon secret. Era mal de
fer que l'hi fessin esclove-
Ilar. Eren coses íntimes i no
en volia parlar.

Lo que ell sabia fer
molt bé i no • n'hi havia
d'altre millor a la contrada,
era fer desvetlar el poble
sense fer massa trui. Això
el feu famós. Bramava tal-
ment una somera i a la vila
hi havia molts d'ases de
quatre potes. Dels altres
també n'hi havia però eren

més mal de contar.
Posar-se a bramar en

Pere-Xic era un espectacle.
Ni les someres més bono-
tes, ni les més femenines
ni tan sols les més carrero-
nes ho podien fer millor,
bramava delicadament. No
havia acabat de bramar
aquell homonet quan tots
els gorans i rucs de la vila

ja responien i fins i tot hi
afegien pets. Els brams d'un
d'aquells mascles enderre-
rits incitava a n'els altres. La
vila, de sobte es veia desvet-
lada i embolicada per aquell
concert de brams fora mida
fruita del desitj. Tot tron-
tollava, fins i tot els fona-
ments de l'Església i del

campanar.

Llavors venia l'agraï-
ment dels amigots i l'obse-
qui que havia encoratginat a
n'En Pere-Xic per la mali
feta. Hi havia un bon man-
ró, bon vi i suc per llarg.
En aquells moments, quan
estava ben amarat, En Pere
Xic, explicava a n'els com-

panys la font de la seva po-
tència. Mirau al.lotets, quan
un trabuca la quarentena si
no muda de somera no hi
ha res a fer. Pere, i si no la
te muden, que ni hi ha altre
secret?. Ja ho crec fill meu
però és un remei més mal de
dur i fotut. El t'hauràs d'en-
midonar.

En Pere-Xic va morir.
Els ases quedaren descon-
hortats.Les someres tristes i
agraïdes. Els nordamericans
inventaren els sensorround.
Les vedettes canten sensual-
ment gemegant. Tots cobren
royalties i pensen que han
inventat qualque cosa. En
Pere-Xic va morir pobre pe-
rò ningú disputar-li la prima-
cia d'haver inventat allò que
altres aprofiten. Caldria fer
a la vila un monument a la
seva memòria.

Jo en aquestes calendes
vull demanar a Sant Antoni
Gloriós que allà a n'el cel
vulgui beneir a n'En Pere-
Xic. Noltros des de aquí
ho agrairem.

Pep Rosselló.

ALMACEN DE VINOS 
ENVASADORA DE VINAGRES

ENVASADORA ACEITES COMESTIBLES 

TORRENS" S5ja "GRIF"

izloizío Torrens S.A.
J. Sindich, 37 - Tel. 54 07 41

Costa y Llobers, s n.
	 LA PUEBLA

Part. Luna, 35-1.° - Tel. 54 03 47
	

(MALLORCA)

Els hi desitja Bones Festes de St. Antoni
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Notes per una autoanalisi (I 1)
TOT RECORDANT LA REVISTA
"SA MARSAL"

Entre les institucions di-

sortadament desparescudes,

no hi ha cap dubte que "Sa

Marjal" té per Sa Pobla un
ressò especial que arriba al
cor i mereix el més honrós
lloc dins l'escenari de la vida

poblera.
Que fou Sa Marjal? Vet

aqui unes dades que convé
refrescar: Sa Marjal fou una
revista de publicació men-
sual, feta a Sa Pobla i per Sa
Pobla, redactada tota en ma-
llorqui corrent, tal com es
parlava antany a Sa Pobla.

Fundador; director, re-
dactor, col.laborador casi
exclusiu, fins i tot corrector
de proves va esser el Rd. D.
Joan Parera Sansó, "Vicari
Parera".

Aparagué el primer nú-
mero dia 1 de gener de
1909 i el darrer número dia
1 de desembre de 1927. Ell

mori dia 20 de gener de

1928.
228 números, distribuits

en 19 volums, un per any.
Contingut de la Revista:

articles, versos populars,
cròniques, notícies, etc.

Lema: labor improbus
vincit omnia.

Que pretenia Sa Marjal?.-
El mateix Vicari Parera ens

ho conta: "Hem publicat

deset toms de 200 pàgines
replenes de documents, ine-

dits tots, que se refereixen a
s'história de Sa Pobla sobre
la qual sols hey havia dues
pàgines per Sr. Quadrado en
que deya qu 'es nostro poble

"no tenia historia".
"Hem publicat sa Cròni-

ca de deset anys, cumplits,
en la cual consten totes ses
noticies importants de tot
quant ha succeit durant tot
aquest temps"...

"Hem atacat els desor-
des i ses bregues i ses bo-
rrotxeres i sa blasfemia i ses

grosseria i els balls dolents i
els cines i tot lo dolent, i
hem procurat alabar tot lo
bo".

"Finalment hem escor-
collar tot I 'Arxiu Parroquial

i ara estam escocollant l'ar-
xiu Municipal, del qual ja

hem fet un extracte de mes
de 300 toms que, abrassen
varios sigles, i per aixó te-
nim moltisim de material,

inèdit, molt més que cuant

publicarem el primer núme-
ro, i que per això, si Deu ho
vol servirà pér escriure la
"Historia de Sa Pobla".

Així parlava el Vicari Pa-
rera damunt Sa Marjal l'any

1926. La revista encara durà
dos anys més.

De cap manera podem re-

nunciar a les nostres arrels,

al nostre passat. Sa Marjal,
desde el mateix títol fins a

la darrera glosa de picat allà

recollida és, vulguem, no
vulguem, un esqueix, per

ventura el més important,

de la nostra identidat. El
Vicari Parera amb el seu bon
fer i amb una amor fortissi-
ma per Sa Pobla va fer possi-
ble esborrar aquelles parau-
des de José Maria Quadrado,
de "que Sa Pobla no tenia

Historia".
Els homes s'en van i la

seva obra queda i mai més
ben dit en el cas de Sa Mar-
jal. No més la mort del Vi-
cari Parera va esser capaç de

fer desapareixer la revista
poblera.

Llàstima que la joventut,
pot ser perqué no n'han sen-
tit parlar may o perque han
faltat a Sa Pobla vicaris Pa-
reres, no es pugui reconèixer
a les planes de Sa Marjal i
pugui assolir amb més força
i amb més plenitut el seu
que fer esdevenidor dins la
vida.

Es ben vere 'que existei-
xen poques colleccions com-

pletes de "Sa Marjal" i aixó

fa que molts es trobin amb

dificultats pràctiques a l'ho-

ra de poderla llegir. Per això
mateix aprovam de bon grat
l'iniciativa o el projecte que

té la Comisió de Cultura del

nostre Ajuntament de reedi-

tar en facsimil sa revista Sa
Marjal. Creim que seria un
bon alicient per les noves
generacions de Sa Pobla i de
qualque forma seria un re-
coneixament popular a la
varitable tasca que el nostro
entranyable vicari Parera
dugué a bon port.

Si antes hem dir que els
homes passen i les obres
queden, no ho hem dit per
un vat aqui o com a tópic
fàcil sino perquè voldriem
que així com Sa Marjal du-

rant 19 anys va anar desgra-

nant el rosari dels dies de Sa

Pobla i els seus fets, aix(
també la revista Sa Pobla,
recentment apareguda, fos
exponent i reflexe fidel i po-
pular de Sa Pobla d'a

vui, durant tant de temps

com Sa Marjal. Es tasca de
tots els que estimam Sa Po-

bla, millorar la revista pero

mai destruirla ni matarla a
la naixenca.
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Si tuvieramos que buscar un protagosnista de esta
simpar noche poblera que el calendario sefiala como la
víspera de Sant Antoni, la popular "ximbomba"sería casí
sin ningún género de duda, la elegida.

SA XIMBOMBA,
PROTAGONISTA DE
LA FIESTA

El ancestral y rudo ins-

trumento musical compues-

to por un "caduf" como ca-

ja de resonancia, una piel de

conejo como elemento acús-

tico y una caría como pieza

de contacto o percusión, es

el que da ritmo a la fiesta,

acompana las populares

canciones y pone la nota de

alegria entre los distintos

corros que en torno a los

"foguerons" desgranan has-

ta desgaffitar unas letras vie-

jas de puro viejo, poéticas

de pura y popular poesia y

otras de pura improvisación

que raya entre lo popular y

lo erotico. Sa ximbomba po-

ne fiesta a la fiesta, ritmo a

las canciones, alegria al jol-

gorio y también un poco de

sabor melancólico y tristón

a unas costumbres que poco

a poco se nos van y que sin
embargo queremos conser-

var como parte de nuestra

mas pura cultura.

Sa xinnbomba, ahora

protagonista de la nit de

Sant Antoni, fue antario ins-

trumento que animaba las

veladas invernales practi-

camente hasta la entrada de

la Cuaresma. Era instrumen-

to que no podia faltar en las

reuniones con motivo de las

matanzas o sirviendo simple-

mente de pasatiempo en las

largas noches del carnaval.

Por eso Sa Pobla ha contado

desde muy antiguo con des-

tacados "ximbombers" que

le han arrancado las mejores

notas imprimiéndole el rit-

mo adecuado a cada tonada

y el correcto acompariam-

miento al cantador.

Hacer sonar la ximbom-

ba no resulta difícil, pero el

manejarla bien, sí tiene sus

secretos; secretos que estan

solo en la mano del buen

"ximbomber", manos rudas,

fuertes y callosas, pero que

sin embargo se deslizan por

la caria casi acariciandola.

He dicho antes que Sa

Pobla siempre ha contado

con excelentes "ximbom-

bers", pero uno de los que
mas destacaron a lo largo de

estos últimos lustros fue

l'amon Pep Ferrer, a quien

Alexandre Ballester apoda-

ba con todo acierto el "Pa-

ganini de sa ximbomba". En

Pep Ferrer, hoy hace tres

aricis vió su última noche de

San Antoni. Cinco meses

después su ximbomba que-

dó muda pra siempre, pero

sonaron y sonaran otras

ximbombas en torno a los

"foguerons" que con su mo-

runo, cual quejido rudo, se-

guiran acompariando las vie-

jas canciones de puro viejo,

poéticas de pura y popular

poesía y pondran ritmo a la

fiesta y alegría al jolgorio. 0

sea, protagonizaran la fiesta.
Una Ximbomba es fa

d 'un caduf i una pell

i un bastonet de ravell

i una canya per sonar

JOAN PAYERAS

Foto : CERVERA



MUEBLES BAUZA®

General Franco, 22
,,ARCAMIENTO PROPIO

MANACOR   

TIENE EL HONOR DE PRESENTAR
A SU DISTINGUIDO PUBLICO

CREATIVIDAD Y CALIDAD

especial St. Antoni
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Como quien no quiere
la cosa, pasaron las Navida-
des, traspasamos el umbral
de un nuevo afio, recibimos
la visita de los Reyes Magos
de Oriente y estamos pres-
tos a celebrar un nuevo Sant
Antoni. Pero, 4cómo han
transcurrido en Sa Pobla
estas entrafiables fiestas na-
videfias?. Por mi parte, creo
que ha sido bastante pobre
el ambiente navideflo que se
ha respirado, al menos a ni-
vel de calle. Muy pocos, casi
ninguno, han sido los esta-
blecimientos comerciales
que se han tomado la moles-
tia en decorar con algún que
otro motivo alegorico a es-
tas fechas sus escaparates.
Las calles de la población
- ni siquiera las mas centri-
cas - no se han visto alegra-
das con la tan clasica ilumi-
nación que suelen lucir la
gran mayoría de pueblos y
ciudades de toda la geogra-
fía. Ni las calles ni la Plaza
Mayor se han visto demasia-
do concurridas ni animadas
durante los días ni vísperas
de estas fiestas tan propicias
para la convivencia social y
familiar y en las cuales, que-
ramos o no, todos nos em-
pefiamos en comportarnos
como mas amigos, o cuando
menos intentamos demos-
trarlo con el solo hecho de
levantar una copa en cual-
quier barra de bar y pronun-
ciar instintivamente - i,since-
ramente? - un "molts
d'anys" o "Bones Festes".

El único motivo o deta-
lle externo que nos ha recor-
dado que estamos en Navi-
dad ha sido el ya tradicional
pino plantado por el Ayun-
tamiento ante la fachada de
la Casa Consistorial y el
millar de blancas bombillas
que por la noche han silue-
tado el perfil del edificio.
Poco mas, sino la puntual
tarjeta de felicitación del fa-
miliar, amigo, cliente o pro-
veedor que por afecto, deta-
lle u obligación nos ha he-
cho llegar con letra impresa
o manuscrita sus sinceros o
mecanicos deseos de "Felici-
dad".

Por unos días, los esta-
blecimientos dedicados a la
venta de bebidas y comesti-
bles habran visto incremen-
tar sustancialmente sus cajas
y por unas horas los bares y
cafeterías habran visto algo
mas concurridos sus locales,
mientras las discotecas del
litoral se habran hecho con
la presencia masiva del ele-
mento juvenil. Y en los ho-
gares la bien preparada mesa
y la impertinente televisión
habran convocado al ele-
mento familiar con mayor
espíritu de convivencia y
paz, tal vez con el tradicio-
nal "belén" o el importado
"arbol de Noel" como testi-
gos mudos, pero presentes
en muchas casas.

El Afio Nuevo habra
sido recibido con la euforia
y alegría proporcionada en
gran parte por una buena ce-
na bien regada de vino y
champan, celebrada en gru-
po, bien sea en propia casa o
en cualquier restaurante u
hotel previamente seleccio-
nado, pero en Sa Pobla estu-
vo ausente el ambiente calle-
jero hasta en las primeras
horas de la última noche
ario, cosa que aprovecharon
muchos propietarios de ba-
res para cerrar las puertas de
su establecimiento y lanzar-
se ellos - con pleno dere-
cho - a vivir su propia No-
chevieja.

Los Reyes Magos, con-

tra viento y marea, con mís
o menos lúcida cabalgata,
llegaron puntuales a su cita
y colmaron los suerios y las
ilusiones de los pequefios.

Y es que a pesar de to-
do y aún que de cada afio se
esteriorice menos, todavía
quedan algunas ancestrales
costumbres, casi rituales
que, pese al pobre ambiente
callejero y oficial, pese a la
externa aparente frialdad de
la gente ante estas fechas na-
videfias, queremos creer que
en el fondo de muchos cora-
zones, todavía brota algo de
Navidad.

JOAN PAYERAS LLULL
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UNA ALENADA
D'OPTIMISME

El pasat 30 de Desembre, quasi a la fita justa d'un any

nou, el President Albert í convocà una roda de premsa amb
tots els mitjans informatius de les tres illes per tal de ex-

plicar i comentar la política duita a terme pel Consell.

"SA POBLA" també hi va esser present. Dins aquest co-

mentari tractarem de donar a coneixer un resum de lo que
foren quasi tres hores d'amistosa conversa, a les quals en-

cara hi hem d'afegir les del esplèndid dinar que posa tanca-

dura d'or a aquesta Ilarguisima trobada.

Roda de premsa amb el President del Consell,

Jeroni Albertí

El president es mostrà en
tot moment segur de si ma-
teix i raonadament optimis-

ta. I això que els temes més
conflictius que configuren el

dificil moment politic ac-
tual no quedaren penjats al
sostre, com les sobrassades,
sinó que sortiren a llum ben
rebents des de el primer mo-
ment. Qualque comentarista

politic mallorquí ha fet veu-
re, crec que amb encert, que
el tipus de roda de premsa
que avui comentam fou
d'una altària sencillament
magnífica.

El tema central, es clar,
fou tot el referent al mo-
ment autónomic i, dins ell

tot l'espinos asumpte de la
paritat o la proporcionalitat.
El senyor Albert( no volgue

entrar a valorar cap de les
dues opcions a les que califi-
cà de distintes, però, aixi-

mateix va dir que la formula

paritaria, tal i com la va
presentar UCD, potser siga

l'unica que garantitzi que
cap illà tendrà preponderan-
cia damunt les altres.

El futur estatut

El President, en veritat,
parlava amb entusiame i se-

guretat del futur Estatut. Va
explicar que molta gent cau
en l'error de que aquest no-
més vendrà a ratificar les
institucions que ja ara te-
nim. ldò, segons ell, no es
aix ja que després d'aprovat

l'Estatut " tot serà dife-
rent". Referent a la posibili-
tat d'una desenganxada del
PSOE del procés autonomic,
el President va reiterar la se-

va esperança amb una autèn-
tica i sincera voluntat de

dialeg de totes les forçes
politiques balears.

Pel que fà referència al
tan malmenat "desencant de
la gent enfront de la política
i més concretament de l'au-
tonomia "El senyor Presi-
dent es và mostrar, una ve-

gada més, optimista: "El

Consell ha fet moltes coses
bones i durant el 81 aspiram
a que el ciutadà del carrer
pugui veritablemente arribar
a coneixer tot el que estam

fent". Segons les seves pa-
raules, el problema es més
de manca de canals de co-
municació entre el poble i
les institucions, que de altre

cosa.

La nova seu del Consell

El President Albert( parlà

també de la nova seu del
Consell, I 'antic edifici del
consolat de la Mar. Manifes-
tà no tenir gens ni mica de
por a les crítiques que l'hi
han fetes amb el sentit de

que s'havien gastat molts de
milions amb les obres de res-

tauració: "Nosaltres en ani-
rem quan vulgui els ciuta-
dans i el que restarà serà una
gran Obra que ja es Patrimó-
ni de tots els mallorquins".

Cal afegir que, després del
dinar, el President acom-

panyà a tots els informadors

a visitar aquestes noves
obres.

Referint al tema de la
bandera, el President indicà
que el seu partit no ha in-
tentat en cap moment "tirar

pel camí d'enmig" i que res-
taven oberts a qualsevol al-
ternativa que podés esser
bona per una majoria.

Per cert, i parlant de ma-
joria, fou quan "Lo Presi-
dent" es mostrà més expli-
cit. A la pregunta de perque

UCD no feia ús simplement

dels seus vots dins el Con-
sell, enlloc de tractar de tro-
bar sempre solucions con-
sensuades, el politic de Ba-
yalbufar va explicar que
sempre intentaríen arribar a

alternatives de raó, mitjan-
çant el dialeg ja que "No ens

votàren per galtetjar-mos
cada dia amb I 'oposició".
Saben a on volem anar i crec
que hi anam, no importa
massa si per un camí o l'al-

tre". No ens agrada gens ni
mica haver-mos d'imposar

per la força de la nostra ma-
joria, tal i com fan
cada dia a molts d'Ajunta-
ments" acabà per dir el
senyor President.

Amb una paraula, una
trobada molt profitosa pel
que tengué d'oberta i cons-
tructiva. Els informadors no
estam massa acostumats a la
seguretat i l'optimisme que
vessàva al senyor Albertí,
per això, en veritat, fou com
una bufanda d'aire fresc.

EMBAT
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CABALGATA DE REYES:
POBREZA Y FRIALDAD

A altres pobles,per exemple a Manacor,

tenen uns Reis dignes,A Sa Pobla 	

Este ario, la crisis se ha
notado especialmente en la
cabalgata de Reyes. Sus Ma-
jestades sin duda se hablin
impuesto a si mismos un
ahorro de combustible ya
que, si anteriormente llega-
ban montados en 3 tractores
ahora lo hicieron en uno so-
lo, los tres juntos pero no
revueltos.

Pero esto sería lo de
menos. Lo realmente lamen-
table es el idem estado de
los ropajes y los pertrechos.
Todo rancio, apolillado, del
año de la pera. Pareció co-
mo si los Reyes Magos hu-
bieran tenido que pasar for-
zosamente por el Estrecho
de Ormuz y allí los hubiera
pillado el fragor de una ba-
talla irano-iraquí.

Bromas, aparte, cree-
mos que nuestro pueblo me-
rece algo mãs. En arios ante-

riores la organización habia
corrido a cargo del Club Es-
portiu Sa Pobla. Con la
misma carencia de medios,
pero con un esfuerzo del
Club Esportiu Sa Pobla. Con
la misma carencia de me-
dios, pero con un esfuerzo
evidente, la cosa era pasable.
Los Reyes 80, a cargo de la
Comisión de Cultura, han
sido de pena.

Es hora de nuevos pro-
yectos. El Ayuntamiento
debe dotar a esta Fiesta de
un presupuesto digno sean
quienes sean sus organizado-
res. En otras poblaciones,
con menos cenas oficiales y
menos agasajos tienen unas
lucídas cabalgatas, para
mantener la ilusión de los
pequerios y reaviviar un po-
co la de los mayores. No
para provocarles la risa o el
sarcasmo.

RAYCji
Peluquería Caballeros

TRATAMIENTOS (APILARES

Bones festes!

C/. Montaria, 22 SA POBLA



TALLER ASISTENCIAL N. ° 5.251

Mayor, 54

Tel. 54 06 22

Carretera de Inca, s/n.

Tel. 54 09 88

SA POBLA
(Mallorca)

APROVECHE LA OCASION

DE PROBAR

LOS MODELOS DIESELS,

RITMO Y

131 - SOFIM

Un mortal accidente en
el que perdió la vida una ni-
ña de trece ahos ocurrió
a las nueve de la mahana de
ayer en el km. 48100 de la
carretera de Pollença a Alcu-
dia.

El suceso ocurrió cuan-
do el turismo Seat 124,
PM-3, 126 - G, conducido
por Sebastián Bennasar Se-
gui de 44 arios, ciculaba en
dirección a la carretera de
Palma. Colisionó frontal-
mente contra el camión
Ebro, OM - 0, 137 - A, con-
ducido por Ramón Bover
Mas, con carga de bombo-
nas de butano que queda-
ron desparramadas por el

suelo.
La niha Juarla Maria

Bennasar murió, hija del
conductor, herido de gra-
vedad.

El Seat quedó inservi-
ble, el camión tiene desper-
fectos de consideración. El
conductor salió ileso del
percance.

Se desconocen las cau-
sas que lo hayan podido
motivar aunque en esta
zona no es la primera vez
que ocurren desgracias si-
milares.

La niha fallecida era
acompahada a la escuela
por su padre cuando ocu-
rrió el tr4ico y fatal suceso.

/26 aquest poble

EN LA CARRETERA DE POLLENSA
AL CHOCAR UN TURISMO CONTRA
UN CAMION

PINTURAS
flriart:ni

lecokidó?.-

Papel, moqueta y pintura

Felices fiestas
de San Antonio

Luna, 110-A. Tel 54 05 37 SA POBLA
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Sr. Director de la revista
Sa Pobla"

Li prec publiqui aquèsta
carta. Gràcies anticipades.

EL CAMI DE L'ALBU-
FERA

Per la carretera de S'Al-
bufera, dins el nostre terme
municipal, a lo llarg de tot
l'any, son moltíssims els pa-
gesos o conradors de les te-

rres de vora la carretera, que

amb una total despreocupa-
ció fan els munts de les ma-

les herbes dins les cunetes.
Així, en temps de pluges
fortes, aquestes herbes son
arrossegades per la barrum-

bada i embossant el curs de

l'aigua, s'escampen aquestes

aigües per totes les marjals

mes baixes, omplintles no

només d'aigua, que fa que
els fruits se prodeixin, sino
també de les llavors accumu-
lades de tots els munts
d'herba.

No vos pareix que les
desgràcies que, sense cercar-
les, mos amanaçen mos
compareixen de tots els
llocs, ja mos basten? I enca-

ra nosaltres mateixos, po-
quent-les evitar n'hem de
provocar?. No es just. De-
man a tots els que amb la se-
va conducta fan que això
succeesque, procurin esme-

nar-se.

El fet que la carretera de
S'Albufera servesqui de
torrent, es un tema tan de-
sesperant que una vegada
mes, vull, alçar la veu per
cridar amb tota la meva for-

ça, a les autoritats compe-

tents, que deixin de discutir
en . el Consistori es seves
breguetes i d'una vegada, ja
que segons diven, està apro-
vat a un "PLENO", enfilin
l'agulla i resolguin aquesta
questió. I després que parlin
de posar llum al poliespor-
tiu, de conservar molins i sí-
nies. . .

Record que el dia 12
d'Octubre, fa 5 ó 6 anys, va
fer una ploguda molt forta i
jo em trobava al meu hort,
quant una parella de turistes
que parlava un poc de caste-
Ilà, tots arromangats i bruts
de fang, s'aturaren i feren

un comentari que ve a

"cuento", i que vos diré:
Nosaltres a Holanda, de tro-
ços de la mar, feim jardins; i
vosaltres, que teniu terres de
jardí, estau fent bassiots. No
ho entenem. . Hem vingut

a veure el vostre poble, Sa

Pobla, i trobam que es her-
mos, te joies: un camp d'es-
ports maravellos, un Museu,

uns monuments, una Plaça

espaiosa i agradable, etc, pe-
ro es com una dona guapa i

enjoiada que du els peus
despullats i bruts. . . es una
llàstima que dona tristor al
cor. No sabeu el que teniu,
diqueren.

Es trist que nosaltres que
som poblers i que bravejam
de tenir la millor horta i el
rebost de Mallorca, no fa-
cem l'imposible per sentir-
mos solidaris. Pareix que
perque els perjudicats no

som tots els pagesos, to-
thom se desenten de dit
problema. No pot esser, que

si Sa Pobla es aquest rebost,
comportem que una part

d'ell se trobi així; per altre

part, si, per sort o desgràcia,
el Turisme es el gran consu-
midor dels nostres produc-
tes, també, tenir el horts

cuidats amb els camins ade-
cuats, podria fer que aquests

turistes venguessen a visitar-
tarmos, i amb consecuencia
aidassen a la nostra econo-
mia. Pero si per venir a veu-
rels s'han d'arromengar es
segur que es feran la punye-
ta de nosaltres.

Pens que, una vegada

més, la meva veu, no serà

escoltada i que l'any que ve
en aquest temps estarem
igual; inclús es probable que
al temps de les properes
eleccions, aquest tema, sigua
cavall de batalla d'algun Par-
tir Politic. Però, aixi i tot, al
manco aquesta i les demés
cartes obertes que s'han pu-
blicat damunt el mateix te-
ma, serviran perque els elec-
tors no es fiin de les parau-
les, que, els "politics" del
meu poble empleen per en-

gatussarmos, i per tant esti-
guin mes alerta a l'hora de

votar. EL DE SEMPRE
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SINDICAT FORA

Per qué Sindicat Forà? Senzillament, perque crec que
aqui i ara es necessari ressucitar un sindicat forà. Es a dir,
una cambra on es puguin reunir, encara que nomé sigui
anualment i sense cap casta de competències - ni legislati-
ves ni executives, cap - tots els ajuntaments de la part
forana de Mallorca. Perque aquest es l'únic sistema que
permetria aixecar una veu forta, una veu de pes, la veu

dels forans.
No vull aqui - ni estic tan foll ni son tan bambol - pre-

tendre que tornin les revoltes foranes. Els temps han can-
viat. Ja no son necessàries les revoltes, però si que ho son
les veus. I, avui, parlem clar, hi ha una certa forma d'ésser,
una certa forma de pensar i de viure que només la trobam
a la ruralia i , per extensió, a les contrades de la nostra Part
Forna. Per a sentir aquesta veu ¿que millor que un Sindi-
cat Forà?.

Anualment podria tenir lloc el que avui es diu un Con-
grés, un Encontre o, senzillament, una trobada. Sense ex-
clusió de ningú, ni sols sense Ciutat, sino tothom per un

igual, tothom amb la mateixa força. Tots els pobles amb
llibertat per a discutir de tú a tú amb els veinats i per da-
munt tot, amb el cap gros palmesà.

Seria como una festa. Una festa gran. Un moment per a
fer públics els grans propósits, en el que els ajuntaments
forans haurien d'esser el protagonistes. ¿Per qué no un
nou Sindicat Forâ?.

S. VERD
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LA ADMINISTRACION FRENTE A
LAS COOPERATIVAS

d)orqué existen las Coo-

perativas? K;rué papel tie-

nen encomendado las Coo-

perativas? i.Cómo potencia

la administración a las Coo-

perativas?.

Estas son las preguntas

que nos hacemos todos los

días, muchas veces sin hallar

una respuesta concreta,

pues bien, según mi modes-

to entender y por la poca

experiencia que llevo en este

mundillo del cooperati-

vismo que tantos y buenos

ratos me ha dado solamente

al pensar en el fruto conse-

guido por unos seriores que

han visto el resultado obte-

nido después de no peque-

rios esfuerzos:

Recuerdo que en una

conferencia de formación

cooperativista, el conferen-

ciante tuvo que subir la me-

sa al estrado, para lo cual se

levantaron dos seriores del

público, y entre los tres su-

bieron la citada mesa, y el

conferenciante pudo empe-

zar su cometido, y empezó

diciendo "Si seriores, ahora

hemos formado una Coope-

rativa, porque por esto exis-

ten las Cooperativas,.por la

necesidad que hemos tenido

de unir nuestras fuerzas para

subir la mesa, ya que ningu-

no de los tres lo hubiera

conseguido de actuar cada

uno por su cuenta". Cu.n-

ta razón tenía el conferen-

ciante, y el tiempo se la da

cada día rns. sería de

los aún castigados payeses,

si cada uno comercializara

sus productos por su cuen-

ta?: serían la presa facil que

se vería cada dia acosada

por una manada de lobos

que luego se repartirían el

botín.

De ah( nos sale el papel

que tienen encomendado las

Cooperativas, no es ni mãs

ni menos que una conse-
cuencia de lo expuesto ante-

riormente, con la particula-

ridad que estos esfuerzos,

tienen que transtormarse en

resul tados económicos.

El papel que ha jugado la

administración para con las

Cooperativas, hasta ahora

yo diría que no se ha lucido

demasiado, había muchos

intereses creados en nuestro

país que impeckan una ver-

dadera expansión del tantas

veces manoseado movimien-

to cooperativo. Yo com-

prendo que los enterados de

la potencia que podría desa-

rrollar la unión de todo el

agro espatiol, le temían e in-

teresaba que esta podencia

permaneciera inactiva. !Pen-

sad! dijo aquel mismo con-

ferenciante que un 60 o/o

del ahorro espariol, pertene-

ce a los agricultores, lo que

quiere decir que indirecta-

mente financiis la construc-

ción de cualquir fbrica que

disfrute de un crédito ban-

cario, con el citado 60 o/o.

Ni que decir tiene que un

acuerdo a nivel nacional de

disponer de todos vuestros

ahorros, supondría la sus-

pensión de pagos de un 95

o/o de los bancos espar5oles.

Si bien• hay que recono-

cer también el positivo apo-

yo que ultimamente ha sido

prestado por la administra-

ción a la COOPERATIVA

AGRICOLA POBLENSE, la

cual una vez admitida como

miembro de la A P A, se ha

visto favorecida con unas

subvenciones nada despre-

ciables de cuarenta y tantos

•millones de pesetas en los

tres próximos arios. Con

muy buen criterio ha obra-

do la administración al con-

cender unas ventajas a las

Cooperativas que comercia-

licen la mayoria del produc-

to subvencionado, por

cuanto de esta forma pro-

mociona aderns de la unión

de los agricultores, la

UNION DE COOPERATI-

VAS.

Francesc Berga
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LA ENTREVISTA IMPOSIBLE

En una reciente edición de SA POBLA ofreciamos a
nuestros lectores un amplio reportaje en torno a la pro-
blem&ica del trézfico en Sa Pobla (ver Sa Pobla núm 3:
"Trézfico: el caos nuestro de cada día" ), que queríamos
completar con una amplia entrevista al responsable mu-
nicipal de Circulación y Transportes, el concejal Martí
Quetglas, presidente de la comisión municipal citada.

Tras diversos aplazamientos por parte del cóncejal
de la conversación, éste solicitó un cuestionario, que le
fue preparado y entregado con antelación suficiente para
que sus declaraciones tuvieran cabida en este número. En
el momento de cerrar la edición, el concejal Martí Quet-
glas, comunicaba a esta redacción que no iba a contestar
al cuestionario, ni por escrito, ni de manera alguna.

Razón por la que no podemos ofrecer a nuestros lec-
tores la entrevista que hubiera venido a completar la in-
formación ofrecida en su día en torno a a tema tan polé-
mico como éste. El concejal prefiere guardar para sí la
infornzación de su departamento, sin que trascienda nada
en absoluto a quienes han de ser los protagonistas de su
gestión, gestión por otra parte que deberemos seguir
valorando en función de lo que veamos, no de la infor-
mación que Martí Quetglas no nos quiso facilitar.

EL RELLOTGE IMPUDIC

Per cumplidors de la llei
que no quedi la cosa. La
carrosser(a d'un camió pot
esser considerada "escom-
bros"? Vataçi la questió.
Perque brutor el que es pot
dir brutor no n'hi ha gaire
dins el solar. Pero el "Iletre-
ro" no parla per res de des-

pulles de vehicles automò-
bils. Hem de quedar clars.
iPer casa nostra massa curo-
sos no som amb tot el que
fà referència a la llei i l'or-
dre!

El que pasa es que ni ha
que no especifiquen res.

Tal com podem veure a
la fotografia, degut a l'es-
pantosa ventada de la darre-
ra setmana de l'any, volàren
les busques del rellotge de la
Sala i el poble, de mode ofi-
cial, es clar, va restà sense
hora. El nostre particular
"Figuera", que data de l'any
1863, va romandre impudi-
cament despullat, mostrant
la seva blanca nuesa, com de
fadrinarda.

El fet inevitable, es clar,
no tendría més importància
que l'anecelètica si no fos
que en bon dissabte dels
reis, i amb un empostissat
manllevat a un pintor, (La
Brigada d'Obres de l'Ajunta-
ment no en tenia cap de tan
alt) a toda presa es posaren
a arreglar el rellotge en cues-

tió.
Tanta eficàcia extranyà

a més d'un. Aquesta pressa
en resoldre els desgavells no
es massa habitual per les
nostres contrades. I ara que
seria ver per un pic allò
d'any nou vida nova?;. La
pregunta surava per més de
dos caparrins que no sorti-
ren del seu petit estorament.

La resposta la tengue-
rem a cau de migdia. Qualcu
havia vist el nostro fotograf
enfocar la seva camara de
cap el rellotge nu i havia do-
nat ordres que ¡com fos! a-
quest havia d'estar arreglat
"en sortir sa revista".

;Ai cuart poder i que
ho ets de poder!

Fins i tot a Sa Pobla.
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L'AMO EN BIEL "CAUVO" (y II)   

EL DARRER INDIOTER
DE MALLORCA 

"A canostra menjavem
molts de fideu. Fideus amb
faves i faves amb fideus. I

molta de col, tuadéu!. Veu-

ràs, es primer dia mamare
cuinava faves i mos les men-
javem amd dues sopes da-
vall. Es segon dia, faves amb
fideus. I si en sobraven, de
faves, per l'endemà eren ben

bones. Es fideus un poc in-

flats, però ben bones. I plat

únic, res de darreria, cà!,

plat únic. . sí, i gracis si

n'hi havia, sí...".
.- "I. . •. "revivadeu",

Biel, moltes "trescalesme-
nes" i molta de feina i cap

dobler ni un. I sempra ha es-

tat això, tu, que qui té do-

blers, vola, i qui no en té,
redola, eh?. i això ha estat
sempre, sí".

"M'en record d'un any
que vaig fer ses messes a Son
Vanrell, allò des Compte; i a

Son Ferragut. . i a Son
Fiol. . , . i he fetes més

messes que la gran puta,
jo...".

"Bé, llavors, quan em
vaig casar, encara que esti-

guessim lambé a foravila, ja
varem llogar una casa a Si-
neu. I vaig seguir conrant lo
nostro. I qualque cosa més.

Però no vaig deixar d'anar a
jornal. No "Seguros"?. Pe-

sa!. Si estave bó, feies feina
i cobraves; i si no, fora, cops
pes morros... , bots a sa Ilu-

na, tu...!!".
.- "I quan va haver acaba-

da sa guerra, va ser quan em
vaig posar a fer d'indioter.
Hi vaig fer 26 anys d'indio-
ter, jo. Resulta, calla

veureu, resulta que jo sem-
pra n'havia tenguts d'in-

diots. I m'agradaven. Era

una feina que m'agradava.
La sabia fer; no era feixuga.
. , i m'agradava. De menut,
jo, ja n'hi havia a canostra
d'indiots. Però, llavors, des-

prés de sa guerra vaig veure

s'assumpte i vaig dir: Per
aquí anam, au, tot dret!. I
m'hi vaig abocar, Els com-

prava a 9 peces o a pesseta

cada un, petits, i els venia a
duro o a 18 reals un poc
més grossets. Alerta, segons

lo bons que aren. Havien de
ser molt bons per vendre-los

a duro. 1 Això era el 40, 42,
45... , per aquí...".

.- "1 més tard, vaig trobar
que no retia. Varen passar
ets anys i els venia a 6 pesse-
tes e• 22 reals, o això, i vaig
dir: no ret es joc!. 1 em vaig
posar a fer-los grossos. Em

vaig posar a aguntar-los fins
a Nadal i fer-los grossos."

"Lo que més m'agrada-
va era vendre-los d'en un en
un, perquè així coneixia i
tractava amb molta de gent,
m'entens...?".

"Llavors, surar ets in-

diots era molt diferent que

ara. Com que no hi havia
"piensos", els surava alb llet

de cabra..., tenia quatre ca-

bres i feia una mescladissa
de llet de cabra (només n'hi
posava un .poquet, m'en-
tens?), i aigo. I, dic, feia una
ensegonada amb llet de ca-
bra, i aigo, i pa dur, i farina

de faves, i segó..., i qualque
ou dubtós. . , els feia com
un pancuit, m'entens?, i ti-
ra!. I es feien ben bons. No
són tan bons ara, no!".

". Uns indiots que feien
mirera"

.- "1 després, quan ja eren
un poc més grossets, au, a

pasturar pes camp fora do-
nar-los res més. i es feien
uns indiots que feien mire-

ra".

"En acostar-se Nadal,
per engreixar-los un poc
més, feiem una bollida de
patates i figues segues, fari-

na de faves i farina d'ordi. I
anaven més lluents que la
plata, ells. També els escova-
vem. Escovar-los era tallar-
los sa cova, vaja, que parei-
xer pardal, tu. No ho sabies

que ets indiots s'escovaven?.
Idò sí. Si putes. Ets indiots,
si els escoves, tornen més
grassos i "curros". Els esco-

vavem dues vegades. Cada

dos mesos els tallavem sa
coa. I ho feiem venir bé de
qué, sa darrera escovada fos

dos mesos abans de Nadal.

Una coa d'indiot per esser

"guapa", ha de tenir dos

mesos en clau. En primera
perquè són més presenta-
dors i en segona perquè en-

greixen més. Sí fotre, n'hi
ha moltde biaix, d'escovar-
los o no . !".

"Ets indiots, es darrers
anys, ja els vaig mal-vendre,
allà, damunt La Rambla.
Perqué, mira, va passar una
cosa, té que et resulta que es
mercat es va llevar de ses

"Avenides". I llavors que,

es jovent, que de vegades

sou com a cagallàtimes, vol-

tros, que ja no anava d'això

de matar-los i plomar-los...
I els compraven congelats,

au, quines pardalades... !!!

I així fins a vuit fols més.
Paraula de pagés!.

Biel Florit Ferrer
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El Poblense, visto por uno de sus protagonistas

SERRA FERRER: "NO PODEMOS
RASGARNOS LAS VESTIDURAS"

La derrota encajada por el Poblense en su propio feu-
do, frente al Murense, ademís de la lógica sorpresa fut-
bolística, ha hecho brotar el nerviosismo y hasta la preo-
cupación - casi la desconfianza - en ciertos sectores de la
aficción y de la propia directiva del club "pobler". Noso-
tros, sincera y objetivamente, no creemos que sea para
tanto, méxime si tenemos en cuenta el màs que positivo
balance que a lo largo de todo lo que Ilevamos disputado
de la presente liga arrojan los resultados. Pero el fútbol es
así y la afición así de exigente.

Por lo dems es tam-
bién, futbolísticamente, ló-
gico que gran parte de las
crfticas hayan recaído sobre
el 1.ximo responsable del
conjunto blau-grana, su jo-
ven entrenador, Lorenso Se-
rra Ferrer, con quien, preci-
samente queremos comentar
sobre lo acontecido y sobre
las consecuencias futuras de
dicho resultado.

- Sí, desde luego, el re-
sultado que se dió frente al
Murense es ilógico y casi hu-
millante, pero entra dentro
de ese deporte tan comple-
jo y a la vez ilógico que es
el fútbol, nos diría Serra Fe-
rrer. "Pero - sigue - no po-
demos rasgarnos las vestitu-
ras. Ante este encuentro tal
vez les faltó a mis jugadores
la debida mentalización de
que no se trataba de un en-
cuentro cualquiera de cam-
po propio, ya que en el mis-
mo jugaba decididamente el
factor rivalidad y el hecho, a
tener en cuenta, que en el
Murense se alineaban seis ju-
gadores que en temporadas
anteriores habían defendido
los colores del Poblense,
mandados por un entrena-
dor que conoce nuestro fút-
bol, aden- s Ilegado al equi-
po hacía tan solo una sema-
na y con muchas ganas de

corregir defectos en el equi-
po".

El Murense, buena plantilla

aún con todo,
consideras que el Murense es
equipo para vencer y golear
al Poblense a domicilio?

- Que el Murense dispo-
ne de una buena plantilla no
es hacer ningún descubri-
miento. Una plantilla que
tal vez hasta el momento no
había dado la medida de sus
posibilidadeS, sin que con
ello quiera decir que sea un
equipo como para endosar-
nos tan severa derrota, pero
se trata de un conjunto que
tiene que desemperiar un
digno papel en la presente
liga.

- 6. Cual ha sido la reac-
ción de la plantilla después
de tan adverso resultado?

- No nos queda niís re-
medio que olvidarlo, pues
somos profesionales y debe-
mos mirar hacia adelante y
precisamente ahora con mu-
cha míts responsabilidad, ya
que se nos avecinan partidos
para poder demostrar que
realmente somos los mejo-
res.

Los jugadores saben
que hubo fallos, pero la
reacción ha sido positiva y

son conscientes de que un
handicap como este no pue-
de volver a producirse.

- Satisfecho en
generales de tu labor al fren-
te del Poblense?

- Pese a la gran desinlu-
sión por el resultado del pa-
sado domingo, en general es-
toy satisfecho de la trayec-
toria global de lo que lleva-
mos disputado de liga. A lo
largo de todas las salidas so-
lo hemos cedido un punto y
pese a que en casa las cosas
no han rodado todo lo bien

que sería de desear, ahí esta-
mos, comandando la clasifi-
cación y con bastantes pun-
tos de diferencia.

- 4Tiene el Poblense
mejor o peor equipo que la
temporada anterior?

- El equipo, indiscuti-
blemente no es el mismo.
Existen siete variantes y las
características son distintas,
positivas en su aspecto y al-
go màs negativas en otro.

JOAN PAYERAS
Foto: CERVERA
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Polita Gost

ESPORT I POLITICA

Monitora esportiva, se-

cretaria de les Juventuts
d'UCD, jove i carregada
d'idees i projectes, Polita

es la mare de la "dia-
da esportiva" que cada
dissabte reuneix a un bon
nombre de nins i nines de Sa
Pobla, i localitat al voltant.

" El curset començà a
primers de desembre, a ma-
nera de diada esportiva, or-
ganitzada pel Club Esportiu,

que es el que financia l'acti-
vitat. Hi venen nins de tots

el pobles, i representa una

alternativa a la manca de
diversions en que ens tro-
bam a Sa Pobla".

Per n'Apolita, el proble-

ma de I 'esport a Sa Pobla es

una questió de manca de

suports: "Sols el Club Es-
portiu es va preocupant de

fer qualque cosa. L'ajunta-
ment, a pesar d'haver dema-
nat en moltes ocasions que
ens adobin certes instala-
cions, ens fa el sord,. Ja l'es-
tiu passat tenguerem molts
de problemes per dur enda-
vant el curset de natació que
tant d'exit va tenir, i això
que només demanàvem
mitja piscina, a unes hores
que no se molestas a ningú..
. tot foren problemes, que
esperam se repetiran el pro-

per estiu, que amb una par-
ticipació molt nombrosa de
nins i joves"

L'experiencia dels Reis

Pocs dies abans de Sant

Antoni, Polita encara no

havia pensat si s'organitzaria

qualque activitat esportiva,

Sempre ho havia fet el Club
Esportiu i havia quedat una

cosa molt Iluida.
La feina esportiva la

combina Polita amb la poli-
tica, si be es cert que hi ha

una certa contradicció en el
fet de que una persona jove
es dediqui a la politica, quan

lo que esta de moda es
"passar" de tot. . . : '" Tal
contradicció no existeix,
perque pens que els joves no

passen de res quan se'ls hi
ofereix la possibilitat de de-
senvolupar tota una serie

d'activitats que aporten co-
ses noves als joves", i Polita

posa aiximateix de manifest

les dificultats que es troben
ara, amb els estudis: "molt

son fora, estudiant, i fins
que no tornen, es fa poca
cosa...

". . . i poca cosa es pot
fer sense doblers": Polita es
quixa fort de la manca de
suport que reben les Juven-
tuts del partit UCD: "festes
com les de Crestatx costen
molt, i si el partit no ens fa
costat, poca cosa podem fer;
a Sa Pobla sols hem rebut

suport economic de les Ju-

ventuts de UCD - regional
una vegada, i pus... "

per colaborar en el progra-
ma de festes, enc de fet no

hi tenia gaires esperances:
"L'experiencia dels Reis ha

estat desastrosa, els nins han
perdut l'il.lusió pels Reis,
tan pobre va ser la cavalca-

da, i això enguany que orga-
nitza la festa l'Ajuntament.
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FORA DE JOC

Van cayendo escayolas y esperemos que pronto nues-
tro deporte aficionado vaya recuperando a sus víctimas.
JOSE PORQUER, EMILIO COLLADO I MI MENDA an-
damos ya fuera del caparazón de yeso que durante largas
semanas ha venido curando nuestras lesiones. Ahora nos
toca algunas semanas de convalecencia o recuperación y
luego a coger de nuevo nuestro bartulos deportivos.

Mal comienzo de ario para el POBLENSE, batido, va-
puleado y casi humillado por el MURENSE de CELA. Del
MAGO CELA, cuyas MEIGAS GALEGAS le pronostica-
ron suerte y éxitos en su nueva etapa deportivo-profesio-
nal como entrenador. Lo que nunca perdonaremos los
"poblers" es que se desquitara tan a gusto frente a los co-
lores que le aferraron a esta tierra, donde, ademas de bue-
nas amistades, cultivo amores y recogió el fruto de su
to MANUEL.

Pero lo cortés no quita lo valiente y como buen amigo
te repito mi ENHORABUENA, LUIS y que sigan los
triunfos.

Otro ídolo caído y este en plena matiana de Reyes:
EL BAR MISS, fuertemente derrotado por el BAR SA
SINI, cosa que no me sorprende en demasía porque SA SI-
NI es uno de los conjuntos fuertes de este torneo de futbi-
to .

Y vuelvo al POBLENSE para decir que pese al fuerte
correctivo impuesto por el MURENSE y pese al resultado
que se dé en SANTA MARGARITA, partido aún no dis-
putado cuando redacto este "Fora de Joc", pese a todo
- repito - EL POBLENSE se ha proclamado con todos los

honores CAMPEON DE INVIERNO.

Lo que ahora hace falta es que los muchachos de SE-
RRA FERRER sigan con esa línea de regularidad que les
ha caracterizado durante toda la primera vuelta, - aun que
con algún que otro tropiezo lógico, vamos - y no se les es-
cape el título definitivo.

Mi entrartable ONOFRE PONS CAMPINS, el otro
comparlero de eauipo en el MARE NOSTRUM y colega
en las lineas informativas y ahora profesionales, pero
amigo siempre, ya es padre. Su ANTONIA dió a luz algo
prematuramente, pero sin mayores problemas, a un varón
dispuesto a dar continuidad a la dinastía de los CORMA.
Enhorabuena.

Y BON SAN ANTONI, cuya NOCHE BRUJA supon-
go querrcín saborear, aún que sólo de refilón, hasta los de-
portistcts mas disciplinados. No era para menos y un poco
de "bula" para la "bulla" no les hara mal.

TRIBULETE

Talleres
Servicio Venta   

CONCESIONARIO - INCA

SA POBLA
Felices fiestas
de San Antonio  

Te.: 54 05 39               



LANDER SERVICIO OFICIAL

AGRICULTOR!
Ahora tiene la oportunidad de cambiar su Tractor

o Motocultor, cualquiera que sea su marca y disponemos

de personal especializado en acoplar cualquiera que sean
los aperos con uno de nuestra gama.

Recuerde nuestra extensa gama de:

11110TDAZADAS, MOTOCULTORES
TRACTOBES

LANDER

Nuestro lema es:

SERVICIO - RECAMBIO Y GARANTIA

Pida información sin compromiso en

INDUSTRIAS

marimón, s.a.
Ruído, 2	 Tel. 54 09 93	 -	 SA POBLA

0 0
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Buutiqur

On el bon gust i la qualitat
són tradició i essència

General Franco, 22
APARCAMIENTO PROPIO

MANACOR   

TIENE EL HONOR DE PRESENTAR
A SU DISTINGUIDO PUBLICO

CREATIVIDAD Y CALIDAD

CARROCERIAS

A. CRESP1
CHAPA Y PINTURA

Dr. Gómez Ulla, 17 - Tel. 54 08 89 LA PUEBLA (Mallorca)

Bones festes de
St. Antoni

MUEBLES BAUZN



EL POBLENSE PERDIO SU
PRIMERA BATALLA, NO
LA GUERRA

Siempre se ha dicho

que ganar una batalla no su-

pone, ni mucho menos, ga-

nar una guerra. Ni al revés.

El Poblense, hasta el pasado

domingo dia 4 de enero

- primer domingo del nuevo

aiio - había salido invito de

cuantas batallas ligueras ha-

bía librado. Y fué en su pro-

pio feudo, durante muchos

domi ngos inexpugnables

fortaleza blau-grana, cuando

nuestro líder cayó derrota-

do y casi humillado ante un

Murense - eterno rival co-

marcal - que hasta aquella

fecha había desambulado

mas mal que bien por esta

liga balear de Tercera Divi-

sión. El resultado - 0 a 3 ! -

que al final del encuentro

serialaba el marcador fue la

gran sorpresa de la jornada,

sorpresa hasta para los pro-

pios vencedores de la, para
el los, gloriosa gesta.

Lo ocurrido que no de-

ja de ser una de esas cosas

lógicas del ilógico deporte

del balompié, supuso algo

mas que una victoria o una

derrota para el Muro y Sa

Pobla. Para los vencedores,
la victoria del modesto so-

bre el encopetado y fuerte

gigante. Para los derrotados,

la humillación. Para otros la

revancha de unos mucha-

chos bajo cuya camiseta
blanquiazul corre sangre

blau-grana, cual es el caso de

los Sánchez, Antón, Martín

Amer, Moranta, Moreno,

Duran y del propio Cela que

desde el banquillo los man-

daba. Unos jugadores que
frente a sus antiguos colores

quisieron demostrar su valia

hasta derrotarlos, puede que

alegres y compugidos a la
vez.

Una batalla perdida por

el Poblense - la primera- que

no debe bastar para que se

pierda la guerra hacia el ti-

tulo o el ascenso y que tam-

poco sera suficiente para

que el Murense la gane. To-

do quedara, seguramente, en

una simple anécdota futbo-

lística a ariadir al historial
de cada club. Una anécdota,

sin embargo, de mucha reso-

nancia en nuestro futbol ba-

lear y que como tal no que-

remos dejar de reserlar.

JOAN PAYERAS
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Luis Cela

"PLANTEAMOS
BIEN EL PARTIDO
Y LAS COSAS
SALIERON BIEN"

La otra cara de la mo-
neda, la cara alegre y triun-
fante nos la ofrece en esta
ocasión, Luis Cela. No es
para menos, ya que en dos
jornadas al frente del Mu-
rense como entrenador, su
equipo ha sumado cuatro
positivos y los dos últimos
presisamente sobre el invic-
to líder.

Luis Cela, gallego de
nacimiento, pobler de cora-
zón, que llegó aquí hace
diez arios corriendo una mas
de las aventuras futbolísti-
cas que suelen correr mu-
chos jugadores, a sus actua-
les 34 arios parece dispuesto
a dejar el fútbol activo y
buscar dentro del mismo de-
porte otras emociones u
ocupaciones profesionales.
La de hacerse cargo del Mu-
rense como entrenador fue
una oportunidad que ni si-
quiera se había planteado y
sus primeros pasos como tal
no pueden ser mas triunfan-
tes. Pero pese a todo, ni se
siente orgulloso en dema-
sía ni triunfalista en exceso,
porque es consciente que el
fútbol proporciona mas re-
veses y amarguras que satis-
facciones. Después de estos
primeros éxitos se siente
simplemente satisfecho y
muy ilusionado.

Efectivamente - nos
dijo Cela - lo de hacerme
cargo del Murense como en-
trenador me vino algo de
sorpresa y creo que es pre-
maturo plantearme si segui-
ré en ello como profesión.
Todavía estoy aprendiendo,
si bien con estos comienzos

tan positivos estoy muy ilu-
sionado.

UNA GRAN ALEGRIA
PROFESIONAL

- Qué supuso para tí
batir al Poblense?

- Profesionalmente una
gran alegría, mas que por la
victoria en sí, por lo que
ello ha de influir sobre la
moral de mis jugadores de
cara a nuestro futuro en la
competición.

- è,Fue una victoria tra-
bajada o pura casualidad?

- Como sabes, en todos
los partidos existe un plan-
teamiento previo que puede
resultar acertado o no tanto.
Aquí en Sa Pobla, plantea-
mos bien el encuentro y to-
do salió bien para nosostros
que, ademas, salimos a jugar
con muchas ganas de ganar.
De todas formas el éxito en
gran parte corresponde a los
jugadores, en cuya propia
inspiración en el campo me
gusta confiar.

UNA NUEVA EMOCION

- è,Qué tal te sientes en
esta nueva faceta deportiva?

- Por el momento me
esta robando muchas horas
de suerio, pero se vive una
nueva emoción y es una ex-
periencia mas en la vida de
un deportista.

Pues que estas nuevas
emociones te sean, amigo
Cela, tan agradables en el fu-
turo como te han resultado
ahora.

J. PAYERAS
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El Poblense

CAMPEON DE INVIERNO

Finalizado, el pasado
domingo, la primera vuelta
de la liga, el Poblense se ha
proclamado por méritos
propios, CAMPEON DE
INVIERNO con clara venta-
ja sobre su inmediato segui-

dor el Constancia y con un

bagaje de triunfos, fruto de

una trayectoria algo mas
que regular y que, paradogi-

camente, ha estado basada
en los excelentes resultados
conseguidos fuera de su pro-

pio feudo. Un titulo - sim-

bolico, desde luego - que so-

lamente se ha visto empafía-

do por la derrota encajada

frente al Murense y que le
priva al conjunto de Serra
Ferrer haber Ilegado al final

de la primera vuelta comple-
tamente invicto.

La empresa no ha sido
facil, porque al Poblense no

se le ha regalado nada. Todo
ha tenido que lucharse gol a
gol, partido a partido, pero

con un indiscutible pundo-
nor y entusiasmo que en
muchas ocasiones ha tenido
que imponerse a la técnica.

La mitad del camino

que conduce a la meta del

titulo definitivo esta ya
recorrido. Recorrer la otra
mitad tal vez resulte aún
mas angosto y dificultoso,
pero todo se andara feliz si
se sigue con el mismo entu-

siasmo, entrega y deportivi-
dad que hasta el momento
han caracterizado al equipo.
No vale dormirse sobre los
laureles.

PINTADO DE
AUTOMOVI LES

ROTULACION

Els hi desitja Bones Festes de St. Antoni
Comercio, 50 - Tel. 54 09 38 SA POBLA (Mallorca)



R I E GO POR ASPERSION
BOMBA S SUMERGIBLES
GRUPOS ELECTROGENOS

INSTALACIONES ELECTRICAS
E HIDRAULICAS •••

AUT. POR LA DELEG. DE INDUSTRIA CON LOS N. 0 358 y 730

Distribuidor Oficial AISCONDEL (Tuberia ASADUR)

Comercio, 40 - Tel. 54 05 01
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Les desea Felices Fiestas de St. Antoni



Formación del Bar Deportiu
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Margaritense, 1 - Poblense, 3

LOS "MARGALIDANS", BORRADOS
DEL CAMPO

Sobre el barrizal de
S'Estanyol, el Poblense se
sacó la venenosa espina que
le había clavado el Murense
ocho días atras y el Margari-
tense pagó los platos rotos
con una derrota que no da
lugar a discusión ni polémi-
ca alguna. Fue otro de los
buenos partidos disputados
por el Poblense en campo
ajeno, a lo campeón. Tres
preciosos goles de Franch,
Rosselló - ariorada y feliz
reaparición y Miguelito,
ante lo que poco pudo ha-

cer Jerónimo para evitarlos
sentenciarían esta nueva y
contundente victoria blau-
grana, conseguida precisa-
mente en unos momentos si-
cológícos para que el Po-
blense se presente el próxi-
mo domingo en el Nou
Camp de Inca con moral de
1 (cler dispuesto a, cuando
menos, recuperar el primer
negativo que le endoso el
Constancia en el primer en-
cuentro de liga.

El marcador, en Santa
Margarita, no podía ser mas

expresivo hasta a unos po-
cos minutos del final del
encuentro en que el delante-
ro centro local Carmelo per-
foró por única vez la meta
de Gost, logrando así el Ila-
mado gol del honor para su
equipo. Este mismo jugador,
después de la consecución
del tanto, protagonizaría la
casi única nota discordante
y antideportiva dirigiéndose
al público y mas concreta-
mente a un sector de segui-
dores "poblers" con adema-
nes un tanto provocativos y

al finalizar el encuentro
reincidiria de nuevo antide-
portivamente arrojando un
puriado de barro a un es-
pectador de Sa Pobla.

Por lo demas y pese al
insistente caserismo del co-
legiado serior Herrero, el en-
cuentro discurrió dentro de
unos destacables cauces de
deportividad, lucha y pun-
donor por parte de los dos
equipos, pese a la rivalidad
comarcal.

J .P.L1.

I Torneo de Futbito

AUMENTAN LAS POSIBILIDADES
PARA EL MARE NOSTRUM

Los resultados registra-
dos en las dos últimas jorna-
das han hecho variar consi-
rablemente las posibilidades
que a lo largo de la compe-
tición se habían apuntado,
casi por un igual el Casr,
Miss, Mare Nostrum y
C.A.P. Club Esportiu. La se-
vera derrota encajada por el
Casa Miss, frente al potente
Bar Sa Sini, ha descolgado a
los verdiblancos del liderato
que pasan a ocupar la terce-
ra posición, cediendo la ca-
beza de la tabla a la C.A.P.
seguido del Mare Nostrum,
si bien estos cuentan con
un partido menos que lógi-
camente han de ganar frente
al modesto Bar Deportiu.

Así, actualmente, las
mayores posibilidades son
para los aseguradores que
precisamente en la última
jornada habran de enfrentar-
se a su mas directos rivales,
los cooperativistas. Todo
ello si durante estas próxi-
mas jornadas no salta alguna
que otra sorpresa que puede
situar a Sa Sini en unas con-
diciones óptimas para aspi-
rar a uno de los primeros

puestos.
Nada esta decidido to-

davía y la emoción vuelve
a ser protagonista delt tor-
neo. Un interesante torneo
que tan sólo el fuerte frío
nocturno que azota la can-
cha del Poliesportivo Muni-
cipal le ha restado ambiente
en las gradas.

JOAN
Foto: CERVERA

I CAMPEONATO FUTBITO SA POBLA
9a JORNADA

Mare Nostrum - 2
Gran Penya Poblera - 1

Club Sportiu
La Graciosa -	 Bar Casa MissaplazadoLa Pefia Artistica -

Bar Sa Sini

J.
9
9
9

G.
7
7
6

CLASIFICACION

E. P.	 GF.	 GC.
1	 1	 26	 15
0 2	 36	 22
2	 1	 30	 12

PTOS
15
14
14

Bar Deportiu - 3 Mare Nostrum 8 7 0 1 24 14
Cons. Rosselló - 0 Blaus Granas 9 4 2' 3 27 14 10

Bar Sa Sini - 5 Pint. Moya-Mitjorn 8 5 0 3 22 14 10
Bar Casa Miss - 0 La Peña Artistica 8 3 1 4 15 19 7

Gran Peña Poblera 9 2 1 6 23 32 5
C.A.P. Club Sportiu - 5
Talleres Marimon - 2

Talleres Marimon
Bar Deportiu

8
9

2
2

1
0

5
7

17
17

20
39

5
4

Pint. Moya- Mitjorn - 2 Conser. Rosselló 8 1 1 6 12 28 3
Blaus Granas - 5 La Graciosa 8 0 1 7 8 41 1
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ESPECIALIDADES
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C/. Tesorero Claciera, 44. SA POBLA
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pastisseria

MORANTA 
(Forn Can Verdera)

ESPECIALITAT
AMB TARTES

Fredins,75-0547
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OTROS RESULTADOS

JUVENIL POLENSE, 0 - J.SALLISTA, 1

Otro tropiezo de los juveniles en campo propio que
les priva de aspirar a unos de los lugares privilegiados de la
tabla y lo peor del caso - resultado aparte - es la pobre im-
presión que causaron los locales, ante un Sallista que no
demostró nada excepcional.

ALCUDIA, 0 - INFANTIL POBLENSE, 2

Siguen su marcha triunfal los infantiles que se apunta-
ron otra valiosa victoria en campo del Alcudia, que les per-
mite codearse con el I (der de su grupo y, al propio tiempo,
seguir abrigando aspiraciones.

FUTBOL EMPRESAS
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Javier Linares

HORIZONTALES: 1.— Contrario de zurdo. 2.— Os
atreveréis. 3.— Matrícula andaluza. Prisionero, preso. 4.—
Diminutivo de nombre de mujer. (Repetido), miembro de
la familia. Conozca, tenga noticia. 5.— Pueblo muy
famoso de i frontera espariola con Francia. (Al rev.),
pronombre. Vocal. Se tiene cuando se está costipado. 6.—
(Plur.), sin sal. Viejo. 7.— Vocal. (Al rev.), defecto ner-
vioso que nos obliga a repetir una determinada cosa. 8.—
De España. 9.— Exista. Metal precioso.

VERTICALES: 1.— Posesivo. 2.— Anillo grande. 3.— (Al
rev.), punto cardinal. 4.— Someto. Existe. 5.— Canción
popular canaria. (Al rev. y plur.), nombre de consonante.
6— Matrícula de uno de los tres ejércitos. Matrícula
espariola. (Repet.), miembro de la familia. 7.— Símbolo
químico del estroncio. Acomete, lanza una ofensiva. 8.—
Rio cataln. Muchacho, chico. 9.— Demuestra alegria.
Persona que trabaja en cine o teatro. 10.— Mamíferos
plantígrados. Vocal. Articulo determinado. 11.— Grupo
terrorista vasco. 12 Coloca. 13.— Tuesto.

BAYER, 1 - MUEBLES CERDA, 2
C. SUAU, 1 - MARE NOSTRUM, 1

BASQUET

PATRONATO, 68 - SA POBLA B.C., 67
SA POBLA B.C. (Infantiles), 41 - LA SALLE, 33

BAJA DE GUDIOL Y FICHAJ E DE JOSE JUAN
A causa de la grave lesión sufrida por Fernando Gu-

diol, que dificilmente podrã volver a la cancha esta tempo-
rada, el Sa Pobla B.C. ha decidido darle de baja en su plan-
tilla, al propio tiempo que ha Ilevado a cabo el fichaje del
jugador José Juan Capó que desde sus inicios en el deporte
del balón y el aro ha defendido los colores de los equipos
"poblers".



Motor aleación ligera
Cilindrada: 1.647 cm 3

Potencia fiscal: 11,85 CV
Tracción delantera

Alia••n

tneenka.
Alta mecânica

El Renautl 18, un coche que une a su
estilo la alta mecanica.

Es hoy el único coche fabricado en
España, equipado con un motor de 1.647 cm 3

de aleación ligera, 79 CV DIN, 59 K.w.
Un motor fundido bajo presión que se

beneficia de menor peso, menor desgaste, mejor
refrigeración y mejor rendimiento térmico.

Esto, unido al excelente coeficiente
de penenación en el aire, debido al perfil
aerodinamico del Renault 18 GTS y a su
relación peso-potencia muy favorable, ,-
permite un consumo muy reducido.

Estilo
Un coche clasico y una

estética moderna que pueden
resumirse en una sola palabra:
elegancia.

Tal es la personalidad de un
conjunto concebido y bien acabado:

—

Renault 18
Alta methnica hecha estilo.

Velocidad maxima: 163 Kmi h.
Consumo: 8 litros/ 100 Km.
Versión con aire acondicionado.

Asies el Renault 18.Venga averlo en:

RenaultConcesionario

Pedro Payeras Socías

Ctra. Inca - 21 Tlf. 54 08 55

SA POBLA
	 ../



I Oro dice todas las palabras de amor que ya no
se dicen.

REFLEJA
SENTINIIENTQS

JOIER1A-RELLOTGERIA

DES FILL D'EN JAUME SEGURA
Carrer Mercat,9 Te1.540097

SA POBLA




