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Editorial 

EDITORIAL --

No fa molt, al Plenari del mes

de Febrer passat, s'aprovaren una sè-
rie de pressuposts corresponents la

major part d'ells a obres fetes al

llarg de l'any 1.977 i, fins i tot,

n'hi va haver un de l'any 1.966, re-

ferit a la instal.lació de les aigües

a Magaluf. Pressupost que s'han apro-

vat, per tant, enguany, passats 18

anys, o 7 en el millor dels casos,

d'enc& que es feren les obres.

Es ben segur, per altre lloc, que

les persones que feren aquestes feines

les cobraren en el seu dia i no han

hagut d'esperar fins ara.

Aqui hi va haver irregularitats,

i no ens aturam a pensar en les de cai

re personal, perque ja són coses passa

des. Pee, n'hi ha haguda una altra que

no hi ha manera de matar, la burocrà-

cia. Ens trobam a un Ajuntament excessi

vament burocratitzat, on els papers que

entren corren el risc de perdre la no-

cié del temps i de l'actualitat, i no

per manca d'efici6ncia dels funciona-

ris, que quedi ben clar, in6 per aquest

sistema que corroeix l'administració

a tots els nivells.

I aquesta burocràcia amaga la feina

que puguin fer els politics, pert) tam-

bé són ells els qui l'han d'adobar en

previsió de que fets com els abans men-

cionats no es tornin repetir.

Un Ajuntament com el de Calvià ha

de ser modern, rhpid I efectiu; ara no

ho és i tots sabem (tie hi ha maneres per

fer-li, només és precis dur-les a la

prhctica j, això, de vegades,lés lo més

dificil.

I sort que l'aigua no s'ha torbat

tant en arribar a Magaluf com el seu

pressupost en aprovar-se...

2! Editorial

L'any passat no va sonar la flaüta pEr

casualitat. S'ha tornat repetir el gran 4-

xxit de Sa Rua a Calvià.

La Revista VeYnats la va organitzar,

pert) no ens ha costat molta feina fer-ho.

Quan s'organitza un acte en el qual

s'espera que hi participi poca gent se so- •

len programar moltes coses, com estimulants

de la participació. Quan la gent hi parti-

cipa com hi va participar a Sa Rua poca co

sa més hi fa falta. La festa 1,3 fa la gent

Grhcies i enhorabona poble de Calvià
per ser POBLE.
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Velnot .Noticiari local 
NOTICIARIO LOCAL. 

Pocas cosas ha habido destacables

durante lo que va de mes. Se ve que es-

te corto febrero i el principio de mar

zo no han sido propicios a los hechos

dignos de ger mencionados. El resumen

que puede hacerse pasa por una palabra

CARNAVAL, así, el dia 25 tenia lugar

en el polideportivo de Capdellá un bai-

le de disfraces, para unos dias des -

pués, en la misma localidad y en la

Escuela, se celebrara el tradicional

• concurso de disfraces entre los ni-

ños, durante el cual se montó un merca

dillo con trabajos hechos por los pro-

pios estudiantes y aportaciones de los

familiares, que se fueron vendiendo en

tre el público assitente a fin de re-

cabar fondos para el intercambio que,

anualmente,realiza esta escuela con los

escolares del Centro Marcelle Parda de

Dijon.

El domingo dia 26 tuvo lugar Sa Rua

de Calvià, que consiguió reunir cerca

de 600 personas durante el pasacalles

y posterior concurso de disfraces en

La Societat. De ellas b iban disfraza-

das unas 300, de las que unas doscien-

tas participaron eft el concurso, de la

siguiente manera: 21 comparsas, 91

disfraces individuales de niños y tan

sólo 3 adultos, a pesar de que eran mu

chos más los que se hablan disfrazado.

Y ya fuera del ambiente festivo, po

co més que reseñar, a no ser que el dia

27 tuvo lugar en el Ayuntamiento la

Donación de Sangre a la Cruz Roja,

que el 20 de febrero se firmó el

convenio de las guarderías

cado posteriormente por el Ayuntamiento

en Pleno, y también el anuncio apareci-
do y firma o por la Asociación de la lu

cha contra el Cáncer de Calviá comuni-

cando a los posibles interesados en ha

cerse un chequeo, que den su nombre en

el Ayuntamiento.

Y hablando de Ruas, no podemos fina

lizar sin hacer referencia a la de Pal-

ma, en la que un grupo de personas de

CalviS, junto con la agrupación Alior-

na de Palma, obtuvieron el segundo pre

mio de carrozas con al titulada "Home-

natge a Joan Miró". A ver si el año que

viene se anima más gente de Calvià!

Manuel Suarez. 

Aquest mes, la bufetada de la nostra

maquina, que ja comença a estar escardada,

recau damunt es boll dels regidors del

nostre Ajuntament que, esscnt mallorquins,

s'expresen entre ells, i en públic, en

castella, quan tot el Consistori, si no

la parla, entén la nostra llengua.

I vagi també per sa penada que ens
fan passar de que no es trenquin quan

s'envitricollen sa llengua xerrant en

castella.

Au ide), a xerrar en mallorquí, que

a més d'ajudar a normalitzar el nostre

idioma, no provoca mal de cap.

DEBAT kt. TAWRE'R %‘PLENO''
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LA COMUNITAT AUTÔNOMA INFORMA: 

-La Conselleria de Transports i Tre-

ball, de la que n'és cap l'anterior Bat

le de Calvià, Francesc Font, ha presen-

tat l'Obra "Los conflictos colectivos

de trabajo" d'en Francisco Badenes.

-S'ha reunida per segona vegada la

Comissió assessora de política lingUis

tica de la Conselleria d'Educació i Cul

tura.

-S'ha arribat a un principi d'acord

en el tema de la inversió de reposici6

que va satisfer les aspiracions del Go

vern Autònom.

-Han estat creades les noves comis o

sions del patrimoni históiic-artistic,

que tenen un triple objectiu:

- Examinar els projectes d'obra

en els Conjunts Histbric-artistics.

- Vetlar per la conservació d'o-

bres d'art i els valors històric-

artístics.

- Assessorar a la Conselleria d'E

ducació i cultura i al Govern en

aquestes matèries.

EL CONSELL INSULAR INFORMA: 

També hem rebut aquest mes infor-

mació de les activitats del Consell In-

sular, que vos resumim tot seguit:

- Dins el programa Un invierno en

Mallorca han tengut lloc els següents

actes dins el nostres Terme:

-A Peguera:Hi va actuar la

Capella Mallorquina, la soprano

Paula Rosselló Ti el Duo de Clari-
net i Piano.

-A Illetes:Concert del Guita-

rrista Gabriel Estarelles i reci-

tal de vieil i piano.

- Festa de Cafnaval a Palma-Nova,

amb desfilada de carrosses.

- Es constitueix la Junta del

Patronat de la UNED.
- Es concedeixen 700.000 pts.

de subvenci6 a l'Escola de Mestres
d'Aixa.

- Dintre del Pla de Cooperació amb

els Ajuntaments de Mallorca, hi han in-

clés la redacci6 de projectes elaborats

pet Servei d'Enginyers i Arquitectura

del Consell Insular de Mallorca.

000000000

EL PLENARI DEL MES. 

El resum del Plenari d'aquest mes

és el següent:

- S'acorda contractar personal va-

rait; tècnics d'administraci6 general,

guardies policia municipal, etc., aixi

com la creaci6 d'una plaça d'Enginyer

de Camins i una d'auxiliar administra-

tiu.

- Es nombra a Luis Fuentes repre-

sentant de l'Ajuntament dins els Con-

sells de Direcció de les Escoles del

Terme.

- S'atorguen varies subvencions:

a les monges de Calvi & (8.000.- men-

suals), 2.100 mensuals per cada nin

que va a la guarderia de Peguera,

50.000 a Veinats per Sa Rua, al Club

Costa de Calvia 550.000 per organit-

zar el Semi-marathon que tendra lloc el

proper dia 18 i per promocionar el

Valei-boi, 20.000 mensuals al Director

de l'Escola d'Es Capdella per fer-se

carrec de la Biblioteca Pública,etc.

- S'aprova una despesa de dos mi-

lions sis centes mil pessetes per a com

prar papereres pel terme..

- Es subvencionaran els espor-

gaments de garrovers i ametllers.

- Es construira, en tenir ben clars
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els projectes, un pas elevat per anar'

a l'escola de Palma-Nova

- El grup A.P.-U.M. va presentar

una mogi6 demanant es dirigis una car-
ta al Govern on l'Ajuntament es mani-
fests disconforme amb la L.O.D.E., des
prés d'una fota discussió, es va deixar
damunt la taula, perque el secretari es

tudiNs si l'Ajuntament tenia atribucions

per fer-ho.

- Es va acordar que les subvencions

s'haurien de demanar a cap d'any amb la
intenció de tenir-les presents en els
pressuposts.

- Es va ratificar per majoria el

Conveni Col.lectiu de les Guarderies.

Manuel SuNrez. 

LES VIVENDES SOCIALS A CALVIA

Aquest mes hem pogut parlar amb el

Director General de Sa Nostra,Carles

Blanes Nouvilas, el qual, amablement,

ens ha contestat a les nostres qUes-

tions damunt aquest important projecte

per Calvià, amb la carta que vos repro-

duim textualment.

"Les obres que "Sa Nostra", mitjan

c,ant la Constructora Benèfica Ramon

Llull e es proposa aixecar en el terme

de Calvià, estan integrades dins del

programa quatrienal de Vivendes de Pro

tecci6 Oficial, estant el seu projecte

en fase avançada d'execució. Oportuna-

ment, sers sotmés al MOPU als efectes

de lograr la qualificació provisional

que identifiqui les esmentades viven-

des de Ia manera assenyalada.

En conseqiiència, la seva superfi-

cie, qualitat, preu de venda, condi-

cions de finançament, entorns minims

i altres caracteristiques, seran aque

lles que venen determinades per la

llei. Es procurarà una adaptació de vo

lúmens, acabats exteriors i estètica

general que harmonitzin amb l'entorn,

creant així un conjunt de vivendes dig

nes, encaminades a resoldre el problema

de les families que, havent rrobat el

seu mode de viure en aquella zona i de-

sitjant establir-se definitivament dins

del casca urbà de Calvià, no han tengut

possibilitats de veure-ho complit per

les escasses ofertes que es donen en

aquest sentit.

La forma de tenir accés a la propio

tat d'aquestes vivendes será l'habitual

en aquests casos i, en el moment oportú,

donarem a conèixer tota la informació

necessària a les nostres oficines, molt

particularment a la de Calvi, així com

en el nostre departament d'Inmobilit-

zat.

Exposat tot això, creim que l'ob-

jectiu de "Sa Nostra" queda clar i, una

vegada finalitzat el projecte i tenint

en compte les seves suggerències, que

agraim enormement, tant les dels tèc-

nics de l'obra com les que noltros hi

paguem introduir, estarem en condicions

de fer una valoraci6 general de l'obra.

El missatge que vole remetre al po-

ble de Calvià és el de que amb aquest

projecte de vivendes esperam complir

un desig de "Sa Nostra", apuntant una

solució, cap a la vella aspiració de sa

tisfer unes necessitats a tota una po-

blació que ens ha demostrat,, en tots

aquests anys, la seva confiança i coly

laboraci6 i, sota un punt de vista per

sonal, una gran satisfacció per veure

culminat aquest antic i ansiat desig,

nascut ja fa molts d'anys quan vaig

tenir la sort de obrir l'Oficina de Cal

viN com a primer Delegat de "Sa Nostra"

en aquest poble, del que guard uns re-

cords inmillorables i on hi tenc bons

amics.

Agnat pel seu interés per aquest

projecte, rebi una salutació ben co-

ralment.

Carles Blanes. 
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• Arroz Brut
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NOTICIARIO

El carnaval llegó y se fue.Nuestros

pequeños se lo pasaron de rechupete lu-

ciendo sus disfraces el pasado dia 23 de

febrero en una gran fiesta que supieron

organizar sus educadoras.

Hablando de carnavales debemos hacer

mención a Sa Rua de CalviN,d 1 dia 26 de

febrero,en la que pudimos observar una c

comparsa de niños de "les escoletes mu-

nicipals",eso si,un poco creciditos.

Parece ser que se va a crear un ser

vicio auxiliar de las Escoletes,para los

casos dificiles,que va a contar con los

servicios de un psicólogo y un pedagogo.

El gabinete psicobedaulgoco 

La necesidad de este servicio es al-

go que no necesita argumentos.Todos sabe-

mos que hay y siempre los ha habido,niflos

con problemas de aprendizaje,tanto en el

preescolar que incluye de los 0 a 6 años

, como en egb(6 a 14 ahos).Contar con el

servicio e un gabinete psicopedagógico

es absolutamente necesario en los momen-

tos actuales,en los que la tecnificación

de la sociedad exige un aprovechamiento

máximo de sus miembros.

Ahora, por fin,se crea un gabinete a

al servicio de nuestras escoletes.Pero no

caigamos eh el error de contratar los ser

vicios de un gabinete fuera de nuestro

término.Hagamos las cosas bien desde un

principio.Los sevicios psicopedagógicos d

deben tener movilidau,sobretodo en casos

de niños tan pequeños,que deben ser estu-

diados "in situ" ,para mayor garantia.Ade-

mas un servicio propio podria completar

el arca educativa del término,incluyendo

tambien a nuestras escuelas de egb en su

campo.

Esto lo decimos sabiendo que existen

ofertas de gabientes psicopedagógicos es-

tablecidos dentro de nuestro término.

Aprovechemos esta buena ocasión.

PEP RUBIO

Volem des d'aquestes pNgines donar

publicitat a la següent carta;

Al Sr. Director de "Sa Nostra"

D. Carles Blanes

Benvolgut senyor;

La Revista Veinats vol expressar pUL

blicament el seu agraiment a "Sa Nostra"

per la compra d'una exgel.lent mNquina

d'escriure elèctrica, marca Brother-70,

amb memòria, que ens serN cedida a la

Revista per tal de poder millorar en gran

manera les condicions tècniques d'execu-

ció de les futures revistes, i així poder

donar una passa més en el servei cultural

de Calvi.

GrNcies a "Sa Nostra", i a vostb,com

el seu mNxim representant de part de

REVISTA VEINATS .
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COL.LABORACIO PREMSA FORANA. 

Treim de Premsa Forana aquest mes un

Article de la Revista Es Saig d'Algaida, ti

tulat GALTADA, de la seva secció Calaix de

Sastre, del mes de Febrer.

i estimo a més amb
deseperat dolor
aquesta meva pobra,
bruta, trista, dissortada patrie.

"Assaig de cantic en el temple".

Salvador Espriu.

.GALTADA

Una vertadera galtada, un pic més, hem

rebut, tots plegats, aquesta terra on ens

ha tocat viure i els qui tenim la sort o

la desgracia de viure-hi. Per una vegada,

els qui comanden de veres, els qui tenen

poder per decidir-ho, els governants de Ma-

drid, han decidit donar una petita passa per

tal de retornar als diversos pobles que for

men l'Estat Espanyol allô que governants an

tenors havien fet tot el possible per rober

los: la llengua pròpia. Es una passa que han

donat en totes direccions... manco una: la

que du cap aqui, cap a les nostres illes.

Això és la cosa que ha succeit, quan

s'ha publicat en el Bulleti Oficial de l'Es

tat el concurs de trasllats per cobrir va-

cants de professors en centres estatals

d'ensenyament, i s'ha manat: "Aquells con-

cursants que obtenguin destí en escoles de

Catalunya, Pais Base, Galicia o València es

taran obligats a adquirir el nivell de co-

neixement que els possibiliti la comprensió

oral i escrita de la llengua d'aquelles Co

munitats". Com veis, hi són totes les Cornu

nitats que tenen llengua prèpia diferent de

la castellana, excepte les Illes Balears.

Mancança imperdonable i desoladora. Si, una

vertadera galtada. Perque una de les eines

necessaries per arribar quelque dia a la

Normalització Lingüística és la descolonit-

zació de les nostres escoles.

I a qui hem de demanar comptes d'aques-

ta malifeta? En primer lloc, al Ministeri

d'Educació i Ciència, autor de l'Ordre que

regula l'esmentat concurs de trasllats; Mi-

nisteri ocupat i dirigit, no ho vull obli -

dar, per persones que es declaren socialis-

tes i que volen acabar, diuen, amb les si-

tuacions injustes de marginació. En segon

lloc, a tots els politics que ens donaren

un Estatut d'Autonomia de rang inferior,

buit de competències i de contingut. En ter-

cer lloc, als actuels dirigents de la nostra:

Comunitat Autônoma, que permeten una agres -

sió d'aquest tipus cap al nostre poble, cap

a la nostra identitat i possibilitat de re-

cuperació, sense deixar sentir ni una lleu-

gera veu de protesta.

En Calaix de Sastre. 

000000000

CARTES A LA REVISTA. 

Sr. Director:

Por la presente quiero expresarle mi

més sentida enhorabuena por la organización

de Sa Rua-84, creo que fiestas como ésta

crean y dan ambiente a nuestro pueblo, pero,

por otra parte, quiero dejar patente mi to-

tal descontento por la falta de Policias Mu

nicipales de que hicieron gala las calles,

convirtiéndose Sa Rua en un verdadero mare-

magnum de Rua y coches los cuales se entro-

metían entre las compresas rompiendo toda

la estética de grupo y ocasionando el con-

siguiente peligro de algdn atropello, por

otra parte y aunque hubo varios errores en

la organización creo que lo positivo supera

a lo negativo y por ello, señores de la Re-

vista Veinats, para este ano les concedo un

"Suficiente".

Un suscriptor de Velnats. 

Papeleria

ROSITA

Tef. 6700 17

C/Maynr,39. CA LVIA
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CRONICA 	 DE UN ESPECTADOR: CARNAVAL

Por Antonio Pallicer

Eran las cinco en punto de la tarde,

de una tarde fria y húmeda. Solo unas horas

antes lloviznaba y todo hacia pensar que el

carnaval seria anulado, todo hacia presagiar

como en el mundo taurino, una mala tarde: he

lada y desapacible.

Los personajes subían la escalinata

de la plaza del Ayuntamiento, y se hacían

corros admitando la maravilla del disfraz.

Habla dejado de llover y la alegria había

vuelto a todos. Todavia subían comparsas u

niformadas de mil maneras: ahora imitando

muñecas, ahora los Siurells i o bien paro-

diando cuadros típicos de comedia como ese

del soldado y la criada, etc.

Al punto la plaza quedó a rebosar.

--Mira que original es aquel disfraz.

--Eh! ¿pero y quién es ésta?

--Cuanto trabajo habrán tenido para

confeccionar estas pelucas.

--Si, son muy originales y trabajadas.

--Esperad os haré una foto.

La cordada de la revista VeYnats, se

puso en cabez y comenzó el desfile a traés

del pueblo.

Todo había empezado unas semanas an-

tes.

--No se si tendré ganas de disfrazar

me este año.

--Si, mujer, tenemos que salir.

--Pero, de qué nos disfrazamos?

--Mira, el sábado nos reunimos todos

y hablamos del asunto.

Es sábado y los leños desesperan en

la chimenea, crujen y chisporrotean.

--Bien,de qué nos disfrazamos?.

--Propongo una cuádriga romana.

--Yo, un colegio de niños.

--Oye, tú también tienes que disfra-

zarte.

--No, que me da vergüenza.

--Hay que buscar personajes históricos.

--No, esto está muy visto.

----Qué os parece este !! -

--Si,si; pero nos llevara tiempo y difi-

cultades.

--No, mira, mi cuñado que es muy habili-

doso nos hará esta parte, luego diremos a tu

primo que confeccione aquéllo. Tú puedes dibu

jar...

Y así, poco a poco va tomando cuerpo ei

futuro disfraz.

La revista Ve/aats sigue en cabeza abrien

do paso a una calle espectante: El bullicio

saca de sus casas a todos. El espectáculo es

la mar de pintoresco; una procesión larga y

variopinta llena la calle mayor. De ambos la

dos de la acera se rinden honores al fantis-

tico tropel pausado, y desde los balcones y

ventanas la gente rie con los ojos. La bulla

ha contagiado y los televisores se quedan so-

loa. Al fin se ha conseguido!. Niños pequeños,

niños grandes, niños viejos, todos estan.

Llegan al Teatro y empieza el desfile pa

ra el concurso. Los notables deliberan. Se ha

cen cábalas. Por fin los premios.

--Atención!. A un niño pequenño, quizá

el corazón le golpetea.

Todos han tenido un premio, nosotros, los

'espectadores se lo damos: por habernos hecho

revivir la niñez, por habernos dado alegria,

por hacernos ver lo absurdo de nuestras inhi-

biciones, de nuestros prejuicios que a veces

nos atan y confunden con una moral caduca e

hipócrita, por hacernos sentir alás buenos, por

obsequiarnos con este carnaval de la vida, tan

zigzagueante y vana. Aunque sabemos que el me-

jor de los premios, es esa ilusión que habeis

puesto en los preparativos, esa creatividad

demostrada y esa altruismo donado; y que todo

este esfuerzo es sin lugar a dudas, el mejor

premio que vosotros mismos os habeis regalado.

Aún así, gracias.
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EL AYUNTAMIENTO AL TRIBUNAL DE CUENTAS

No es novedad, por ser de todos sabido

y conocido, que todo gobierno, sea estatal

o municipal, que se rige por normas democrá

ticas, es aquel que se autonombra su gobierno

Pero lo que muchos, al menos aparentemente,

ignoran o se desentienden, que el voto de to

do ciudadano es una fracción de poder por

emanar éste de aquél; motivo por el cual, ca

da votante tiene la insoslayable misión de

convertirse en atento vigía velando continua

y constantemente para que sus derechos no se

violen, desvien ni se aistorsionen de la le-

tra de la Constitución, madre de leyes, que

por abrumadora mayoría nos impusimos para que

ri4era los destinos del pueblo en libertad,

con todos sus derechos y deberes insertos en

ella; vial por el que debemos discurrir todo!

los que amamos la convivencia en sociedad co

mo ciudadanos libres en todas sus extensio-

nes y dimensiones como disfrutamos hoy, a di

ferencia, de tener que vivir como súbditos

con todas las libertades legales.

Cada cuatro años, haciendo uso de nues-

tro voto popular podemos intentar cambiar de

gobierno si no nos satisfizo su labor guber-

nativa, siendo un deber de todos y cada uno

de los electores la valoración de todas sus

andanzas gestionativas realizadas en sus pros

y sus contras para que le sirvan de medio o-

rientativo al depositar su voto en futuras

A elecciones.

Todo ha pasado ya y las comparsas se

retiran cansadas y contentas, y algunos es

tan pensando en el próximo disfraz. Casi es

de noche y el frio es intenso.

--Tal Vez el ail() que viene yo no sea

un espectador, sea ...

--Qué dices hombre!. Pero no ves que

con esa cara tu siempre serás "Cuaresma" y

nunca Carnaval!.

--No sé, no se. De todas formas,Viva

el Carnaval!.

--Viva!!.

FERRETERIA - DROGUERIA

SANTA PONSA
Venta al 	 Detail

Artículos Limpieza, Fontanería,

Utensilios de Albañilería, Perfumería,

Electricidad, Plásticos,

Edif. Xaloc I 	 Santa Ponsa

Como también, nuestra Constitución nos

ha dotado de organismos reguladores de posi-

bles desmadres de ella; un tribunal Consti-

tucional para el supuesto de que alguna ley

no cuadre en su seno; un tribunal de Cuentas

administrativas por presuntas apoderaciones

de fondos públicos indebidos; un Defensor

del Pueblo para que todo ciudadano pueda acu

dir a él cuando se considere acreedor de al-

gún derecho.

Por creer, indefectiblemente, que es un

recto proceder de todo ciudadano el defender

sus intereses y en este caso el de todos los
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Carta als partits politics del nostre A un

tament.

part més de la seva piitica. Aixi és com

l'autonomisme, que , per naturalesa prbpia

és una teoria progressa ha passat a ser

arma de batalla de partits totalment dre-

tans, com PNV, CiV,... contra el PSOE.

Ara no entraré en altres temes auto-

nòmics, perque aquest és lo suficientment

fort, com per no desviar l'atenció.

Dins la cadena de les autonomies un es

labó molt important ho representen els Ajul

taments, i per això vull relacionar el fet

lingüístic amb la política que fins ara ha

duit el grup socialista en aquest aspecte

en el nostre Ajuntament, que ha estat quaS.

nul.la. Dic quasi perque s'ha començat a

introduir el català a les Sessions Plenà-

ries, pen!) sensa cap norma que li doni su-

port. I pari d'una norma, pergUe un Ajunta

ment, de Mallorca, que no té, a la majoria

dels seus components, un caire tan progres

siste com el nostre, em referesc a Sant
Llorenç des Cardessar, ha aprovat un pro-

grama de normalització lingüística per el

mateix Ajuntament. I sense anar tan enfo-

ra vegeu el que ha fet l'Ajuntament de Pal

que ha adoptat una actitut beligerant en

ressIzament de la nostra llengua. Perquè
no fer-ho a Calvià? Esperem que els nos-

tres representants socialistes no caiguin

en el mateix error que la cúpula central i
centralista del seu propi partit.

administrados, el 28 de Febrero instancié

al Tribunal de Cuentas de Madrid, por con-

ducto de la Dglegación de Hacienda, soli-

citándole dictamine y falle una presunta

malversación de fondos públicos acaecido

en nuestro Ayuntamiento por considerar que

el acuerdo plenario del 18-11-63, en rela-

ción a la paga de los miembros corporati -

vos, es ilegal, por no ajustarse a derecho

según se desprende del Real Decreto Ley

1.531/1.979.

Mi intención era insertar en nuestra Re

vista "Velnats" una fotocopia de lo solici-

tado, que, por su extensión, omito.

Esperando el fallo sobre dicha contin-

gencia, tengo que añadir que si no fuese sa

tisfactorio, aún queda el sin perjuicio de

llevarlo a un contencioso administrativo an

te los tribunales ordinarios, lo que no creo

sea necesario porque, desde mi punto de vis

ta, dicha ley es concreta, concisa y tajan-

te.

Calviá, 7 de marzo de 1.964.

Demi Amengual i Mas. 

Al PSOE:

Les grans equivocacions del partit que
governa l'Estat Espanyol, en matèria poll-

tica se refereixen baixx el meu punt de vis

ta a la política antiterrorista, i a la au

tonomista. Les dues matèries requereixHn

un tractament progressista. En ambdós cascs
el PSOE aplica una linia conservadora. No

oblidem que AP els hi dona suport en les

dues matèries.

Pert) em referiré exclusivament a la
matèria d'autonomia, i en particular a la

questió lingüística. El gover de l'Estats

no ha dubtat en remetre les corresponents
heis de normalització lingüística de l'as

quera i del Català al Tribunal Constitucb
nal, fent així ostentació de la seva con-

cepció lingüística centralista, com una

A UM 

Quan en el darrer plenari la secció
d'AP va proposar enviar un texte recusato-
ri contra la LODE me va venir a la memòria
una dada molt important en el procés de ne

gociació de la referida llei. I desde aqui
ho vull recordar a UM;

La LODE ha estat aprovada per el Con-
grés de Diputats per el vot majorátari de

la cambra amb els vots favorables dds di-

putats esquerrans i pels dels de Convergèn
cia i Unió, que com tots sabem és el partit
amb el qual UM és afí i amb el qual intega
rN probablement la coalició que formarà el

Partit Reformista.

Una abraçada a tots.

Pep Rubio i Terrasa.



J ÓAN SALVA

construccions

calvià

LA REINA ESPANTO I ES SUFON CATAPLASMA

(24 PART)

Després de que la reina hagués ba-

nyat tot el palau amb 111grimes va ordena

a un correu que ans a cercar a n'el rei

de la panxa i el dugués.

Quan havien passat unes setmanes a 1

la fi va arribar, i quan eren a palau bal

liant en Cataplasma va trepitjar a la

reina i ella va pensar que era el reides

prés del sopar quan pujaven l'escala...

zas! el rei va caure i amb ell la reina,

perqub l'havia agafada de la mN-La reina

es va posar a plorar,se li havia caigut 1

la perruca i trencat el turmell i va cri-

dar:

-PeruN me trepitges tot el temps?

Fora d'aquest castell!

-Senyora, ha estat vosté que m'ha pas

sat el peu enmig de les cames.Es que no s

sap caminar?.

qui havia passat el peu enmig?.Crec

que ja ho sabeu.

Tot se va descobrir, en Cataplasma e

ra molt gentil de llavonses eng. Un dia

li va dir a la reina que al futur rei li

agradaba molt anar a cagar,naturalment ai

xb no era vera.La reina tot d'una li va

dir al rei que un aucellet li havia con-

tat que li agradaba anar a cagar,ell no

podia dir que no.Feia molta fosca i de'

sobta:

-Auxili,auxiliI El vent m'en duu.

-Baixa,baixa,estimat meu.Perb ja no

es va sentir res,ni el va veure. Ara ja s

sabia que en Cataplasma tenia qualque co-

sa que veure.Va pensar i pensar.. .A n4es

sopar li va posar un liquid a n'es tassé

d'en Cataplasma per feer-lo dormir,un pic

dormit el va lligar al peu del seu llit

quan es va despertar i va veure a la rein
na asseguda devora ell se va empegtubir

-Qui m'ha lligat al llit?.QuN fa

voste aqui.

-No te preocupis,només he vengut a

assegurar-me.

-Jo no sé res,jo no sé res!

-Per què dius aixb si encar no t'he

demanat res? .Què &is hi ha passat a tots

els reis que han vengut a palau?

-Ja ii he dit que no sé res!

-Contesta!

-No sé res!

-Si no ho fas per les bones ho fall

per les males!

-No aixb,no,no me prengueu la roba!

-Idb parla' 	 -La reina rendida el

va deixar per impossible,perb li va dir

que si li passava qualque cosa al rei no

ho contaria.

El rei quan va arribar tenia una mi

ca de complexe per tot lo que havia pas-

sat,perb a pesar de tot se va fer molt am

mic d'en Cataplasma i el va nombrar ler

ministre per tenir-lo content.

I això és tan veritat com que es con

te s'ha acabat.

NURIA GARRIGA

(64 nivell Egb)



EL CAVALL GUENYO DE L'EMPERADOR

Tota la ciutat estava engalanada.Arc

triomfals i garlandes de fulles i de flor

donaven una alegria virolada als carrers

places.
Els balcons dels palaus i de les ca-

ses senyorials llulen draperies i do

massos vermells,verds i blaus amb amples

serrells i franges daurades.Totes les fi-

nestres estaven de festa amb ornaments de

seti o de vellut,i qui no en tenia hi po-

sava la millor catifa o aquella vNn va

tan estimada que es guarda només per les

grans solemnitats i que sempre estN ben

guardada a l'arca gran.Si més no,hi havia

el tros de roba més nova i bonica que

s'havia anat a comprar a la botiga i que

més endavant serviria per fer-ne un yes-

tit o unes cortines...

Ja f ia més de dues setmanes que ha-

vien començat els preparatius i Pere Car-

del,pregoner de la Universitat,es va pas-

sar tres dies (de les vuit del matí a les

vuit del vespre) fent "la Crida" per tota

la ciutat.Només de posar-se la trompeta

als llavis la gent s'hi anava acostant

fins a formar un grup compacte que l'es.-

coltava atentament.

Eren ordres del Virrei:

-"Tots els qui tinguin molins,tant

d'aigua com de sang,que per la provisió i

refresch de la prefat de Sa Magestat"...

El Virrei havia rebut una carta sig-

nada pel Princep Andrea Doria escrita a L

la ciutat de NNpols,on li feia avinent de

l'arribada de:"Don Carlos Cinqué,P1mperadr

de Romans Rei i nostre senyor en la sua

ciutat de Mallorques".

L'Emperador volia intentar per sego

na vegada el desembarc a Alger,i amb a-

quest motiu havia ordenat una concentra-

cié de forces a les Balears.

A Ibiga, hi va arribar la flota de
ponent dita "La Grossa",i que hi va res-

tar perquè el mal temps dificultava el po

der arribar prestament a Mallorca. Estava
formada per gent de tota mena,amb gran ve
terania de lluites, i disposada a aconse-

guir una victòria absoluta.La formaven a-

lemanys amb el seu capitost Frostipero,it

talians manats per Coloma i Espinola,i la

resta pertanyien a diferents terres d'Es-

panya i eren provinents de Silia,Bona i

NNpols.Aquests darrers estaven capitane -

jats per Ferran de Gonzaga.

"La Grossa" estava formada per cent

naus,i d'aquestes quatre eren de Malta,

quatre de Sicilia(manades per Berenguer

de Recasens),cinc de NNpols(manades per

Garcia de Toledo),dos de la Senyoria de

Mbnaco,dos del Vescomte de SegalN,dos del

Duc de Terranova i quatre del Comte d'A-

guilara.La resta eren genoveses d'Andrea

Dbria,almirall de la flota.

A la ciutat-de les Mallorques- hi ha

via l'estol anomenat "Flota Espanyola"

composta per dues-centes aaus del tipu

dit "Escorxapins" i "Tafurques flo "Passaca

valls"i embarcacions biscaInes i de Flan-

des.

Mai no s'havia vist una cosa semblen

i pals carrers la gent s'aturava embadali

da contemplant aquekls homes que tenien r

tanta anomenada i estaven considerats com

herois de llegenda.

Dels qui manaven la flota que s'ha

via quedat a l'illa d'Ibiça,n'hi havien

vingut alguns que cridaven l'atenció per

l'elegNncia de llurs vestidures.

Encara que a molts no els coneixien,

en veure un cavaller envoltat de soldats

i de cortesans afalagant-lo i demostrnt-1

respecte,suposaven que es tractava d'un

personatge princi al.Els noms es deixaven

sentir i eren abastament coneguts per tot

hom:HernAndez de Córdoba,Duc de. Sessa,Her

nán Cortés i els seus dos fills,Ruiz de

Castro,Marqués de Cuéllar,Comtes de Feria

d'Alba,de Luna,d'Alcaudete,de Chinc46n,

d'Orlate i molts d'altres personatges que

anave a bord de les quinze galeres de

Bernardino de Mendoza,amb l'acompanyament

d'homes,armes i cavalls.

Els darress a arribar causaren sensa

ció per la fastuositat de llurs armadures

i per la seva alOria.Eren els cavallers

de Catalunya,d'Arag6 i els del Princep de

Salerno.

Volem fer constar que ens ha ajudat
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molt per l'ambientació d'aquesta llegenda

un llibre de Suau Alabern editat per "Pa-

norama Balear" amb ocasió del centenari d

de la mort de l'Emperador Caries ler.Ens

parla de la crbnica de Joanot Gomis,que

fou escrita l'any mil cinc-cents quaranta

un,i fou impreEa a Ciutat de Mallorca

l'any mil cinc-cents quaranta-dos per Feld

ran de Cansoles. Posteriorment(al segle

XIX) Campaner va incloure-la en el seu fa

mós "Cronic6n Mayoriciense".Recentment,Oc

tavi Viader va reeditar-lo amb un prbleg

comentari de Sureda Blanes.E1 títol de

l'esmentada crònica és:"Llibre de la bena

vebturada vinguda del Emperador y Rey Don

Carlos en la sua Ciutat de les Mallorques

i del recibiment que li fonch fet junta

ment amb lo que més sucehi fins a l'altra

dia que parti de aquella per la conquesta

de Alger".

Les primeres paraules de l'Emperador

en davallar la passarel.la del vaixall fo

ren aquestes:

-"No calien tants d'honors a la teva

persona.Només us prego,senyor Virrei,que

em tracteu de la mateiza manera que es fé

als reis avantpassats meus".

I amb caminar fatigat es va adregar

al lloc on esperaven dos cavalls.Un d'ell

era de color blanc i anava guarnit amb

gualdrapa de vellut vermell i serrells

d'or.L'altre era de color negre i els

guarniments del mateix color.Era un home-

natge a l'Emperadriu Isabel,morta feia

poc.

Carles va dubtar un instat abans de

fer un gest al seu cavaller Legrand per-

qu aquest muntés el cavall blanc.Ell ho

féu en el negre.

Una dona vella vestida de fosc que e

es recolzava amb un bastó i que feia mol-

ta estona que romania al moll esperant po

der veure d'aprop l'Emperador,féu un pas

endavant per acostr-s'hi però dos soldats

li ho van impedir.

Carles ho va veure i ordemN que s'a-

costés: 	 -Bona doma ,potser voleu dema-

nar-me alguna mergb?Podeu fer-ho sense

por,ningú no us dirN res.

La velleta se'l mirs de fit a fit i

amb veu tremolosa perb molt clara,respong

gué:

-Es pel vostre 134, senyor,que vull

demanar-vos quelcom...No munteu aquest ca

vall negre,l'he mirat bé i és guenyo,i ai

xb porta mala astrugNncia.Feu-me cas,baim

xeu-ne...

L'Emperador somrigué i amb un gest a

.mable de la mN va acomiadar-la afegint:

No temeu per mi,bona dona,mai no he cregu

en aquestes coses...

La comitiva s'ananava formant lenta-

ment,e1 pali era portat pels Jurats i c
cavallers principals mallorquins.E1 segui
ci era molt nombrós i tota qquella gent a
peu i a cavall formava un quadre bigarrat

L'Emperador tenia un mig somriure al

llavis quan va demanar al cavaller major:

-No trobeu curiós com la gent del poble

creu cegament en aquestes dites de la bo-

na i la mala sort?No he entés bé el que

em deia aquella bona endolada en respon -

dre les meves paraules,hi havia massa so-

roll al meu entorn...

Legrand va acostar-se al seu senyor.

-Majestat,la vella deia que a més de

guenyo,e1 vostre cavall té una mena de

boira o de nivol als ulls,la qual cosa és
també un senyal de dissort.Ha dit:"que un

vel impedirN la realització dels vostres

desitjos...".

Carles va reflexionar uns instants

abans de dir al Virrei,que anava al seu

costat:

-Digueu que no disparin més canona-

des de benvinguda perqu aquest cavall és

molt nerviós.
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Don Felip Cerve116,Virrei de Manor-,

ca,recordava les darreres paraules de Sa

Magesat Imperial en acomiadar-se:

-La nostra tristesa és molt gran des,

prés d'aquesta desfeta.Mentre abandonhveml

amb tot l'estol de naus dirigint

nos cap a Alger ens sentiem contents amb

l'esperança de tornar victoriosos.Perb

Nostre Senyor no ho ha volgut,i no ha est,

tat aixl perquè per mor del mai temps

tempestats i -sobretot-la boira,aquesta nI

nostra expedició ha fracassat i hem per-

dut homes,vaixells,animals i armes.. .Ens

costarN refer-nos per intentar,novament,

la conquesta d'Alger.Ara bé,la saviesa po

pular diu que fins les grans desgrNcies

tenen alguna cosa bona, i en aquest cas

puc dir-vos que hem fet el descobriment

d'un poble que no coneixiem i un regne a-

magat que era nostre,i que molt ens ha c

complagut...

Amb la mN dreta,L'Emperador,que la

tenia damunt dels ulls closos fortament,

va fer un gest amp e en afegir:

-També hem après quelcom important,i

és que la credulitat de la gent senzilla

no és per fere moia ni per despreciar-la,

Perquè el vel que tinguin els ulls d'un

cavall negre pot significar la boira que

desorientarN una armada poderosa i que

creia invencible...

Don Felip de Cervelló feia gestos a-

firmatius tot i que no tenia la més petit

ta noció del que Carles li estava dient.

Només una velleta vestida de negre q

que s'aguantava amb un bastó li hauriA po

gut donar resposta.

Perb don Felip de Cervelló,Virrei

Ciutat de les Mallorques,ni tan sols la

coneixia.

MA DOLORS OORTEY

(Extret del seu llibre "Les nestres

llegendale de Pub. de l'Abatia de

Montserrat)

LA GRAN MASCARADA

Todo el dia.A cualquier hora.En cuan

to hojeas las listas de los libros más ve

didos,se te ocurre(pobre infeliz) darle

al botoncito de la televisién,o tienes la

intención de matar una tarde de decadente

domingo leyendo algún suplemento de los

periódicos,aparece ante tus ojos la inter

minable comparsa de máscaras.Y una, insen

sata que es,se dice: "pero,iotra vez7,si

el monstruo del paro me está mordiendo la

entrañas,si Ronald Reagan está en un tris

de volver a ser presidente de los Estados

Unidos (y a mi como colona forzosa me a-

fecta),si dentro de nada seremos seis mi

millones de habitantes,si tengo un misil

en mi jardin,si el servicio de'autobuses

es cada dia peor,si sigo sin entender la
forma de rellenar el formato para la deel

claración de Hacienda..."Y mientras que

tu o yo reflexionamos la foto de la revis

ta,e1 programa de la caja tonta s o la frae

se impresa del libro,sigue alti,para que

nos enteremos bien,para que nos reunamos

en torno a ellos rindiendoles una extraña

y paranoica pleitesia.

Ante la imposibilidad de hacerlo per

sonalmente dado el extraordinario número

de personajes y aspirantes a personajes,

que de todo hay en la viña del señor,

qtiero dar desde aqui las gracias a todos

los que están empeñados en saturarme el s

sentido del oido contándome su vida,mila-

gros y hazañas durante los últimos cin-

cuents años. Gracias por los desvelos que

se tom ron los Angeles guardianes de mi

juventud para que tuviera una infancia sa

na y de derechas.Gracias a los que comba-

tieron,desde cualquier puesto,por la libe

tad y por todas las calamidades que se vi

vieron obligados a sufrir por esta noble

causa.Gracias atodos,pero ahora que,afort

tunadamnte,vivimos en un paisaibre,donde

cada cual puede expresar libremente sus o

piniones,ahora que ya nos hemos enterado

de cómo iba la fiesta,dejennos el derecho

de asimilarlo y contemplar aquel cuadro

con el rigor y la objetividad que confier

re el tiempo y que,para bien de todos,
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convierte el odio y sufrimiento en histo-

ria.

Es evidente,y creo hablar por más de

una boca,que a los acontecimientos sucedi

dos en Espafia durante el último siglo son

de una importancia capital para conocer

quienens somos y a donde vamos como na-

ción.Los que,por razones de edad no los
vivimos estamos interesados en comprender

los,aunque tan sólo sea para conocernos

mejor a nosotros mismos.Pero cuando,como

desgraciadamente está sucediendo,se pres-

ta más atención a las "movidas" personale

que a los acontecimientos hist6ricos,se p

pone en juego,nada más ni nada menos que

nuestra identidad,y eso es algo muy serio

Así que,por favor,aunque les ofrez-

can un buen montón de dinero,por el bien

de todos,sehores y señoras ex-ministros,

primos ,fieles esposas,ex-amantes,etc,etc.

dejen de martirizarnos con sus memorias.E

El pais se lo agradecerl.Creo que fue Coc

teau quien dijo,cito de memoria:RNo me in

teresa la historia,sino la civilización".

¡Comprenden,amados mios la diferencia?.

ANA LUISA COLL

Febrero/84.

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

E)),- ieL0.90-c.Q„

Pels aficionats a la contemplació de

la natura i tot allò que hi diu amb ella
i no l'espenya,sinb que és un encant més

d'aquella,vull recomanar un llibre que fa

rl mil i una delicia pels seus ulls exqui

sits.L'obra en questi6 és:

BYNE,a/STAPLEY,m

cases i jardins de Mallorca

Editor José J.de Olafieta

Producciones Gráficas Cannot AISA

Barcelona.

(34'5 x 235 x 3 cms)

44 pbg de text més 188 fulles dedica

des a reproduir flotografies.

Cobertes de tela

Preu aprox: 5000 pts.

Recollim unes linees del pròleg que
fa a l'obra,na Catalina Cantarellas Camp

"...En ella se analiza tanto la vi-
vienda rural como la urbana pese a que el
hincapié recae en la primera.Las construc

ciones palaciegas,de tono sehorial,inte

gran la parte consagrada a la casa urbana

...se refleja tanto en la estrucutura con

tructiva,y en la relación de la misma con

eñ entorno como en el sistema de explota-

ción agricola.E1 hábitat rural ejemplifi-

ca,asi,la armonización de las necesidades

económicas y de los valores artísticos..

"...Quisiera,más bien,destacar la conse -

cuencia práctica que de su conocimiento

puede desprenderse como impulso hacia la

salvaguarda del propio patrimonio artisti

co que aún puede recuperarse.pues la mayo

ria de los edificios reseñados por Byne y

por Stapley se conservan en la actualidad

I ja que hi som,vos recoman un altre

llibre dedicat a treure les belleses de

les nostres coses,de la nostra identitat:

GARCIA INYESTA/ OLIVER SUNYER

cases de paqès a la zona de l'Alque-

ria Blanca

Publicació del Colegi oficial d'ar-

quitectes de Balears.

Delegació de Mallorca.

(21 x 21 x 1 cms)

cobertes de cartró

107 pàgines i un caramullde dibuixos

preu: 900 pts

Reproduesc un boci del text que diu

així:
"...Es hora,doncs de posar en paper

divulgatiu,a risc encara d'intelectua-

litzar-les,unes construccions que haurien

dessem un fet cultural eh si mateixes."

".. .Així és que intentam donar una

visió que, per a nosaltres,ha volgut esse,

la més natural possible,encara que media-

titzada per la nostra professió d'arqui-

tectes,taant en el temps,com en l'aproxi-

mació i en la forma d'expressió: el di-

buix,com un mitjh que sus ha fet més f-

cil que la fotografia o la literatura."
GARrete USK+
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SES MATAKES (2a part)

El tema de ses matances és tan ample

i important que tenc sa necesitat de se-

guir-ne parlant una vegada més.

Avui el vull enfocar desde el punt d

de vista de sa raga des porc i de sa fes-

ta de ses matances.

Es porc negre.-

Quant a nés porc vull donar a cone-

ixer una entitat anomenada es Patronat de
Races Autbctones de mallorca (P.R.A.M),

que té es seu domicili a Campos,carrér ?

Nous n253.Aquest Patronat promou s'idea

de sa recuperació de ses races autbctone

de Mallorca,i entre altres,des porc negre

mallorqui.

Diu es PRAM que es pagès treballava

sa terra amb tècniques i eines sorgides d

de s'adaptaci6 a un sistema d'explotació

particular que sera úniques i diferents

d'altres bandes. Per aquest mateix motiu

va haver de formar unes races animals,que

adaptades al lloc,donassin la rrixima pro-

ducció "Aixi se varen formar ses races au

tbctones".

"La fixacié-genètica d'una raga ani-

mal és un procés llargulssim.Aquest procé

en el cas de les nostres races,ha estat m

molt més llarg degut a què no foren forma

des d'una manera cientlfica.La formació

de les nostres races ha seguit un procés

quasi natural,consolidant-la un munt de

factors,com són la insularitat,la climato

logia,els recursos alimenticis,l'agricul-

tura tradicional i molts d'altres.D'aix6

deduim que les nostres races representen

un tresor genètic que dificilment es po

dria recontruir perb si és possible man-

tenir-les pures".

Per tant ses nostres races són ses m

més adaptades a sa terra a on vivim, i a

la llarga ses que més profit poden donar.

Des porcs negres mallorquins diu que

sen insuperables pes gust que donena la

sobrassada i u que n'ii ha bastants,perb

s'ha de procurar que no perdin la puresa,

mitjançant programes de millora i selec-.

ció.

Sa festa.-

Ses matances eren ,)apiart des seu pes

econbmic és una festa familiar grossa.

Ets adults feien ses feines,congre-

. gant-se una bona quantitat de gent,parent

i veInats,que acabarien fent s'esclafit

final.

Es nins ja començaven sa bulla de

tot d'una amb sa penjada de sa coa des

porc.També era un costum antic treure a

passetar es crani des porc pes carrer i

encendre mistos de fer pets,com senyal de

que a ca-seva feien matances.Per suposat,

si era dia feiner,no anaven a escola.

Perb no sols es nins,sin6 que es jo-

ves se n'anaven a passetjar ben vestits

fins ben lluny,mentres es majors feien

ses feines.

No fa molt de temps que joves d'An-

dratx venien a Calvi,mascarats,a passei-

jar-se era senyal inequívoca de que a ca-

seva hi havia matances.

Pert) lo que era sa festa grossa,gros

sa començava quan acabava sa feina i ve-

nia es sopar, a on se tirava sa casa per

sa finestra.

De primer arrbs brov6s,engrogat,amb

tords,conill,pollastre,tallades fresques

des porc,esclatasangs.De segon esealdums

amb pilotes d'allò més bo.De fruita:me16,

magranes,taronges,ametles torrades,bu-

nyols i oreianes amb mel,coques.Tot regat

amb bon vi novell,vi blanc mistela i suc

de tota casta.

Després &inn sa panxa plena es joves

componien sa rotlada per encetar es ball,

s'asseien a davant,deixaven lloc pes gui-

tarrer i es guitarroner i començaven sa

vetlada.Es més espabilat treia lo primer

de tot a sa fia de la casa(iixau-vos bé

amb s'importIncia de sa primera dança pes

nostres pradins .En es n2 0 de Velnats hi

ha un article que també fa menció a s'im-

portIncia de sa Primera a sa festa major

des poble).Després tots,un darrera s'al-

tre anaven traguent a ballar a ses fadri-
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nes,i amb bons bots i bones coces anaven
componguent ses nostres belles antigues •

dances.Quan es color de rosa tenyia ses j
galtes de ses al.lotes i sa suor era en
es front des joves se feien descansos per

refrescar amb seca i mentres tant se feie

e8 matances peres més nins i es
rqui - ja''no eren nins,com per ex-_mple "es
joc: el t'encendré" que cercava encendre
un pedagot penjat a sa faixa de qualcú

amb un llum d'oli que duia un altre.Es

qui anava davant amb bones remenades des
-

cul procurava'apagar es llum.Si se conse-

guia 'encendre,tothom sortia amb es capell

per apagar-lo a base de batculades.un al-
tre joc,també molt divertit que se solia
jugar era es borinot.Antoni Galmés l'ex -

plica de sa següent manera:

"Un dels matancers, fora manies, capell p

posat, com tots en aquell temps, en convi

dava dos més per fer el joc i els feia

avinent que el borino que anaven a fer,

era "vos", perquè no tenguessin poi", ja

que els borinos negres duien mala sort;

se'ls posaaa, un a cada costat, una passa

enfora, cames una mica aixencades, sense

porer moure els peus, fent-los posar sa

mà girada damunt la galta de la part del

que feia el borine; aquest duia el capell

posat a s'enrevés, perquè fos més bo de

tomar i un poc passat perquè s'aguanths

bé, amb sos dos punys feia el borino: u

uuuuuu... uuuuuuu..., de mitjant cuixes

per amunt i en arribar allN on no deim i

tots pensam, més de dues govenetes feien

aquelles mitges rialletes... i el borino

per amunt i quan li pareixxia, que qual-

qun d'ells estava distret, l'hi etziba-

va galtada, lo més fort que podia i el

galtetjat feia el possible per tomar-li

el capell amb una bufetada i la cosa se-

guia, fins que un li tomhs el capell,

que a les hores pagsava a fer el borino,

Quasi sempre el que començava a fer el

borino en solia sebre prou i no se dei-

xava tomar el capell i els altres dos

solien romaddre amb les gaites ben ver-

melles i sense ressavis de mal de quei-

xal, si en tenien gens, amb Oran ria-

ller de la rotlada.°

Després seguia sa ballade fins que

sa son feia acabar sa vetlada.

Hi havia vegades que qualcd,que se

sentia °as perquè no havia estat convida
amb una colla d'amics esbucaven es ball,a

base d'armar qualque escNndol com podien

sse bregues,o tirant fulles de moro a

dins es rotlo de ballar,o amollant mos-
ques d'ase,atb ses ales tallades,que,com
se sap,tot-d'una cerquen sa regata.. .i sa
esta acabava amb ets Inims encesos i amb

tocs.

Per fer aquest article he emprat es

testimonis escrits de N'Antoni Galmés en

es seu article "jocs de matances" aparegut

a sa Revista Lluc n2691,es d'En Jordi Va-

llespir i Joan Llabrés en es llibre "Els

nostres arts i oficis d'antany-III" es

d'En Jaume Barceló i Lluis Forteza en es

seu llibre 'Cançons i joss populars de MA
llorca" i es test monis orals de Madô Ca,
talina "Pacienta" i sa seva filla Na Cata

lina Terrasa.

PEP RUBIO I TERRASA.

362, dfogAcz.
Se 6/3nFuet 

5e_ bu !1 un -frog- de carn sa uinosa,cor,

coll beclOCat. Goan 65 wit se moi

posa F iore i 	espècies L pinyons.

5 embol■quen arrd) els Æ Lns I se

byllen vint minut5.

gYe'o  paGA de Ael:ge_
•j t. de

xoia de Ete uellin2,6ca
.),1/z 	 carn mar

pebre 6o ±y ru 	YR.
Se mo! 	cruu se' posa al bah)/

Marie Joran4, - tres oCes .1\atsors
rernf.dtarn i el tornara bollir
bany Maria doran 	 minut.

6irruLte
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Aquesto vegodo,omb eL vostre permts, jugo-

rem a Les endevLnaLUes. Ide, com l'LnterLocular

'avuL, m'ho convLdat a tornar-hL a xerrar

omb eLL, en oquesto xerrodo no fLguraró eL

nom propL nL Les fotogrofLes que s'ocostumen,

ton soLs Les seves parouLes L Les meves pre-

guntes, per donor-vos ULum de quL es pot trac

tor, L eL prexLm mes desvet.Lerem eL mLsterL.

"... però omb uno porouLa: on oquest onL-

mol.et ou! I saturo. I no comLnaró uno possa

sL no IA dLc arrL! I un homo d'edat ha d'es-

tar ol.erto omb oLxe, perquè hL ho btstLes que

tot-d'uno que eston enguLnxodes ja... I hL ha

pasta per possor-te per domunt. Aquest no. I

LUovors oLxó, el. pos °gut, o uno vorera de

: amt., que puquLn possor, L oLL8 sL hL ho men-

jar, o sL hL ho ... comença a LUepor al.L8

lo se mou. No se fo por de res, jo poden to-

: or L poden fer. No se fo por de res. I se -

gons quLnes bEstLes sortLrLen escapades... I

per aLxe no el. venc.

- 6SoLen vLure catorze o quLnze anys?

Aqut quart eL meu cunyot se'n va anar,

neu soore en tenLo uno, que estLrovo oquest

:orretet, aro jo esta tot esbutzat, jo en

voLg comprar un oLtre, L tenLa uno somero ve-

-La que vo vLure trenta-cLnc cloys. Me Lo va

regoLor quon en tenLo vLnt-L-nou L encaro La

voLg tenLr sLs o set onys mes. Jo, feLo feL-

no, en oqueLL entre-mLq - voLg fer cosL quo-

canto onys de pLcopedrer -L so mevo dono de

veqodes L'engonxavo, tombe ero moLt xLmpl.o,

L duLo un feLxet de LLenyo, L se possejavo.

I un demott. aL dur-UL es menjor, LL vo pegar

mal., vo ono(' o cercar es menescoL. I es menes

oL no se que LL vo fer, però en es dos o

tres dLes... Quan m'ho vo dLr, voLg dLr Ld8

murLre, perquè és per demés on oquests onL -

moUs en tenLr °quest° edot: ol.erta.

- Vo morLr dLns s'estabLe?

SL, sL. VoLg LLogor un corro, L La voLg

Jur o enterrar o dLns un tros meu. VaLq fer

un bon cLot, L quan voLg tenLr es cUot fet

L'hL duguérem.

-,Deu esser moL de monejor un onLmaL oLxt

mort?

No, ero moLt petLto. Aquest LL guanyo de

tres pams. Era d'oqueLLes someretes petLtes.

Perquè, aquest, jo eL tenc per LLouror. Jo

ULaurovo. Es moLt bo per LLouror. Quon

voLg armor eL voLg borator, tenLa uno somera

per L'estLL, però ses comes de &want Lk.

començaren o fer song, cosL no podLa ol.xecor

se, estova moLt grosso. VoLg onor a cercar

eL mercader, que jo és mort el pobre, que

eL coneLxLo, jo n'hL hovLo comprot uno oLtrcy

LL voLg dLr "tenc uno somero OLxt, L aLxt." L

el.!. em dLgué "L jo tenc un ose bo per tu" L

quan La vengué o recoULLr dLgué " sobs que

forem, em dones tres mLL pessetes L en pau".

I quon torne em dugué aquest ose.

-I omb sos onLmoLs vel.Us ¿clue en fan?

¿sobé, corn o qué?

BLstecs.I o Frango,que hL voLg estar dos

anys L mLg, ses cornLsserLes hon de tonLr

pLntot es cop de s'onLmol, de so corn que se

ven, a domunt es portaL. I sL so corn és de

bt.stLa veLLo, ho hon de posar escrLt CI un

corteLL. En oqueLL temps, oro no ho se, hL

havLo moLta d'ordre. Ero7després de so prL-

mera guerra mundLoL. Jo encaro voLg veure

moLtes coses esbucodes.

-6 Voreu orrLbor o menjor corn de covoLL?

SL! I ero moLt bono. Aro vo s . dLre so co-

sa. Jo tenLa desset anys quan m'envoLg °nor

cap a Frango. Per anar a Frango n'havLes de

tenLr un que te recomenes. Jo tenLo un cost

que tenLa un cunyat que mos vo escrLure uno

corto de recLamact6, de trebaLl.. I mos n'o-

narem pLegots. En aqueLL temps hL havLo moL-

tes dLferencLes omb Esponyo. Es dLu moLtes

vegades que Esponyo L Fronça sen dLferents

L és ben vera.

-De que féLeu oLL5?                    
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De comorer. A BeLLfort, devoro ALemonya.

Es prLmer any que hi. voLg esser hL vo hover

set mesos de neu, vo esser un any extroordL-

norL, es froncesos no ho hoveLn vLst maL. Co-

da dLo demotC, a Les set tot-hom havLa de te-

nLr Lo seva "ocero" ben neto per poder tron-

sLtar. SL quoUcú no ho feLo: muLto, ja podLa

esser s'ovocat o quL fos. ELs LUeters no dú-

Len rodes, dOLen Lo mateLx d'uno borco,per

reportLr so LLet on es pobLe, a domunt com o

dos boLoncLns que ho estLrovo uno vaco per-

quA no patLnovo domunt so neu. Possava un

auto bUndat omb uns bons "arronques" L dos

"cLULndros" però grossos, L ogofavo so neu L

La tLrova o so vocero que havLes d'estoc oLer

to, perquè La tLrova Lo moteLx d'una pedra,

L deLxavo es correr ben net. So neu orrLbovo

a esser ton aLto que ogafava tres oLtarLs

vostres, L no hL véLeu. LUovors aqueLLa neu

quan arrLbova s'estLu s'onova fonguent. ALL.5

hL hovLo un rLu,que pi:assay() per enmLg des

pobLe, que se congLocava L posaven un corteLL

com mentre podLeu onar-hL a potLnar.

-1,DevLa tenLr més d'una pam de get..?

¿Més d'un pom? HL d'havLa hover dos metres

de vLdre. Jo tenLa bono vLsto, oro no ho vo-

rLa, pecó un homo jove té bono vLsta, me re-

coLsavo domunt so borona L hL veLe un roLet

com es dLt que passava per davoLL de tot.

Després omb uns "aparatos" devLen mLdor es

geL L sL havLa boLxot, posoven un aLtre cor-

teLL perquè no hL anossLn a patLnar.

ALL.8 hL havLa una LUeL peUs oL.Lots, que

fLns eLs catorze anys havLen d'anar o escoLo.

ALs catorze anys vos feLen un permEs per ()-

nor a fer feLna. Amb un contracte amb L'amo,

sense "seguros" nL res, tant coda dLo: Lcb5

oLx5 L"LLstos". Pert) es potreo es comprome-

tLo o envior-Lo o escoLo una hora es dematt.

L uno hora s'horoboLxo, fLns es devuLt anys

que quedoves fLxo• No hL hovLo cop ol...Uot

que no entengués de poLttLco, en bertLr es

peraidLc corrLen per anar o compro --Lo. A

aqueLLs oL.Lots no hL havLo quL eLs engonós.

EscoUtou Lo que em vo passar. Jo som not o

Santa Creu de CLutat, perquê mon pare era

L'omo d'un hort que estova entre so porto

de Santo CatoULna L es Jonquet, ero short

d'En Moranta, que era d'En Moneu. Ouon voLg

preparar per portLr cop o Franco, vaLg hover

de treure so fe de naLxement. ConeLxLem es

secretarL de Sant AntonLet -on hL hovLa es

Jutjot de CLutat -, Don MassL8 Bennossar,

voLg agafar es correu L o Les nou jo era

°LUC', a so prLmere "taguLLLo" LLs voLg dLr

."venc a treure aLx6" "heureu de venLr demó"

em dLgueren, "¿demó? jo he vengut de CoLvLò"

"Be oncui. o aquel.La aLtro "toquLLLe" em con-

testaren. Mon pore m'havLa dLt que damunt

Les deu eL secretarL passova pes portaL, per

sL eL necessLtava. M'envLen o aqueLLo aLtra

"taguLLLo" L me tornen dLr que havLa de tor-

nar dema, so quest65 era que eUs donassLs

vLnt-L-cLnc pessetes, que eren moLtes, L

tot d'uno t'ho feLen. M'envaLg per avaLL,

eren °prop de Les deu, L eL veLg que ve "Bon

dLo Don MossLá" "Uep! que hL ho res de nou?"

L LL voLg expLLcor es cas "Au onem amb mi"

L o sa prLmera "taguLULa" Les hL dLgué que

m'ho orregLassLn, L oLxt ho voLg tenLr es

mateLx dLo. I venc en es dLr que a Franca

oqueLLs aU.Lots sobLen quLns eren es seus

drets L Lo que podien exLgLr, sL no eLs des-

potxoven be Li_ fotLen uno denúncia L L'en -

demd ja n'hL havLo un oUtre en es seu L.Loc.

Tombé hL havLo uno aUtra LUeL que sL

un cof4 o a un restaurant donaven suc o quoL

c0 que anas got, te posaven uno bono muLta

L t'ho toncoven un poreLL de mesas.

-0/oreu hover d'oprendre es froncés?

ALLa, Lo prLmer que te posoven,sL era

un magotzem de fruLtes,era darrera es tosser

fins que hovLes oprés es nom de totes ses

fruLtes, o pesar de que hL havLa moLts d'es-
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pangoLs, però tot t'ho demonoven omb froncés.

SL no ho entenLes et deLen "oi.x8 homo!". Jo

voLg estor bres mesos dorrero es tosser des

bar. Cosi tots es negocLs de fruLtes L cafés

eren de propLetoris espongoLs. Perquè jo voe

dLré uno cosa, no es "raro" qUe no mos puguin

veure, jo ho comprenLo L aro ho comprenc més:

noUtros Lo que onévem ero o eXpLotor aLs fron

cesos. A tot ho donavem moLt més "barato"

¿per qué? Jo vos ho dLré. ALLa feLen VuLt ho-

res L si tenLes un francés LL000t, o s'horo

en punt, però en punt, se posovo es davontal,

que era Lo que Como L'hi havLo de donor, ara

bé, a s'horo de sortir bombé cLavot, no et

deLo res. En convL eUs espongoLs no mLravem

prim, prLmer dormtem, menjavem L mos orregLó-

vem aLLék.

Me donaven quotre-cent francs que eren

dos-centes pessetes. L'amo quon voLg tLrar

oer venLr em va dLr que em donarLo més do-

bLers, peré. jo Li voLq dLr que havLo fet

bard.

Es café estovo davant s'estacL6 L tots

eLs mercaders possovon per aLL5 &wont amb

un co estLront un corret, a cercar fruLto

s'estocL6, L vajo oqueLLs homos tenLen set

L s'aturaven o beure "una gerra" L eLs ser-

vLa un tossé de cervesa ",quant és?" "res".

L'endema s'entregoven amb pomes o "pLotonos".

Sempre tenLo fruLto.I eLs dLjous horoboLxo

era L'OnLc dLa que tenLa "LLbre", m'onavo

amb un amb s'oUtre per oqueLLs bars, omb a-

queLL itoLLa que em vo fer menjor... m'havLa

fuLt des cop 0i:ca., aro vos ho contaré Lo de

s'LtoLia. M'onovo per oua L per on anés sem

pre em deLen que estovo pagat L es que venLa

omb mL deLa "sempre diuen que esta pagat no

se que fas" "fLet, jo ho tenc pogot endavant."

Aquest LtaLLa, jo vos ho dLré. VoLg estar

un café o fora de so capLtaL, on hi hovLo

moLtes fabriques, oquest café tenLa un "quor

to", L com que noLtros dormtem o s'hoteL,

aquest LtoLL4 L'hL ULoga, ero saboter, dLns

estluortcr hi- havia posat una cortLna L hL

feLa remendos, era gn bon saboter. So ques-

tL6 és que coda dematt anava o comprar un

bLstec de covaLL L em demonova "¿en voLs

un?" L jo LL dei-o "no! deixem anar" codo

dLa menjova corn de covoLL de so veLLo, uns

bLstecots. Un dLo LL voLg di_r "dun un" L eLL

mateLx eL m'ho Vo fregLr L eL voLg trobar

bontssLm. En voLg menjar quatre o cinc. ELL

eLs diLLuns, que tenLo "LLbre", s'engatovo,

era un cas. Se soLLo engotor coda dLLLuns.

Jo s'aLxecova ben demott L jo Li deLa "no

has de pegar ton fort quon tornLs Joan",

duLa un goLLoto, tenLa eUs peus rodons, eL

pobre, L quan venLa houLo de passar pes

tren, per un pont de fusta, L jo eL sentLa

d'enfora amb eLs cops que pegava, no se com

no va pegar a nLngé mai-.

-LLavors ¿ja venguéreu cop °gut.?

Si- com que Cencontoven aLs -vLnt L t'en-

tregoves oLs vLnt-L-6, L en feLes tres anus,

Jo me dei-en es froncesos "no t'envogLs

Esponga que et duran on es moros L et mota-

ran." Ton moteLx hi- vaLg esser servLt eanor-

hi. on es moros, tonta sort que no em mata-

ren. HL voLg estar setze mesos. NoLtros

acabarem so guerro. VaLg fer quLnze mesos

de servi-ci- a PoLmo L setze o Marruecos, per

qua tot es nastro botoULó era o Marruecos.

- ¿Era so guerra quon va quedar dLvLdLt

en dos trossos, un de Franco L s'aLtre

d'Espango?

Si-, si-. Era o Lo darrer. ALxó vo ser en

Primo. Jo te contoré s'hLsbérLo: Vérem fer

quLnze mesos aqut.. en es"corté"deL Came,

d'aclut onom a reempLocor aqueLLs. I res,

en Sonjurjo ero es "jefe" d'aLLa. I en PrL-

mo vo dLr que sa quLnto 	 vi-nt-L-quatre,

que noLtros eres deL vi-nt-L-quotre - hi

havLo sa quinto deL vLnt-L-quotre L so deL

vLnt - L- cLnc - quedovo ULicencLada. Peré.
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en Sonjurjo Li_ vo contestar que sL LLLcencLo

vo el. vLrb-L-quatre no responLo de ses opera-

cLons. Jo havtem entregat es "fusLU", Cc:Igo

omb eLL, L mos tornen donar es "fusLU",

voLq tlror ben enfora, no se va rompre perb

ben envant. I aLx8 que jo no voLg estar mo-

Lament, estovo d'ordenanco d'un sorgent. Per

quê noLtros no anavem a combotLr, onavem

guardar uno carretero que onovo de Tetuon a

Tanger. Lo doLent ero es menjar que mos ,ho

duLen per onze dLes L anant aLerto n'hL

havLo per cLnc.

HL hovLa es "bLocoos", unes casetes omb

unes oLombrodes quo L'enrevoLtoven, omb cLnc

soLdats L un cobo, estoven sLtuats en es co-

meLLA, per controLor SO carretero, L mês en-

derrera uno possessL6 amb seLxonto soLdats

L un tLnent, dos canons L dues ametreLLodo-

res, per protegLr es 1DLocoos".

Es dLes de boLro hi:IN/Les d'estor moLt oLer

to. Quon jo hL era devLen tenLr vestLts de

"reguLores", se vestLen d'oLL8 L onoren o

uno possessL6 L feren net, no en deLxoren

cop de vLu. VO esserquon s'Lmposoren ses

consLgnes. Desprês anaren o uno possessL6

L no contestaren o sa consLgno L eUs feren

nets a eLLs. ALL5 Lo que hovLes d'estor més

oUerto, que en mataren bastants per sa con-

fLonco, s'onoven o rentar, t'havLes donar

o rentar com d'aqut o Son PLeres, L moLts

s'onoven tots soLs, no hL voLg anar maL tot-

soL, sempre cercava un "componyero" L "fu-

sLL" L correotge L mentre un se rentava s'aL

tre vLoLLova. Perquè eLLs sL Lo veuen per-

dudo no ho Lntenten".

FLns o La prAxLmo.

CoLval a deu de marg.
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Fitxa Tercera. 

El So Neutre Semifinal: 

Quan la A btona de final de paraula, vou

com se li afageix una altra lletra, deixa

de ser A i passa a ser E. Aixb passa, sobre-

tot, en fer els plurals. Exemples:

Casa - Cases

Cama - Cames

Una dona xerra - Dues dones xerren.

La 0 i la U. 

Per saber quan heu d'escriure 0 i U, ten

drem en compta aquestes regles:

1.- En posició final:

1.1.- masculina: sempre 0, menys

les que en castellà acaben en U o UO

a les quals correspon U en catalN:

tribu - tribu

continuo - continu

individuo - individu.

1.2.- femenina: si en castellN la

paraula acaba UA, escriurem UA:

agu-a - aigua

lengua - llengua

Pascua - Pasquá

2.- En tot cas, pot se/ bona norma, re-

gir-se per les paraules castellanes corres-

ponents:

Molino - Molí

Bullir - Bullir

Hormiga - Formiga.

Aqui hem de destacar les següents exceE

cions: Capitulo=capitol; Bofetada=bufetada;

Montana=muntanya; montar=muntar; tormento=

turment.

A les Balears moltes vegades feim 0 i U

al final de paraules que acaben amb E, tal

és el cas de: home, nostre, vostre, cotxe,

etc. que pronunciam "homo, nostro, vostro,

cotxo,..." essent l'escriptura correcta la

indicada en el primer lloc.

Pareix dificil, però una vegada agafat

per mN no presenta cap tipus de dificultat.

Aqui-teniu la feina per practicar:

- Posau 0, U, E, UA, segons pertoqui:

Els hom_s de la m_ntanya han duit

molts juguet_s als nostr_s infants. Les

d_nes no v_len c_sir. Els meus c_sins han

li_gat una casa. Entre el renou dels cotx_s

i els de les mot_s no puc d_rmir.

Aquesta és la traducció de l'exercici

del mes passat:

barrera-barrera; blancura-blancor; caída -

caiguda; zapato-sabata; ganar-guanyar; hela-

do-gelat; correr-córrer; herir-ferir; jabón-

sabó; langosta-llagosta; maduro-madur; menti

ra-mentida; merendar-berenar; papelito-pape-

ret; peinar-pentinar; peligroso-perillós;

pensamiento-pensament; trabajás-treballes.

Manel SuNrez. 

Demanam als Consellers i President de

la Comunitat Autônoma que decidesquin d'una

vegada si han de retolar en catalN o en cas-

tellá, tal com podem veure, sense anar més

enfora, als lletrerets de la comunitat pro-

porcionats als formés.

Ens pareix incongruent que els regidors

mallorquins del nostre Ajuntament, s'expre-

ssin en castell durant les seves interven-

cions, quan els seus companys del consistori

entenen perfectament el nostre idioma.

I també demanam, una vegada més, i no

ens cansarem de fer-ho, una:
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Aquest mes,Activitats,dedica aquesta

columna com ja vos varem prometre l'altre

mes a fer una xedradeta amb el senyor

Anguera,profesor de música del nostre ter

me.

Nos ha rontat que fa devers 60 anys

que se dedica a la música que és la seva

mNxima afició, que és pet ell tota la se-

va vida i que si tornNs a nèixer tornaria

a fer música.Que el que li agrada més és

ensenyar-la i fer les tasques de direcció

Les seves experiticies amb el treball

han estat bones en general i en altres ca

sos millors.

Li agrada tot ipus de música i al-

guns dels seus cantants preferits són per

exemple en Plácido Domingo,en Julio Iglee

sias...

Els caps de setmana els dedica,natur

ralment,a la mdsica,a tocar amb grups

a diferents puestos especialment hotels.
També ens conta com van les seves

activitats d'ensenyança:

Imparteix classes 	 ala col.le-
gits de CapdellN,CalviN,Peguera,Palmanova

Els horaris s6n:

Calvi: Dimecres de 12 a 4h

Divendres de 12 a 2h

CapdellN: Dimecres de 9 a 12h

Divendres de 12 a 2M

Peguera: Dilluns de 9 a 2h

Palmanova: Dimarts de 10 a 5h

Ensenya la solfa al mateix tamps que

els instruments,aquests són: guiterres,

flauta dolça11sud, bandurria,violi,trom-

peta,saxofon ,piano,orgue,acorde6...Els

que reben les classes són tant persones

majors com a nins,tencara que els adults

De*,(Avatis.a

van a classes a altres locals) .Hi van

molts de nins i sobretot abundan les ni-

nes; encara que hi ha afició el gran pro-

blema és que falla la forge de voluntat

per estodiar les lliçons.

Li agradaria que d'aquests grups sor

' tis gent que sqli dedicNs de gran a la mú

sica ja com afició o com a mitjà de vida,

i que tengués tantes satisfaccions com

ell.

Animam des d'aqui,enmig d'aquest món

ple de violència, a que faceu de la músi-

ca un dels vostres 4hobbles

GrNcies un pic més, senyor Anguera.

ANTONI MUÑOZ

IUltramarinos MIR y
Pescados Puerto de
L_ Pollensa

¡Tel. 67 02 06
I 	 _

C/ Ca Na Cuc6,4. 	 CALVIA

_COMESTIBLES
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	 CALVI A

Carnicería

VILCHEZ

C/ Mayor,	 CALVIA
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Per fer una tona de paper es necessi

"Ilr . 74ZkYTOtt-flatts(trIlWa A.1.4bre.m)aigua.. 	 ....1 	 _.
fresca:200.000 1, i més de 7000Kw/h d'e-

nergia,aix6 per fer paper de primera qua-

litat.Si només volem fer paper de quali-

tat normal hem d'emprar per fer igualment

un sola tona: 1700 kg de fusta,100.0001

d'aigua i 5000 kw/h. I per fer paper redi

clat (paper recuperat) només necessitam

paper vell,devers uns 2000 1 d'aigua i

menys de 2500 kw/h.

Sabieu què devers uns 7000 diaris

san s'equivalent d'una tona de paper?.

Què aquests 1000 kg sóniprop de tres

metres cúbics de fusta,que són vint anys

de la vida de desset arbres.

Què en 1982 se varen gastar a Espa -,--

nya 179.000 tones tan sols per diaris

aixb vol dir més de 2000000 arbres en més

de 20 anys,3600oo tones de fusta it desi- -,

set mil milions d'aigua

Sabieu quN a Espanya se tiren diaria

ment a mel ferns més de L0.000.000 kg de

paper

Qué cada minut se destrueixen més

de 20 Ha de bosc tropical',ja sabeu que e

el que hagi arbres és una de les coses

I tine influeix a les pluges,una zona d'ar-

bres és una zona de major pluviositat;per

fabricar torcaboques i mocadots de celulo

sa.

QUN 6 tot el món se desertifica sen

se remei per tallar els arbres i no torn

mar-los a sembrar,l'equivalent a dues ve-

gades la superficie d'Andalusia,cada any!

No vos sembla que ja comença a ser

hora replantejar-nos aquesta absurda si-

tuació. Vos heu aturat a pensar quants

de kilos deben emprear només a n'es nost

tre poble? I a n'es mostre terme?.

Ens permetem,per tant un parell de

sugerències:

A nivell individual, el que aprofitem

al mNxim el paper,(els quaderas,e1 paper

d'embolicar,paper higibnic,mocadors,tor-

caboques,drapets..i no uos olvidem que el

cartró també és paper!.

Qualcd ha pensat que montant una pe-

tita empresa de reciclatge de paper es po

den obtenir tres grans beneficis?

ler.- Monetari

2on.- Creació de llocs de feina

3er.- Lluita a favor de la Natura.

Qee és un deure de l'escola el conei

cienciar als alumnes i fer una campanya

per que els nostres nins s'avesin a ben

emprar les coses que ens ofereix la natu-

ra.

I per cert! es nostre Ajuntament po-

dria també,fer una campanya:

Començant primer per la mateixa Casa

de la Vila i acabant per contagiar a nel

reste dels termes de les nsotr6s illes.

A part de campanya publicitNria es

podria potenciar llocs de compra de paper

I per acabar si qualcú es vol infor-

mar més ampliament pot trobar bibliogra

fia i direccions al article "vamos a fa-

bricar papel" de la revista Integral

n2 54.

roo-ntoALAteJr

Nguetes Guilt
Or/. Payor, 16
Zel. 67 01 90

CAlviii • Pallorca

BAUZA

* ELECTRODOMESTICOS

* JUGUETES

* OBJETOS DE REGALO

C/ Mayor,34 	 CALVI A



Panade ria   

JUAN CARRILLO

C/ Mayor, 3. CALVIA       

\C7.2G                    

Aquest pic per a variar un poc xer-

rarem d'herbes,i per a començar va de RU-

DA (ruta graveolens),és un arbust perén-

ne,és molt decoratiu i arométic.Les seves

fulles són petites de color entre verd i

blau,les seves flors agafen el color groc

i arriba a tenir una alteria de 60 a 90

cms.

Es originNria de la mediterrania,en-

cara que pot viure a climes 'rids frescs i

forma facilment verdisses.

Li agraden les terres amb bon drenat

ge i amb cal,ja sigui natural o afagida i

li va molt 134 estar a ple sol.

No se sol amagasemar sino que es cui

així com és necessari.

Se pot sembrar a principis de prima-

vera,i se propaga per llavors,divisi6 de

les arrels o amb esqueixos o mudes de 10

a 14 cm de llargéria,perb s'han de collir

a finals de l'estiu i se fan der arrels

en un lloc provisional per transplantar-1

a la tardor o primavera següent.

Es emprada a la cuina per aromatit-

zar ensiams encara que en petites quanti-

tats ja que aquestes fulles s6n amargues.

Fa segles que s'emprava en medicina coma

tisana per conservar la bona salut.

ROMANI (Rosmarinus officinalis)

També és un arbust que arriba a te-

nir fins uns 90 cms d'alqada,perenne de

fulles arométiques,que també forma verdis

ses i al igual que la ruda és originéria

de la mediterrania,e1 seu nom boténic sig

nifica"roada de la mar .Les seves fulles

són coriacees i tenen forma d'agulles i e

el seu color va de verd a gris,i les se-

ves flors són de color cel.

Li agrada la terra arenosa i ben dre

nada,no li agrada tenir les rels humides,

li va millor els llocs resguardats i ase

sole ats.

El milloe per sembar-lo és collir es

queixos amb rels ja que les seves Ilavors
tardan molt en germinar.Se transplanta a

finals de primavera o començament de l'es

tiu i se separen uns 40 cms.Els brots

nous s'han de escapsar tots els anys des-
pi-6s de la floraci6.Per guardar les seves
fulles se cullen fresques,també se poden

collir les flors,segons la necesitat,per

secar s'agafen els brots a l'estiu.

Se propaga amb facilitat,si sembram

esqueixos sense arrel,aquests han de esta

a l'hiver a cubert,per transplantar-los a

la següent primavera.

El romani és una bona planta per sem

brar dins cossiol,perà deuré ser entrada

dins la casa durant l'hiverb quan faci

molt de fred.

Es emprat a la cuina per les carns a

n'es forn especialment xot,vadella i po-

llastre.Amb els estofats,escabetxos,i

plats d'ous,amb peix,mariscs i verdures.A

dequat també per plats dolgos.Fa també un

bon té i l'oli arométic tret de les seves

fulles s'usa en perfums,xampils i altres
a

cosmètics
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Promovida por Veinats 

COMPRAD EN LOS COMERCIOS DE CALVIA

UTILIZAR LAS INDUSTRIAS Y LOS SERVICIOS

DE CALVIA

HAY VENTAJAS;

-Tendréis mejor servicio que en Palma,

donde no os conocen.

-Los precios no son más altos que en Palm

y no tenéis el inconveniente de tener que

pagar el transporte hasta Ciutat.

-Cuantos mayores beneficios tengan nues-

tras empresas, mejor surtidas estarán,

y nacerán más, todo lo cual redundará en

un mejor servido ,

- Si hacéis una casa, tendréis la ventaja

de tener al maestro de obras cerca de vues

tra casa.

-Si necesitáis al carpintero o al herrerg

lo tendréis cerca, y no tendréis que es-

perar a que venga de Palma para efectua-

ros los diferentes trabajos.

-Los productos que harán son de mejor ca-

Iidad porque no trabajan en grandes can-

tidades como las grandes industrias de

I Palma, además los industriales os tienen

que ver cada dia. Son vuestros vecinos.

- Si los beneficios quedan en Calvi, ge-

nerarán puestos de trabajo en Calvi.

IP 	 No digamos que CalviN es un lugar

muerto. Si damos vida a las empresas de 

CalviN, damos vida a Calvià 

-Las grandes empresas de Palma tienen mu-

chos beneficios. Nuestras pequeñas empre-

sas no. No demos más beneficios a los que

ya tienen muchos l Que nuestros dineros no

se vayan a Palma, que queden en CalviN!

-NO SEAMOS UNA SUCURSAL DE PALMA

ENTRE TODOS CREAREMOS UNA ZONA DE MERCADO

PROPIA EN CALVIA

DEMOS VIDA A CALVIA

Droguería y Ferretería

CALVIA
PINTURAS Y ESTUFAS DE LENA

MAYOR, 49 	TELF.670161

A on antigament hi havia la Central

telefônica,en Salvador Cladera,. . hi va

posar una Ferreteria -Drogueria,ara fa

uns vuit anys.

En Salvador va rebre a Velnats per

explicar-nos una mica como és i com li va

el seu negoci.

Quan l'estava entrevistant aaava en-

trant i sortint gent quasi continuament,

la qual cosa vol dir que la gent conta

amb la ferreteria i amb SAlvador.

A més a més de Ferreteria-Drogue-

ria també té articles esportius i per-

fumeria. Hi podeu trobar des de un clau

fins a un motor de serrar passant per un

xampl5 i una corretja per ca etc...

Es interessant destacar que,té estu-

fes i cuines de llenya (que no se'n tro-

ben per tot ja que van molt cercades)té

ofertes cotinues que ara són eines (claus

de xixarra, n'hi han jocs des de 890 pts.

fins a 247o pts.) que té marques de berbi,

quis i motors de serrar molt conegudes,

com poden ser Black & Decker, Bosch, i Ta

ladrin els primers i McCulloch, Topso i

Dolmar els segons, entre altres ..

A la pregunta de, quin consell dona-

ries als teus clients, en Salvador va dir

que si a qualqd li manca alguna cosa que

ell no té, l'hi poden encarregar, ja que

va cada dilluns a Palma i ho pot dur, que

ja ho fa per molta gent fins i tot per

gent des CapdellN i que quant mès coses

duu menys hi ha de carregar per ports,amb

l'avantatge,pels que som clients seus,que

ens surt al mateix preu que a Palma o

fins i tot més barato ja que la benzina

va molt cara.

Una particularitat és el servei que
fa en Salvador,de adobar coses a les per-
sones que no ho poden fer.

Finalment,per hever-nos rebut i con-
tat les seves coses i per moltes coses
més,l'hi podem donar les grYcies a n'en
Salvador.

Grbcies.

MAGUI.
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Entrevista a Francesc Mulet del Bar

"Es Casino".

• 	 VeInats.- Quan te'n feres cNrrec i

quines caracteristiques té es Pub?
Xisco.- El vaig obrir el dia 10 de

febrer del 83.E1 pub estN a una travesse-

ra del carrer Major,a1 carrer can Vich i

abans era una botiga de queviures que es

deia "Es Casino".E1 nom oficial amb el

que està inscrit el pub es Pub ROLLINGS,

encara que la gent ho coneix pes Casino.

Es un bar amb unes característiques

molt deterninades.Obrim a partir de les c

cinc de s'horabaixa i tancam entrada la

nit.

EstN decorat d'una forma intimista,

amb taules camilles i cadires de fusta de

tipus rústic i banes enrevoltant la sala

amb coixins. A les parets hi ha quadres

pintats pels al.lots de s'escola de CalviN

També hi ha un tauló d'anuncis,i d'activi

tats que es fan al poble.Damunt les taule

hi ha un llum graduable a menys o més in-

tensitat segons l'ambient que es vulgui c

crear.També hi tenc aire acondicionat que

fa que a l'estiu si estigui realment bé.

Veinats.- Has tengut cap tipus de

problemes amb la gent que ve al bar?

Xiscoc- Al estar el bar a una zona

molt tranquila pels pocs veinats que hi

ha i degut a la gran quantotat de gent

que ve,se origina un gran moviment de per

sones que donen un ambient viu i diferent

al poble i que es fa notar especialment a

la zona on estam.

Els problemes que he tengut són els

tipics d'un bar,de vegades qualcú beu un

poc massa i crea situacions un poc difi-

cils,per sort això no passa molt sovint.

Velnats.-Qub pot oferir "Es Casino"

al jovent?

Xisco.- En primer lloc una bona dis-

coteca amb més de 300 discs i que ests al

dia en quant als nous èxits que surten al

mercat.E1 tipus de musica que més agrada

és l'anomenada "música disco" que posam a

primera hora de s'borabaixa i entrant la

nit es posa una música m6s tranquila esti

Phil Collins,Dire Straits i altres.

A més hi ha mNquines recreatives que

canvien de joc cada cert temps,billar i

futbolins,jocs d' escacs ,dominó i carte

A més el bar Ls el lloc social de la

penya del Mallorca"es borino ros"

Més que un bar és un lloc de reunió a

on el jovent de Calvià pot acudir a passa

les tardes,és un lloc d'encontre allN on

tots es coneixen i poden intercanviar les

seves inquietuts.

VeInats.- Quins projectes de futur

tens?

fisco.- Voldria canviar sa decoració

renovant material que ja estN deteriorat

i posar més plantes dedins i defora del

local.
ANTONIA BARCLL6

PANADERIA
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CRISIS EN EL C.D. CALVIA ? 

En este pasado mes de febrero, en lo to

cante a resultados, poco ha diferido de los

restantes, con la única salvedad de que, a

costa del Binissalem, se consiguió el prime

ro y solitario punto positivo, en lo que va

de campeonato, siendo los demás resultados

totalmente negativos tal como nos tiene a -

costumbrados nuestro primer equipo.

Lo que sí ha sido inesperado, zo tal ve z .

no?, algo había que intentar hacer, .ha sido,

repito, el cese del entrenador Sr. Solivellas

siendo su puesto ocupado, de forma relámpago

por el archiconocido Sr. Cardell, pues ya ha

bla dirigido en otras ocasiones al Calviá.

Digo de forma relámpago, porque por causas

que desconozco, este último Sr. ya no es el

entrenador del equipo. Su paso por el Clue,

en esta ocasión, no puede haber sido más me

teórico. Algo va mal en el seno del Club!

Porque no me negarán que estas cosas y ca-

sos sean muy normales y edificantes. De mo-

mento parece ser que dirige el equipo el eter

no 	 aunque se rumorea, se dice, que

vuelve el cesado Sr. Solivellas. La reoca,

vamos. Y siguiendo con los rumores, se dice,

se comenta, dicen que han dicho, que los ju

gadores Sampedro, Eric y Alzamora causan ba

ja en el Club, al parecer, siguen los rumo-

res, por asuntos económicos. Yo no sé si hay

algo de verdad en todo eso, pero si así fue

ra, serla una lástima, pues estas cosas en

nada benefician a la entidad ni al pueblo

que representan. Esperemos y de verdad desea

mos, que las aguas vuelvan a su cauce, que

se normalice la cuestión, que se limen las

posibles asperezas surgidas. De ser así, se-

guros estamos de que todo volverá a ser como

antes.

Que así lo veamos.

S. Barceló. 

Presocupante es la crisis que está atra-

vesando el C.D. CalviS, ya que no se trata

sólo de problemas deportivos, como pueden ser

los malos resultados que el equipo ha obteni-

do en sus últimas confrontaciones, sino que a

ello se ahade la escasa liquidez económica.

Todo parece ser que comenzó con la dimi

sión presentada por Onpfre Solivellas; enton-

ces, se buscó a Miguel Cardell, éste aceptó y

tuvo a su cargo al equipo durante dos semanas

pero cuando se tuvo que cerrar el contrato,

parece ser que sus pretensiones económicas fue

ron demasiado elevadas para el Club y no pudo

ser. Yo tuve ocasión de halar con él la noche

en que se decidió que no entrenarla al CalviS

puesto que había quedado para entreviStarle;

la entrevista ya no la pudimos realizar, pero

61 me hizo saner que deseana suerte al Calviá

club aJ. que había enteenado anteriormente, con

muy buenos resultados y que sentia no haber po

dido llegar a un acuerdo.

El equipo parece ser quedará en manos del

Secretario Técnico, Piñol, hasta que se en-

cuentre a un nuevo entrenador, que parece ser

será de nuevo Onofre Solivellas, porque el

Club no puede permitirse más gastos.

Con los jugadores ha hanido, aunque menos,

algún que otro problema, ya que estuvieron dos

meses sin cobrar, y para pagarlos se ha tenido

que dar la baja a tres jugadores: Sampedro,Go-

salbez y otro. Victor, por otra parte, ha deci

dido jugar sin apenas cobrar nada por ello, de

mostrando ser una gran persona, además de gran

jugador, con esto hacer ver que quiere de ver-

dad al C.D. Calvig. Ahora sólo se les adeuda

el mes de Febrero y, pese a ello, en una reu -

nión que tuvo con los jugadores el presidente

Sr. Fuster, manifestaron que todos ellos Ju-

garían aunque fuera sin gobrar, y que al final

de la liga se repartirían el dinero que hubie-

ra en las arcas del Club, ya que lo que impor-

taba era salvar la categoria.

Hay que tener en cuenta que al CalviS se

le adeudan cerca de 400.000 pts. por parte de

la Federación y si se mantiene en la catego-

ria percibirá del Ayuntamiento 250.000pts.
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-Pasatiempos VeA/rulh 3°
Esperemos que con la buena voluntad y

amor al Club que han demostrado todos los
jugadores, se pueda salvar al C.D. Calvig
de la debacle que significaria el descenFo
de categoria, creo que capacidad para ello
existe, no sólo en los jugadores sino tam-
bién en la parte directiva.

DISCOBOLO. 
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HORIZONTALES

1. Que puede legislarse.-2. Al revés, roe

dor.- Sujeté el yugo a las beitias, al re

vés,- 3. Pusieses precio, valorases algo,

Al revés nombre de letra.- 4. Uno.- Fácil

mente, por poco.- Vocal.- 5. Que inventa

o construye.- 6. Nombre de letra, al rev

vés.- Lugar donde se trillan las miesesr

Las tres primeras vocales.- 7. Acostum-

braban, al revés.- Letras de una cadena

de radio española.- 8. Antepuerta o tapiz,

Al revés, corta árboles.-aContrario a la

ley.- Letras de CIO.- 10. Gobierno de la

plebe.-

VERTICALES

1. Propiedad rural muy extensa.- 2. Al re

vés, ammarre.- Conducto para aguas sucias

al revés.- 3. Flúido aireforme.- Consonan

te.- Letras de lies.- 4. Pecado capital.-

Aparto, destierro.- 5. Consonante.- Uni-

dad de calor, plural y al rebés.- 6. Cin-

cuenta.- Llene, harte,a1 reves.- Consonan

ter.- 7. Anhelo, angustia, al revés.- Vo-

cal.- Vocal.- 8. Las dos primeras conso-

nantes. Sacudida de la cola, al revés.-

9. Letras de len.- Relacionado con Icaro,

personaje mítico.- 10. Santísimo Sacremen

to del altar.

entre tots la farem amunt
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