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Aquest número de la Revista VeInats
es el que fa 50 des que, ara fa m,és
de quatre anys, ens vArem llençar a
l'aventura, tremenda, meravellosa de
fer una REVISTA pel nostre poble. No
ens penedim de res del que hem fet
durant aquests 50 números, i n'estam
ben orgullosos de tots ells i del que
signifiquen pel nostre poble. Hem estat
pioners a' Calvià de totes quantes publi-
cacions i altres mitjans de comunicació
han anat apareguent en aquest terme.
Hem anat obrint camí perquè s'anis
omplint de cada vegada més aquest món
de la comunicació a Calvià. Són 50
números que quasi tots ells han estat
exposats a la nostra primera fira del
llibre, celebrada amb gran èxit el
passat 23 d'abril, i que esperam poder
seguir exposant any darrera any durant

. molt de temps.

SALUT I MOLTS D'ANYS PER TOTS

SUMAR I

Pigina

Editorial 	 • 	 f • • 	 • A A . • • ot 	 4 2
Noticiari Local 	 ...

•

4
Ajuntament 6
Pere Josep Canyelles 	 ....... 7
A.A.V.V. 	 "LA VILA" 	 000 	 000 	 000 8
Premsa F•rana 	 ...• 9
Creació 	000	 000 	 000 	 000 	 000 	 00 10

ClAni6 	 000 	 000 	 000 	 000 	 000 	 000 11

S'Avenc de Sa Moneda 	 ... 	 . 12
Guia 	 de	 Calvii. 	 000 	 000 	 000 	 400 14
Coses d'Es CapdellA 	 ... 	 000 	 00 J.6
Xerrades de Cafè... 	 . 18
Entrevista 	 ... 	 000 	 000 	 OSS 22
Plomes Amigues 	 ... 	 ... 25
Club de Lectors 	 000 	 000 	 000 	 00 26
Pensaments 	 • • • 	 • • • 	 • • • 	 • • • 	 • • • 28
Fava Parada 	 ... 	 000 	 000 	 00 28
Cartes a la Revista ... 	 .. 30
Premsa Forana 	 .... 32
Esports 	 000 	 *00 	 .. 33
Passatemps 	 060 	 000 	 SOO 	 000 	 000 34

EDITORIAL
SEGONA EDITORIAL: ELS GUANYADORS

Les terceres eleccions municipals
democritiques ja tenen els seus resul-
tats. Tots els sabeu. I com sempre
una mica d'escàndol al final, escàndol
que pot retardar la constitució i posta
en marxa de l'Ajuntament nou, encara
que el yell no deixi de funcionar,
i que algun dels nous regidors ja s'ai-
xe'qui a les 7 per veure com els funcio-
naris arriben prest o tard a la feina.
Però sigui el que sigui el resultat
de les decissions de la Junta Electoral
hi ha un partit guanyador, sigui per
majoria simple o per majoria absoluta:
Aquest partit es el PARTIT SOCIALISTA
OBRER ESPANYOL, que a diferència de
molts altres llocs de Mallorca ha acon-
seguit prop del 44 % de tots els vots
emesos, i que ha superat, per tant
els resultats de les passades municipals
on va obtenir el 41 %. ALIANZA POPULAR
ha sabut mantenir-se, malgrat haver
baixat el seu percentatge de vots del
25 al 20 %. Els altres grups que han
aconseguit regidor han tengut un percen-
tatge menor del 10 per cent. Són per
ordre dels vots obtinguts: UNIO CALVIA-
NERA, GENTE DEL PUEBLO, UNIO MALLORQUINA
i el CENTRO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL.

Només afegir el comentari de la
gran pèrdua de vots per part d • UNIO
MALLORQJINA, que ha estat el més perde-
dor d'aquestes eleccions, .que de 5
regidors passarà a tenir-ne un. Sembla
que els seus vots s'han vist difosos
els seus anteriors vots entre les tres
formacicns noves (U.C., G.P. i C.D.S.)
U.M. ha passat de tenir el 27 per cent
de tots els vots de 1.983 a tenir només
el 7 %.

De totes maneres, ENHORABONA A
TOTS, i que pogueu fer molta feina
per CALVY_A, que és lo que importa.



6Editorial
TERCERA EDITORIAL: NORMALITZACIO

El tema que més ens ha preocupat
a la Revista VeInats, des del moment
en que va aparéixer és el de com fer
la normalització lingüística al nostre
Terme. Els politics no s'han llençat
mai d'una manera valenta, ja que pensa-
ven que, políticament era un tema "ca-
lent", i qae podia ferir moltes sensibi-
litats, futurs votants. A la fi prengue-
ren la determinació. En' col.laboració
amb la Obra Cultural Balear se fa un
programa de NORMALITZACIO, i una de
les coses és la de dur els cursos de
2ATALA a les zones del Terme.

S'obri la matricula d'aquests
cursos de la següent manera: A Calvià-
poble se faran els cursos per a catalano
parlants a Santa Ponça se faran els
per a no cacalano-parlants. I per a
la sorpresa dels politics s'omplen
totalment els dos cursos, cosa normal,
quan ens referim als cursos per aquells
que xerren en mallorquí, però que,
a nivell politic no s'esperava que
tenguessin tant d'èxit a la costa,
perquè se pensava que serien rebutjats
per la gent. A Sta. Ponça com deim
hi ha 20 matriculats al curs.

Però Oh més sorpresa encara!:
a Magalluf, i tenint com a centre la
Casa de Cultura de recient inauguració
la gent va reclamar un curs més per
a ellStS'obri la matrícula i se n'apun-
ten ni més ni manco que 39 PERSONES.

Politics del nostre Ajuntament:
No ho dubteu més. LA NORMALITZACIO
ES POT FER ! VOSTRA ES LA RESPONSABILI-
TAT I D'AQUI QUATRE ANYS VOS 'NE DEMANA-
REM COMPTES.

Els	 articles 	 publicats 	 a
la Revista VeInats só n. d'exclussiva
responsabilitat dels seus autors.
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* LCICA  I   
El passat 31 de maig es va celebrar,

rganitzat per la Nostra Revista i
er l'Associació de Veins "LA VILA"
na taula rodona, a la qual es va convi-
ar a tots els caps de llista dels

partits que es presentaven a les nostres
eleccions municipals. Les preguntes
varen provocar l'animació dels assis-
tents, qu omplien el local de la Socie-
tat. Només hem de constatar com a fets
negatius la no presència del cap de
llista del Partit Unió Calvianera,
suposadament per motius familiars,
i de la Cap de llista del P.R.B., que
ni tan sols es va dignar a excusar-
se.

- Un altre fet prou important pel nostre
poble va ser la celebració per primera
vegada de la fira del llibre, dia 23
d'abril, amb la participació de 5 lli-
breries de Ciutat, i se calcula que
l'èxit de panic assistent va poder
proporcionar , una caixa de prop de dues-
centes mil pessetes. Un fet molt simpà-
tic ho va realitzar l'Associació "La
Vila", i va ser regalar roses a tots
els que es decidien a comprar qualque
llibre. La Nostra Revista va realitzart
una exposició de tot el seu material
aparegut fins ara, i va procedir a
la realització de noves subscripcions.
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• Quan semblava que els resultats

de les darreres municipals eren defini-
tius, resulta que un recurs presentat
per s'Unió Calvianera, demanant que
s'obrisen uns 100 vots que estaven
tancats per tenir sobre diferent, prenen
el regidor 0 9 al PSOE, fent-li perdre
la majoria absoluta, i li atorguen
a U.C. que, d'aquesta manera, passa
a tenir-ne dos, propiciant que no hi
hagi un grup majoritari a l'Ajuntament.
Per tant, és ben segur que els pactes
es faran ben presents durant aquests
dies.

El PSOE presentarA un recurs,
per quan els sobres d'on sortiren els
vots no eren com els usuals, i la Llei
Electoral deixa ben clar que tots han
de ser iguals.

• Durant el passat mes de Maig,els
alumnes d'EGB de les escoles de Calviâ
i Santa Ponça,varen anar d'acampada
un parell de dies al camping de Ca'n
Picafort.Segons ens han comentat ho
passaren molt divertit.

Aprofitam per recordar,que aquest
estiu dins els programes de l'Ajuntament
s'inclou una estância en aquest camping
per fer uns cursets esportius.



• La casa de Cultura de Magalluf, re-
cientment inaugurada ofereix els se-
guents servicis: Biblioteca, Ludoteca,
Tallers (bricolage, manualitats, fang,
fusta, maguillatge,...), Video-Forum,
Fonoteca, Conferències i col.loquis,
Excursions i visites culturals, Sala
de Ping-pong, i sala d'Exposicions.

L'Ajuntament ha presentat el llibre
Litulat 'La nave del Sec" dels autors
kntonio Arribas, M.Gloria Trias, Damià
2erda i Javier de Hoz, i també se pre-
sentaren les altres publicacions d'a-
pests 4 anys passats: Calvià, itinera-
7i0S de playa y montaña de Carlos Garri-
lo, Calvià del verde al azul de Sebastià
ierd i Gina GArcias, i L'estudi dedicat
il músic Pere Josep Canyelles, den
3iel Massot, Pere Estelrich.

L'Ajuntament va tenir l'encert
le convocar aquesta presentació en
?1. Cassino, just davant on es troba
.a illa del Sec.

• L'Ajuntament patrocina i organitza
per si i en col.laboració amb entitats
tais com VEYNATS els cursets culturals
d'estiu: Tallers d'expressió i titelles,
iniciació al teatre, motllada i fang,
Pintura, 	 Costura, 	 Tapissos, 	 Cuina,
Gravat i iniciació a l'impremta.

Igualment cursos esportius, i
a destacar: un campament a Biniparratx
de Menorca, amb beques. Apart hi ha
cursos de 'Tennis, Natació, Esqui Nàutic,
Campaments esportius, Dança, i GimnAsti-
ca de manteniment.

EL QUE NO VA ACTIVITATS ES PERQUE NO
VOL.

• L'Ajuntament ha editat uns fullets
nformatius molt ben fets del que són

i com s'han de combatir els moscards.

• Se dotarà per part de la Empresa
kterca d'aigua potable a Ses Rotes
¡elles. L'import de l'obra serà de
luasi 11 milions de pessetes.

• S'aportaran 15 milions de pessetes
en la construcció del Casal de Peguera
(per a continuar la mateixa), a canvi
l'Ajuntament podrà comptar amb aquest
edifici per actes socials, culturals,
etz.

• S'aprovà l'exequci6 de la primera
fase del nou Ajuntament per un import
de 436 milions de pessetes.

• S'aprovà l'eliminació d'un vial per
a construir un edifici per a la tercera
edat a la Vila de Calvià.

• L'Ajuntament va decidir llevar la
concessió de l'aigua potable a la zona
de Palma Nova a l'empresa concessionaria
Bestard Salas.

• Se va declarar d'interés social la
construcció del Poblat de l'Oest a
terres del Salobrar de Magalluf.

• Se va adjudicar a l'empresa PALCAZA
la netetja dels col.legis, Pre-escolars,
Dispensaris i Dependències Municipals.



La Banda de Música de CalviA va
assistir amb gran èxit a la trobada
de Bandes que enguany es va celebrar
a Lluchmajor. Va interpretar el passodo-
ble "Paquito Chocolatero", i, conjunta-
ment amb les altres bandes "La Balangue-
ra" i la "Marxa Reial". Rebé una subven-
ció del CIM per import de duescentes
cinquanta mil pessetes.

Xerrant de la Banda de Música,
els seus components se'n van a finals
d'aquest mes a Menorca, en una excursió
de dos dies, amb "Gastos" pagats.

- El passat 15 de maig a les tres de
l'horabaixa se va rebre una cridada
anônima en les dependències de la Poli-
cia Municipal de Calvià, anunciant
el lloc on hi havia una bona quantitat
de droga. Se va rastrejar el solar
del Poliesportiu Municipal de CalviA
i se varen trobar 9 kg. de hachis ama-
gats entre les mates.

- També hem de dir que l'Ajuntament
va celebrar la setmana internacional
de les AUS, posant a la disposició
dels Col.legis una golondrina que trans-
portaria els escolars als illots dels
Malgrats, com a lloc idoni d'observació
dels aucells. També se va posar una
Roulotte municipal a davant aquestes
illes, amb una instal.lació de telescopi
per poder veure les aus d'aprop.

Racó d'en Pere Josep eanyelles



	 GAssociació de GVeinats
"GLA VILA »

L'Associació com sempre vos vol
tenir al maxim de informats de la seva
actuació,ja que creim que és una de
les formes més bones de que els nostres
associats i els que encara no ho són
se n'adonin de que no vivim només de
nom sino que seguim movent-nos i llui-
tant pels interessos del poble.

En aquests moments i des de fa
ja més d'un mes,hi ha una comissió
de gent de la Junta i d'altre que s'han
posat ha fer feina perque poguem comptar
un any més amb unes festes de Sant
Jaume el més variades possibles dins
el pressupost que tenim,vos adelantarem
una mica el programa que encara no
és definitiu del tot per tant pot tenir
qualque variació,perà més o manco sera:

Hi haura pot ser només quatre
dies de festa encara que encara seria
possible que s'amplias a cinc,en el
primer cas començarien dia 23 (dijous)
I acabarien dia 26 (diumenge).Comptarem
un dia amb la comèdia de'n Xesc Fortesa,
com l'any passat a darrera la esglêsia,
un altra dia amb una verbena pels
que ja no nos consideren tan joves
amb Els Javaloyas, San FRancisco i
un altre conjunt,e1 vespre de Sant
Jaume com ja és tradicional hi haurà
ball de bot,i el diumenge se tancaria
amb un espectacle de "varietés",esperam
que aquesta novetat sigui del vostro
gust.E1 que s'està negociant és el
vespre per la gent més jove,iel que
volem que sapigueu que entre altres
problemes un amb els que nos trobam
és el que pareix (ho subratll,perquè
no és tothom) que els joves no van
massa de feina i no acudeixen a les
reunions,per tant des de aquestes pagi-
nes que sabem que sortiran quan encara
hi haurà temps de que venguin a aportar-
nos la seva ajuda,els cridam públicament
a que venguin.Naturalment hi haurà
festes infantils,coets,rally,coral....

Deixam les festes de Sant Jaume
i nos aficam en les de Sant Joan que
és segur que ja hauran estat quan llegi-
gueu la revista,perà esperam que vos
hageu entemut que l'Associació en nom
de tot el poble fa un petit homenatge
a un personatge molt estimat de tots

noitros,ell és en Pep "es carter" en
motiu de la seva jubilació l'any passat,
tenim la intenció de que sigui la prime-
ra d'altres cel.lebracions d'aquest

tipus.Com sempre esteim oberts a les
vostres suggerêncies.

Tenim moltes coses més que contar-vos
com per exenmple que varem ser organitza
dors conjuntament amb aquesta revista
de la Taula Rodona amb els caps dels
partits politics que es presentaren
a les eleccions municipals, i que hi
vengué molta gent.

Des del Departament de Protecció
Civil de L'Ajuntament ens han demanat
voluntaris per a formar part de les
Patrulles Ciutadanes,que la seva missió
és ajudar a la Policia Municipal en
quant a vigilAncia de incendis, Socorris
me,vigilancia a les platges...La Policia
Municipal dóna la formació necessária
a aquests voluntaris i l'Ajuntament
aporta l'uniforme.Animau-vos,només
teniu que dirigir-vos a aquesta Associa-
ció al teléf on 670494.

I per aquest pic ja vos deixam.Amb
voltros sempre.

La Junta Directiva.



Tenga en cuenta estos consejos:

1

2
3
4

Desagúes: instalarlos al nivel más bajo posible
y con una película de combustible en la superfi-
cie del agua.

Pozos: Cubrirlos con una tapa hermética o bién
con una tela mosquitera.

Oases ornamentales: poner peces de colores o
zancudos que se comen las larvas. Mantenerlas
siempre limpias.

Cisternas de regadío. Vaciarlas y limpiarlas una
vez cada 15 dias. En caso de no poderio hacer
lo ayudaremos.
Tambien se pueden criar peces.

5 Fosas *Micas: a) La tapa debe cerrar herméti-
ticamente. Es aconsejable cubrirla con tierra.
b) Cubrir la ventilación con una tela mosquitera,
manteniéndola en buen estado.

6

7
8

9
10

Câmaras de aire: Evitar la entrada de los mos-
quitos cubriendo las salidas de las cámaras con tela
mosqultera.

Redpientes abandonados: Ponerlos boca
abajo para impedir que se llenen con agua de llu-
via o suprimirlos.

Piscinas: Vaciarlas totalmente cada 15 días
durante la primavera y el otoño, hasta que se vuel-
van a usar con el sistema de cloración y recircula-
ción de aguas. Si lo necesita, llámenos.

Acequias cercanas a la vivienda: Si hay
una acequia con aguas estancadas próxima a su
casa, avísenos. La controlaremos.

Barcas: Si no se usan con frecuencia deben
dejarse de manera que no acumulen agua. Ya sea
con un toldo impermeable, dadas vuelta o con el
desagüe abierto.

EL PREMI DEL MES 

NOTICIES DE LA PREMSA FORANA 

La nostra associació de Premsa
Forana té la bona iniciativa de fer
la convocatòria PERSONES DEL POBLE 
amb l'objectiu de reconèixer públicament
els mèrits i la tasca positiva desenvo-
lupada per persones d'arreu la Part
Forana de Mallorca.

La Revista triarà al seu candidat
per enguany i publicarà un article
sobre la seva tasca en favor del poble.
Totes les persones presentades per
les diferentes revistes rebran un diplo-
ma acreditatiu. I a les tres persones
que hauran realitzat una tasca més
destacable o curiosa rebran una estatue-
ta commemorativa. L'elecció d'aquestes
tres persones tindrà lloc en març de
l'any que ve a. una Diada de la Premsa 
Forana. Repetim que se triarà entre
tots els candidats que presentin cada
una de les revistes que integren la
Premsa Forana.

la Nu ser turista...»

\

¡Viene todos los veranos!
Sin pmharcin 116tPfl ruierip evitar aue vuelva.

Avui, com fa quatre anys hem de
pegar una forta maquinada a tots els
partits politics que han empaperat
el poble i que encara no han fet llevar
la seva propaganda. I hem de fer espe-
cial referència a tots aquells que
ha usat i abusat de posar propaganda
a la Societat, que varen ser, començant
per na M.Antónia Barcala, seguin per
Unió Calvianera, i després Unió Mallor-
quina, Gente del Pueblo, CDS i A.P.

I, exigim que se llevi les pintades
pre-electorals des Coll des Cucons,
i que creim que la pintada damunt una
roca és una falta -de respecte més a
la naturalesa._
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liantoz di, Luna
pea TRANCI4

Una tieaaa iinda y tzeia ze
eztá muaiendo dezpacio,
nadie ia quieae y ze queja.

Elea paegunta paegunta ¿Qué iienez
tieaaa?

Si cuando zaigo de noche,a mi
me cautivaz,tella.

Yo zé que Lá tienez hamtae,hamtae
de injuzticia y mizeaia.

De noche cuando yo zaigo,me ezcapo
poA iaz catiejaz,Venitaz do Aozaz
Aojaz,de aihelíez y azucena-o;
Ei puetio que etá doando en -ou
zuedo honda pena,dezpeataaze zuz
gentez temen, ia aeaiidod no
ez tuena.!Cómo iuchaAon zuz
homtae.z,Cómo muaizaon zuz
poetaz,cómo el campo, cuando
Leueve,ze paaece a -ou tandeaa!!
iPoaqué eze Dioz te cite-6 tan dezdichoda
a Li tieaaa?

Si cuando do, noche dueame,3,
un manto gPanco do eztaeliaz
Le va cutaiendo dezpacio,paaa
que dueAmaz mi teiia.

• 3Itsguetes eual
itlefort 16

67 01 90
Cahid • Palau

Si Dioz na-mana hacia atajo
y,con zuz ojoz te vieaa,
no tendAia máz aemedio que
quitaate ia mizeaia.

Ei que tizne hamtaz iioaa,
ei zatiz/echo ze rib'  gnu,
ale-gnu de ia injuzticia,que
tienez tú,telia ¿Leiva-e.

!Qué canzoda yo me encuentao
cuando oigo tuz queja -o!

Cuando zaigo yo de noche
hazta miz aayoz tiemtian
do ve-ate a ti.Su/aia,amoda
queaida tieaaa.

En Lo-o campo-o eiAck caeciendo
amapoiaz ao jaz y Pzezcaz;
Eiiaz zatac:in goaecea y,
pediAZin pana -ou .tie/L4a,io que
a voroz,pidieaon hace
at-1oz Lo -o poetaz.
Que pon zuz piazaz y catie-o'
eztén coigodaz tandeAaz
coioa,veade de ezpeaanza
y ia juzticia ze vea.

La Luna ze va iioaando
de dia,zila ze aleja.



Panaderia
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Matització
A la darrera pàgina del diari

Ultipa Hora,del dia 13 de Juny,hi surt
una 'Vntrevista amb Na Ma Antonia Barcala
Si només fos aix6,no diriem res,per6
a una de les preguntes que li fan (el
perquè no es va presentar a la . taula
redona organitzada per aquesta revista
I l'Associació de VeIns),contesta,o
posa com excusa,que,com la revista
està subvencionada per l'Ajuntament
i aquest està presidit per Paco Obrador,
aquesta és partidista,(aixó no ho diu,
pert', a bon entenedor...),Bé,per.  aclarar
les idees a aquesta bona dona,li feim
saber que quan el batle era En Paco
Font,també estava subvencionada, i
no per aix6 deixavem ni hem deixat
mai de criticar tot lo criticable que
pugui tenir la labor feta per un equip
de gent amb caracter públic.

Li recordam també,que a un dels
primers na,un .article publicat a la
revista (subvencionada per Paco Font)va
ser causa de que el "subvencionador"
dugués a l'autor als tribunals.

També ii feim notar que si hagués
legit la revista,hagués vist qualque
article que fiblava en contra,no de
tots els membres del consistori,si
no només en contra dels socialistes,i
En Paco Obrador era el batle.

Per no esser pesats,sols volem
dir que el que subvenciona,és l'Ajunta-
ment i no una persona.Que la subvenció
no és per fer elogis als membres del

Consistori,sino per prestar un servei
públic com és l'informació,i aquesta
subvenció fa possible que la revista
costi 50 Pts i no el doble o més.

Per acabar,i parafrassejant
a en' Duglesquin,("ni quito ni pongo
rey,pero ayudo a mi sefior"),noltros
deim,que ni llevam ni posani rei,perà
criticam al nostre senyor(quan sigui
menester).

.11
llast ima

de
vots perduts!

Ja s'ha acabat.Ja podem descansar
del turment.Ja ha passat la campanya
electoral,que per cert,ha estat bastant
mogudeta.

En principi,volia fer una colecció
d'animalades,de totes les bestiesses
que s'han dit.Què n'hi ha moltes i
de salades!.Per6 no,aix(5 pot ser ho
faci altre dia;tenim temps per recordar.

El que vull tractar aqui,és un
element que ha sortit al final de la
campanya.Aquest element ,és 1' intoxicació
de l'electorat,que som tots,com hisenda.
Em refereix a tots aquells fullets
dedicats a insultar els altres candidats
que qualcú tirava pel carrer,-deixant-
lo ben brut-,i que anaven sense signar.
Aixi5 és lo que es diu tirar la pedra
i amagar la ma.Un sistema bastant brut
i molt poc democrAtic,per no dir-li
altre nom,i no és el del porc,perquè
pobret,no en té la culpa.

D'aix(5 trec vAries conclusions:
la.- Si no l'han signat,és que

no creuen que alló que escriven sigui
veritat,per tant,sols volen despresti-
giar al contrari i demostra que no
confien en el seu programa o que no
en tenen.

2 4 .- Si les afirmacions que fan
són veritat i no hart signat,és que
són uns covards i no s'atreveixen a
dir-ho directament i mantenir-ho,per
tant,no són dignes de defensar els
intereses dels ciutadans a l'Ajuntament.

3a i final.-Si han sortit com
a regidors,poc servei feran al poble,
perquè aplicant la primera conclusió,
només embullaran la feina que facin
els altres,posant-lis travetes i diguent
mentides al poble.

I si aplicam la segona,no s'atrevi-
ran a dir res mai,per por.(No sé a
quê).

LlAstima de gent enganada i de
vots perduts!

(Ara per fotre,signaré amb seudemim)

EN BOIRA 



mb motiu de la publicació del
número 50 de la REVISTA VEYNATS, l'es-
criptor Pere Morey, col.laborador nostre
ens permet la publicació de la Rondaia
"S'AVENC DE SA MONEDA", publicada en
el seu darrer llibre "Rondaies pels
qui els agraden blanques" imprès a
Palma per la EDITORIAL MOLL, enguany.
Aquesta rondaia la publicarem a bocins,
durant els succesius números de VeYnats.

S'AVENC DE SA MONEDA (I)

Sols de sentir-ne el nom ja va
sentir un pessigolleig per les cames,
de tantes ganes com li vingueren d'anar-
lo a veure; aixi que En Bernadet para
les orelles com un ca llebrer i escolta
amb més atenció que una òliba la conver-
sa entre son pare i el majoral de Bendi-
nat.

- Ide) si, sa Serra de Na Burguesa
n'esta plena, de coves, clivells, covit-
xols i avencs. A qualcunes s'hi va
amagar gent en temps de sa guerra,
a altres s'hi estoja tabac de contraban,
i això encara avui en dia; a altres,
com és ara Es Clot des Cero, s'hi cria
una herba que es diu llengua de cero,
que no creix casi enlloc pus, molt
bona pes mal de pedra -deia el majoral.

- 4I a on deis que esta S'Avenc
de sa Moneda?

- A un pas que es diu S'Estret,
un comellar a prop de sa partió entre
Bendinat i Son Boronat.

- LI com deu esser que es diu

-ZI jo gué sé? A lo millor hi
trobaren doblers, o hi ha un tresor
amagat, o s'hi aplegaven moneders de
fals, o anau a saber gué.

La conversa muda de sementer a
partir d'allà, i En Bernadet se'n torna
amb el ca per la clastra de l'antiga
possessió de Bendinat, on el rei En
Jaume s'havia aturat a pegar una bocina-
da, un tascó de pa i una cabeça d'alls,
quan vingué a conquerir l'illa, excla-
mant després "Bé hem dinat".

/P233(1111(

(En Bernadet sabia prou bé que
tot això sols era una llegenda i que
el nom venia de Ibn-Dinat, o sia "el
fill del barbamec", però feia com que
creure's la primera versió, perqué
ii permetia imaginar-se el rei entrant
dins el pati, les feradures del cavalla
traient espurnes dels macs de l'empe-
drat, mentre els almogavers furetejaven
per tota la possessió).

Totd'una que tornaren a ca seva,
l'al.lot es precipità als prestatges
on son pare tenia els llibres de Geogra-
fia i História de les Balears, i es
posa a cercar.

- Re-coranta carretades de llamps!

- ara, gué li passa an es nin?
-demana la mare al pare, que estava
parant la taula per sopar.

-Deu esser gros, perqué ha fotut
un crit com si hagués trobat l'Amor
de les Tres Taronges i l'Ocells de
Set Colors, tot alhora.

Efectivament, devia esser molt
important el motiu de l'exclamació,
perqué ni l'alegre trecatrec de la
forqueta en batre els ous, ni el saborós
perfum de les truites, que habitualment
eren un reclam infal.lible, el feren
comparéixer al menjadoret, al costat
de la cuina.

-Peró, Li que no has de sopar
avui?

En Bernadcet aixeca el cap del
tom II de la História de Mallorca coor-
dinada per Mascaró Passarius.

-Mecagondena, mon pare, que heu
vist aixà? A S'Avenc de sa Moneda hi
ha una inscripció en moro que ningú
ha sabut desxifrar!

-Si, record haver llegit cosa
d'això.



(E3EsZt
- Mon pare, no ho entenc. Sabeu

que aquesta inscripció no està traduIda
i no heu fet res per a aclarir qué
flu! 

-Mirau, mirau!

I son pare llegí:

INSCRIPCIONS ARABE del Avenc de sa
Moneda (Bendinat, Calvià).

"A una legua distante de la casa
(De Bendinat) sobre un monte y en el
punto donde esta posesión confina con
la de Son Boronat hay una gran concavi-
dad conocida con el nombre de Avenc
de sa Moneda: dentro de este hoyo,
en la peña que forma su borde se ve
una parte pulimentada y en ella grabados
los caracteres siguientes:

- qué vols que faci, jo? Sols
:onec es nom d'Alà, en Arab.

-Però all() està en persa, i vós
leu anat a Teheran moltes vegades.
No hi teniu cap amic?

-Homo, si, potser es representant
le sa fàbrica ho podria traduir.  

-IDO, IDO!!  

-No res, demà me'n duré es llibre
s'oficina, trauré una fotocòpia d'a-

luest full i la hi enviaré, an el senyor
[afiz. 
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La Academia de la Historia en
su oficio de 30 de junio de 1856 me
dijo: "Examinada la inscripción es
fácil advertir que sus caracteres tienen
la forma ae los signos de la escritura
árabe vulgar; pero hallándose incompleta
por falta de muchas letras, no se puede
fijar el sentido de la leyenda ni saber

I su objeto". En vista de estio volvi
a Bendinat, calqué de nuevo la inscrip-
ción, me la lleve a Madrid, y los orien-
talistas Ocal, Creus y Arancot no pu-
diéndola encontrar sentido opinaron
si estaria escrita en persa".(Bover,tomo
15 de sus Misceláneas, apud Pascual,

tomo V, págs. 669 y 670).

-Vols dir que el vas a cercar,
i tu hi romans? -la veueta noiera
de sa mare els féu tornar a la realitat,
i tots plegats se n'anaren a sopar.    

•   

AWN MOM     

ossatnessiese  
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La cavaiieaia MO2a ez poza en
moviment,efz peoneaz ia zegueixen,iez
toquez deia caiztianz eztan gadadez
com a /oanz,ia dei aei,méz que cap:eiz
moaoz ezian caaaegant...en diaecció
conifuLzia.

Ei JLeL ezpeaoneja ai cavaii
aaaiga a ea cucuiia,i d'aiid ho compaen
tot:a ia piatja de Sa Poaaazza,(que
aiezhoaez aaAigava moit méz endin -o )
hi veu iez gaieaez que 'havien dozpiz-
tat duaant ia ma 	 havien aecaiat
a Paetaa tadia,zenze zagea qui /ea; ai
zentia A.e.M0/2. do gataiia empead,ei cava-

aaagoniz don Ladaón ha donat oadae
de dezaca L 4'/ia taogat amg i'exea-
cit moao...que eztava miaant cap a
i'aitae coziat.I pea mob  que diguezzin
Lez maiez iienguez,hi havia momentz
en que Ald Yahia no eztava peau.
enve4siezin ia aeaegudadia, L aqueii
n'eau un.Aganz d'aandonaa ei camp
/a una daaaeaa tentativa:a/ua ia zeva
cavaiieaia contaa eiz aimogdveaz que
z'acozten pea ia tanda dei maa;Don
Lodaón encarta no ha tengut temp de
dezemgaacaa ei- zeuz cavatï L eiz
aimohodez ze'iz tiaa a damunt,zeguaz
d'ezcia/aa-ioz.I aiezhoaez e.ó quan
ei ;aulne I, dez de doit dei Puig dei
Rei ez /elicita una vegada méz pea
havea contaactat taatz d'aimogdveaz
pea ai zeu exeacit:aiid gaix pot conlem-
piaa i'incaeigie ezpectacie d'aqueiiz
/eaotgez gueaaeaz pao/ezzionaiz dez/ent
una cdaaega de cavalieaia com iez penyez
de ia cozta ezgocinen iez onodez temaie
de ia ma'w'.

Senze que colgai una zola veu do coman-
dament ez /oamen iineez,qa paimeaa
poza genolf a teaaa i hi ciava ei
pal do lez iiancez,/oamant una gaaa-eaa
d'ace/via zegona ezpeaa que eiz cavaiiz
eztiguin a vint pazzez,i aiezhoaez
dezpaaen totz aihoaa iez atzagaiez/eiz
cavaliz miz davanteaz cauen i /an &Lave-
tait aiz que eiz venen daaaeaa; eiz
genets que z'ogain cami dezpaez do
ia paimeaa dezcdaaega aegen eiz penatiez
de ia teace/ta quaicun n'ha
zoatil ezcdpoi de-Lo do -o auixatz do.
/eaao ez taota amg te- ii piquez de ia
oaimeaa Línea, que aguanta i'enveztida

de-Lo poc-o zotaeviventz,aiz quaiz enaevoi
ta i conveateix en eaiçonz en un taez
i no aezaiavoaz caaaegen totz cap
ai caoz d'homez L capaii-o 4/LiL6 que
potoiien en una hoaaigie con/azió;aaaaga
zzen lez javeiiaez delz cozzo caigutz
i lez /an conveagia,com a COAL/S a una
caaaonya,cap aLo cavaiieaz que encaaa
ezian daelz L ceaquen un cami pea ezcome
tae aiz diageiicz peoneaz,que z' han
mezciat en-tae Lez U,A.4.1e4 caigadoz
• doz d'aiid zegueixen caçant a iiança-
dez,un daaaeaa aWu, aLo zogaeviventz,
mentae amg lez ezpazez van aematan
aio caigutz,ja mig /oaa do comgat pea
ia zemgalada que han ízeu al cauaz
eiz cavaiiz.En veuae ia dez/eta,Agú
Yahia ja no en taiia piLo L oadena tocaa
aetiaoda.

Ei aei En ;aume veu alianyaa- .e
ia gandeita aoja gianca de-Lo aimohodez,
duit dei pai z' hi veu an cap taiiat,tot
veameii de zang.Si zeaia ei dei pogae
guiiiem de Mediona,ei que zein dague
un mac pets moaaoz? Deztfula un aemoii
do gent entoan d'un peazonatge veztit
do tianc que z'en/iia dali d'un cavou,
i'ezpeaonetja paateix de quataez.

- Ve' t-aiid En Retagohie! -caida
En ;aulne- Deu dotiez d'on a qui i'aga/i!

Ei moao mazza en/oaa
• encaaa hi ha moita &topa en.fize eii
• ie/3 Lineeis mo avançodez doicz caiztian
de maneaa que Retogohie poi Agia zenze
cap doztoaL.

(En aealitat ei veatadea nom de,
mo-to eaa "Md Yahia ('ohammed gen

'lei ten Imaan ai 7imme1eii,de manzaa
que ez compaen pea/ectament que ei
Ae-i en ;aime zieztimd mi-o empaaa el
zeu deiaz).

En ;came goi-Ya dei Puig,aeuneix
Lez Lopez L ez paepaaa pea a ia peazecu
ció:un exéacit mai i's tan Lo de viincea
com quan dona fezquena a l'enemic;/inz
• tot,amg un poc de zoat,podaan aaaigaa
a Lez pontez de ia Ciatat oganz que
ei gozzó de i'exéacit MAO L podan
conqueaia-ia amg ia mateixa empenta..En

aume ha zenta contait mottez vegodez
'com eez cizeuatz de Simó de Plon/oat
entaaaen dinz BzLejto daaaeaa dei/3
mateixoz de/enzoaz que havien /el una
zoatida innecezzdaia,enaadit pea aqueot
aecoad aaima a ia hoz:

- Endavant,peazeguiu-ioz L unit
doamiaem a ia Ciutat de Maiioaquez...-
'te-coada un aagument que mai ha deixat
d'enaadia a totez lez &topez dei mon

a/egeix-...amg una tona moaeta ai
coztat!.

Lez aimogdveaz caiden,enaaditz,i
ez pozen en maaxa.

I en aqueii moment, quan ia gatatea
ja eztava aezoita,compaaeix ei caaallot
de Nunyo Sanç a dezgaaataa ia potaanca
una vegada mo.

-Que deiz,zenyoa aei?ll on z'ha
vizt mai zeguia ia talai& zenze pa'sza4
iiizta alunis? I que zageu quantez taopez
.voz queden?Quantz do moatz
hem tengut? A

- Pene zi Agen a ia dezgandada,ez-
tan dezmoaaiitzatz,i'únic peaiii zead
iienegaA amg iez 4eve-o cagaaei.lez,enda-
vant!

- N0000,de cap maneaa,paimea hem
de /ea ei aecompte...

(4quezi ezpeait tant de comptagie,
de Senyoa Ezteve,tan azzenydt L caut,ze-
ad ei que coaduiadi anyz méz taad,ai
pogie cataid a ia via moata do ia zeva
dimizzió hizteaica,a ia ciaudicació
dei compaomiz de Cazp,a ia zeva aegiona-
iització de ia quai zoiz ai noztae
zegio zemgia en cami d'eztaa-ne A.e/302-
gint).

De-Lo moaoz ja no ze'n peu méz
que ia poio.

En ;aulne talla ciauz,aiió va contact
toi ei que ei zeu 4.1nztini de yueaaea

ezt4 caidant...enceatodament.

I pead ana opoatunitat vaiuozizzima
pen acuaçaa en mo/Lo de mezoz ia campa-
nya.

(Ez pea demiz,de vegadez cai deixaa
que zia ei COA qui goveani,..i. tancaa
-tez oaeiiez aiz aaonamentz dei zeny...o
de ia popona.;a ho diu ia Ditiia,pea
mi a i'Ecieziaztiz: "aiz tetiz eiz
vomita Diu").

PRA acagaa de donan-li /onça aiz
aagumeniz de Nango Sanc(que aval. zeiula
MeMet.e d'un paatit de centae)z'aco.ta
ei gizge de Baaceiona,Beaenguea de
Paiou,tot COLR.Ai de zang L polz,ia
goneiia ezqueixada,i amg Lez einez
de /ea maig aegaiimant an zuc veameii
incon/azille(i que ei cieno d'aqueii
temp-o ho tenia ten cwoi no Li poto
eicaa ia Paaauia de Diu ai cap de
l'in/idei,a/ica-ii ia teva ezpaza).

- Senyoa Rei,atuaau-voz,ha paz -oat
una coza hoaaigie.

-La gua ze n'ha duit Le -o gaieaez!
-No, Ramon i aiiiem de Plontcada

'son monto!

£ neL dOna un gaan cait iez
poza a pioaaa:eli eztimava En guiem
com ai geam0 que mai va tenia,eaa ei
zeu miiioa amie. i company.

I claume,zilgitament mat zoi zota
ia coaona,z'ha d'empazzaa,d'una giopada,
i'amaag   de la victeaia.

Pene Ploaeu Seaveaa  
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NES IDE: ES CAPIDELLÀ, 	e
41/-t a pague ana cuenta a un

tatiea,una /limpática ma. me entaegó
ia /actuaa,que,ai ieea mi nomgae me
Paeguntó L eaa yo P , que eiicAigia
en ia aevi4ta "VelnatJi".Ai deciate
que isi,me dijo que Le gu4togan
ewaJ1o4 poaque hagiogan de co4a,s y
CO/iiii.MgAZ/S antigua	 que etia tenia
in.teaéz en'conocea.

No zé zi eis poli compiacea a eista
amagie Ma.,o poque a mi tamgién me
gutan y apa/sionan eztois hecho, que
he paepaaado eiste aaticuio pana
de eAta cuetión.CuoJstión que J3i tenemo6
en cuenta que en aqueiico tiempo todo
4e deaaaoigaga dentao de un mueco
de e)sca,sez de medioz y opoatunidadeA,,me
aece apiaudido y admiAado;poaque
dentao de ia comunidad ninguna /amiiia
vivia ¿in oaden ni en compieta mizeaia,
,saivo ofgún caw in4óLLLo, que pon
Jsu zino etaga paedi,stinodo.

No e's e4tario,que ia juventud
de hoy, nacida en tiempois - de agundancia
y paopeaidod,que ha caecido jugando
con mufiecaz que hagian,que toman gigeaón
y hacen pipi,con cocheA eactaico4,Uci-
cietais piegatie,s,ciciomotoaez y coche-6
pana ia a taagajaa,a pa4eaa o ai can, ¿e
queden	 4agea que decia cuando
dicen que en 1912 ,suA aguelo,paaa
'teco gen aceitunais ganagan 80 antimo,3
'de joanal,y pana ganan una pe.seta tuvie-
aa que hacen huelga.

CAZO que io's nacidoz a paincipioz
de eisie 41gio,hemoz vivido ii1Z/S mundo/
di4aente,3.7Aez época diztinta que
no 'se coaae.sponden una con otaa,aunque
eistén aeiacionadaís emble
dei paimeao de eiio's.!eaa magni/ico!!De-

iow!La,s /ioaeJo gianca's,aoja/s,amaai-
iiaz,agieataz a ia oaiiia de ioš camincm
dezpuiz de adoanaaioz con Jsuz coloizez,io
pea/umagan continuamente con ei /Aagante
olon ' que deApAendian.Loz pójaao,J,eisoz
heAmcmjA.imo,s ,seize,s,inocenteis y /AZIgile
como una aow,ponian con zu,s vuziois
una nota de amoa en io4 campo6, mientaa4
con ei pio pio,ataave.sagan ia iadeaa.La.s
mujeae y so-s homgAeA,tamgién con /suis
movimiento's adoanagan ei campo y io
amenizagan con ,su canto, como pájaao,3
mientaaz ,segagan ia donada o AZCO-
g.ian aceituna.

6n aqueii(m tiempois cai toda
ia gente taagajaga en ei campo,paincipai
mente en	 pitedio,s,donde el quehacea
no teaminaga nunca, al no e/staa
taagaj(m empaendido,o ,R5io ai cuidado
de ia ganadeaia y ia agaicuituaa, ,si
no que e extendian a ia iimp.ie7a de
eaz gaaaiga's poa medio de caftloneium,ai
defsgaoce de iois pino-o, pana que ia eAgei-
ta copa no decayeaal ni tampoco ia aique-
za de ia madeaa.Que no /ueisen como
ahoaa,gaandeis aaguistoz apaovechagieJs
,R5io paAa chimenea4.7amtién atendi an
es -o tancate's,conistauian alguno nuevo
pana que	 aguwo ai COAAZA no ZaAtima-
en tanto ia tieaaa.Meacpd a eAto,todois

tealan joanai,vivian ezpeaanzado)s y
eaan /eiice.s.hogia ainoo campe,sinoz

a/oatunadois.Lois que tenían LieJlíta
paopia,cagatieAia,e igan a Sta. Ponça
a ,semgaaa "Aotefo".Ezio,s ca-ai 'se autoaga's
tecian.7enian pan,haaina que camgiagan
en 	 /ideve" indutaiai do Andaaitx
que coda quince dia.6 venia a carat-Lail
pedido-o, entaegando /ideois y zopai aceite
wgaawda,manteca de '3/14 matanza.3,hagaz,
que ena io que mc'm /se comia,y otacm
iegumgaz,huevo,3,,eeche,mizi,aza/adn
y aiguna's veaduaais que ciagan en el
hueatecito.En cuanto a ia iimpie7a
todo Lo que iez aodeaga,gaiiiaga.Con
&í powz dei aceite y 'sow catifiLica
/se conzeguia ei jogón.Con ceniza y
agua dentao de una tinaja, ei deteagente
pana iavaa	 piato,s.Y con ceniza
tamgién,ponian gianquiima 	 aqueiia,3
imIganaz y otAa,3 /topaz el-zapeada-s que
11.4. Saivd,enisaiza en uno de 4/2,3 poemeto.

Hogia pana aiguno4 homgaeÀ una
aiteanativa pana ganan unais pe,seiaz
extaa:!ia de	 contaagando!.Conzi,stia
en pea.sonaa4e pon ia noche a ia oaiiia
dei man y cangue-6e an wco de tagaco
timid() pon una gaaca y iievaaio a un
deteaminado detino.Paaa	 j6vene.3,con
/eccionaa toiAoz di piata,lieg6 a 'se
una pao44ión.EiRm goiwis eztuvieaon
de moda un dia y que ahoaa en muchcm
hogaaeis guaadan en un cajón. No eaa
gente amgicioza,aunque ziempaz taagaja,se
y penwise en ahoitita4.Nece,341tamo's an
"aeconet",paaa cuando .5eamcm viejo.o,de-
cian.De paimito e eon/eccionagan
cueadaz,iaz e,spueata.3,eAteaaís,e inciuw



tads gaochaz con que ze a/eitagan de
taz Cainez di ia cota di aigdn jumento.
Lass mujeaez,iaz media y toi caiceLinez
de ia /amiiia.IA a miza,eaa una ogiiga-
ción que todoz compaatian to  domingo
y dliaz /eztivoz.La tageana eaa ei dn.ico
zaio di aeumión y pasatiempo de io4
homgaez.Paaa taz mujeaez que no ze
quedagan en caza,vizitaa ia /amiiia
o amigoz. Paaa iaz jóvenez,pazeaaze
poi  ia catite o afguna aeunión entite
amigaz.Como ezpectdcuioz,aiguna vez
maaionetaz,canto de /iamenco,giozadoAz
o Un Zainete /tepzezenifide) poA a/iciona-
doz dei puegio.Se ceiegaaga ei Caanavai.
Pea° ia /iezta gaande que todo ei puegio
con entuziazmo conmemoaaga,eaa ia civico
Aeiigicza dei 16 de 1atLo,!La ViAgen
dei Caamen!.La plaza donde ze £ a-Llaga
y ze veai4coga ia /i.e.'s& ez donde
ezih conztauida ia Delegación dei Ayunta
miento.7odoz too actoz eztagan ameniza-
do o poA ia ganda.de mdz.ica de gaiiiia.

La ataaeada vida iiena de zaci-
cioz y pit ivacionez que iieva,aa aquella
gente,majonó zaztanciaimente en todoz
io4 nivelez ai eztaiiaa ia gitan gueaaa
do 1914.Sugieaon aigunoz paoductoz
de ia tieaAa,pAincipaimente ia 1er-fa
de olivo que to hizo de an modo contun-
dente.A1 fatiai  gente pana aaaancaa
too dagciez,zugieaon to  joAnaliz y
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con ello ci gieneztaa.PazaAon aigunoz
atioz,en Loo cuaiez ei paogaezo aufmnió.
Ya no 'se lia a Palma en diiigencia.Se
hacia en outocaa.La electaicidad AetiA6
ai candLe y ai quinqui.Paate dei .titanz-
poALe hacia en camioniz y cochez
paaticuiaAez y moo-o, dejaaon ve-toe
en muchaz paatez.Se eztagieció ia joana-
da di ocho hoaaz,que ena di zoi a zoi
y ze conz4mieaon aigunaz ligeatadez
at inztauaaaze ia Repdliica.Eaan tiempoz
magn4Wcoz en que vivtia Lien. Peno
uno-o afio -o mdz taade,e1 18 de ;utio
do 1936,unoz militaaez ouloRilaaioz
ai no que- ten Aezpeta4 ei poden conztitui
do, con wi gape de eztado,io tiaaaon
todo pon ia toada.

Teamina de ezie modo ei paimea
mundo di nueztAa vida y comienza ei
zegundo, con una dictaduaa que duaó
40 aftoz,pulvada de iiteatodez y iienaz
de peazecucionez,como eztaz que aún
qupdan en ei mundo y que de tan& en
cuanto noz enzefia ia Leievizi6n.

Li teacea mundo que hemoz conocido
y que ezt2moz viviendo ahoAa, ez !ia
democaacial.Ei mejoA de todoz.S.4 zagemoz
cuidaail y no zomoz demaziado eigentez
con eiia,!peAduaaad!.De to contaaaio
no zagemoz to que noz ezpeaa.

A/Lick Vicen 



per Joan Rub] La Quetgles.

Hem tengut sort aquest mes, idA
amb el temps just per fer aquest arti-
cle, i sense tenir cap convidat aparau-
lat En Sebastià Pallicer Martorell
(Anneret) ha tengut l'amabilitat de
fer-lo per noltros.

Vull dir que se'ns ha posat a
contar-nos 'les seves vivències sense
posar cap inconvenient i d'una tirada.
Deixam que les seves paraules, tal
:om ens ho va contar quedin així escri-
tes:

'Vaig néixer l'any 20 a Ca'n Comallon-
;lies, de Calvià, Quarter segon, número
36.

A escola vaig tenir un mestre
nolt dolent, un tal Morales. En lloc
le fer-nos escola, anava a discutir
imb el Secretario o els Oficials que

havia a l'Ajuntament que eren dos.
s Vicari i el seu ajudant.

Als 13 anys me'n vaig anar a fer
de forneret a Ciutat. Els al.lots que
eren una mica espavilats partien de
cap a aprendre l'ofici de cuiner o
de forner. Jo vaig anar al forn d'un
tal Bonet a la carretera de Sóller,
seria l'any 1933 o 1934.

Quan va esclatar el moviment posa-
ren una bomba a la Casa del Poble (hores
d'ara esbucada) i com el forn es trobava
a uns 300 metres de l'explossió, ho
sentírem ben fort. Al cap d'uns 30
anys vaig conéixer fent feina a un
binissalemer que em va confessar que
211 era l'autor de l'atemptat i que
21 va dur a terme mitjançant un paner
lue portava cireres damunt, i que el
ia depositar a una finestra. El forner
lue era d'idees avençades ens va recoma-
lar no anar per dins Ciutat per evitar
Les manifestacions i revoltes, id(*)
li va haver vaga general.

D'aquell forn vaig passar al forn
de la Glória, tenia 17 anys, per guanyar
un poc més. Es troba al carrer Apunta-
dors i carrer de la Glória. Té les
dues bandes.

D'allà, als 18 anys i un mes,
vaig passar al servici militar en plena
guerra civil (1.938). Varem passar
moltes penalitats. Estàvem a Andratx
i d'alla anArem al Garaig Ford (carrete-
ra d'Inca) on hi havia un depósit de
relevos dels batallons del front, per
cubir les baixes. Cada dia del Garaig
Ford anavem a Ca'n Pastilla a fer gue-
rrilles, no hi havia cap casa, i els
horabaixes a dins el camp del Baleares
a fer instrucció.

Tornàrem a Andratx i d'allà a
Menorca al desembarc del final de la
guerra. Desembarcàrem a Ciutadella
i a peu de cap a Mo fent nit a Ferreries

D'aquí demanaren voluntaris de
cap a Eiv:Lssa i me n'hi vaig anar perquè
allà hi tenia un germa. Fins aquí el
menjar era més bé escas i si ens junta-
vem els dos germans, els nostres pares
ens podrien ajudar en aquest sentit
millor que si estàvem separats.

Ens n'hi anàrem en Bernat Rossa
i jo.

A Eivissa abundava el menjar.
Ens fartArem de cassola de... morena!

D'allà, estant entregats els dos
germans majors, i el petit no tenia
18 anys, em llicenciàrem per poder
ajudar a ca nostra. Però dins els tres
mesos següents el meu germà petit ja
va fer els 18 anys i em tornAren cridar
per anar a artilleria, abans havia
estat a infanteria. 3 anys més (en
total prop de 7 anys, de l'octubre
de 1.938 fins Abril de 1.945) Vaig
estar al Banc d'Eivissa que és una
de les tres bateries del terme de Calvià
(Illetes, Rafeubetx i BAnc d'Eivissa).

Amb aixà ja havia conegut a la
meva dona, festejárem 7 anys. Ens casare
quan jo tenia 28 anys i ella 27 (N'An-
tònia de Ca'n Xorc).

Quan vaig sortir de la milicia,
no havent farina per fer pa, el meu
ofici no em servia de res, em vaig
dedicar a l'agricultura i a fer de
carreter per Cas Garriguer, duguent
llenya i metro a Ciutat.

Ara vos n'explicaré una de bona
que quasi no es pot creure: A l'any
o dos de ser casat, la meva dona va
tenir "ses febres" que en va tenir
per 60 dies, i sortint d'una li va
pegar una embòlia a una cama i va haver
d'estar un parell d'anys a poderme
ajudar.

Després ens va sortir una plaga
de posaders a una casa de Peguera que
era una feina molt cercada que quasi
le't donaven per recomanació o influèn-
cia. Guanyàrem 800 ptes cada mes el

matrimoni. Erem a l'any 1.954. Sense
cap dia lliure, la els patrons eren
els que posaven les condicions.

PassArem després a ca nostra on
vaig fer una mica de reforma que ens
va costar 17.000 ptes, totes les que
teníem. Mentre feia aquesta obra, un
senyor anglès ens oferí feina al seu
pais, també per estar a una casa. Dubtà-
rem i em faia molta peresa. Ens va
fer la proposició de pagar-nos el viatge
d'anada i tornada, i quedar allà per
un any, però si el clima no ens queia
bé al poc temps podíem tornar.

Pensàrem que hi podíem anar, perquè
a mi em feia il.lusió una "gutsi",
i l'anar allà significava guanyar per
poder-la comprar unes 14.000 ptes.
aproximadament. A Calvià només hi havia
3 o 4 "gutsis",: En Jordi Porxet, En
Toni Serra i en Damià Xarc.

Alla hi estArem 10 anys, de la
primera casa passArem a una altra que
era d'una escriptora.

Per partir, tot el que tenia ho
vaig vendre, un porc, un sac d'ordi
i al banc hi vaig deixar 4.000 ptes.,
tot en gros, i sempre me n'he empenedit
d'haver-les tocades. Resum de tot el
temps de lluita per estalviar qualque
cosa.

Com que cada dos anys veníem,
:jo vaig veure el progrés que poc a
poc anava agafant la vida (1.963).

Tenia un cunyat que tenia un taxi
em va dir que la feina no mancava

per() et guanyaves bé la vida. L'any
1.965 venguérem i vaig comprar un cotxe,
i a pesar de tenir alguns problemes
d'Ajuntament, a la fi vaig aconseguir
la nickela.

Vaig fer 19 anys de taxista i
en fa un que m'he retirat.

Ara visc una vida tranquil.la,
tenc una mica d'hortet i els dissabtes
vaig al club de la tercera edat per
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passar una estona amb els amics.

L'adaptació a la vida anglesa
no va ser fAcil, no ens va costar massa,
ja que veníem d'aquí on tot eren manques
i allA sense nedar en l'abundància
ja que també sortien de la guerra mun-
dial, hi havia per viure bé. Encara

l que al xerrar, els senyors, l'espanyol
ens va perjudicar no poder entendre-
nos amb els anglesos fins haver passat
2 anys i 1 c 3. El clima d'allà era
realment dolent, però així i dtot les
aventatges eren més.

Els avanços que ara hi ha per
Espanya jo ja els vaig conèixer allà.
Els tractors ja tallaven les bardisses,
ja segaven les mAquines i les bales
de palla ja quedaven fetes.

Primer estArem a un poblet devoar
el riu Thames. Després a un castell,
una espècia de granja, propietat d'una
escriptora que l'any que arribàrem
la feren "Dame" (títol nobiliari equiva-
lent al "Sir" pals homes) Als llibres
firmava Rebeca West. 

Quan hi vaig arribar governaven
els conservadors, i poc després hi
passaren els laboristes al govern i
el president en presentar el seu progra-
ma va dir que per dur-lo a terme neces-
sitarien que hi anassin 700.000 emigrats
a treballar al pais (consistia en re-
construir el pais).

L'any 1.963 varen aparèixer els
Beatles i de llavonces ençA la vida
es va desbordar. També varen aparéixer
Na Shirley Black, en Tom Jones.

Quan anomenaren "Sirs" als Beatles,
els bigotuts senyorons militars i altres
no ho pogueren acceptar i tornaven
les seves respectives condecoracions
com a protesta. Va ser un gran escAndol.

L'assumpte politic d'Espanya no
el tocaven ja que havent-hi el perill
de que el comunisme s'implantAs a Europa
en Franco era l'assegurança de que
aqui no s'implantaria, i aixi ho compor-
taren i no presionaren internacionalment
per que deixAs el poder.

A aquella casa vaig servir a perso-

natges molt importants. El comandant
del primer submarí atòmic que va arribar
a Anglaterra va venir a visitar la
senyora amb un regal.

Hem mantingut relació per carta
amb 2 persones més que hi havia al
servidi d'aquella casa.

Ana la meva dona feia la cuina
u jo feia de cambrer, li deien el "Bade
(que és com un cap de servid) però
era per donar-se importància, perquè
el servici era realment redui:t i no
calia un "Bade". Anava vestit amb
uns calçons a retxes i una camia blanca
amb una jaqueta blanca.

A part d'anar mantinguts i guanyar
un sou tots dos el dijous teniem'lliure
tot el dia, i els diumenges a partir
d'haver dinat ens deixaven un cotxe
per anar fina la ciutat, sense haver
de pagar venzina.

Vivíem a la mateixa casa però
totalmert independents i en tenir lliure
no ens molestaven per res.

El manar per l'esquerra no em
va ser novetat ja que jo en vaig apren-
dre allA.

Ho vaig tenir bastant fAcil ja
que mitjançant la secretAria de la
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entre lots la tares mugit

senyora em va oferir un "Morris" pe
Ler voltes pals patis de la granja.
L'examer de conduir consistia en fe
voltes per la ciutat i contestar
les preguntes de l'examinador, .1 un
'd'elles va ser el que faria si atrope -

hava un ca, vaig pensar a Espanya
encara no hi havia molta sensibilita
en aquest aspecte, li pegariem un
cosdsa. Li vaig demanar que me repeti
la pregunta, i en contestar-li li vai
dir "Donar part a la policia" i e
va aprovar.

Quan varem tornar a la casa am
el carnet recent tret, la secretaria
que era l'administradora de la senyora
ide) el senyor en tenia una altra, en
va dir que agafàs el cotxe i arias fine
a la ciutat i em vaig veure obliga
a acceptar. Per anar-hi haviem de passa
el pont damunt el riu, que era méE
estret que una carretera normal, i
amb els nervis del que comença, jc
anava, i la meva dona em diu ¿vas segur:
i jo que no em faltava res més li vais
mal contestar. Llavors ja amb més tran-
quil.litat i no havent passat cap inci-
dent li vaig demanar perdó per la sortie
da que li havia donat.

En tornar d'Anglaterra ja no vai
comprar cap "gutzi".

Ara que ja han passat les elec- 1
cions, els nostres amics politics
ens permetran fer una série d'observa-
cions humoristiques sobre els seus
partits i els resultats obtinguts.
No vos enfadeu i intentau fer une
rialleta. Anem per feines:

Podriem relacionar els resultats
amb pel.lícules i quedaria aixi:

- P.S.M.- "M.A.S.H." (y menos).
- P.R.B.- "10, la mujer perfecta".
- E.U.- "Asignatura pendiente".
- U.M.- "ILa gran evasión".
- C.D.S.- "La gran esperanze

blanca".
- G.P.L.- "E.T."
- U.C.- "El hombre invisible".
- A.P.- "El retorno del Jedi".
- PSOE.- "Con ocho basta".

Amb tota la nostra estimació,
volem accmiadar-nos dels regidors
que ens deixen, i com que aquestes ;
coses sempre són tristes, ho farem
amb humor (i, per favor, no vos enfa-
deu).

Volem agraIr al Consistori que
surt la col.laboració que han tengut
amb aquesta Revista i l'atenció que
han dispensada als seus representants.

- Rafel Xamena: "Evasión".
- Catalina Carbonell: "Los gozos

y las sombras".
- Joan Costa: "Que no es guapo

això?"
- Juan Franco: "Flipper".
- Luis Fuentes: "Qué verde era

mi valle".
- Gerald Coppex: "El graduado".
- Xisco Salva: "La vuelta al

mundo en ochenta dias".
- Pep Rubio: "Biba la banda".
- Carles Alabern: "La prometida".
- Antoni Boix: "Desmadre en la.

universidad".
- Jordi Blazquez: "Fiebre del

sábado noche".
- Pedro Calvo: "Rebeli6n en las

aulas".
- Miguel Oliver: "Los petroleros".
- Xisco Mulet: "Marathon Man".
- Margarita Nájera: "Robin Hood".
- José Ruiz: "Historias de un

Ruiz señor".
- Francesc Obrador: "ZQué he

'hecho yo para merecer esto?.
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ENTREVISTA A EN JOAN COSTA 

L& gestió del que ha estat regidor
dei turisme durant aqlests darrers quatre
anys, Joan Costa .;uijarro ha e:Lat
posida en dubte a travers de les pAgmes
d'aquesta Revista, especialment en
els darrers números. Per tant VEYNATS;
a petició, del propi Joan Costa està
d'acord en donar-li la paraula perquè
ell ens expliqui a tots la seva gestió
durant aquests esmentats 4 anys. Donam
la paraula, per tant, a En Joan Costa:

El motiu d'aquest encontre és
en realitat, una despedida oficial,
ja que després de 4 anys, per certes
circumstàncies he de deixar l'Ajunta-
ment, lo qual em sap greu, ja que me
trobava molt integrat en aquest terme
i la tasca que duia m'hagués donat
moltes satisfaccions en un futur. Pere)
desgraciadament o per sort me n'he
d'anar.

Com que damunt la Revista VeInats
s'han fet uns comentaris que consider
irrespectuosos voldria aclarir uns
conceptes, per, a travers del diàleg
constructiu anem a un enteniment, a
fi d'evitar malsentesos. Crec que si
noltros estimam el Terme hem d'anar
una mica acompassats, intentant unificar
positures constructives i no donar
suport a positures destructives que
puguin donar confusió.

Fet aquest preAmbul voldria tocar
varis temes:

Un dels temes tractats irrespectuo-
sament ha estat el relatiu a les cançons
que canta en Bonet de San Pedro referi-
des a la Costa de Calvià, de les que
s'han dit que eren fins i tot "chabaca-
nas". Vull dir en aquest aspecte que
a Mallorca hi ha persones que quan
se pronuncia el seu nom s'hauria de
fer amb molt de respecte, i un d'aquests
homes és en Bonet de San Pedro. A part
crec que quan s'ha criticat aquestes
cançons crec que ni tan sols s'han
entemut del que diuen les dues obres
musicals, perquè jo, coneguent l'esperit
critic de la gent vaig fer fer dos

tipus de cançons: Una séria, romântica,
que entra dins el "corte" den Bonet
de S.P., i una cançó alegre, per donar
una varietat. La séria va tenir una
lletra ccmposada per un poeta de recone-
gut prestigi, En Miguel Bota Totxo,
que va fer una poesia extraordinària
i en Bonet li va donar música. L'altra
cançó és una cançó comercial on es
reflexen :ots els noms de les zones
per primera vegada. Jo no havia sentit
mai el nom de Calvià reflexat dins
una cançó i aquesta ens permet sertir-
ho, associat a totes les zones del
Terme. T6 un contingut promocional
turistic i molt important, ja que en
comparació amb el que ens costà, va
ser molt poc, practicament res, perquè
es va fer amb altres empreses del Terme,
i com va ser un número considerable
d'exemplars, va sortir a preu de fAbri-
ca. La finalitat va ser poder llançar
aquesta cançó a nivell nacional. Ens
varem introduir a Catalunya, durant
3 vespres va ser la cançó més premiada
a Radio Blanes (ens referim a Qué no
6s guapo aixó?), perquè a Barcelona
sembla que tot lo mallorquí té molta
acceptació. Se va deixar sentir a LA
"Carta de Ajuste" de TV3. N'Encarna,
quan era Encarna de Noche li va dedicar
mitja hora de programa. Aquí la cançó
"Costa de Calvià" va estar a la llista
dels 40 principals. A Granada amb motiu
de la promoció de la Costa Tropical
noltros varem contribuir donant uns
petits premis, on hi havia uns cassettes
amb la nostra cançó. Ha estat comentari
en els diaris de premsa local i nacional
que ha contribuit a fer promoció del
Terme. Com a prova del respecte que
mereix en Bonet de S.P. puc mostrar
un imprès grAfic de promoció de Cala
D'Or, on hi inclouen la cançó den Bonet
amb texte en espanyol, en anglès i
en alemany, incluit la partitura de
la cançó, entre altres coses. Aixà
ens va donar idea de fer un altre cas-
sette on varem incluir altres composi-
cions d'autors mallorquins, que per
primera vegada varen fer que els agru-
passim a nivell de cassette, que és
una finestra oberta a la promooció
turística i cultural de Mallorca.

Un segon tema a tractar és el viatge
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d'En Betino Craxi i En Felipe Gonzalez,
ja que el "Conde Drácula" escriu a
la revista que "En Joan Costa, badant
badant li van llevant l'exclussiva
de l'encontre dels dos estadistes,
tothom treu tallada, mentres el nostre
regidor de Turisma cercava Na Maria
per sa cuina, o sigui, per Madrid",
Jo consicer que això no és correcte,
perquà io abans de l'encontre, i això
es justificable amb les , actes dels
Plenaris, jo vaig dir amb el motiu
de que jo no tenia pressupost i ademés
a un nivell d'estadistes tan elevats
jo puc fer suggerències però les decis-
sions corresponen a la primera autoritat
vaig dir: "amb motiu de la reunió B.
Craxi - F. Gonzalez que pot ser d'una
gran transcendència pel nostre terme
a nivell publicitari pregaria que s'em-
prassin tots els medis necessaris perque
el nostre TErme sigui el principal
protagonista, a fi de que diguin les
coses pel seu nom, perquè tots sabem
que el problema del terme de CalviA
ha estat un problema de identitat".
D'aquesta idea neix el tema del nom
de Costa de Calvià: per reforçar aquesta
idea de identitat, ja que Palma ens
ha menjat, bé perquè estiguem a la
mateixa badia, o perquè no ens hem
donat importância, o perquè les diverses
zones s'han anat menjant l'identitat
del Terme. En el plenari del 13 de
gener, anterior a la visita presidencial
l'acte diu "el citado señor Costa ruega
al señor alcalde se hagan los preparati-
vos pertinentes a fin de que la acogida
y publicidad que se efectúe con motivo
del viaje a nuestro término del Presi-
dente del Gobierno Italiano Sr ? Craxi,
juntamente con nuestro Presidente del
Gobierno se lleve a cabo con la maxima
eficacia y rigor". A part jo vaig sugge-
rir la possibilitat de posar banderes
italianes i espanyoles en el pont que
hi ha abans d'arribar a l'Hotel Punta
Negra, amb una pancarta de Benvinguda
a la Costa de Calvià, ja que jo estic
dins la promoció turística i me n'he
de preocupar d'aixà, i considerava
que a travers del Gabinet de Premsa
considerava que seria interessant menta-
litzar els periodistes. Estic segur
que ho va fer, però sempre va quedar

reflexat Punta Negra - Palma de Mallor
ca. Això és un mal que patim molt i
d'aquí el meu empenyo de promocionar
el nom a nivell de paquet, com a única
manera de reforçar la nostra identitat.
Voldria que quedas clar, idà, que en
Joan Costa en aquest moment no badava
i que no anava a cercar Na Maria per
Sa Cuina a Madrid, sinó que, al contrari
a Madrid se va fer una promoció molt
seriosa del nostre terme, que és molt
important fer-ho a Madrid perquè es
promociona el turisme nacional i l'in-
ternacional. La importância d'aquestes
fires queda ref lexada en el número
de visitants que tenim. Com a resultat
més a prop tothom sap que enguany sera
molt bon any perquè ha millorat molt
la oferta turística.

El tercer tema és el de la identi-
tat del Terme. Com tot sabeu jo he
estat el regidor de Turisme i la meva
tasca ha estat la promoció turística.Com
a promoció turística he de dir que
fa 31 anys que estic en aquest Terme,
amb un "roce" diari amb el Turisme
i amb aquest contacte vaig tenir la
sort de conéixer una personalitat inter-
nacional del món del Turisme. Es N'Heri-
berto Geissen, que desgraciadament
el mes de juliol ens va deixar per
sempre. Aixó ve en relació amb la histò-
ria del nom de Costa de Calvià. Jo
no som l'inventor, sinó que la meva
funció va ser recollir el missatge
d'aquest senyor. Ell després de tenir-
lo de client a Illetes durant 30 anys,
un dia després de jo xerrar-li del
tema de Calvià me va dir que el problema
més gros per a la promoció del Terme
era donar-li un nom que identifiais
tot el terme.

Continuarà.
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A za Calotaa hi naixe un minyonet!
7pilcitatz,pea i'avinenteza dei zucceit,
aza mate L'Anna Moazii,maca,jove Li
/eianitxeaa.Enhoaatona pea l'in/anió
que ha pontai ai món pei iioc ezco-
ail pea a ia paatuaició. .
E4 un veatadea paezent i'havea nazcut
a ia voila dei pig, a paop on iez

doicez dei Paaeil- nodaeixen
iez zaiodez de Ia maa.
Eiz co pz que hi '36 anat a pazzejaa,
taepitjant macz macoiinz d'un jac

zempae muiiat,a tothoaa ho he /et amt
ei penzament pozat a zentia ei cait
d'una etdztia,amagada enta Lez penyez.
Sentia-lo, aetaunyit pea le--o eztaetez
paaetz que tanquen i'ampidaia d'un
toaaent ezvaaat	 joguinea,amt jo C-6

aiu caiagaóz.
Mai ni havia penzat que un dia ei poguiz
atendae,a aquella get& iiaa de ia
a-Luau, ei cÆLL d'aiegaanca d'una maae
iez paimeaez pioaadez d'an minyó.Peaid

ja ho veieu amicz!Sa Caiotaa,ia tenvoi-
guda dei-o pintoaz,ia "nena maca" dei-o
p9.etez, ei iioc de taotada de lez ai-
puez tiavez i de Le-i caiztaliadez de

piUja,ia piatja /eta de me-o cia de 
oaaez	 aocz!Sa Caiotaa, ia veiia

oaquina, ia tee& de 7aamuntana!
uziia zeapentamiga, aegna de coakez
de pinz!Sa Caiotaa, iectoaz meu -o,

a volgut ezea ei paimea taezoi d'un
/ant, eixit de i'emtocali de za maazl

-Lu ei zetmanaai "SOLLER",que m'ha
zzegentat de ia noticia,(tonica noti-

:cia,vizca Diu!) que en /Pia vaitanta,
l'anyz,que no hi naixia una caiatuaa
a ia voua ia ziaena de Sa Caiotaa.7empz
oeadut L maiguanyat,i doncz!No tothom
.r14 pot tenia ia /304i. de pozzeia,punyit
2 iivaz papeaz d'identitat,paaiant

1.1.e i'indaet de naixement,ei nom d'un
ezpai tan /oamóz,taiat d'entae zez
niz tonicz d' aquella 	
4.nna,maae:Quan aquezt petaaaei -o-La
no gaan,cai expiicae-ii ti do ia teu-
Tanca que tingui,donant-te pea aixe
tez ga2ce4 miz /eamez,pei paaatge

La zevi2 taotaaa amt aque-o món,
zo tant dolent com en volen dia.
2(1e que zdpiga,e1 nin, que /oaen tezti-
7oniz de 'ia Nativitat elz viaaanyz
ue acaaonen Caia 7aeni le--o muntanyez
ue empaezonen Leo aigriez de Caten

gong Biau.Que tingui,tamti,conei-
cement de que quinz elo veten elo pai-
maz,dezpaiz elz uLiz conieniz do l'Anna
5a maae,/oaen lez aigaez zaiadez d'una
-a la, tatioda amt d'aitazz que que ponien
.9A2 doicoa de tez muntanyezd'ezcoaca,
Lee 7omia,Mazzaneila,Puig Majoa	 zet
7i.z.Cof azzetentaa- Io ,Anna,que Diu
?,z deiectd,dezde le-o zeaenoaz tancodoz
L'un Moneztia no maz-oa iiunyd,quan
5ati de-ti taacoz maainecz que i'aga/a-
ten el-o paimeaz.

tenia-ne ,de zoai, ia del maiioa-
lu&Let aaaitat a Sa Caiotaa!Pot zea
1..ingd no ze n'ha donat ton compte,pea
fa poca di/uzió que ha tingut ia nova.
2a1, de veaitat,a aquezt món tan emtuiiat

miz zovint	 zzcoitaa un xic
siz.N'oialem,de cozez gaidozez! Com
zquezta,que jo he oit,itegint-la ai
5etmanaai "SOLLER",aetent. ia noticia
l'un naixementi ei dia cinc de Maac.
îof.,ent. d'una naixença gen -o autindaia

zi do fonça complaença.
CaiotAa té. un geamanellin minyonet

laze/it a ia zeva voua, veztit amt un-o
loiquimz /elz d'aguiiez i.01).eA de pi

d'engaunez d'algue.
2omp_eimeatz,i doncz!A i'Anna,za maae.I
...amti,zenz /et otiit a 'ion pane, a
Ina Caia que encaaa aaa /a tavaaeilez,
Paigriez doicez zaiadez i,adhuc,de
¡oia!Segua que zi Sa Caiotaa paalUz
5entia4em,deA del dia cinc de Maac,com
f' au-ta di matinada /a aecuii (1.2;4 /be.M0/1/3
L' une-o paaaulez,zoalidez d'on hi neix

hi moa aquel-la piatja:"gaticiez,gadciez
7adeiez..."Lez mate-L e o que don jo, .
iez de Manacoa,zozpitant dei pezzigo-
fieig dei zomaivaz d'aquella caia.
iadciez,i doncz,ai minyó, a ivaz pane-o

tamti,a Sa Calotta.

Manaco4,10 de Maac,de - 1.987

Ramón Cozta i Dot
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Ma.0I77 EN EL CM/ON 

R.1.Sendea. 
Su Loctuaa como excuoa pana adentaaa-
noo en el conocimiento de an peaiodo
/aocinante de ia Eopafia Decimonónica
(do ia ca-ida de Ioagel II a ia Re-i-f.au-
aación Joagónica)=
Como ei éncag_ezamiento indica pnetendo
a Lavo do Lao iineao Aiguienieo doo

La paimeaa,ei e/ectuaa un pequefio comen-
La-aio de ia novela en cueo.tión,oituan-
do ai aat.02 dentao del contexto Li-Lena --
nio y ia novela dentao do ou 0g4a.
y ia oegunda y ogjetivo paincipai,
apaovechando el entaamado de ia novela
centaada en ia Revuelta Cantonal de
La Caatagena de 1873,e/ectuaa un /LeC042410
do a Lo Laago de ia evoiución politica
de Eopafia de-ode ia caída de Ioatel
II a ia Reotauaación,paoando Lógicamente
pon La Monaaquia Sagoyana y ia I Repaii-
ca.

4 R.1. Sendea,nacido en 1902 en
Chaiameaa (hueoca),oe Le puede encuadaaa
dentao dei gaupo de noveliotaz oocialeo
do ia II Repalica janto a 67voó Diaz
Teanóndez,Céoaa M2 Aaconada,Andaéo
Caaaanque de Rio -o y loaquin Aadeaiuo.

¿oi eocaitoaeo paetendieaon
mcio o merloo explicitamente, Ligan ou
aefta a ia paoLlemaica oocial inmediata
y lógiccmenie ia gaan mayonia apootó
ova ia Remig-lica,eoia Vanguaadia eopafio-
la de Lo-o afivo 30 oe caaacteaizó pon
ou humaniomo,ou voiuntod democadlica
ou amplia idea de cuituaa,y ou iimpieza
'en-oonciL e intelectual. Con ia mueate
D ei exilioaueaa y den-Leo de Eopafia,han
ido -todoo elloo pagando eL paecio de
in paogaeziomo que oe ae/ieja en Zwa
gayoaia do ouo otaao.

Una vez enmaacodo el onion haLlemoo
Le ia aim en panticulaa:Ma. Witt en
aL Cantón.Se palicó en 1936,eo una
?ogaada novela hio.tóaica entaamoda
1/2 Lao Lucha-s dei Adeaciliomo en Canta ge
ta duaante 1873. Dominan en ezio Og/ta
!0/3 C1116-4 7-LZi_f3 poicalógicoo y ia paooa
'-iene un equiLigaio que nevela ya ia
zaeoia_.'a adquiaida pon Send en taao
)gnao como Imún(1930) y "7 domingoo

Peao,a 112.4 entendea,io veadadeaamente
-Ln-Lene-ion-Le do eo.to novela eo ei hacen--
noo 4atexiona4 quizó,00gne uno de 
Loo,oin auda,peaiodoo 'ado inteneoanteo,
aicoo y deoconocidoo pon Lo geneaa,
de ia nec-ten-Le hi -o  do Eopafia.Ei
de ia utópica I ReptiLlica,pon ezio
y apaovechando que ia novela paeoenta
un hecho cnucial en ia evolución de
La RepUL,Lica,ia Revuelta Cantonal,
me he pearait-ido oiotematizaa y ne-oumin
en ia-o oiguienteo ilneaz loo hechoo
meto oigni/icativoo que oucedieaon en
eote pato en Loo 8 agitadoo adoz que
van cio-ode 1868 a 1875,con ia intención
única de dan ai iecioa una idea de
cómo oe llegó a ia I Repialica,ia evoiu-
ción de .p.o-tu y cómo oe dozintegnó iiegón
dooe a ia Reo.tuuaación BoaLónica de
1875.

En 1868,11nao ia Revoiución Romónti-
ca encaLzada pon ei geneaai Paim,apoya-
da pon Lai Aeazao paogaezio-tuo y una
vez deaaviodao ia-o iaopao lealeo a

ze exilia a Taancia
ei 30-9-68. Ei 5 do Noviemeae del mi-orno
afio-o oe /cama un gotieano paeoidido
pon el ge,lenal Seaaano y con Paim como
minio-tao de ia gueaaaaueatemente apoya-
do pon ana Laze iiteaal y paogneoiota.

¡nao uno-o gA0Le4 incontnoiodoo
de violencia anticieaicaP,Paim eotatiece
una /énaza diocipiina peno mantenindo
La paomezuo democnaicao.Peao el gotiea-
no 'se encontad con an gaave paoglema:
Zia Coaona?.Poa paate del podea,Seanano
y Paim ()claque demócaatao,ogogagun pon
una monaaquia(oiempae que no /ueze
g_oaLónica)peao,deode zecto/Lez iiteaaleo
y aadicaleo,clamagan pon ia Repalica
Fedeaal.

Se convocaaon eieccioneo geneaateo
que ze reLegaaaon en Tegneao, con un
70 % de paaticipación.De loi 381 ezcafio's
236 /veavn de monáaquicoo gugennamenta-
Leo,85 do leputiicanoo,20 caalio-tao.Como
vemoo oe con/iguaan Li -Leo Aeazao.

-

Ez.t.ao nue.vao CO/LteZ tendaón 2
ogjetivoo:

Elagoaaa una Con-otitución y elegia
ano /Ley pana Eopafia (apante de e.sioz
paotiemco acucianteo,el panoaama oe
enoomgaecia máo pon ia inouaaección



cugana y ei aecaudecimiento de ia gueaaa
canlizta en el Noate)

Sin duda iaz Coateis de 1869 aepae-
ilentaaon ia cumgae de ia onatonia decimo
nónica.Y di el-tais zungió ia Con4titución
que tenia como caaacteniAtica • múz
impontante's ia inistauaación de una
monaaquia democaática,podea iegiAiativo
en lais CO/21ZZ y zu iniciativa con/Lepon-
dia ai Rey junto ai Senado y Congnezo.

Ai pollen en maacha ia Conztitución,
caeó ia Regencia Unipeaísonai que

necayó en Seaaano,que nomAnó a Pnim
paeAidente dei gotienno.Una vez en
ei podea,Paim caeó ei pantido aadicai,do,
tendenc4a paogne.sifsta,con ia intención
de aglutinan a ias pnogneziístais mon/aqui-
cas y de centao,ya que ias do izquienda,

hagian lanzado hacia ei aepagiicaniis-
mo.

Paim hizo que ei paatido aadicai
gagenaaa haza ei advenimiento de ia
I Reptatica.

Las nepugeicanas de izquienda
"se dividian en "Intaanzigente",que
paopon:an ana aevoiución vioienta,tenien-
do en .6az eiiaz a gente como Paui y
Anguioj ci Manqu&s de Aigayda y ei gnai.
Contneaaz."7edeaaie,s",mú,s modeaado
y ae/spon...sagiez,encatezadas pon Pi,Cate-
iaa y Figt.enaz.

Lin hecho .i.nteanacionoi que conviene
deztacaA eis ia dennota en Sedún de 
ia 7aancia de Napoieón III,a cango
de ia Aienania neuni/icada dinigida
pon Biísmaack.En ¿uno pa apaaece an nuevo
dagitao.

En ESparla,tnaz apnogaa ia Con,stitu-
ción,haila que eiegia un nuevo ney.De

candidatas pnopueistas,io
do-o paimeaas eaan apoyadas pon ia-o
potenciais. ano pon 7aancia e Ihgiatenna
y ei otao poa ei Kaiisea y Bizmaack.7aa.s
me-seo de int4igaz,,se decaataaon ezias
das carzd.daLoí y ei 16 do noviemtae
di 1870,4modoo de Sagoya,hijo dei ney
di Itaiia,aceptó ia Coaona e.sparioia.

Ei 16 di Noviemene ia Conf_e-o Io aati/i-
can pon mayonia.
¿paria tiene nuovo aey y nueva dincmtia.
PZA0 ,e.zta nace heaida de mueate,zu
vaiedon,ei gnai. Paim,mue/Le agatido
a ti4oz el 27 do Diciemgae de 1870.Loz
enemigas de ia nueva monanquia zogian
donde azeztaa el goiped.in ney democaóti-

co y aomantico,z6io podia apoyaam---

en un caudillo aomúntico.Ai caen agatido
Píthiz, ¿quin apoyania ai Rey?

Sin ne gait ia valia y evidente.s
cuaiidaa:e,s humana de Amadeo I,de4de
ei pnimea momento /ue atacado pon todas:
Conisidenado ittaanjeAo e intau.so.La
afia nogleza,en tonno a Canovaz,ie
atacó /aontaimente..bm aepuglicanas
coda vez enan múJs.g pon útLLmo, ia gueaaa
caaiizta aecaudece.
7aaz ia maeate do Paim,ias addicalez
intentan agiutinaaise en tonno a Ruiz
Zoaaiiia que ¿'ta-La en vano de apoyan.
ai Rey.

Cae Zonniiia y .3u-ei Sagazta,ia
guenna ccillizi.a cogna viauiencia y
ante tai manemagnum,ei aey democadlico,s
ise niega a ceden a ia's pAezione.s rJo
loz miiiaaez pana decianen ei Eztado
de E/scepción.

La's elecioneis de 1872,evidencian
una /..u.e/de zugida de ia-o aepugiicanas
y ei hecho de que pon pnimeaa vez ias

contaaan con 9 act az de
diputadm,ei ceaco a Amadeo ise cieaaa.

Ei pats 'lace agua pon todaz pa-ate -i ,
miii,lane.'s dei cueapo de aatiieaia

e aeveian y ei gogienno pjdo ai Rey
que actue y pnoponcione an goipe de
/ueaza,todo eiio demaziado pana
ei" "guen Rey Amadeo' haztiado eill
de /egneao de 1873,/Lama agdicación
y agandona ¿paria.
Pon pnimena vez iga a ocuaaia
inaudito e inezpeaado en ezte paiís,un
Paaiamento de ceci/tu mayoaia mondaquica
e'stó pnepanado puna pnociamaa ana nepú-
giica.
7na.4 ia agdicación dei Reg ias neputii-
canas /ideaaiez capitaneadas pon Pi

Maagaii y Cazteian hacen que ,se convo-
que ei Congae,so y Senado, impuizúndoie's
a que e ef. ,...igienan en illamgiea Na-
cionai, que aceptó ia dimizión de Ama-
deo I y aumen ia Sogenania y ia Autoni-
dad.La azmgiea Nacionai deciana como
/oama do yogienno ia Repúgiica,y
mizmaA COA-te eiigen pon nomgaamiento
dinecto un poden ejecutivo.
De-ide un pnimen momento e'sta 'incipien-
te nepúgiica nació de ia anaaquia,
ya que en ningún momento ,se. do/inió.
Ei p/LiATA Pae.sidente de ia Repúgiica
isen.6 Don Evanizto 7iguenaz con un Ço-
Llen azo enine at404 /onmado pon tizez
/utunoz pne,sidentez de ia Repúgiica:
Pi i Maagaii,Saimenón y Caisteiaa.



Hemoz de matizan que en eAtas momentas
no encontnamo con una neptaiica que
aunque 14.Z dinigente4 )son tenviente4
neputlicanas, ni el puetio,ni ei ején-
cito ni iógicamente ia Igiezia 'sea-
tian y mucho menas apoyanem el intent°
neputlicano, de ahí que ia naciente
nepaiica nací ea 'sin an apoyo populan
(ia gnan maisaz dei pueLio tampoco /se
concienció de to que ena y pnetendia)
y met's Lien nació como Auto de un vacio
de poden apnovechado »02 i0/3 Aepa-tiCa-
aoz ante indecizión de ia mayonia
no nepaelicana en 49, momento de ia
owaida del Rea..
D.c/staa..A-eao -figuenaz intentanó capean
ei tempo,.ai que }se te viene encima
y to »24:ink'.20 que decide hacen ez ei
convocan eieccionez, de eiia's to pnime-
no que ae extnae ez una 4e/tie atzten-_
ción,600,y ia cámana nezuitante /se
con/iguna de ia ziguiente manena, 343
aepagiicanas /edenaie, 1 unitanio,20
nadicaie,s, 7 pnogne.sizta's de Sagata
y 3 de/oninoz.
7/taz iaz eieccionez Tiguenaz dimite
y a'sume ia pne6idencia Pi i Oangaii,nepu-
giicano ledenai, to pnimeno que intentd
at &din at poden 	 ei dotan a ia
neptiaiica de una Conztitución /edenai,
intento hecho arlicas pon ia Revoiuciión
Tedenai y Cantonal que etaiian.ia en
Junio de 1873 en muititud de Pnovincia.
La nueva Conistitución que /se inlent6
cnean uitimodo ei pnoyecto pon D.Emiiio
Caztelan,e de in/iuencia ameni cana,
/edenaLL42a y de pnaxi's centnaiita.
Ezto tenminantia pon dezengarian a ioz
/edenatez y nacli caie-o y avivanLia ia
nevolucAlón cantonal.
La nueva Con-otitución no pudo ,sen diz-
colida en taz Coaiez,ta6 pnovinciaz
'se extinguienon en aeino4 di 7ai/az
autónomas (cantone-o) mientna's que ia
guenna Caniiista ie necnudece, y poco
a poco ioz ai/onzinoz van odquiniendo
apoyo tart() extenionmente como en ei
'sea() dei ejéncito en tonno a ia /iguna
de Cánovao y ei joven puincipe 44on4o
(Atuno Iii/on4o XII).La pnimena

empieza a e'stan henida do muenle.

PENSAMENTS 

Feia una estona ja era fosc però
encara podia ullar la cigarreta i l'en-
cenedor que semblaven perder-se per
dins les seves mans/ Una gallina rata-
hava l'aire tebi amb les ales esteses

el bec apuntant cap a l'horitzó llu-
nyà/ No mirava cap enlloc, ni tan sols
cap els segons que es succeien un rera
l'altre/ Es sentia sobre l'esquena
el polo blanc i sobre ell la xaqueta
de franela beix. Era la (mica realitat
que es permetia. Darrera cada roca
es guardaven records que com a serps
podien mossegar-li el cor. Una xuclada
rera l'altre consumia amb ritme sincopat
-el cilindre que aguantava la seva boca
de llavis esquerps. Quan quasi s'anava
a cremar el colli entre l'index i el
or i el llençà cap a l'aigua fosca
om un tel d'olt. Somrigué, i per si
mateix es digué: Que punyetes! a mi
o me fot ningú.

Antoni Fuster

Intransainos Milli y
Pascados Puerto de

Mimosa

Tell. 07 AIS.

CI Ca No Cisk4. 	 CALM

FAVA PARADA 

per C.Michellini,C.L6pez i M.Cabrer

A radio Calvià a les' 19h dels
lilluns,cada quinze dies se fa el progra
la "Seada de faves" que el realitza
m Joan Rubio i que ve a ser més o
lanco una perllongació de les "Xerrades
le cafè" que fa a aquesta revista i
lesprés l'altre dilluns i també cada
[uinze dies s'emet el nostre programa
que seguint dins la linea de les faves
l'anomenam "Fava parada".E1 nostre
ao du la tradició escrita sino que
5s un programa nascut per RAdio Calvià
i que de qualque manera volem transmetre



-

i inmortalitzar-ho amb la tinta d'aques-
ta maquina,i és per aim!) que vos volem
fer arribar alguns dels nostres progra-
mes.
S

Són uns programes variats.Un dia
es tracta d'una entrevista per conèixer
aqualque personatge que fa feina entre
noltros i nos conta com és,de que fa
feina i per què creu que val la pena
fer-ho.Altres pics és una xerrada davora
una coca de "quarto" i un tassonet
de bon vi dols 'acompanyades d'uns amics.
Començam avui amb una xerradeta entre
"dones".

Xerravem sobre un llibre que haviem
llegit i que ja vos direm als qui no
l'endevineu de quin es tracta.

-Vos agradaria esser una gavina?
-Si,m'agradaria molt,i sobretot per
una sèrie de coses,una perque la gavina
és el s!.mbol més tòpic de la llibertat,
l'altre pel sentit de l'estètica de
la gavina i l'altre per l'harmonia
i la dolçcr dels seus moviments,encara
que jo no me identificaria mai amb
ella,abans triaria un altre animal.
-A jo si que m'agradaria ser-ho perque
pens que això de volar és una cosa
que m'atreu moltissim.A més la gavina
és un aucell que té les ales ,llargues.
-El llibre és una constant recerca
de la perfecció,i jo em deman si hi
deu haver molta gent que cerqui la
perfecció a la seva vida?.

-En aquest llibre hi ha dues idees,la
idea de sobreviure i la idea de viure.La
La primera va marcada per les necessi-
tats materials ,i una persona no se
pot permetre viure si no té aquestes
cobertes.

-Peró,no pot ser que sigui aixi perque
ells no fan res per canviar?
-Crec que és una idea que s'ha de remar-
car,unes vegades perque no farien res

i d'altres perque no tenen l'oportunitat
Quan tens un millor nivell de vida
et pots llançar a la recerca de valors
superiors que no tenen perque ser espiri
tuals,sino aquells que et permetin
ser més persona com podrien esser valors
estètics...
-Bé,i voltros vos considerau lliures?
-Quin "xiste"!.A jo m'agradaria ser-
ho i ho intent,perà me consider una
persona lligada a moltes normes socials,

I constantment et topes que com si volgues
sis volar com una gavina i qualc6 t'esti
ra des de terra.Lliure si,en coses
molt concretes però no,un sentiment
total de llibertat,i és més no crec
que el tengui mai.
-Creis que en aquest món de cada pic
més mecanitzat ,més industrialitzat ,més
avagat,som més lliures o pel contrari
esteim més fermats?
-Tot depen de la persona .No crec que
que l'existència de molts recursos
sigui causa generalitzable de que alieni
a la
persona.
-A qualsevol moment històric hi ha
hagut opcions personals,a vegades més
afavorides, a vegades manco,i en el
llibre queda molt clar que aquesta
és una lluita en solitari.La vida és
solitaria a la llarga,és dolorosa i
pot ser molt dura,perà és que la lliber-
tat fa por,en primera perque de petits
no hem estat educats per la llibertat
I és un procés difícil que després
assaboreixes més.
-En el llibre hi ha aquesta dicotomia
entre sortir de les normes i saber
que estas tot sol i de fet en el llibre
hi ha un boci que ho diu ben clar:
"Som gavina,som limitat per naturalessa
(ve a dir que aterris,que no ets una
"birgueria") i també parla de com és

Or do sen- 4



rebutjat pels altres i com se troba
tot sol.Hi ha una altra frase en que
ell diu:

"El seu únic pensar no era la
seva soletat,sino que les altres gavines
se negassin a creure en la glória que
les esperava al volar".
-SI,pens que quan aconseguiexes una
cosa et fa mal no poder-ho compartir.
Es el risc de trobar amb qui conectar.
Quan trobes qualcú que estA a la teva
mateixa "onda" és un benestar molt
"guapo".A1 cap i a la fi tot són conques
tes personals i el pensar que no ho
pots compartir te lleva un poc la mel
i te fa 'sentir més sol.
-Aquesta idea que ell diu de que:
som gavina" i punt.Aquesta necessitat
de dir:-Bé deixe't de históries,no
vagis més lluny,no pensis tant i fes
el que fa la gent normal i corrent.Aques
ta idea de voler sortir i a la vegada
de no pensar tant,de voler passar de
totes aquestes históries,no fer tanta
filossofia i esser com qualsevol "piean-
dante" i mantenir-te en les coses més
supervulgars.Crec que és com un conflic-
te intern.
-I qui creis que cerca més la llibertat
els homes o les dones?
-Bé,tot estA molt determinat pel rol
social que hem hagut de jugar.L'home
pel seu rol s'ha abocat més cap el
món exterior,i la dona ha cultivat
més el camp dels sentiments,un:
més ric diria jo.

La nostra escala de valors,entre
homes i dones és diferent,per6 això
és una cosa de tipus cultural.
-Els rols socials estan canviant,no
estan tan definits.
-Per acabar,quina conclusió en treis
d'aquesta xerrada?
-Crec que es pot parlar més d'aquest
llibre,se li pot treure molt més suc
i a partir d'ell podem treure més altres
temes que podriem compartir amb més
gent.
-Per tant ja ho sabeu si hi ha qualcú
que s'anima a fer "xerradetes" amb
noltros no té més que escriure a "VeInat
o a RAdio Calvia al programa "Fava
Parada".
-I ja per despedir-nos de voltros vos
direm que el llibre és "Joan Salvador
Gavina" de Richard Bach,i les dones
erem na Dolors,na Malen,na Magui
na Carme i na Cecilia que duia el con-
trol tècnic.

aA a. dt, ,rept;stz,

Illagaiiu/ a 27 d'aLaii de 1987.

Benvoigutz a/niez:

Voz paec,zi no éz moit de compaomiz
doneu puglicitat a aquezta caata,i
ei ZEU ogjectiu no éz que animaa-
voz a que continueu ami. ia iagoa de
tAE.122-e. aquea meaaveiioza REVIS7/1
me -o a me -o com aqueztz quatae anyz pazzat

I voz arLim no tan zoiz pea quedaa
g.é (pea aixe, no cai moieztaa-ze en
ezcaivae),zino peaqué penis que hi pot
havea cauzez aiienez a ia voztaa voiun-
tat que poden /ea penzaa en un petit
dezencant,o ai manco, jo dez de ei men
punt de vizta aixi ho inteApitzt.

M'expiicaaé:En ei daaaca n 0 ,a
paat d'ezzea una mica méz aedult que
el-o anteaioaz(em ae/eaezc ai nomtice
do pdginez),un dei-o cooadinadoaz,o
zigui una de iez eimez,z'acomiadava
pea atendae aitfLez tazquez que,zegua,ii
xuciaaan ei Lempo que dedicava a ia
con/ecció de ia REVIS74.7.inz aqui ja
tenc duez de Le-o cauzez que mis ()ch i&
he citat.

Segueze,com a pa-ti de iieyia,miz,
gaudia, de ia vo-L'a Reviztai tamté tenc
/' oit 	do conectaa diaaiament amg.
Radio Caivid,que m'encania,i com cuaióz

agzeAvadoa que zom,una giran pa-ti
deiz coiatoaadoaz do ia Radio, en ia
paogaamació de i'hoaagaixa,zón el-o
azzjduuz coiagoaadoAz,o ziyui Eimez,de
Ia R6VIS74.10 caec que dot, giszeir tenta-
tiu,axó de ia Atidio,zogAetoi pea aqueii
que com vo/tao ja teniu una expea.iincia
amg i'in/oamació a taavéz dei mig cente-
naa do n° que ja heu iitzt ai caaaea.Pe4i3
no hem de /otae lea manadez pel Aoztoi.
Ez a dia,zi eis pot dun  tot,endavant,peaid
ei4,pocz o moitz,iectoaz Velnatz-depe-
nentz,exigim (peadó pel mot autoaitaai)
ia REVIS714 tai com iz,ni ms ni manco.

Una /oata agaaçada.

laime Requena 



PCuencalista busca un puesto 

Mire Ud. caballero Cuenca, si
bien su carta se contesta por ella
sola, al ser un muestrario de sandeces
y contradicciones hasta el punto de
confundir o de meter en el mismo saco
la critica a la gestión política con
la crítica a las personas como tales
- recuerde que me dice: "si le caen
gordos esos señores"-. Y también cuando
dice "nunca una solución", parece como
si me reprochara el que no ofrezca
una solución para el problema de la
obesidad o gordura de los máximos res-
ponsables del Ayto. Pareciendo como
si su mayor deseo fuera el que me ocupa-
ra de las trivialidades personales
al estilo de las buenas panzas o redon-
dez corporal que han adquirido los
politicos que critico gracias a los
muchos steak a la pimienta que se han
tomado gracias al presupuesto, y, natu-
ralmente de soluciones para la obesidad
o gordura de las sefiorias no me he
ocupado ni me ocupará, pues sería gra-
tuito hacer sombra a los muchos métodos
que, desde la acupuntura al biomanan,
pasando por el dpto. de deportes del
mismo Ayto. se ofrecen para recuperar
la esbeltez perdida por los cuantiosos
gastos de representación. De ahí que
me apene que, con tanto esfuerzo y
sufrimiento - como confiesa ha pasado
al leer mis artículos, lo que le avala
como empedernido masoquista- sólo haya
sacado la triste conclusión de si los
socialistas de Calvià me caen gordos.
Pues, aunque ni las dulcineas del Toboso
ni mucho menos los Godoys son de mi
preferencia, es algo que no reparo
en fisgonear. Sí, en cambio, lo que
sí miro y analizo es la práctica políti-
ca de aquellos que nos ofertaron un
programa politico y que, llegados al
poder con auestros votos, ban hecho
olvido y dejación del mismo. Entiendo
que Ud.-que como dice que nunca votó
al Psoe- le dé igual y se comporte,
viva y escriba como los de Objetivo
Birmania; pero no frivolice la actuación
de aquellos, que como yo, votamos al
PSOE y con él un programa de ilusiones,
de transformaciones y cambio politico,
que al tiempo han frustrado y, que
consecuentemente, debemos denunciar
públicamente, incluso diciendo -según
Ud.- verdades a medias.

Y respecto a ¿quién me paga?,
tengo añadir que si bien todas laE

contradicciones inmersas en su car
ya le desacreditan a Ud. en el sentid c
del título de este mi escrito; su sospe-
cha de que alguien me paga le da lE
condici6n a Ud. de esbirro al servicic
de mezquinas confabulaciones. Porqu(
se lo crea o no se lo crea, mi INDEPEN-
DENCIA PERSONAL E IDEOLOGICA NO TIENI
PRECIO caballero Cuenca. Si no fuerz
así ya habría hecho carrera en el Pso(
de Calvi, donde se me han hecho oferta:
interesantes y siempre las he rechazado.
Y dado que mi formación ideológic
ha estado conformada por un humanism(
progresista o de izquierdas, los ofreci-
mientos u ocasiones venían que ni pinta-
das para a La par que ejercer en ti
ideología, escalar o medrar en lo perso-
nal resultaba tentador ¿verdad Cuenca
que Ud. y otros cdmo Ud. no se habría)
resistido?, en cambio, éste que suscribl
ha puesto su independencias total .
prueba de unes y de otros. Prefiriend ,

seguir viviendo con el sueldo de funcio
nario del Ministerio de Educación
seguir siendo amigo de mi mismo, y
que no sería capaz de vivir sin recono
cerme a mí mismo.

Aconsejándole que sea este el
último escrito que lea de mi firma,
pues tanto Ud. como su colega de menta-
lidad, Vt. J. Fernández, deben aprender
una vez po :7 todas que NO ESTAN OBLIGADOS
A LEERME A MI si no lo desean, que
un libro si no agrada se cierra y un
programa de TV que no gusta no lesiona -

a nadie, porque con pulsar el botón
!listos!. Lo que casi sospecho en lo
"de tener cada mes el tostón.." es
un escaso espíritu democrático en lo
que a libertad de expresión se refiere.
Parece que Uds. quieren decir, sin
atreverse, que no me publiquen mis
artículos ¿atino, demócratas de pacoti-
lla?

Por lo demás quiero terminar di-
ciéndole, aunque dudo mucho que lo
comprenda, que seguiré manteniendo
el ideal intelectual de autonomía moral
y política y como dice Eduardo Subirats
"Únicamente el principio intelectual
de la crítica, y la imaginación de
lo posible a ella ligada, pueden devol-
ver a nuestro tiempo su perdida esperan-
za“ .

Juan Jiménez.



MUNICIPISAMB UNA PUBLICACIO

MUNICIPISAMB DUES PUBLICACIONS

MUNICIPISAMB QUATRE PUBLICACIONS

1111 TERME MUN ICIPAL DE CIUTAT

PREMSA FORANA: 1978 - 1987.

El proppassat dia 13 de maig fou
presentat al Teatre Municipal de
Manacor el !fibre L'Associació de la
Premsa Forana de Mallorca: 1978-
1987. L'acte de presentació pública
del !fibre consisti en un parlament de
mossèn Joan Bauçà, paraules de Biel
Massot -president de l'APFM- i pa-
raules de Jefoni Albe rt i -president
del CIM-.

El llibre ha estat una realitat
gracies a l'ajut financer del Conseil
Insular de Mallorca, que ha sufragat
les despeses d'edició.

L'objectiu de l'edició d'aquest
llibre és donar a conèixer la tasca que
durant 10 anys ha realitzat l'APFM, i
d'altre banda donar a conèixer, d'un
cop, les caracteristiques de totes les
rublicacions associades.

La coordinació del treball l'han
ccalitzada Rafel Ferrer i Massanet
-Director de Perlas y Cuevas de Ma-
nacor- i Josep Cortés i Servera
-Director de Flor de Card de Sant
Llorenç del Cardassar-. El llibre in-
clop una salutació coral de Biel Mas-
sot. 'unes paraules de Maria Antònia
Munar -presidenta de la Comissió de
Cultura del CIM-, un arxiu fotogrà-
fic que recolleix els distints moments
importants de la vida de l'Associa-
ció. una biografia-història detallada
de l'Associació, i un fitxer de les pu-
blicacions actualment associades or-
denat alfabèticament, també inclou
un fitxer de revistes que pertanyeren
a l'Associació i que per motius dis-
tints han desaparegut.

Pel que fa a les fitxes, compten
en ia reproducció gràfica d'una por-
tada de la revista en qüestió, una re-
laci detallada de dades tècniques
-format, impressió, etc.-, les adreces
íeis telèfons actualitzats, una biogra-
fia de la publicació, un resum expli-
catiu de les diferents seccions en que
esta dividida, i un petit mapa de Ma-
llorca que mostra gràficament on
està situat el poble de la revista en
qúestió.

La part tècnica d'impressió del
1;ibre ha estat realitzada per Infor-
inacions Llevant, SA de Manacor,
que ha aconseguit una qualitat i aca-
hat molt alt. Pel que fa a la portada

obra de Jaume Falconer.

Per adquirir el llibre cal dirigir-
se a l'adreça social de l'Associació de
la Premsa Forana de Mallorca, Car-
rer Princesa. 24 (07240-Sant Joan).

Sense cap dubte aquesta edició
és positiva, en un llibre hi ha resumit
tota la història de cada una de les pu-
blicacions que formen part o han for-
mat part de l'Associació. Ara el que
cal, és un treball d'investigació histò-
rica per recollir en un proper llibre la
història de la premsa forana, tot in-
cloent-hi un fitxer de totes aquelles
revistes i but Iletins que han sortit a la
hum a la part forana de Mallorca des
que un bon dia va néixer el 4611er",
revista centenària i decana de la
premsa for ana.

Després de l'acte de presenta-
ció, es realitza el tradicional sopar
institucional del Conseil Insular de
Mallorca a un restaurant del Port de
Manacor, finits en els discursos

-també tradicionals- del president de
l'APFM i del president del CIM.

PERSONES DEL POBLE
Vila iniciativa conjunta de

l'APFM i el CIM és Persones del Po-
ble, consisteix realitzar un homenat-
ge a persones foranes que hagin des-

" tacat pel seu talant humà. Per ende-
gar aquest projecte, cada publicació
associada ha de realitzar una biogra-
fia o reportatge periodístic sobre una
persona del seu poble, redactat en
Ilengua catalana. Dels reportatges
publicats i presentats, anualment se
n'elegiran tres, que seran Persones
de Poble, any 1987, a qui es retrà un
homenatge públic i entrega d'obse-
qui commemoratiu. Una altre mos-
tra que el CIM duu una política de
col.laboració i suport de la tasca rea-
litzada per les revistes de premsa fo-
rana.
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Se acabó el campeonato nacional
!de liga en III división,temporada 86-
87,y con ella se acabó para todas las
aficiones,o caso todas,e1 sufrimiento
que leva consigo la incertidumbre de
'si el equipo de sus amores conseguirá
lo que cada cual le desea.Los más modes-
tos,la permanencia en la categoria
y los no tan modestos el ascenso a
categoria superior.Y entre estas aficio-
nes se encuentra,como no,la del C.D.
CalviA,que en una temporada si y otra
también se la pasa de sobresalto en
,sobresalto y penando lo indecible hasta
i casi inmunizarle contra el sufrimiento,
pues el equipo a las primeras de cambio

I se coloca en la zona baja,se acostumbra
a ella,parece que le toma cariño,y
de allá no hay quien lo arranque.Y
cada temporada,menos una,todo hay que
decirlo,esta afición que a pesar de
todo sigue con el equipo se pasa toda
la liga diciendo lo mismo:"Este año
no nos salva nadie.Este año descendemos"
Y de dientes para afuera pues nadie
lo desea,se continua diciendo:"Ojalá
se descienda y así acabaremos de pasar
'pena ya que en 1 Preferente seremos
los gallitos".Y como todos los años
al final se queda en la categoria,las
más de la veces de rebote.Y esta tempora
da recién finalizada ha sucedido lo
mismo,aunque debo apresurarme a decir
que esta vez de rebote,nada de nada,pues
ha tenido un final de liga fulgurante.En
los cuatro últimos partidos tuvo tres
salidas que le representaron tres victo-
rias en su haber aunque en su deb'
hay que anotar la estrepitosa derrota
en "Mofarás" ante el C.D. Constancia
por 0-4 que si bien enturbió algo su
brillante a la par que tardia reacción,
no logró apartarle de sus fines que
no eran otros que conseguir la permanen-
cia que tantas jornadas tuvo comprometi-
da,quedando clasificado en décimoquinta

I posición en la que incluso quedaba
a salvo caso de no haberse hecho la
célebre modificación en todas las catego
rías. •

Y ahora haciendo un breve análisis,
como es costumbre de esta sección al
final de temporada,diremos que de los
38 partidos disputados en la competición
ganó 9,empató 13 y perdió 16 con un

total de 31 puntos y 7 negativos,desglo-
sados de la siguiente manera:

En su feudo ganó 6 partidos,empató
9 y perdió 4.En sus visitas por esos
campos de Baleares ganó 3,empató 4
y perdió 12.Por lo tanto en su terreno
sumó 17 puntos negativos.En sus salidas
consiguió 10 puntos positivos,los que
deducidos de los negativos mencionados,
reflejan los 7 negativos con que terminó
la competición.

Y nada más,como siempre desde
esta Revista,dar la enhorabuena por
la permanencia,a todos,directivos,técni-
cos,jugadores y afición y hacer votos
para que el equipo . se afiance en la
categoria y que si hay que sufrir sea
por disputar los puestos de cabeza.

Que así lo veamos.

S. BARCELO

7R07611 4 LA REWL4A1747
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Paittido Panio
1Q- Segu, 33 53
2- Kaitatita 36 51
3Q- Quico 35 49
4Q- Bezatte.6 35 49
5Q- FeAnando 27 45
6- Nico 27 35
7Q- CaAAa,sco 27 32
8- Xamena /7 27
9Q- 7homez4 23 27
10Q- Pl. Angel 19 21

ganadoa 7-Ao/eu a ia RegaiaAiiaL,
ei gaaAdameta Segui con an .toiai de
33 paAtidois jugado y 53 pantoA, egaido
pon KagaLda con 36 paAtido}s y 51
punto.
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PM, ROLLINS'S
NUIVAIM "ES CASINO"
• Ca'n Vick 3- CALVIA



1. -Ceida.Cuka.
3. -7eA.Pip.Sem.
5. -R.Rulackk.R.
7. -P.Appiao.B.
9. -S.m.4co.7u1.
-ReLei.E/tina.

RoJulzontaie/s:
2.-Ancd,P.Neta.

8.-ELA,;ada.Ro.
10.-Amn.O.C.7-Le. 11.
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EL !MALL

BERNAT J. AMENGUAL

PAS DEL REI
Fent els moviments del rei d'escacs podreu
compondre una trase de R. Gómez de la
Serna.

VOIA
SNIO VCI3f10 3S 1110Iti vi :OiDnios

JEROGLIFIC

Li agrada viure a Madrid?
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meu 	 Mt/N/10110A :91D(110S

SP. MAHONES 38 27 5 6 87 27 59
At. Baleares 38 19 12 7 70 45 50 *12
Badia 38 17 15 6 55 31 49 .11
Constancia 38 18 II 9 70 36 48 .10
Santa Eulalia 38 17 14 7 64 35 48 *10
Portmany 38 16 11 11 59 46 43 .5
Alay or 38 15 10 13 57 46 40 *2
Ferreries 38 13 13 12 41 39 39 • Tercera División
Alarõ 38 15 9 14 59 68 39
Manacor 38 16 7 15 66 70 39 nl
Ibiza 38 13 II 14 44 46 37 —1
Murense 38 14 6 18 50 62 34 —4
Hospitalet 38 11 11 16 38 47 33 —5
Santanyf 38 II II 16 34 59 33 —5
Calvià 38 9 13 16 42 50 31 — 7
Escolar 38 10 10 18 47 73 30 —8
Son Sardina 38 6 17 15 30 46 29 —9
Montuiri 38 10 9 19 36 59 29 —9
Sóller 18 8 11 19 41 70 27 —11
Islefio 38 7 9 22 31 61 23 —15

SOL8CION CRUCTWIIA ABRIL 
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VERTICALS
1:Bou sagrat d'Egipte, adorat a Memfis i

més tard pels romans fins a l'arribada del cris-
tianisrne. En determinats jocs d'atzar, quanti-
tat que posa la persona que juga contra tots els
altres. 2: Casa de camp. masia. Antiga pobla-
ció de Mesopotamia, descoberta el s. XIX.
Arma que serveix per tirar fletxes. 3:Carta nu-
merada amb l'u. Exclamació. 4:Forma fami-
liar d'un nom d'home. Municipi d'Alacant, de
devers 15.000 habitants, amb més de cent fa-
briques de juguetes. 5:Fill d'un conco o una
tia. Rene-Robert Cavelier de La..., explora-
dor francês que ana a America el 1666 i recor-
regué els Ilacs Ontario, Huron, Erie i Michi-
gan, també el Mississipi i va prendre possessió
de Luisiana. 6:MetaII preciós. Ponent. occi-
dent, oest. Matrícula d'Holanda (al revés).
7:Motiu, causa. Símbol de l'actini. Riu de
Suissa. 8:Símbol del nitrogen. Element buit i
cilíndric, mes Ilarg que ample. Consonant
doble. Conjunció. 9:Estimi. Consonants (una
lateral i l'altra velar). Forma arquitectònica
corba. 10:Article. Relatiu a l'aire o a l'aviació.
Exclamació de dolor (al revés). il Aroma,
fragancia, perfum. Equipar algú d'armes.
12:Sigueu (forma imperativa del verb ésser).
Cinquanta-dos (al revés). 13:Part terminal del
brag. Llit d'infant petit, bressol. Nota musi-
cal. 14:Determinant numeral femení. Vocals
en hiatus. Lloc on habita Deu i els benaurats.
15: Silicat de magnesi, suau, utilitzat en forma
de pols. Forma familiar d'un nom d'home.

DIAGONALS
1:Quatre nacions.

HORITZONTALS
1: Dona que té el domini d'una cosa.

Punta, cantó d'una manta, mocador, etc. Que
no pot parlar. 2:Dona que guarda ovelles. In-
sana, insalubre. 3:Matrícula d'Islàndia. Peça
rígida de l'esquelet. Organització de Televi-
sions d'Iberoamèrica. Nausea, fàctic. Con-
tracció. 4:Consonant. Lligam, cohesió, con-
nexió. Vocal. Sarraí, moro, aràbic. Xifra ro-
mana. 5:Va juntar. Conductor de corrent
electric. Un dels planetes del Sistema Solar.
6:Tija prima de l'arrel d'algunes plantes.
Bossa grossa de tela per a ficar-hi productes
agricoles. Llavor o fruit dels cereals. Perso-
natge bíblic (al revés). 7:Vocal. Arbre de flors
blanquinoses oloroses i baies negres utilitza-
des en medicina (al revés). Xifra romana.
Membrana circular de l'ull, situada darrere la
comia. Conjunció. 8: Determinant nominal
que va davant els noms propis de dona. Con-
sonants de la paraula "bala". Extreminat su-
perior de les aus. Nota musical. Club de Fut-
bol, 9:Creuer, entreforc, encreuement de ca-
mins. Que li agrada riure i ho fa amb facilitat.
10:Adverbi de lloc. En el joc d'escacs, moure
el rei i la torre en la mateixa jugada. Exhala-
ció. bat. alenada.



CAJA DE BALEARES
"SA NOSTRA"

J. Ferrer
EXPOSICION DE OLEOS

CALVIÀ 87
Casa de Cultura

Del 17 a! 28 de Junio
Horario de ?a 9 tardes
Festivos de 11 a 13 h.




