
SAL XEIXA
PIIRI ICAQQ  MFAISIIA1 nFi TFRMF nF SANTANYI - ANY II - Agnst1.985 - P.V.P. 100 PtS. 

TURISME

D'ESTIU

"Contrallum" és

una bella imatge del
Mondragó d'ahir no

massa llunyà —també

podria ser d'altres

platges santanyine-
res— com una mos-

tra d'un patrimoni

difícil de recobrar,

inspiració dels poe-

tes Blai Bonet, 1960,
i Josep Maria Llom-

part, 1961, que, jun-

tament amb els poe-

tes d'ara, compon-

drien i'"Antologia de
Mondragó", fresca
com l'alba.

"Llegiu	 els
versos	 de	 Josep
Maria Llompart",
recomanava el poeta
felanitxer Miquel
Bauçà.

"...Mirau,amics/
se m'emporten el cor

per la delícia/ de la

fredor del blau.

Tota la platja/ flo-

reix, vermella, d'una
sang ja inútil. "De
"Poemes de Mon-
dragó".

Fotografia	 de

Bartomeu Estelrich,
premi "Governador

de les Balears", en el
Concurs	 de

fotografies	 organit-
zat pel "Santanyí"
1958



en Agricultur
El Consell Insular de Mallorca

té un programa d'adquisició de
finques destinades a la protecció
de la natura, a l'ús públic i a l'ex-
perimentació agrícola.

Ha elaborat un pla de rejove-
niment de les plantacions de
garrovers. Impulsa les fires agrí-
coles i ramaderes com a vehicle
de potenciació del nostre camp.
Per tal de millorar la cabanya du
a terme una campanya de vacu-
nació contra la brucel.losi i la tu-
berculosi i una altra de millora
genètica.

Altres actuacions destacades
són:

—Campanya d'adequació de
molins de vent per a extracció
d'aigua.

—Foment de la construcció
de sitges per emmagatzemar pin-
sos.

—Instal.lació d'hivernacles a
les escoles.

—Distribució de carpes per
repoblar safareigs.

4/n4ell pn4etta

de • /frial4ica
c/. Palau Reial, 1



SANTANYI, VILA TURISTICA
Mai no podien Pensar aquells santanyiners, que en les primeres dècades del s. XX ha-

gueren de sortir de ca seva i embarcar-se cap a Amèrica, que un dia Santanyí seria un mu-
nicipi florent, gràcies a una indústria aleshores desconeguda.

Mai ningú no haguera pensat que Santanyí seria un dia importador de mà d'obra,
quan moltes generacions de santanyiners havien de sortir del terme per anar a jornal.

Naturalment ens referim al turisme com a causa de la transformació econòmica so-
cial del nostre municipi.

El desenvolupament de l'activitat turística en el nostre terme, va paral.lela al resta de
sobretot amb els municipis costaners.

Els origens de l'expansió turística en el nostre poble, l'hem de cercar dins la dècada
dels cinquanta, on gràcies al contraban s'acumulà el capital que serví per a crear les pri-
meres institucions dedicades a l'hosteleria.

Des de les darreries d'aquests anys fins el 1973, té lloc un ràpid creixement econò-
mic, gràcies al "boom turístic", desenvolupament l'enorme creixement del sector tercia-
ri i totes les activitats relacionades directa o indirectament amb el turisme.

Això donà com a conseqüència lògica, la recessió brutal del sector primari sobretot
de l'agricultura, abandonant progressivament els conreus que abans havien constituït
la nostra principal riquesa.

Léxcessiu creixement dels anys 60 i 70, concretitzat en les massives urbanitzacions
mancades de planificació, ha produit la irreparable destrucció paisatgistística d'algunes de
les nostres cales. Per aquest motiu no fa falta repetir, una vegada més, que cal respectar
el entorns naturals que resten intocats; tot això en propi benefici de la indústria turís-
tica.

Dins la nostra comarca, la primacia del turisme fou en els primers anys de la dècada
dels 30, quan Don Pep Costa visità Ses Puntetes i comprà a la madona Catalina Adrover
de Calonge, quinze quarterades en aquell lloc, a 1.000 pessetes cada una. Era la primera
acció especulativa del sól.

Els primers urbanitzadors de Ses Puntetes foren belgues la nova urbanització fou
anomenada Cala d'Hort, en record de la cala eivissenca d'on era natural Don Pep.

Però aquest nom ràpidament degenerà en boca del poble, que mai s'equivoca, donant
com a resultat Cala D'Or, avui totalment integrat dins la nostra toponímia.

Pel mes débril del 1934, Mr. Van Crainest de Bruseles, construia el primer hotel
de la zona, just al costat del Caló de Ses Dones. A partir d'aquest any començà el desen-
volupament de la nostra primera i més important zona turística de la comarca.

Sa Cala és altre nucli turístic de Santanyí. Cala Figuera, Sa Cala, era a principis de
segle un port de pescadors. Al 1907, el patró Antoni Amengual "Fasol" construí la pri-
mera parella de barques de bou: anys després el metge Manresa /amo en Jaume "Cava-
llot", formaren Ilurs parelles de mateix tipus d'embarcacions de pesca, arribant a haver-
hi fins a deu barques recerades al petit port de Sa Cala.

El primer descubridor de les belleses naturals d'aquest lloc privilegiat, fou el pintor
Benareggi.

El turisme a Sa Cala fa la seva aparició devers /any 1955.
El Mond Bar de l'amo en Joan de So n'A legre fou la primera discoteca de la zona.

Allà el jovent d'aquells dies, emprenia relacions internacionals. Un personatge d'aquells
temps era en Damià Rigo, que parlava la llengua dels visitants feia de torcimany entre
els estrangers i la gent del poble.

De Porto Petro hem de dir que el Club Mediterranée, situat en terrenys de Sa Pun-
ta Mitjana, és una de les institucions modèliques en aquesta indústria pel seu caràcter
propi i bon gust en la conservació de la natura.

Altre nucli turístic és Cala Santanyí La platja més pròxima a la vila. Damunt la
seva fina arena, un dia mestre Ponç Pere Mir construia dues barques de bou.

I què en direm d'altres zones com Es Cap dés Morro o So n'Amer? Es un altre
model de turisme no menys important.

Una conseqüència negativa del desenvolupament urbanrstic, entre d'altres, és el poc
respecte als topònims, amb noms com "Cala Dorada" que mai no tendran acceptació en-
tre nosaltres. La toponímia és una de les nostres riqueses culturals més preciades.

Dins l'aspecté econòmic, a Mallorca en general, el turisme ha produit un model
econòmic bassat en el monocultiu d'aquesta indústria, capaç de colapsar el desenvolupa-
met de les altres fonts de riquesa, provocant la descapitalització dels béns propis, els quals
passen a mans de multinacionals.

Com a curiositat i en la relació que pugui tenir amb el turisme com a factor de can-
vi social, citaré uns articles de les Ordenances Municipals de l'any 1901, que diuen
així: .

"Art, 161.- Queda absolutamente prohibido que en todos los puntos del litoral ma-
rítimo de este término municipal, se ballen juntos hombres y mujeres.

Art. 162.- Queda igualmente prohibido el que persona alguna se barie completa-
mente desnuda, debiendo verificarlos las mujeres con blanca camisa, bata o falta y los
hombres con calzoncillos.

Art. 163.- Siendo hoy por hoy el arenal de Cala Santanyí el punto del litoral de pre-
ferencia para ir a tomar baflos, al objeto de que resulte la mayor separación posible entre
hombres y mujeres, éstas se bariaran en la porción de playa vecina a las petias de la parte
N.E. y los hombres en la contigua a la otra parte S.0.".

Oh témpora! Oh mores!, 	 Mique! Barceló i Vidal.
n••••n•••
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REX MOTORS S.A.
CONCESIONARIO OFICIAL

BMW fiALEARES'
Exposición y Venta:
Juan Alcover, 24 - Tel. 46 31 66 - PALMA
Servicio Técnico:
G.R. Ortega, 22 - Tel. 46 48 66 - PALMA

MOVIMENT DEMOGRAFIC (Mes de Juliol)

NAIXAMENTS:
-Ruben Saldaña Toledano (C. Palma, 13) - Santanyí
-Bartomeu Obrador Barceló (C. Consolació, 14) Santanyí
-Miguel Adrover Vidal (C. Cangrejos, 6-C) Llombards
-Magdalena Vich Vallbona (C. Boulevard, 12 ) C. d'Or
-Cristina Rigo Cabot (Carr. a P. Petro, s/n ) A. Blanca
-Pau Bosch van der Tooren (C. Patrons Martina, 25 )P. Pe
tro.
-Soledad del Ojo Díaz (Bar Hamburgo) Cala d'Or
-Bartolomé Matheu Vidal (C. Palma, 53 )- Santanyí

DEFUNCIONS
-Pedro Ferre Vila (C. Estació, 37 ) Es Llombards
-Juan Figueras Mas (C. Avda. de la Playa ) C. d'Or.

Hostal Oasis d'Or
-Antonia Ana Burguera Nadal (Pl. Caudillo, 12) Llombards

MATRIMONIS
-Jochen -Bernd Wuhrmann / Doris -Helga Lbschel

Urba. Es Fort í, 37 - Cala d'Or
-Juan Manuel Espinosa Estrada /Mette -Brandt Kristiansen

C. Sta Eulalia - Cala d'Or
-Francisco Jimenez Jimenez /Ascensión Cortés Amador

Avda. de Cala Gran -Cala d'Or

COMUNICAT

La Germandat de donants de sang de la Seguretat So-
cial comunica a tots els donants de Santanyí que el proper
dia 30 d'Agost a partir de les 7 de l'horabaixa estarà
present amb la unitat mòvil a la casa de cultura per rebre les
donacions de sang de totes les persones que vulguen
col.laborar a n'aquesta tasca tant humanitària que con-
tribueix a salvar vides humanes.

METEREOLOGIA DEL MES DE JULIOL de 1985

Dades obtingudes per Gregori Suau en Es Molí Petit

Dies Temp. mínima Màxima	 Litres Ploguts
1 18 24
2 21 29
3 20 29
4 20 29,5
5 19,5 30,5
6 20 31,5
7 21,5 31,5
8 22,5 31
9 22 31
10 33 31
11 21 31
12 22 31
13 21 20,5
14 21 31
15 22 32
16 24 32
17 23 31,5
18 22 30
19 21,5 3!
20 22 31
21 22,5 31
22 21,5 30
23 21,5 30
24 22 31,5
25 31,5 32,5

26 23,5 32

27 34 32
28 23 34,5
29 25 31
30 23 27,5
31 22 29,5



L'ART EN LA MATERIA

SANT ROC
DE CONSOLACIO
La festa de Sant Roc

a Santanyí —a la parròquia
hi ha una talla antiga— es
perd dins el passat obscur.
Se sap que Santanyí hono-
rava Sant Roc a Consola-
ció, amb ofici i sermó. De
la visita c'é I Bisbe Vich i
Manrique, i'any 1587, es
dedueix que tenia un altar
al Puig de Consolació.
Abans de les reformes de
1936 el trobam sota l'an-
tic cor, a l'anomenada cape-
lla del Sancrist, sobre una
pilastra blava. Arnb les men-
tades reformes, i repintat de
bell nou, l'enlairaren a la
part esquerra del retaule de
l'altar major des d'on fou
retirat amb motiu de les re-
formes del 1972 i des de lla-
vors caplleva per les tragi-
nades de Cas Donat, a
l'espera d'aquest museu par-
roquial que no arriba.

Segons Bover la figu-
ra de Sant Roc, "estatua
buena", és de l'escultor san-
tanyiner Joan Salom, de
Cas Mossó, conegut per
l'àlies es Trepan. També
és del mateix escultor el

Sant Roc de s'Alqueria
Blanca realitzat entre el
1866 i 1867, quan mossèn
Andreu Pons entregà và-
ries partides a compte d'una
figura encarregada a compte
a Joan (a) Mossó. Fa uns
anys que un altre Sant Roc
fou venut per mil pessetes
per uns santanyiners. Ens
queda sens documentar el
petit Sant Roc, que era
portat a la processó de
s'Alqueria Blanca elidida

iy 1965.
La festa de Sant Roc

de Consolació baixà a s'Al-
queria Blanca i fins el 1972
es celebrà el 26 d'agost, se-
guint el "Missal" mallor-
quí, del 1506. Quan es feu
la muda al 16 d'agost igno-
ràvem la importància de la
significació històrica. A s'Al-
queria Blanca s'acostumava
celebrar-la "todos los ahos",
segurament al tossol encim-
bellat de ses Rocasses o del
Clos de sa Senyora, amb
anterioritat a 1813.

M.P.
Foto: Josep Maria Font.

<9-) ,9 .ts?/ 9'-&DWts‘
a càrrec de Bel Vidal.

El sol està en la seva
plenitud, ja fa uns dies
que és a Leo. La gent és al
carrer o a les cales. Les va-
cances, els esports relacio-
nats amb la mar, a la
platja tot és color, acció,
moviment.." a l'estiu tot-
hom viu", diu la saviesa po-
pular.

Dins aquest ambient
dinàmic, també la poesia:
SWIMMING i YACHTING
són dos sonets de Miquel
Ferrà que ens parlen
d'unes activitats esporti-
ves molt pròpies d'aquesta
época de l'any. Els publi-
cam amb el desig de retre
un petit homenatge al nos-
tre poeta en el centenari de
la seva naixença.

SWIMMING.

Rient al bes picant de les frescors,
nua sota el tricot, s'atansa a l'ona.
L'aire marí fa enrera l'albornoç:
ella amb un geste decidit l'hi dóna.

Hurra! L'escuma esflora una corona.
Jugant esquitxa el vent son peu descalç.
I al delitós platxeri s'abandona
son cos elàstic, impregnat de sals.

El verd cristall de l'aigua qui s'esberla
transparent sa carn com una perla.
Son braç fa en l'ona un vigurós esqueix.

I en sortir de la mar, regalant tota,
en sos membres gentils lluu cada gota
damunt la pell tivant de dona-peix.

YACHTING.

Pel cim dels màstils corre una alegria
de gallarots dansant a l'oratjol.
Damunt la mar magn ífica el migdia
encén totes les llums del juliol.

La balandra ix del port plena de sol.
S'inclina al vent qui se la'n du la vela,
i amb balanceig ardit emprèn el vol:
darrera bull la fervorosa estela.

Bruna, en la pell les salabrors marines
i enlluernant tota ella de blancor,
el capell tènue protegint les nines,

ella asseguda a popa du el timó,
entre el blau guspireig de la maror
i un voleiar Ilumínic de gavines.



TREBALLS PREMIATS AL II CERTAMEN
DE NARRATIVA «VILA DE SANTANYI»

SANTANYI I EL TURISME

La idea que se tenia de

les Balears fins als principis

del segle XIX era la d'esser

lloc preferit pels governants

com a plaça de desterro,

però al llarg del dit segle

circumstàncies a vegades po-

lítiques i altres bèl.liques

afavoriren la vinguda a Ma-

llorca d'una sèrie de viat-

gers que perteneixien a la

intelectualitat de l'època,

els quals, mitjançant els seus

escrits, feren arribar una no-
va imatge de les nostres illes

l'Europa romàntica

d'aquell temps, despertant

l'interés de quantiosos visi-

tants que començaren a arri-

bar com a "turistes". Aix

naixia l'indústria turística

que a poc a poc es va anar

establint per tots els llocs

privilegiats de Mallorca i

més tard a les altres illes.

En vista de la importàn-

cia que aquest nou fenbmen

cobrava dins del camp de

la economia, ben prest es

va crear la "SOCIEDAD DE
FOMENTO DE TURISMO

DE MALLORCA" de gran

importància per a la promo-

ció del turisme. Era l'any

1905. Avui podem vanaglo-

riar-nos de la nostra tradi-

ció turfstica i dir que el tu-

risme s'ha convertit en la

indústria més important de

Mallorca.

Entre les poblacions
capdavanteres, turística-

ment parlant, SANTANYI

compta amb una de les pri-

meres zones turístiques amb

infraestructura urbana com

és Cala d'Or. Cala d'Or és

de don Pep Costa i

Ferrer, home molt ben
.cionat dins el món de l'art.

Ell mateix era un gran

ta. Ell fou qui personal-

ment s'encarregà de

car la població posant espe-

cial esment a l'arquitectu-

ra de les cases, típicament

eivissenques, i procu-

rant ho rompre l'equilibri

de les forces de la naturale-

sa respectant el paisatge.

D'aquesta manera Cala D'Or

es convertiria amb una de

les zones turístiques més

anomenades, més conegudes

de Mallorca arreu del món.

Avui Cala D'Or compta amb

molts d'hotels, pensions i

apartaments a on, en tempo-

rada, hi passen vacances tu-

ristes de totes les nacions.

Però també té molta d'im-

portancia el turisme que

recolza el port de Cala Llon-

ga: basta mirar els vaixells

en que arriben per donar-

nos compte que és gent de

doblers.

En ple estiu la vida a
Cala D'Or és comparable

a la d'una capital. Hi ha
molt d'ambient. Quasi mas-

sa i tot. De dia, a les plat-

ges, no hi cap un cap

d'agulla i els vespres, pas-

sades les primeres hores en

que la gent es passetja tran-

quila, esdevé el renou del

jovent que encamellat da-
munt les motos o en cotxes

descapotables s'organitza

per a entrar a les discote-

ques i demés llocs de di-

versió.

Però mentres Cala D'cr

naixia i creixia, Cala Fi-

guera ja era coneguda com

una cala d'un paisatge ex-

traordinari, port de pesca-

dors, a on se menjaven uns

plats de peix fresc, arribat

de l'hora, que tomaven

d'esquena. I qui no ho

creu que ho demani a els

qui han conegut Can To-
meu des Sort, Ca Na Mar-

çala i Ca Na Maria Cerdó...

(això, al menys, es el que jo

he sentit contar).
De fet Cala Figuera

sempre ha estat més un lloc

de passants. La indústria ho-

telera és més bé petita i

molts dels estiuejants són

mallorquins que hi tenen ca-
sa pròpia. Aixi i tot a Cala

Figuera, el mateix que a
Cala D'or. Hi ha bastants de

negocis complementaris de

l'hosteleria que, com els

hotels fan la temporada

d'abril a octubre.

Per molts de santanyi-

ners, Cala Figuera és el lloc

preferit de passeig o d'es-

plai els diumenges hora-

baixa.

A Cala Santanyí hi ha

tres hotels importants que

segons crec, reben un turis-

me de bastanta qualitat. La

indústria hotelera de Cala

Santanyí és de les més jo-

ves del nostre terme però

per lo vist, gràcies a les pro-

mocions particulars que

s'han fetes, de cada any té

més acceptació.

A Cala Santanyf, com

a Cala Figuera, hi ha molts

d'alemanys.

Per altra banda he de

dir que a Cala Santanyí

no s'ha respectat massa el

paisatge i això a la llarga

resulta perjudicia, per tots

i sobre tot per ella matei-

xa.
El que té Cala San-

tanyí és una bona platja,

no molt gran que practi-

cament li toca compartir

amb Cala Figuera ja que

aquesta en té. A jo particu-

larment m'agrada molt anar-
hi a nedar.

Del turisme a altres ca-

les de la vila no en puc par-

lar molt perquè no els conec

massa. Sé que a Porto Petro

hi ha un club de vacances

bastant gran i a Cala Santa-

nyí i Cala Llombarts algunes

pensions petites. Ara bé el
paisatge a totes elles és me-

ravellós.

El creixement de la in-

dústria turística ens ha per-

mès la creació de molts

de llocs de treball i que es

guanyin molts de doblers.

Crec que els mallor-

quins tenim un caràcter es-

pecial, que floca molt bé

amb els estrangers i que con-

dueix a fer-los agradable la
seva estància entre noltros.

Per acabar, vull dir que

si volem conservar el turis-
me haurem de fer lleis no-

ves que permetin conservar

la naturalesa verge que
ens queda i altres que millo-

rin els serveis que podem

oferir als nostres visitants.

Marla Caldentey Ferrer.

AVENTURES D'EN BLAI

CARANYO.

En Blai Caranyo anava

amb un llaüt que duia ta-

bac. I va naufragar a prop

del Carbó, devora sa Colò-

nia i era tan gros es

temporal que va rompre el

palo del llaüt. Eren set

homes. En Blai se va fermar

al palo i a pesar d'estar rom-

put encara el va escopir cap

a la mar i amb aixà se'n

va donar compte que arriba-

va en terra i amb això va

trobar una mata i se va afer-

rar i no la va tornar amollar.

Estava mig inconscient del

temporal, de lo que havia

begut d'arena i d'alga. Però

va dir, no, m'he de fer més

endins i decantar-me de la

mar i va veure un Ilumet i de

grapes va anar cap al Ilu-

met, i quan se'n va donar

compte va caure dins aigua,

però era aquí on feien sa

sal. Va arribar al Ilumet i

va ser el cafè "Sa Torra".
Així com pogué va to-

car i li va obrir un carabine-

ro i va dir: por aquí hay un

borracho. L'amo del cafè

va dir: borracho no hay nin-

guno en el pueblo. Llavors

varen mirar qui era i l'amo

del cafè va dir: jo el co-

nec,és en Blai Caranyo de
Santanyí. El varen entrar

dedins i el varen posar

trabucat i va treure una ri-

bellada de brutor. Se va re-

cuperar i al matí el varen

acompanyar a Santanyí.

Dels set homes que eren

només se va salvar ell.

Una altra vegada l'amo

en Blai Caranyo va anar a

pescar Ilampugues a s'anda-

na i un temporal li va

volcar_ la barca i va que-

dar aire a la vela i la barca



no se'n anava a fons. L'amo
en Blai va dir al patró de la
barca: m'estim més morir
nedant que aquf aturat. I el
patró li contesta: idó jo
venc amb tu, que sempre
tens molt de coratge. Se va-
ren posar el escutillor davall
la panxa perquè un peix no
els mossegàs i el cap de
tres hores de nedar varen
veure un vaixell que feia
zig-zag per capatjar es
temporal i després de tres
quarts de nedar se varen tro-
bar amb el vaixell i varen pe-
gar un crit tan fort que no
varen poder xerrar en toda
sa setmana. Es patró va dir
als mariners que cap allà hi
havia uns homes més si no
s'havia anegat i hi varen
anar i els varen salvar a tots
A l'amo en Blai ni varen pas-
sar d'altres d'aventures i va
morir als 89 anys acompa-
nyat de la seva família a
Santanyí.

Jaume Serra Sitjar.

NIT DE NADAL A
CONSTANTINOPLA.

Fa molts d'anys la nos-
tra petita i bella vila de San-
tanyí era una terra àrida i
frugal. La improductivitat
de les terres, l'escassa pluja,
la indigència, així com al-
tres factors que produien la
fam en general, varen fer
que un grup de valents, forts
i temeraris santanyiners, ne-
cesitant guanyar-se una en-

gruna de pa per alimentar
el seu niu de minúsculs
infants i les seves pacients
esposes. Ho abandonassen
tot per embarcar-se cap a la
tenebrosa i arriscada aventu-
ra del contraban.

Els contrabandistes no
poden ser homes porucs ni
dèbils, sinó forts i bons ma-
riners, ja que s'enfrentaven
amb la pregonesa de la mar
i amb les grans tempestes.

Prou ho demostra
l'aventura veritable que us
vaig a contar:

Un grup de contraban-
distes santanyiners parti-
ren cap a Alger amb una
barqueta de catorze me-
tres anomenada "Silen-
cer". Anaven fent viat-
ges de Mallorca a Alger i
d'Alger a Mallorca. I aix
durant tres mesos seguits
sense tocar port.

De cada dia el temps
anava empitjorant. Fins
que un dia es mogué un
temporal grandiós. Bufava
un exorbitant vent de Ile-
beig, les ones eren molt

accentuades i el cel esta-
va taponat de moixells
grisos. Aviat començaren a
caure gotes, fins que la
pluja va ser estrepitosa.
Unes ones espectaculars ta-
paven la petita embarca-
ció, que es perdia en la gran-
dositat de la mar. l aixf se-
guiren durant molts de
dies, aguantant el tempo-
ral, de manera que casi no
es podien moure del mateix
lloc.

Un dia, quan ja havien
perdut totes les esperances
de salvar-se, a unes trenta
milles al nord d'Alger, dins
l'obscuritat de la tenebrosa
nit de trons i llamps, apare-
gué com una bubota miste-
riosa, un gran petroler no-
rueg.

Les grandioses ones,
que a la barca pareixien
fer desaparèixer com una
formiga damunt el món, pel
misteriós vaixell eren sols
una carícia. Els mariners de
la barqueta començaren a
demanar auxili. Després
d'una bona estona de cri-
dar i fer senyes, el vaixell
seguia la seva ruta. l quan
els mariners havien perdut ja
les esperances de que els ha-
guessen vist, maiestuós, da-
munt lo que per ell eren mi-
núscules ones, comença a
acostar-se l'enorme petroler.

Que contents estaven
tots!. A la fi s'havien salvat
del gran temporal. D'un en
un anaren pujant a la co-
berta del vaixell i el "Silen-

cer" es va perdre per la
mar.

El petroler norueg par-
t í rumb a Constrantinoble
on desembarcaren. Era
dia vint-i-quatre de de-
sembre i tocaven les dotze
de la nit. Era la "Nit de Na-
dal", aquesta nit tan mera-
vellosa, nit de pau, joiosa
per tots els cristians, aques-
ta nit, tan bella nit en què
les estrelles brillen més pro-
fundament i es recorda el
naixement de Jesús.

Mentre la majoria de
santanyiners estarien asse-
guts tranquilament als banc
de la nostra església escol-
tant la missa de gall, aquells
valents homes es trobaven
en una terra molt llunyana
a la seva, sense saber quan
ni com tornarien cap a Ma-
llorca.

Allà els va rebre un
cònsol espanyol, que els
conduf a un hotel, on esta-
ren set o vuit dies, fins que
un matí reberen la notícia
de que un vaixell de càrre-
ga italià partia cap a Barce-
lona.

A la fi tornarien trepit-
jar la seva terra!. Com la de-
vien anyorar!. Contents i
joiosos s'embarcaren cap a
Barcelona. Quan arribaren
anaren a fer-se una fotogra-
fia tots plegats i vengueren
cap a Mallorca feliços i con-
tents, amb un gran desig de
veure els seus familiars i
amics.

Antònia Vidal de la Iglesia.

SOLUCIONS ALS PASSATEMPS
Maria del Mar Pons

MOTS ENCREUATS

Horitzontals
1.-Esbart. Clara
2.-Serra. Sabor
3.-B. Eb. Zero. R.
4. - Reçiles. C.A.
5.-Inacabat, Ob.
6.-Ne. M.R. Ossa
7.-Amàlia. S.S.
8.-Fifen. Uses.
9.-G. Nassut. A.
10.-Part. At. Ep.

Verticals
1.-Esbrinar. P.
2.-Sé. Enemiga
3.-Brega. Af. R.
4 .-Arbraç. Lent
5.-Ra. Làmina
6.-T. Zebra. S
7.-Sesa. Usa.

8.-Car. Tossut.
9.-Aboc. S. Et.
10.-Ro. Os. Se.

 .-Arrabàs. Ap.

SOPA DE LLETRES

Angines
Artrosi
Càncer
Refredat
Esquinç
Leucèmia
Sordesa
Reuma
Anèmia
Apendicitis
Càries
Cirrosi
Grip
Ulcera
Tifus
Virus
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1330.-abril. S'autoritzà
la caça del cervol a Santa-
nyí. (ARM.LLC).

1486.-Santanyí contri-
buí amb 36 lliures a
les despeses que ocasionà
la coronació dels senyors rei
i reina (ARM- Cron. Fela-
nitx).

1545.-Els sarra ins
capturaren 50 persones de
Santanyí, el Virrei em-
prà el seu or per a resca-
tar-los. (Quadrado).

1601.-gener. Es negà a
Mondragó, Guillem Rigo
"Timoner", no trobaren el
seu cos. (APS).

1746.-Morí D. Llorenç
Oliver, cirugià (APS).

1853.-Es beneí el
campanar de la parròquia.
(APS).

1901.-Acabà l'escanda-
lós rectorat de Mn. Mateu
Llobera (APS).

Cincclaus

EL «SOLLER», COM UN MIRALL.. .

per Miquel Pons

Per a "Sal i Xeixa",
que acaba d'apagar l'es-
pelma del primer aniversa-
ri, tant. el centenari de
la premsa a Felanitx —"El
Felanigense", El Fela-
nitxer, "Felanitx", 1883-

1983— i el "Sóller" que
inaugurà l'any del centena-
ri, 1885-1985, en veritat
són dos models a seguir, un
per la continuïtat amb alter-
nàncies i l'altre per la con-
tinuïtat	 intacta. El "Só-
Iler",	 comun mirall... va
commemorar el passat 21 de
juliol les noces centenàries
amb la publicació d'un nú-
mero extraordinari amb

diversitats de col.laboradors
i amb els retrats de les
primeres autoritats
començant pel Rei, que la
dedicà "A los lectores
del semanario "Sóller" con
afecto de Juan Carlos rey.

1985. Segueixen el
President de la Comuni-
tat Autònoma, Gabriel
Cariellas, el Delegado del
Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma de Balea-
res, Carlos Martín Plasen-
cia, el President del Par-
lament de les Illes,
Antoni	 Cicerol,	 Jeroni
Albert;,	 President	 del
Consell insular de Ma-
llorca, el Bisbe Teodor Ube-
da, el Batle de Sóller,
Antoni Arbona, Ramon
Aguiló, Alcalde de Ciu-
tat, que signen al peu del
seu escrit i així continua
la llista de col.laboradors,
amb escrit i en imatge, do-
nant principi Pere Antoni

tenia cap escriptor perquè
el metge Joan Escales Vi-
dal, que havia publicat una
obra de teatre "La flor
maravilla" i "Santanyi
hospitalario" ja no publica-
va i potser ni escrivia.
Si que hi ha descendents
de santanyiners com Ma-
tilde i élix Escales i
Jaume Escales.

En el número de les No-
ces de diamant, 1965 hi es
present Fèlix Escales,
un dels supervivents, i
Bernat Vidal i Tomàs,
Perico Pomar Forteza i

Miquel Pons, amb col-
laboracions en castellà,
com s'estilava i recomanava
encara tants d'anys des-
prés de l'Alçament.

En el número del cen-
tenari, amb portada del
solleric universal Juli
Ramis, hi col.laboren
Miquel Nigorra i un servi-
dor, que hi vaig enviar
un article-relació dels
poetes que s'han inspirat
en Sóller. Però quina seria
la meva sorpresa quan entre
les 156 pàgines, a l'apartat
"Recordem els nostres col-
laboradors morts" m'hi he
trobat llistat amb nom i
llinatges i, en canvi, ha
passat pe alt la mort
de Bernat Vidal. Si hom
sols mor sobre els papers...

La festa fou molt
Ilufda amb la presència
de les autoritats provincials,
del Govern autònom,

del Consell, les autori-
tats locals, polítics, litera-
ris, representants de la

premsa forana, convidats...
tots a la vora dels fami-
liars del senyor Joan
Marquès de Can Pinoi.
Parlamens, mots de gràces,

plaques commemoratives i
a Can Pinou, Impremta
Marquès, es descobrí una
làpida "El poble de Sóller
al seu setmanari"Sóller".
1885-1985. Interessant l'ex-
posició de publicacions
solleriques, que comptava
amb la col.laboració dels he-
reus de l'amic Lluís Ale-
many, al Museu-vivència,
permanent , d'un Sóller
ahir. Bon dinar a Altamar,
més parlaments, més moltes
de gràcies, plaques, distin-
cions, que tenien per nu-
cli la fundació del "Só-
Iler", , la continuació del
"Sóller" per Miquel Mar-
quès i l'altra continua-
ció per Pere Antoni Serra,
després de ser-li venut el
setmanari simbblicament,
per una pesseta.

Amb un gelat a ses Tan-

ques d'En Serra, a I,entorn
d'un brollador que alena-
va, la tertúlia de bons amics,

pol ítics, intel.lectuals, artis-
tes... i la companyia
de Henri Moore, Joan Mi-
ró, Juli Ramis, Tàpies,
Bacon, Joan Bennàsser... fi-
ní la jornada del centenari
del "Sóller".

A la caiguda de la tar-
da i amb la fresca, amb
N'Andreu Pons deixa-
rem la "vila d'ombrívols
carrerons", les cases amb
fons de verdor obscura,

passàrem el coll amb les
voltes i revoltes fins arri-
bar a Santanyí, on ens
esperava tota l'esperança
posada a "Sal i xeixa",
tan grenyal i que tant
de cós lj resta si vol arri-
bar al centenari, liberal,
independent, servicial
"Sóller", com un mirall
on contemplar-se.

Serra. Hi ha que des-
tacar l'Editorial, "L'honro-
sa i penosa tasca acom-

plida" de Miquel Marquès
Coll, continuador de l'o-
bra del seu pare, Joan Mar-
quès Arbona, fundador del

setmanari.

Tota la publicació és
molt digna i es centra sobre
diferents aspectes
de l'entorn de Sóller. Amb
això difereix de l'extraor-
dinari de les Noces de Dia-
mant que fogia, en alguns
casos dels temes,
merament , localistes. Un i
altre responen als factors
circumstància i temps són
testimonis i exemples
que coronen una tasca.

El "Sóller" ha com-
memorat les dates amb la
publicació d'extraordinaris.
L'any 1935, Noces d'or,
Santanyí no hi aportà
cap col.laboració de santa-
nyiners natius. Tampoc
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ART I ARTISTES A SANTANYI
Set ceràmiques amb

temes de Santanyí, dibuixa-
des per Miquel Riera Nadal,
pengen ja a la terrassa del
meu domicili palmesà. Es
l'obsequi que, any rera
any, he rebut de l'Ajun-
tament de Santanyí pel
fet de formar part del
jurat dels certàmens de Pin-
tura i Dibuix. Vull dir que
he format part del jurat
des de la creació (a la pri-
mera edició, rebérem una
petita placa de plata), i,
per aquesta causa, he
pogut seguir la seva lenta
però positiva evoluLió. La
participació d'artistes de
qualitat i garantia ha anat
augmentant, pel que es
pot afirmar que el certa-
men ha assolit un nivell
mitjà molt digne. Han
ajudat, sens dubte, dos
factors essencials: la pro-
gressiva puja de la quan-
tia dels premis donats per
l'Ajuntament (enguany ha
arribat a les 200.000 i
100.000 pessetes) i la serie-
tat i independencia dels
diferents jurats.

La part negativa corre a
càrrec de les dota-
cions dels premis patroci-
nats pels Bancs i caixes.
La quantitat de 35.000
pessetes és realment insufi-
cient i quasi vergonyosa. Si-
nó es poden pujar aquests
preus, més valdria supri-
mir-los, i crear, en el seu
lloc, el que consider impres-
cindible, un premi per a
artistes locals, que

ja existeix a altres pobles.
Hi participen aquells ar-
tistes i aficionats locals
que no han aconseguit en-
cara el nivell i la madure-
sa necessaris per compe-
tir, amb les mateixes condi-
cions, amb artistes ja cone-
guts i fins i tot consagrats.
Les seves obres, no sotmeses
a selecció, podrien ser mos-
trades, sens detriment de
la qualitat global que un
certamen com el de la
"Vila de Santanyí", pot i
deu tenir. D'aquesta ma-
nera finirien els disguts i
Pes rabietes, àdhuc les pres-
sions perquè certes obres es
pengin, en contra de la
decisió del jurat. Aixà no
vol dir que els pintors lo-
cals no puguin concórrer al
certamen "Vila de Santa-
nyí" acceptant la
totalitat de les bases.

Però canviem el "ter-
cio" i entrem a un altre
àmbit més reposat i agra-
dable com és el de la "Mos-
tra de Pintors i Escultors
de Santanyí", patrocina-
da per "La Caixa" per
celebrar el 50 aniversari
de la seva presència a la
vila. Artistes locals i resi-
dents ens han mostrat dues
de les seves respectives
obres. Vera von Buch,
un retrat de gran força
expressiva i un paisatge ple
de gràcia i de fluïdesa in-
terpretativa; S.B. Busser
que s'endinsa en l'expres-
sivitat anímica i gestual

de la figura humana, si
bé no ens fa oblidar
l'encant dels seus paisat-
ges; Jesús Camargo, amb fi-
gura i paisatge de pinze-
llada agosarada, sucosa i
eminentement descriptiva;
Cosme Covas amb un pai-
satge molt dins el seu es-
til lluminós i colorista i un
dibuix del perfil d'una nina
realment admirable tant per
l'execució com per la sem-
blança física; Varvara de
Gzell, immersa sempre dins
l'h iperrealisme; Matias
Mandilego que tant en
l'aquarel.la com en l'oli
s'expressa amb gran soltesa i
alegria cromàtiques;
Ponç Fullana, la seva lím-
pida i veraç interpretació
del paisatge posseeix grates
feminiscències "bernareggia-
nes"; Maria Suau amb els
seus entranyables i ben
realitzats temes florals;
el de les roses és d'una ex-
quisita delicadesa tonal.
Però a Santanyí no po-
dien estar absents els seus
escultors, molt ben
representants, en aquesta
ocasió per Andreu Ferrer
Mir, amb unes escultures
d'essencialitat alada; Mi-
quel Ferrer que es recrea
en el modelatge eurítmic
i ascensional de la figura
humana; Baltasar Vidal amb
una figura de dóna i una altra
d'infant realment remarca-
bles tant per la seva rea-
lització com per la bellesa
i gràcia de les postures;
i Simó Rado que cerca

sempre la màxima força
expressiva del cos humà; les
dues obres responen a les
qualitats destacades per Mi-
quel  Pons quan parla d'o-
bres dotades d'una pro-
funda vida interior i trac-
tades amb un realisme vi-
vencial.

Es precisament Miquel
Pons, l'autor de l'estudi
"Escultors i pintors de
Santanyí", que figura en
el catàleg, pel mitjà del
qual es té una idea clara,
precisa i exacta de l'esde-
venir artístic santanyiner
des de Bernareggi fins ara
mateix amb un estudi minu-
ciós de l'obra i de la perso-
nalitat de cadascun dels
artistes participants a la
Mostra.

Es de destacar, també
la introducció del catàleg,
escrita per Blai Bonet de la
que vull destacar i repro-
duir un paràgraf que crec
essencial per al futur
art ístic de Santanyí.
Diu: "Els artistes pintors o
els artistes plàstics en gene-
ral, que pinten Santanyí,
tant en el passat com a
hores d'ara, s'han recol-
zat sempre a la barana de
pintar allb "que es veu",
tot oblidant potser la rica
aventura humana i mental
que és gosar convertir en
Pintura "allò que no es
veu..."

Rafael Perelló Paradelo
Cala Santanyí, Juliol -1985

U",

SAL I XEIXA
NECESSITA REPARTIDOR - COBRADOR

Informadó: Consell de Redacció
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FESTES DE SANT
JAUME.

Les festes de Sant Jau-
me començaren amb el Pre-
gó que enguany va dir el
llicenciat Antoni Vidal Fer-
rendo, historiador i profes-
sor d'EGB. El Pregó, ben
documentat, va versar so-
bre els aspectes demogràfics
de Santanyí durant els
segles XVIII i XIX i així
com també altres aspectes
referits a les propietats
abans de la parcel.lació i al-
tres esdeveniments d'aquest

època conjugats amb forma
erudita i poètica. Gràcies al
suport de l'Ajuntament, el
Pregó ha estat editat, i la nit
d'esser pronunciat va poder
repetir-se entre els
assistents. La portada repro-
dueix un dibuix d'Andreu
Ponç.

	

Obrí	 la	 vetlada	 la
CORAL SANT ANDREU,
que estrenava uniforme
subvencionat per l'Ajunta-
ment. Interpretà un reper-
tori, majorment de música
popular molt escaient a l'ac-
te, demostrant un reajusta-
ment palès en cada actua-
ció.

L'assistència fou con-
siderable.

A l'apartat de les ver-
benes es pot parlar d'un
èxit popular. D'una part
destacrm l'actuació de
Sara Montiel, que amb el
seu habitual repertori sa-
tisfè als incondicionals de
la música representativa
d'un temps. Altra cosa fou
l'actuació de Juan Pardo,
que es pot considerar
apoteòsica,	 desbordant
totes les previsions.	 Les
seves "fans" restaren més
que satisfetes. Les orques-
tres acompanyants R.H.
Aqua Vitae, Macao, Taxi,
Luís Rovira i Crescendo
compliren bé amb el seu

paper.
Dins	 la programació

d'actes populars s'ha de des-
tacar la ja tradicional mostra
de balls populars, que
aquest any va estar a càrrec
del grup CANTIGAS e
FRORES, de Galicia, el ja
conegut ESTOL DES
GERRICO, de Felanitx, i el
nostre ORDI BROIX de ca-
da vegada més ajustat. Tots
oferiren una manifestació de
folklore dels seus respectius
indrets.	 Ens agradaria la
continuIlat
	

d'aquestes
actuacions.

Com és habitual la
BANDA DE MUSICA DE

SANTANYI ens oferi, de
la mà del seu director Jor-
di Perelló, el concert a la
Plaça. I que hi queden de
bé les festes a la Plaça, i com
ho enyora la gent. Reperto-
ri molt encertat per unes
festes majors, fou aplaudit
en cada una de les seves in-
tervencions pel nombrós pú-
blic que escoltava.

Les representacions
teatrals varen caure molt
bé. I de l'obra BON VIURE

NO TREBALLAR NO
POT DURAR de Catalina
Rigo Estelrich i a càrrec del
grup "Pou del Rei" de
S'Alqueria Blanca, no per ja
coneguda fou menys
apreciada. L'abundós públic
que assistí a la representació
va disfrutar durant tota
l'obra, plena d'acudits. No
pot estranyar l'èxit total,
que demostra la identifica-
ció dels actors amb els per-
sonatges que interpretaven.
La posada en escena va estar
molt bé, i agradà a tothom.

Una novetat va esser
l'espectacle NIT DE FOC
(visió màgica d'un conte
medieval) que ens oferí el
grup ESCARABAT BUM
BUM d'Alaior, (Menorca).
L'escenificació a distints
indrets (el Roser, Porta Mu-
rada i la Sala) així com els
efectes lluminosos, sonors i
plŠtics captivaren plena-
ment a grans i petits. Per
la seva novetat, per l'art i
la participació ha estat
considerat per molts com el
número fort de les festes.
Aquesta NIT DE FOC San-
tanyí era recordada per
molt de temps.

La part d'art va es-
tar acomplida amb el VIII
CERTAMEN DE PINTURA
I DIBUIX VILA DE SAN-
TANY I, dotat amb 200.000
pts. per l'Ajuntament, Toni
Dionís. El segon premi de
100.000 pts., també
donades per l'Ajuntament,
va correspondre a Joan
Suau. Els restants premis
de pintura oferits per les
entitats bancàries i dotats
amb 35.00 pts., varen tocar:
L.V. Maravé, premi Banca
March; a Varvara de Gzell

premi "Sa Nostra"; Premi
Crèdit Balear a Marquet
Pascual; Premi "La Caixa"
a Càsedas Romano.

A Varvara de Gzell
correspongué el premi de
dibuix "Asociación de veci-
nos de Cala D'Or"; a Simó
Rado el premi "Asociación
Hotelera de C. Figuera - C.
Santanyí" i a Hein Driessen
el Josep Costa "Picarol" -
Santanyí.

El jurat estava compost
per »ina Hansloren, Joan
A. Llobera, Rafel Perelló,
Miquel Pons, Miquel Riera
Nadal i Marc Vallbona,

secretari.
Dins els actes com-

memoratius del cinquanta
aniversari de "la Caixa" s'or-
ganitzà una exposició d'es-
cultors i pintors de Santa-
nyí. Hi eren present Vera
Von Busch, S.B. Busser, Je-
sús Camargo, Cosme Covas,
Andreu Ferrer Mir, Miquel
Ferrer, Ponç Fullana, Simó
Rado, Maria Suau, Varvara
de Gzell, Baltasar Vidal i

M. Mandilego. L'exposició
fou molt digna i ben repre-
sentada. Blai Bonet i Mi-
quel Pons col.laboraren
en el catàleg, degudament
il.lustrat.

Digna de tota menció
la interesant mostra de di-
buix infantil a la clastra
de la Rectoria.

El Dr. Josep Amen-
gual M. SS.CC. oficià la mis-
sa solemne i va dir el ser-
mó. A la Coral Sant An-
dreu va correspondre la part
coral. Assistia la Corpora-
ció Municipal, les autoritats
sanitàries de la província i
altres autoritats locals.

Abans de la missa so-
lemne fou descorreguda per
Cosme Vidal, President del
Consell d'Eivissa, la senye-
ra que cobria l'escut de la vi-
la, obra de Baltasar Vidal,
a la façana de la CASA DE
CULTURA.

A les 12 hores es proce-
th a la inauguració oficial
del Lloc Permanent de Pri-
mers Auxilis de la Creu Ro-
ja. Pronunciaren diversos
parlaments el Batle, Cosme
Adrover i autoritats sanità•



FESTES A CALA FIGUERA
En motiu de la Mare

de Déu del Carme, dels
dies 13 al 16 del passat
Juliol es celebraren les festes
populars a Cala Figuera.

El dissabte hi hagué
una berbena amb bastant
concurrència.

El grup santanyiner
"Ordi Broix" deleità amb
els seus balls la vetlada
del diumenge.

La Banda de música de
Santanyí també donà un
concert dirigit pel seu
director oficial.

Altra vetlada l'omplí el
grup "Música Nos-
tra" en el qual interven-
gueren en el transcurs
d'una cançó els nostres pai-
sans Joan Toni i Maria
Antònia, la qual cosa fou
molt aplaudida per la con-
currència.

En el transcurs de les
festes fou homenatjat en

Miquel Vicens "Bossa" per
la seva dedicació de més
de vint anys en l'organit-
zació de les festes i li
fou entregada una palan-
gana de plata com a re-
cordança. Detall que
emocionà vivament.

El mal estat de la
mar deslluí la processó
que de cada any es
veu augmentada la par-
ticipació d'embarcacions.

Podem destacar les
embarcacions engalanades,
les que representaven: una
canastra de caramels, un
esbart de gavines, un
conjunt de ciurells i la
que , representava u na
balena.

L'Associació de Veins
i confraria de pescadors
volen agrair la col.labo-
ració d'entitats i particu-
lars que feren possible el
IluVment d'aquestes festes.

ries. Beneí les instal.lacions
Mn. Bartomeu Ramis.

Seguidament s'inaugu-
rà el camp d'esports de
l'Escola Pública, i sota
les porxades del mateix
centre docent s'entregaren
els premis als guardonats en
el 11 CERTAMEN DE
NARRATIVA VILA DE
SANTANYI que varen cor-
respondre a Antònia Vidal
de la Iglesia, Maria Calden-
tey Ferrer iJaume Serra Sit-
jar.

Pel que fa referència a
jocs, corregudes i altres en-
treteniments, tengueren l'as-
sistència massiva dels in-
fants que per ells es també
la festa.

De les competicions es-
portives en donam compte
a la secció corresponent.

EXPOSICIONS A
CALA D'OR.

Durant aquest darrer
temps l'art ha estat una
autèntica manifestació a
Cala D'Or. A "Santa Maria
del Mar" ha exposat Mar-
quet Pascual, i també expo-
sarà Gaspar Riera.

A la "Marieta Gual"
després d'una col.lectiva,
inaugurà Mateu Llobera una
mostra on es manifestà la se-
va personalitat ben assolida.
Clourà la temporada d'es-
tiu una mostra del pintor
català afincat a París, Anto-
ni Clavé.

Joan Riera Ferrari, a
"Joan" ofereix la novetat
de la seva darrera produc-
ció, tan oposada a la blanca
pintura anrior, Varia-
cions entorn un bidó rove-
llat " amb qualitats dignes
del millor elogi.

LA FESTA DE LA BEATA.

La festa de la Beata
ressucitada l'any passat des-
prés de bastants d'anys de
silenci, torna celebrar-se
amb n.olta de participació.
"Ordi broix" cuidà de l'or-
ganització que va tenir el
suport de l'Ajuntament. La
nina elegida per sorteig
entre les alumnes de l'Esco-
la de Ball, per representar la
Beata, fou Laura Vidal Bo-
net, que presidia des d'una
carrossa, acompanyada
d'una cort d'angelets. Hi
participaren altres carros-
ses, someres amb beaces i
molta concurrència abi-
llada amb el vestit típic
mallorquí la companya

de dos dimonis. Els compo-
nents dOrdi broix" canta-
ren les populars cançons de
Sor Tomassa.

La desfilada va recór-
rer un itinerari un poc di-
ferent a antany. Ens perme-
tem suggerir que anys suc-
cessius l'itinerari es modi-
fiqui perquè la festa pugui
arribar a tots els racons del
poble.

La processó fin( amb
un ofici solemne i panegí-
ric del Rector Bartomeu Ra-
mis. A la sortida hi hagué
per a tothom ball a la Pla-
ça.

La simpàtica festa va
tenir l'inconvenient de ser
interrompuda pel tràfic que
dificultà l'ordre i la vistosi-
tat de la tarda.

FENOMEN SOLAR.

Dia 18 de juliol des
de Cala Santany( fou visi-
ble un estrany fenomen so-
lar. El sol quedava dins un
cercle lluminós que durant
algun temps tenia els colors
de l'arc de Sant Martí.
Vers les 13 hores 15 minuts,
aproximadament, havia de-
saparegut.

L'AIGUA DEL MAR.

En distintes ocasions
i parlant de la preocupació
per la neteja de l'aigua de
la mar, la premsa ciutada-
na ha reprodurt fotografies
de la costa santanyinera. Te-
nir la mar neta és un deure
de tots.

Hi ha freqüents queixes
del poc respecte que tenen
els windsurfistes de l'escola
de windsurfing de Cala San-
tanyí, així com també tota
classe d'embarcacions que
a diferents platges no
respecten als banyistes.

i:l1OMENAMENT.

El senyor Llorenç Ri-
go Barceló, ha estat ano-
menat President de l'Asso-
ciació d'Estàncions de Ser-
vei de Balears. Des de
1973 a 1980 havia ocu-
pat ja aquest càrrec i del
1980 fins ara ostentava
la distinció de President
Honor ífic.

Li desitjam tota classe
d 'encerts.

PREMI.

Madó Antònia Penya,
coneguda per Madó

Marçala, de la Marina, de
Cala Figuera, ha estat guar-
donada amb el premi "la
bona taula mallorquina",
premi que es concedeix cada
any a les millors mostres de
la nostra cuina. ldò Madó
Marçala! Enhorabona.

ESTIUEJANTS.

El socialista Leopoldo
Torres, Vicepresident del
Congrés de Diputats, passa
una temporada a Cala Santa-
nyí.

També ha vengut a Los
Angels, mossèn Joan Mates,
que fou vicari de Santanyí.

Valtaire: aigua de flors,
ex-estimada del cantant
Julio Iglesias, ha passat per
Farat's de Cala D'Or i posà
per al fotògraf a Porto Ga-
ri, que és Cala Llonga.

CARRETERA
SANTANY 1-P0 RTOPETR A.

Recordam a tots els
propietaris afectats per a la
millora de la carretera San-
tanyí-Portopetra, que han
estat convocats pel Govern
Balear a l'Ajuntament els
dies 4 i 5 de setembre. La
llista la trobareu a la prem-
sa del passat dia 10 d'agost.

Ha finalitzat els seus es-
tudis d'enginyer electric en
la rama de Telecomunicació
en Jaume Vicens Barceló.

En Jaume Amengual

Coves ha presentat el projec-
te de fi de carrera el qual
ha estat acceptat.

Han finalitzat els seus
estudis de magisteri, Joan
Adrover Verger, Maria
Ferrando Vidal, Catalina Ri-
go Clar i Ma. Pilar Martínez
Nadal.

En les darreres oposi-
cions han obtingut plaça
en el magisteri en Balta-
sar Roig Lladó i Maria Ri-
go Pons.

A tots la nostra enhora-
bona.

****

Ha estat declarat d'inte-
rés Social el grup ecologis-
ta GOB.

A Santanyí s'ha fet una
reunió per constituir una de-
legació d'aquest organisme.
De la reunió surgí una co-
missió de set membres dels
quals surtirà el president
en una propera reunió.

***

Darrerament s'han co-
mesos una sèrie de robatoris
a diferents indrets del ter-
me. Pot esser una de les
zones més afectades hagi
estat Cala Figuera malgrats
els controls i vigilàncies dui-
tes a terme pels responsables
de l'ordre.

També Portopetra
Cala D'or s'han vist afec-
tats per aquests desordres
que dificulten la tranquili-
tat dels estiuejants.



NOTICIES DES LLOMBARDS

Enguany foren unes fes-
tes amb molta participació
popular, encara que varen
durar molts de dies,
ls actes varen esser es-

cassos però suficients i els
anirem classificant per clas-
ses.

Actes culturals
Una cosa que no s'ha-

via vist mai dins el poble
fou la mostra de dibuix i
pintura de temes llombar-
ders que tingué lloc en els
locals de l'escola amb
molta participació de pin-
tors, quasi tots principiants
i que anant a escola de pin-
tura, molta paciència i gran
afició han aconseguit pintar
bastant bé i com a mostra
fou l'exposició feta dins les
festes d'enguany.

En total foren uns 49
quadres els que poguérem
admirar essent pintats pels
participants següents:
Catalina Barceló amb 2 qua-
dres
Esperança Bonet amb 1
Catalina Bonet amb 8
Catalina Burguera amb 1
Francesc Cardell amb 2
Jover amb 1
Magdalena Llambies amb 2
Malbertí amb 7
Margalida Moreno amb 4
Andrea Orell amb 2
Francesca Palerm amb 1
Andreu Ponç amb 1
Antònia Rosselló amb 1
Mateu Rigo amb 6
Sebastiana Vidal amb 7
Tbfol Vidal amb 3

Els organitzadors esti-
gueren molt satisfets pels
resultats obtinguts, ja que
foren moltes persones que
passaren per local.

A la inauguració es
feren entrega d'unes plaques
de ceràmica commemorati-
ves de l'acte per part de D.
Silvestre Vicens.

Seguidament i a l'esglé-
sia tingué lloc el concert
d'orgue amb motiu de la
benedicció, aquest va
esser aconseguit gràcies a les
subvencions de l'Ajun-
tament de Santanyí en
75.000 pts. (ja esmentat
a aquesta mateixa revista) i
250.00 pts. del Consell In-

sular de Mallorca, diners a-
conseguits per la labor i no
poques passes fetes pel
llombarder D. Miquel
Contestí Burguera (en pro-
peres edicions publicarem
unes conversacions que tin-
guérem amb ell per saber el
motiu que l'impulsa a fer

El concert fou donat
per Mn. Guillem Bennassar,
que fou per dues vegades vi-
cari d'Es Llombards.

Les melodies interpreta-
des foren:

Al.leluia (del Mesies)
de G.F. Handel.

Vouverivou de M.
Tortell.

Càntic de B. Ballester.
Melodies populars

(improvisació) de G. Ben-
nassar.

Tocata i Fuga en
Re menor de J.S. Bach.

Acabant interpretant
thimre a la nostra pa-
trona la Inmaculada Con-
cepció.

Assistiren les autori-
tats locals, presidides pel
Batle de Santanyí D. Cos-
me Adrover i un repre-
sentant del C.I.M. , el conse-
ller D. Miquel Clar,

Tots els assistents
poguérem escoltar lo bé i
fort que toca l'orgue nou
que des d'ara participarà
en les grans festes de la
parròquia, i això farà pos-
sible futurs concerts dins
aquest any internacional de
la música.

Una vegada acabat el
concert, totes les autoritats
assistents foren obsequiades
amb un petit refresc al
local parroquial.

***

La representació teatral
de l'obra de Catalina Rigo
de S'Alqueria Blanca

titulada "Bon viure i treba-
llar no pot durar" represen-
tada pel grup Pou del
Rei de la mateixa Alque-
ria Blanca, fou un èxit ro-
tund tant en l'escenifi-
cació que va esser magní-
fica, com per la molta gent
que acud í a veurer-la,
havent estada representada a

altres poblacions veThades.
Es un moment pe animar-
los a continuar escenifi-
cant obres que fassin passar
unes bones i alegres vetla-
des a la gent seguidora del
teatre nostre i de sempre.

Actes populars o de carrer
També hi hagué les

tradicionals corregudes de
cintes pels nins i nines
del poble, amb la novetat,
enguany, d'un sorteig de
més de 20 borses sorpreses
obsequi de la Caixa de
Balears "Sa Nostra", que
un any més volgué par-
ticipar en les festes in-
fantils d'Es Llombards.

L'horabaixa del dia
8, festa de Sant Domingo,
estigué animada i ocupada
pel	 recorregut incògnita,
participant	 onze parelles
que realitzaren les proves
propostes, essent les gua-
nyadores les següents pare-
lles:

La primera: Joan Garí i
Maria Mas.

La segona: Jaime Mon-
serrat i Miquel Mas.

La tercera: Mateu Bur-
guera i Otilia Uribe.

Actes esportius
Així com estaven anun-

ciades es feren les carreres
de bicicletes amb molta
participació, organitzades
per	 la S.C.D	 Ses Sali-
nes	 i	 U.D.	 Llombards
dividides en dos sectors
per les categories aficionats
i juvenils, recorreguent en
el primer sector un total
de 80 km. des de Llombards
-Ses Salines —encreuat de
la Colònia de Sant Jordi—
Campos-	 Santanyí
Llombards dues voltes.

El segon sector fou 15
voltes al circuit urbà d'Es
Llombards, un total de
45 km.

Es repartiren en premis
metàlics més de 130.000
pts.

Els	 participants	 fo-
ren uns 48 ciclistes vinguts
de tots els indrets de
Mallorca, i illes germanes
i de la majoria de clubs
ciclistes.

Els guanyadors varen
esser:
Primer	 sector; categoria
aficionats

El no. 1 Joan Martín
Zapatero	 Marcos,	 na-

tural de Palencia i que
està	 realitzant el	 servei
militar	 a	 Mallorca,	 del
Club Molins de Vent.

El no. 2 Miquel Aynat
del club Molins de “ent.

El no. 3 Antoni Cal-
dentey del Club C. Car-
dessar - C. Millor.
Categoria juvenils

El no. 1 Miquel Ay-
nat Ferragut, una jove
promesa de Manacor (Mo-
lins de Vent).

El no. 2 Jaume Tomàs
del club Molins de Vent.
Segon sector
Categoria aficionats

EI no. 1 Miquel Aynat
Ferragut (Molins de Vent)

El no, 2 Antoni Calden-
tey (C.C. Cardessar - C.
Millor)

El no. 3 Gómez (2
Perellons).
Categoria juvenils

El no. 1 Miquel Aynat
Ferragut (Molins de
Vent).

El no. 2 Jaume Tomàs
(Molins de Vent).
Clasificació de la general

El no. 1 Miquel Aynat
Ferragut (Molins de
Vent)

El no. 2 Martín Zapa-
tero (Molins de Vent).

EI no. 3 Antoni Cal-
dentey (C.C. Cardessar - C.
Millor)

Com es pot veure la
figura estelar de les car-
reres fou la gran promesa
manacorina en Miquel
Aynat, enhorabona i que
no decaigui la bona
ratxa.

Una vegada acabada la
cursa de importància, tin-
gué lloc una pels locals,
quedant com a guanyadors:

El no. 1 Antoni Bur-
guera (Rita).

El no. 2 Bartomeu Bur-
guera (Cusina).

EI no. 3 Nadal Vicens.
Els corredors fora poble

que també participaren a la
mateixa cursa i que resulta-
ren classificats varen esser:

El no. 1 Sebastià Gri-
malt.

El no. 2. Tbfol Vidal.
Quan hagueren acabat

d'entregar els premis als
guanyadors de la cursa pels
locals es feu l'homenatge
a D. Bernat Serra Bover
(Banyat) promogut pels
aficionats d'Es Llombards,
entregant-li una ensa•mada
com obsequi de la benzi-
nera de Santanyí, un regal



Miquel Aynat, figura estelar de les carreres ciclistes.

Alguns dels pintors participants en la I mostra de pintura i
dibuix de temes locals, junt amb les autoritats civils.

edat.
* * *

sorpresa de Cafés Mallor-
ca i una placa commemo-
rativa de l'acte de part
de tots els aficionats
d'Es Llombards, tarnbé es
volgué unir a l'acte el
Sr. Aynat fent-li entrega
d'un ram de flors que

abans havia guanyat (en la
pròxima edició publicarem
una xerrada amb l'esmen-
tat homenatjat).

***

El diumenge dia 11
a "la Vinya d'en Talaia"
es feu una tirada a coloms
per tots els aficionats d'a-
quest esport; els tres pri-
mers classificats foren:

El primer Nadal Vicens.
El segon Toni Sanz.
El tercer Cosme Mestre.
El quart Joan Vidal.
El quint Miquel Roig,

actual	 president	 de	 la
societat de caçadors.

Homenatge als padrins
Uns dels actes més

emocionants d'aquestes
festes fou l'homenatge que
reberen més d'una dotzena
de padrins del nostre
poble, patrocinat per la
Caixa de Pensions
"La Caixa".

A les 10,45 comen-
çaren a reunir-se davant
l'església, on la Banda
Municipal de música de
Santanyí oferí un petit con-
cert per a les 11 entrar a la
parròquia per assistir a
l'ofici solemne i el sermó
de Mn. Guillem Bennassar.
Després i a la plaça fo-
ren obsequiats amb un bere-
nar i un present significa-
tiu del moment perquè
sempre tinguessin record
d'aquesta festa tan emotiva;
molts d'anys a tots el pa-
drins i enhorabona
per haver arribat a aquesta

Altres notícies d'Es
Llombards

El dia 27 de Juliol
morí, després d'una llarga
malaltia Da. Antònia Aina
Burguera Nadal, a l'edat de
76 anys. Acompanyam a
tota la fam ília amb el
condol.

El mateix dia 27 de Ju-
liol, uns aficionats a la
pesca i amb una petita em-
barcació agafaren una
sivogue de 15 quilos que
després se la menjaren amb
molt de gust. Bon profit
i que no sia la darrera.

CALA LLOMBARDS
Els passats dies 27,

28 de Juliol, 2,3 i 4 d'A-
gost a la villa estiuenca
de Cala Llombards
es celebraren les festes
populars , que des de
l'any 1979 no se realit-
zaven com a populars.

Els actes foren orga-
nitza_s per l'associació
de veïnats i propietaris de
Cala Llombards i patroci-
nades per l'Ajuntament de
Santanyí, Govern Balear
i Consell Insular de Mallor-
ca entre d'altres.

El resurgiment de les
festes fou amb molta força
i animació, corn ho pogue-
ren veure amb el contin-
gut de tots els ac.tes.

Com a resum direm que
hi hagué dimonis i capar-
rots, xirimies, recorrent
els carrers per animar a la

gent i anunciar-los que les
festes començaven.

Teatre fet pel grup de
la _ policia municipal de
Palma representant l'obra
titulada "S'Escolà del
poble".

Berbenes amb els con-
junts Hits, Lucio Barbosa,
Crescendo, etc.

Festes	 infantils com
son: carreres de cintes, a
peu, dins sacs, etc.

Moltes competicions es-
portives, de les quals els
que quedaren classificats
foren els següents:

Competició de miloques:
1.-Juan Perelló amb un estel
2.-Antoni Moreno amb una
bota
3.-Gabriel Joan amb una
milana.
4.-Germans Torres amb una

estrella
5.-Bartomeu Moreno amb
una torre

PETANCA
1.-Francesc Forteza. Teifol
Moreno i Joan Pinya
2.-Tomàs Làzaro, Domin-
go Làzaro i Llorenç Servera
3.-Joan Jaume Pinya, Felip
Bosch Mestre i Mateu Agui-
ló García

Cintes brodades o pintades
1.-Paulina Guillem
2.-Marian Mas
3.-Josefina Castillo

Carrera a peu de 15 a
85 anys
1. - Antoni Pons

Futbol
Veterans Baleares 3
Veterans Cala Llombards 2

Castells d'arena
Maite Navarro Torres,

classificada per la compe-
tició provincial.

Els organitzadors
romangueren molt contents
al veure que les seves preo-
cupacions varen servir per
fer passar uns dies de com-
panyerisme i unió entre tots
els habitants de Cala Llom-
bards i donen les gràcies
a tots els que feren possi-
ble la realització de les
festes, tant econòmica-
ment parlant o en la seva
ajuda material, a tots moltes
gràcies.



Una de les primeres casetes de Cala Llonga

Port de Cala Llonga

CALA LLONGA, AHIR I AVUI
Quan, ara, anam al

port de Cala Llonga ens
trobam amb un entreteixit
de cordams i pals dels
vaixells lluents i abrinats,
amb banderes de tots els
països, això fa que sigui
necessari acudir al més
profund de les nostres me-
mòries per recordar el que
era fa uns anys el port de
la nostra contrada.

Diu la història que
devers l'any 1715 desem-
barcaren a Cala Llonga, a
les ordres d'Asphelt, uns
deu mil homes correspo-
nents a les tropes de Felip
V, i que anys després es
va construir el fort í.

Aquest i altres esde-
veniments han tingut lloc
a la nostra Cala, però avui
ens referirem a la histò-
ria més recent i que molts
de nosaltres recordam
segurament, amb més o
manco detalls.

Molts de calongins
recordam ben bé quan Cala
Llonga estava quasi enre-
voltada de jonqueres i de
canyot. Anar a cercar ca-
bres serrades, calar els
garbells, pescar llices i
cabots era un dels passa-
temps dels al.lots i joven-
çans del nostre poble.

Era un lloc tranquil i
agradable,una dotzena de
llaüts i bots eren tota la
flota marinera Cala-llon-
guera. Set o vuit casetes
i altres tantes barraques de
barca. Els moradors que
habitaven allà eren, En
Peraire, L'amo En
Tbfol Roca, En Pep
Ferrer, l'amo En Macià
Rito i pocs més entre els
que podríem recordar
a En Verro de S'Horta,

que quasi sempre pes-
cava cabots. A la banda
del ponent hi varen fer
la casa "d'En Bota", i com
que no hi havia camí per
anar-hi des de la part
d'aquí deçà, el morador que
l'habitava es llevava els
calçor ; i les sabates i
travessava la Cala cami-
nant per dins la mar.

L'amarar bigues per les
nostres portasses i cases,
així com també manats de
càrritx per fer vencills i
traves dins les poc profun-
des aigües de Cala Llonga
també ja ha passat a la his-
tòria.

Ara, Cala Llonga ja
és un port esportiu de
primera categoria amb una
enormequantitat de barques
i vaixells del més refinat
luxe. Gaudeix, el port,
de tots els principals ser-
veis que corresponen a
un important lloc dins el
turisme mariner-esportiu de
categoria internacional.
També hi ha llauts de pes-
ca i altres de "recreo",
ben garrits per cert només
que aquests velers amb tants .

de pals i cordes quasi no
ens deixen veure les al-
tres embarcacions.

El món dóna voltes, i
les coses i els llocs sofrei-
xen uns canvis i transfor-
macions impressionants. No
serà massa? El que segura-
ment ja no tornarem a veu-
re serà que quan anirem
a Cala Llonga no ens trobem
com si fossim a ca-nostra.

IV CONCURS DE GLOSES
Festes de Sant Miquel
Calonge 1985

BASES

1.-Els temes seran: DES-
CRIPCIO DE QUALSEVOL
LLOC , POBLE, POSSES-
SIO O FINCA MALLOR-
QUINA.
2.-Podran participar-hi tots
els glosadors que ho desit-
gen, sense distinció d'edat
ni sexe.
3.-L'extensió mínima serà
de vuitanta versos escrits en
la nostra llengua.
4.-Els glosats han de ser
originals, no poden haver
estat premiats a altres certà-
mens.
5.-Els glosats seran enviats
a la Comisió de Festes de
Calonge abans de les 24
hores del dia 18 de Setem-
bre.
6.-Els treballs es presen-
taran per duplicat i escrits
a màquina.
7.-Els treballs seran anonims
i presentats amb un lema
que es repetirà a un

sobre que contengui: nom,
llinatges, adreça i telèfon
del concursant.
8.-El jurat serà anomenat
per la Comissió de Festes i
el seu veredicte serà ina-
pel.lable.
9.-El veredicte del Jurat
es farà públic en el de-
curs de les Festes de Sant
Miquel així com també
l'entrega de premis.
10.-La participació en
aquest concurs, presuposa
l'acceptació d'aquestes bases

PREMIS
-Primer premi (Consell ln-
sular de Mallorca) 10.000
ptes. i objecte conmemo-
ratiu.
-Segon premi 5.000
ptes. i objecte comme-
moratiu.
-Segon premi (per autors
locals) 5.000 ptes. i objec-
te commemoratiu.



S'ALQUERIA BLANCA, AGOST 85
Si, és vera, un any

més ens trobam a les festes
de Sant Roc, a ses nostres
festes. N'hi havia que
se pensaven que mai
arribarien, però ja hi tor-
nam ésser. Ja hi som i les
festes ja han començat.
Des de "Sal i Xeixa" vo-

lem desitjar unes bones
festes a tothom... ja sa-
bem que aquestes festes
d'enguany han tengut un
bon començament , i és pre-
cisament d'aquest comen-
çament que vos parlarem
perquè encara no sabem
com han acabat.

El dissabte dia 10,
amb un bon repiquig de
campanes i l'amollada de
coloms és donà l'inici
de les festes de Sant
Roc 85.

El diumenge dia 11,
va ésser un gran dia
festiu per a tothom,
principalment pels nostres
padrins. Es va procedir a
un emotiu homenatge als
nostres padrins majors
de 80 anys, amb la col.la-
boració de "La Caixa" que
commemorava el seu 50
aniversari. El "sus" el
varen donar a ca ses mon-
ges, on es va fer la con-
centració de tots els
majors (més de 40) acom-
panyats per un net. Hem
d'assenyalar que n'h i
havia molts que duien ves-
tits típics de Mallorca i
que pràcticament tots ana-
ven molt enióiats. La Banda
de Música nicipal de San-
tanyí les va acompanyar fins

a l'església.
Ens hem acostat fins a

ca ses monges per dema-
nar-lis a veure si varen
fer bonda. Sor Aina ens
va rebre i va ésser molt
amable.

-Com va anar la con-
centració al convent i la
festa?

-"Molt bé tot va anar
molt bé. Tots varen ésser
puntuals i noltros les
vàrem donar un bon
acolliment. Pràcticament
tos varen assistir a la festa.
No vàrem haver d'estar

per ningú. Al local es
tenia preparat un refresc
(gelat, un tros de co-
que i xampany), obsequi
de "La Caixa" amb la
presència del seu direc-
tor que va dir que ell no se
considerava el promotor
d'aquest homenatge, sino
més bé que era na Catalina
de Cas Picapedrer. Abans
del refresc es va celebrar una
eucaristia, presidida per
Mossen Lluís de Solsone,
que va ésser molt apropiada.
Tots els majors varen rebre
un petit gerro plè de cara-
mels que commemorava
aquest homenatge. A l'hora-
baixa el batle i la seva
senyora varen visitar als 11
que no hi varen poder
anar i les dugueren l'ob-
sequi perquè ells també
feien festa. Cal assenyalar
que Madò Catalina de
Can Mestre Biel va ésser
un dels majors més animats
i va dir que de qui 5 anys hi
havien de tornar tots però

ella sa primera ( i és que
n'hi ha que no perden
l'humor mai). En poques
paraules basta dir que
tot va anar molt bé!".

També hem volgut
sebre quina en deien els
nostres padrins i n'hem
anat a entrevistar un
parell... les demanaven a
veureque les havia parescut

la festa.
Madó Bàrbara de Cas

Tallador (84 anys) va con-
testar així:

-"Estic molt con-

tenta, tot me va agradar
molt: sa missa, es menjar
(que no me va fer i casi
no vaig dinar aquell dia)...
ah! i sa música. M'hi vaig
trobar molt bé... i tenc que
dir que quan mos anaven

de ca ses monges a missa,
pensava que pareixia sa
més jove, però me pareix
que no hi havia molt.

Madó Sebastiana de
Can Carles, amb 88 anys
mos deia:

"Va ésser una festa
molt guapa. Me va agradar

molt sa missa... i es refresc.
Tots varen ésser molt ama-

bles amb noltros. Mos hi
vàrem trobar molt bé
tots. Un pic em varen
fer un parell de preguntes
i jo les vaig dir que les deia
lo que sabia.. i a tu te dic
lo mateix".

També vàrem anar a
veure a Madó Aina Saba-
tera que amb 82 anys no
tenia massa xerrera, però
ens va dir una cosa molt
interessant.

-"l jo no sé que vos

tenc que dir... m'hi vaig
trobar molt a gust... es
berenar molt bo... no va em-
bafar... i és que tots parei-
xíem que érem germans".

Gràcies Madó Bàrbara,
Sebastiana i Aina, moltes

gràcies. Les seves respos-
tes ens fan veure que va

ésser un gran dia per tots
ells i és que ho devien pa-
reixer com una gran

família a on tots eren
germans encara que fos
tan sols per un dia.

El vespre a S'Era
Vella es va dur a escena la
comèdia "Es veinats veina-
detgen",original d'En Sebas-
tià Nicolau i interpretada
pel grup de Teatre Popular
de Manacor. Cal assenyalar
l'actuació d'En Tomeu des
parxes (... que menys
mal que no se la va treure).
Hem de dir que el grup va
fer un petit comentari quan
va acabar la comèdia i era
que... "la gent s'ha portat
esplèndidathent i estam
molt contents d'aquesta

convidada del grup "Pou
del Rei"... si mos tornen
convidar tornarem i ben
contents, perquè ben con-
tents mos n'anam".

Noltros també estam
contents que ells se'n hi
anassin i amb ganes de

tornar.
La gent de S'Alqueria

enguany si que pot dir que

ha tengut un bon comença-
ment de les festes... com a

massa i tot.
Sebastià Vallbona

DANIEL CODORNIU
un estiu més com ja va

essent habitual, ha vingut
a passar una temporada amb
nosaltres el pintor Daniel
Codorniu, mallorquí, però
que té la seva residència
habitual per terres catalanes.
L'acompanya el seu fill
Daniel.

Quasi tots els santanyi-
ners coneixem el pintor i la
seva obra. Ha estat guar-

donat en nombroses oca-
sions i entre els seus pre-
mis el "Vila de Santanyí".

Es freqüent veure'l amb
amb els seus aparells pels
més diversos indrets captant
damunt la tela les formes i
les llums santanyineres.
També a la Vila té un es-

tudi amb nombrosos qua-
r' -os, uns ja acabats i

3s que encara necessiten
que la mà màgica del pin-
tor, els doni les darreres pin-
zellades.

• Un dia d'aquests, que
estava pintant, ens hem atu-
rat a xerrar amb ell i ens
ha contant que a Santanyí
i per als seus entorns s'hi
troba molt a gust, que
va venir aquí per primera
vegada de la mà del també
pintor S. B. Busser i que
des de llavors sempre que
pot ve al nostre poble.

Li hem demanat com
li va començar la curolla
de pintar.

-De ben jove ja ma-

gradava molt la pintura i

anava a escola de dibuix
a "Arts i Oficis" de Ciu-
tat, i pareix que en aque-
lla època ja no ho devia fer
malament, ja que uns qua-
dros, que vaig fer quan te-

nia tretze anys, les varen
exposar i encara estan allà.
Després vaig anar a Barce-
lona a perfeccionar els meus
estudis, i ara som profes-
sor d'Institut a San Cugat

del Vallés.
Hem parlat més de

diversos temes mentre sobre
la seva tela s'anaven reflec-
tint , amb la própia per-
sonalitat de l'artista, els
colors	 d'un dia assolellat

del mes d'agost.

Marc Vallbona



Notes històriques

LA INQUISICIO Y SANTANYI I)
Ramon Rosselló

En aquest breu treball
donaré relació d'alguns san-
tanyiners, o persones
relacionades amb la vila, que
tengueren topada amb el
Tribunal del Sant Ofici
de la Inquisició de Mallorca.

El primer cas que
trobam documentat és el de
Joan Darder, l'any 1579,
el qual era "de nación cata-
11, official de Santahí,
villa de esta isla, por estar
muy yndiciado de aver in-
ducido a cristianos nuevos
de moros que se pasasen
en Bervería que paOndose-
lo él les daría barca que la
tenía ya concertada y les
dezía que'l havia dado otra
en que se fueron otros
esclavos cristianos desta ciu-
dad los quales es verdad
que faltan della; fue puesto
a quistión de tormento y
perserveró en negarlo". Fou
castigat d'aquesta manera:
100 assots, desterrat per-
pètuament del Regne de
Mallorca, "por ser manco
de un braço no pudo ser
suficientemente atormenta-
do ni condenado a galeras".
(AHN Inquisición, libro 860
f. Iv).

El mes de febrer de
1538, trobam el cas d'An-
tonina muller de Jaume
Barceló, que fou penitencia-
da pel Sant Ofici perquè
conversant amb algunes
persones "dixo que ella
mostraría un paternoster",
i un dels reunits es pensava
que es referia a l'oració
que comença "pater nos-
ter", "y ella dixo para
corio y entre abrid, he aquí
el paternoster, que son
las partes vergonçosas de la
muger i del hombre que el
uno parece que es lo de la
muger y el otro entrase
que es lo del hombre".
Per aquestes grosseries
foren imposades peniten-
cies espirituals i cada diven-
dres del present any havia
de resar 10 parenostres (1d.
f. 58).

L'any 1586, Mateu
carès, natural de Marratxí,
però habitador de Santa-
nyí, conrador, de 20 anys
d'edat, fou penitenciat "por
haber dicho que yr a la casa
pública a tener cuenta

carnal con mugeres no era
peccado mortal. Vela, abju-
jo de levi en la audiencia,
penitencias espirituales, que
por tiempo de un ario se
confiese en los dias de Pas-
cua, de Navidad, Resurrec-
ción y Pentecostés y en las
fiestas de la Assumptión de
Nuestra Seriora y traya
certificatoria. Tuvo con-
tra si un testigo y él vino
después antes de ser Ila-
mado ni presso al Sancto
Officio y confessó que
hasta que había oydo el
edicto de la Fe que se había
publicado aquella Quaresma
siempre había tenydo y
creydo que yr un hombre
soltero a tener parte carnal
con una muger del partido
no era peccado mortal, y
preguntado dixo que
siempre había tenydo y
creydo lo que tiene y
ceee la Sancta Yglesia de
Roma, y negó siempre haber
dicho lo susodicho a
persona alguna aunque él
por ignorancia lo creya an-
sí ". (Id. f. 137).

Cosme Rigo, de 24
anys d'edat, pages, l'any
1603 fou penitenciat per-
què va dir "que los nifios
que morían aunque fue-
sen bautizados iban al
Purgatorio por el trabajo
que habían hecho pasar
a sus madres". Aquest en
va sortir amb aigües fres-
ques perquè el Tribunal va
considerar que era ignorant
i idiota i fou toctat benig-
nament.

L'any 1627, es féu a
Mallorca una relació nomi-
nal dels familiars i perso-
nes pertanyents al Sant
Ofici. A Santanyí fou trobat
que hi havia: Salvador
Vidal, alguatzir, Gabriel
Bonet, i Andreu Clar. (ACA
Consell Aragó lligall 967).

L'ari; 1764, hi hagué la
causa de Fe contra Aina
Sanxo, beata de Sant
Francesc, de Ciutat.
Una carta del rector
de Santanyí denunciava al
Sant Ofici que una dona
de la vila volia declarar.

Declarà Sebastiana Clar,
de 30 anys; diu que en
temps del seu pare havien
cavat per trobar un
tresor, i trobaren "un bul-
to" que després va
desaparèixer. Va parlar
del fet amb Francesca Coves
i aquesta digué que a
Palma hi havia una beata
de Sant Francesc d'Assís
que era com una santa,
veia les ànimes del Purga-
tori i sabia quantes misses
s'havien de celebrar per
sortir les ànimes del Purga-
tori. Passats alguns dies,
Na Coves li digué que havia
parlat amb l'esmentada
beata i li havia referit que
en el lloc on havien cercat
el tresor "havía mucho di-
nero, un becerrillo de
oro y algunas monedas
de plata"; i davant aquesta
notícia tota la família es
posa a cavar "y aunque
profundizaron no hallaron
dinero ni cosa alguna".

Un altre testimoni fou
Andreu Bonet, de Santanyí,
de 27 anys; diu que jun-
tament amb l'esmentada
Coves visitaren la beata
anomenada Sor Aina, i
digué que son pare era
al Purgatori i en sortiria
fent celebrar una missa
"y se diesse un doblón en
oro de limosna y seis libras
para celebrar otras missas
por algunas injusticias que
havía hecho su padre
siendo bayle". Resultava
que la beata volia rebre
la moneda directament per
la qual cosa En Bonet va
veure que era "embuste"
i se'n va anar.

També declarà Antoni
Juan Oliver i diu que
visita la beata la qual
demanava 15 lliures per
fer celebrar misses ja que
d'aquesta manera sortirien
del Purgatori les ànimes
dels seus pares.

L'acusada "declaró en
descargo de su conciencia:
que jams havia visto ni se
le havían aparecido

las almas del Purgatori ni
havía tenido apariciones
de Nuestra Sefiora ni Santos
y que todo lo havía fingi-
do para con la limosna
de las missas remediar
sus necessidades". Fou seve-
rament advertida lue no
parlàs d'aparicions, i que
per espai d'un any un di-
rector espiritual s'encar-
regàs d'ella; li imposaren
penitències saludables i
fou	 suspesa	 la	 causa.
(AHN	 Inquisició,
gall 1.716 no. 34 f. 9-14).

L'any 1629 fou peni-
tenciada Joana Aloi muller
d'Onofre Abrines, de
Ciutat, acusada que des
d'al.lota "procuró saver y
aprender muchos géneros de
sortilegios y echiserías y
avía dicho a diferentes
personas que cierta muger
la avía ensefiado, para
efectos profanos y desho-
nestos, la oración de
Santa Elena que dice
assí: Reyna Santa Elena
de mafiana os levantasteys,
a la orilla del mar os
fuisteys y a Jerusalem
os fuisteys; el árbol de
la cruz busthteys y le
hallastéys, sobre un cuerpo
muerto la pusisteys y luego
resucitó: los tres clavos
buscasteys y los hallasteys,
el primer clavo disteys a
vuestro hijo de Constanti-
nopla para que fuese
vencedor en las guerras
que tendría hassí haced que
sea vencedora de fulano o
fulano; y el otro clavo
tirasteys a los mares
Rubios para que los baxe-
les Ilegasen a buen puerto;
con el otro os quedasteys
para aquella persona que
,os le pediría por amor de
Dios". També cremava pèls
de les parts vergonyoses de
les dones i els donava a
beure a l'home que vofia
embruixar; posava una
paella al foc amb aiguar-
dent per turmentar l'home
desitjat, i feia altres brui-
xeries. Segons la sentència
del Tribunal havia de sortir
a una església amb
insígnies	 de	 bruixa	 i
fou	 desterrada	 de lilla
per	 espai	 de 4 anys.
(AHN Inquisició llibre 861
f, 424 v-434 v).

(Continuarà).



Futbol

11 TORNEIG «ES PONTAS»
Els dies 15, 16 i 17

d'aquest mes ha tengut Iloc
la segona edició del Torneig
"Es Pontàs" de futbol, que
organitza el Santanyí
i patrocina l'/-kjuntament del
poble. Tal esdeveniment ser-
veix perquè el primer equip
del C.D. Santanyí faci la
presentació oficial a tota
l'afecció. I aquest any
s'esperava amb inusitada
expectació la cita car, com
és sabut, retornar a la
categoria nacional no és
un fet precisament quoti-
dià. Doncs bé, podem
afirmar que els seguidors
santanyiners se sentiren
molt satisfets del que sobre
la gespa presenciaren al llarg
de les vetlades en que
transcorregué la competició.

Cinc cares noves presen-
tà la plantilla de Joan
Camps per a la propera
temporada: Rigo (por-
ter, procedent de l'Alque-
ria), Sánchez (rnig, cedit
pel Mallorca), García (mig,
procedent del R. La Vic-

tória), Vidal (mig, proce-
dent del jovenil) i Barce-
ló (davanter, procedent del
Campos).

Amb les noves incorpo-
racions la plantilla resta de
la següent manera:

Porters: Mart ínez i
Rigo.

Defenses: Adrover,
Pons, Santi, Duran, Camps,
B - rceló I i Ballester,

Mitjos: Roig, Vidal III,
García I, García II, Sanchez,
Manjón i Amengual.

Davanters: Miquel, Bar-
celó II, Vidal I, Vidal 11 i
Vadell.

El joc desenvolupat pel
Santanyí en el curs del
torneig fou totalment
convincent, assolint resul-
tats positius en les seves
dues confrontacions. Mirau
el 3-1 front el Cardessar
i el 3-0 amb el Montuï-
ri. Cal destacar el nou sis-
tema assajat, consistent en
un fort "pressing" a la
zona mitja del camp,
apuntalat	 per	 una

segura defensa a l'home,
tots plegats llençant dues ra-
pidíssimes puntes. Hem de
dir que l'altre equip par-
ticipant fou el Costa de
Calvià, que perdé la seva
semifinal davant el Mon-
tutri per 0-1.

Altres resultats obten-
guts pel Santanyí aquesta
temporada són: Santanyí, 9-
Cala D'Or, 2; Cala D'Or,
2- Santanyí, 0 i Cardes-
sar, 1 - Santanyí - l(p.p.).

Quant al possible equip
titular santanyiner, on sem-
blen estar les coses més
clares és a la porteria i
defensa amb: Martínez sota
els pals, als laterals Pons i
Ballester gaudeixen de la
confiança del _ tècnic i
Duran i Barceló I a l'eix
de la cobertura són gaire-
bé insubstituïbles.

Al mig del camp han
vengut jugant amb asi-
duidat Roig, García I, Man-
jón i Barceló II, que quan
cal es converteix en un
eficient atacant. A davant,

la velocitat i el sentit del
remat de Vidal II i Vadell
són d'un gran valor.

Bàsquet
Santanyí, 17 - Cala Fi-

guera, 38.
Aquest fou el resultat

final de l'entretengut partit
de bàsquet que disputà per
les Festes de Sant Jaume
entre ambdós equips al Po-
liesportiu Municipal. Al fi-
nal, tots amics i lliurament
de trofeus donats per l'A-
juntament.

Aixímateix, el presi-
dent del club de bàsquet
Saturn de Colònia, sr. Joa-
qu ín Kols, impenitent
estiuejant calafiguerer ob-
sequià als participants amb
escuts de la seva entitat.
El' seu fill, Frankie , 1,88
m. i jugador junior del Sa-
turn, jugà per Cala Figuera,
cuallant una gran actuació.
El trofeu al millor jugador
fou per Blai Munar de Cala
Figuera.



PASSATEMPS
Maria del Mar Pons i Bonet
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SOPA DE LLETRES

16 noms de malalties

Horitzontals
1.-Grup de persones o
animals. Part del cap
2.-Talla llenya. Gust.
3.-Consonant.	 Al	 revés,
nom de lletra. Número.
Consonant.
4.-Obsequis.	 Consonant
Vocal.
5.-No està llest. Al revés,
en bon estat.
6.-AI	 revés,	 preposició.
Consonant.	 Animal,	 en
femení.
7.-Nom de dona. Conso-
nant. Consonant.
8.-Sortegen. Utilitzes.
9.-Consonant. Que té el
nas gros. Vocal
10.-Cadascuna de les coses
que resulten de dividir un
tot. Consonant. Al revés,
nom de lletra.

Verticals
1.-Separar els brins (d'una
planta). Consonant.
2.-Del verb saber. No és
amiga.
3.-Baralla.	 Al	 revés,
realitza. Consonant.
4.-AI	 revés, animal. Va
poc a poc.
5.-AI	 revés,	 terminació
verbal. Tros de metall o
fusta, molt prim.
6.-Consonant.	 Animal.

Consonant.
7.-AI	 revés i en plural,
animal. Utilitza.
8.-Val molts de doblers.
Caparrut.
9.-Faig els plats. Consonant.
Pronom.
10.-Al revés, metall. Part
de l'esquelet. Consonant.
Vocal.
11.-Arranc de soca i rel ui
planta. Al revés, fet de
farina.

ANUNCIAU-VOS

S AL 1
XEIXA

LA NOSTRA CUINA
Coca de pebres torrats

Es torren els pebres i
les alberg ínies tenint en
compte que quedin un poc
cruus. Es pelen, es fan trin-
xes i s'hi afegeix • sal, pe-
bre bo i all picat amb
juavert.

Després es fan troços
de 300 grams de carn ma-
gra o llom de porc posant-
hi també sal i pebre bo.

Per fer la pasta:
30 gr. d'oli
50 gr. de saïm
150 gr. d'aigua

un poc de sal, un troç
de Ilevadura com una metla
i la farina necessària.

Es important que la
pasta quedi fina i no molt
forta. Un cop feta es
deixa reposar uns minuts,
després s'estén sobre una
llauna (35 x 25 cm. aprox.)
tenint en compte que quedi
de poc gruix. S'hi col.lo-
quen els pebres i després
la carn, algunes olives negres
i es rega amb un poc d'oli.

Si es desitja que la
Pasta quedi com a galleta
es posa al forn de seguida,
i si es vol fluixa s'espera
uns minuts.

El forn ha d'estar ben
calent, (forns electrics
280 o.),

Un pastisser



HUMOR
Per Jordi Peix



FABRICA DE QUESOS

GRIMALT

QUESO MALLORQUIN

GRASO Y SEMI GRASO

TAMANOS NORMAL Y

TIPO EDAM

Escuelas, s/n

Tel. 65 39 14
ES LLOMBARDS

SANTANY11

DISPONIBLE PER A PUBLICITAT

RENAULT

COMPRA - VENTA

VE111CU LOS NUEVOS
Y USADOS

Talleres
PONS - PERELLÓ
CI. Llaneras, 48 - Teléfono 65 36 68
SANTANYÍ (Mallorca)




