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Totz vozattaeA, .tatA vozattAvA,
Loti aqueelz que caiticau pea ziztema,
que no voz decidiu mai a paaticipcu
en a.gz, nomez en dezauia, zen-áe veuae
que cada vegoda voz deztauiu una mica
mi a voitaoz, 1d6, tots vozaitaezi
no teniu ni tan zoiz ei ditei a opinait
zotae iez Tezteis peaque, ziztemdtica-
ment, voz hey amagat quan voz han dema-
nat coi.oeoaacie.

I NENTRESTANT, agamy, A
DE 1.987, UNICAMENT L'INTEReS

5 PERSONES, za:, hen ilegit
peazonez, TARR POSSIBLE OHE

TENgUI TESTES DE SAN7 )Aufv.

1ULIOL
DE 4

CAL VIR

Col.laboradors.- Equip Arqueo-
lògic, R.T.F., Maria Duran, Joan
Rubio, Biela Quetglas, Pere Morey,
Pep Rubio, Premsa Froana, Antoni
Fuster, R. Guerrero, A. Aguareles,
Josep Suarez.

Maquines.- 	 Miguel 	 Herrera,
Xisca Esteve, Carme López, Pep
Rubio.

Fotografies.- VeInats.

Muntatge.- Xisca Esteve, Miguel
Herrera.

Ordinador.- Joan Vidal.

Coordinadors.- Miguel Herrera,
Pep Rubio.

Els articles recollits a la
Revista Veïnats expressen únicament
el pensament dels sells autors i
ells en són els únics responsables.

REVISTA VEINATS 

P.M. 1/1.983.
RECORDAU OE DURANT EL NES D'AOST

VETNATS TANCA LES PORTES PER VACANCES 
I NO ES PUBLICA TINS SETEMBRE, 

BON ESTIU!! 

• Enz zap ga3eu haven /et una edito-
aiai tan pezimizi.a, peAld ■é.,s que Le-i
ciacumztrinciez no peameten /ea liez

Ezpeaem, ai menyz, que zeavezqui
pea /ea /z.eacciona4 ia gent.

no&Itla 2

EDITORIAL 

L'eztiu a Calvid ez zinenim de
/ezta. Lez de ia Vage del Caame, Sant
laume, Sant Caizte/oi, Dezemgaac,
totez iez de coda zdna ompien iez

de diztauxa deiz noztazz velnz.

Com que coda any /eim una Editoaiai
zemgiant, demanant a ia gent que
paoLeemez, que paaticipi dinz ia /ea,
que ez AeLitoki ame eiz anicz,

enguany, tot i aecoadant aqueztz
tepicz, i_ocaaem un punt molt mez zeaiez

iocalitzat.

Ei punt OA ia paaticipaci0 	 el
eioc ez

Quan deve.Az i'any 78 i'Azzociaci6
de Velnz decLLL oaganitzaa £e-š Teztez
de Sant (laume, ho va /ea ame. ia idea
de que toanazzin ezzea populaaz, do
que lez /ez. ia gent dei pale, el's
jovez de Caivid. Ei aezuitat ha eztat
que, duaat 70 anyz, ia mateixa gent
ha ha gui de /ea, Sant laume daaaeau
Sant jaunie, iei /este-i. I no peagoe
ziyuin acapaaodoaz, no ez pea aixe,
zine peaque voien que no peadin ei
eu cacea popaiaa, paecizzament peaque
aingd iez voi oaganitzaa.

Taiztement ez

joveA de Cai vid, gent de 22
anyz pea avail no voi paaticipaa din-i
esoaganit.zaciló de iei feoLeA,zoien
empaaa cow excuza i'eteana ae/eaencia
a que zón paotlema de i'Ajuntament.
"Si i'Ajur_tameni vai que iez
/aci ell", aixe éz .efyque ei deixa
cauae. Quina mentida i quin engany!
Lez /ezteA zón del pot& L bi ha de
/ea el pale, únicament aix4. ia gent
z'eztimaad Caivid com una coza zeva,
paízLic-ip(vil dinz ia vida.

I mentaeztant, aquezta gent, que
6empae ez ia mateixa, eit2 ja caemoda,
peaque veu que ningú z'anima, peaque
tothom, IdASTANENT, Lei uziLica, peiwiLe
ei)s matz-ixoz caivianeaz tez aompen
La idea de /ea un Caivid gitan..,



Aquest darrer partit decideix
presentar un altre recurs i, per això,
la constitució de l'Ajuntament que
da enlaire mentres el Tribunal es defi-
neix, fins dia 20 de Juliol. Es de
suposar que quan aquesta Revista sigui
al carrer, ja serà conegut el resultat.

Sobre aquest fet han aparegut
comentaris molt delicats a la premsa,
però per ventura el més greu ha estat
el d'una publicació que referia que
el Sr. Xamena, cap de llista de S.U.C.
afirmava que els 100 sobres s'havien
d'obrir perquè contenien vots que eren
seus. Aquest comentari, fet així, pres-
suposava que s'havia perdut el dret
més elemental a una votació el seu,
secret.

Curiosament, si comparam els resul-
tats obtinguts a les municipals del
83, en que només surtiren tres grups,
per tant només podrem compara amb ells,
tot i advertint que el Sr. Xamena encap-
galava, en aquells dies, l'opció d'A.P.,
partit que abandonà al poc temps de
ser dins l'Ajuntament, poer constituir
S.U.C. Si comparam, com déiem, els
esultats, advertirem que l'únic partit
que ha pujat ha estat el PSOE, que
d'un 40'38 % ha passat a un 42'77,
mentres que A.P. ha devallat d'un
24'36 % a un 19'58, essent el fracAs
més estrepitós els d'U.M., partit que
ha passat d'obtenir 5 regidors i un
26'95 %, a tenir un sol regidor i un
6'59 % dels vots emesos.

Si haguéssim de localitzar
da indret el que ha votat la gent,
veuriem que el PSOE ha guanyat a tots
els llocs menys a Portals-Nous I lletes
I a.Es CapdellA, llocs aquests on ha
guanyat A.P.

FLECCIONS
ELECCIONS MUNICIPALS 

Ara que hem tengut més temps,
podem oferir-vos un resum dels resultats
de les passades eleccions municipals.

A les mateixes, 'el guanyador va
esser el PSOE, que va aconseguir un
42'77 % dels vots emesos, seguint-lo,
ja a certa distância A.P. amb un 19'58
per cent.

Els altres grups es varen moure
dins uns percentatges que no superaven
el 10 %. Aixi, S'Unió Calvianera aconse-
guia el 8'53 %, Gente del Pueblo el
8'21 %, Unió Mallorquina el 6'59 %,
el C.D.S. un 6'34 %, Esquerra Unida
el 2'89 %, Partit Radical un 1'11 %
i el P.S.M. un 1'10 %.

En quan a vots rebuts, tôt quedà
aixi:

- P.S.O.E.- 2.796 vots.
- A.P.- 1.280 vots.
- U.C.- 558.
- G.P.L.- 537.
- U.M.- 431;
- C.D.S.- 415.
- I.U.- 189.
- P.R.B.- 73.
- P.S.M.- 72.

Estant aixi les coses, la Llei
d'Hont donava 9 regidors, i la majoria
absoluta, al PSOE, 4 a A.P., 1 a U.C.,
1 a G.P.L., 1 a U.M. i 1 a C.D.S.

Pere), per seguir amb la norma
de que al nostre Terme sempre han de
pasar fets extranys, resultá que a
les actes dels escrutinis de Portals-
Nous i de Palma Nova, hi havia uns
100 sobres sense obrir, perquè eren
distints dels donats per la Junta Elec-
toral. El partit s'Unió Calvianera
presentà un recurs demanant que s'obri-
sin, de manera que quan es va procedir
a comprovar el seu contingut va resultar
que tots, menys tres o quatre, eren
per Unió Calvianera, augmentant aquest
partit en un rergidor, mentres que
el PSOE en perdia un i, amb ell, la
majoria absoluta.
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LLIBRES

L'abstenció 	 s'ha	 col.locat 	 en
un 42'64 %, i els llocs amb major parti-
cipació han estat:

- Es Capdellá: 80'47 %.
- Calvià: 77'24 %.
- U. Galatzó: 73'01 %.

La resta ha quedat així:

- Ca's Cata1A-Illetes i Portals
Nous: 53'01 %.

- Palma Nova: 54'6 %.
- Son Ferrer: 62'11 %.
- Santa Ponça: 54'03 %.
- Magaluf: 38'97 %.
- Costa de la Calma: 49'5 %.
- Peguera: 59'1 %.

LES MONGES 

Un greu problema s'ha destapat
durant eis primers dies d'aquest mes,
quan la gent ha advertit que les monges
que queden a Calvià, deixaven el con-
vent, seguint intruccions superiors,
per anar a un altre poble. Aixi doncs,
semblava que ens quedAvem sense aquesta
figura tan tradicional al poble.

Per primera vegada en molts d'anys,
tots els veins s'han unit per solucionar
enfront eel problema, i el dijous dia
9 enfront de la convocatória de l'Asso-
ciació de Veins, prop de 300 persones
es convocaren a Sa Societat per acordar
anar massivament a Ciutat a reclamar
la presència continuada de les monges
a Calvi.

Segons sembla, el problema esxis-
tent és la falta de vocacions, la qual
provoca una redistribució de les monges
tot arreu de l'illa. Com que aqui es
considera que ja hi ha un metge i un
practicant, la superiora trasllada
les monges que hi havia a Calvi.

Calvià sencer ha reaccionat davant
aquest fet, el que s'ha d'evitar de
totes totes és que es polititzi, Corn
segurament pretendran fer alguns
elements.

Una gran activitat de publicacions
es registra a l'Ajuntament. Continuant
amb la Col.lecció Garballó, s'han tret
dos nous titols: Calvi, del verde 
al azul, de Gina Garcias i Sebastiá
Verd, i Notes històriques de Calvià, 
segles XIII-XVI, de Ramon Rosselló.

Com a treball molt complet, ha
vist la llum el llibre titulat El Pecio 
de s'Illot del Sec, de Antonio Arribas,
Damián CerdA, Gloria Trias y Javier
de la Hoz.

Des de les modestes unies de
VeYnats, volem considerar tres aspectes:

. ler.- Els dos llibres histórics
ens semblen profitosos i ben fets.

2on.- Es vergonyosa l'actitud
que es té enfront del catalA, que perme
que únicament un dels tres llibres
estigui en la nostra llengua. Ni tan
sols s'ha contemplat la possibilitat
de fer edicions en les dues llengües.

3er.- Es deplorable el llibre
de Calvi, del verde al azul , per quan
es permet opinar sobre el nostre poble,
sense parlar per res amb la gent d'aqui,
sinó que es limita a posar referêncies
extretes d'altres llocs, com poden
esser els tmps del moviment obrer,
on Calviá jugà un paper preponderant,
o, per no esser tant trascendetals,
els punts referits a les festes de'
Sant Jaume, que són escrits utilitzant
com a material de referència el llibre
l'Essència de Mallorca, serise pensar,,
no en la gent que fa les festes ara,
sinó en els yells que veien com eren
subhastades entre grups de gent del
poble que presentaven ofertes a l'Ajun-
tament. Creim, de veritat, que no hagués
costat res utilitzar material existent
i de carn i ós per a fer aquest llibre.



PATRIMONI MUNICIPAL:
6.000 MILIONS

Segons con.t.a a i'inveniaai manici-
pai adaova.t. ai pie dei dia 25 dP juny, ei
pamon-i. de i'lljuntament.. de Caiv4u1,4
de .6.4:2 mil mition/5 de 6.

e's deivio.ma com /se-

-Ouata-o. nul ci..nc-cen.t.A
en Lenz inmotie, e s-sen. ia mediai
zone...s vejzde -s. Les paacei.ie/s cedidez
pujan /.in a paop dei/5 vui.t.-cen-tA

inmogieis mi/s do 
depuitadoae,un/5 .ta.ez-cen.t4 /mixait-ta

pe, dem,é.,din dei maleix apaitiai
de • iteeiz.ve municipaLs
,f511 un-o do/s-cen.t.z cinquania maionis,ei/s
oIao uft.eanA paop de cent s ,e..t.an.t.a
iez	 acl/sLique/s,un	 miLion./5

Tamti z'han	 ei 	no
mogiO.z do cartricteA
donaf_	 e.veA ca/taci.ea.i.5.t..44 ueA,Ito
/s'har.. valoaa.t..
Tamté /se de/staquen ei/3 citdi.tA a /avo'
do i'/juntament pujan ai	 do -cen.t.
/se-bau-da zei 	ex4AtièncieJs
a tgi5CA.e/Lia, paop dP cen.t.
ei-s 	detie4juntament,un/s vu-aan-
ia	 to.tA ei ten-3 sen-se
vaioa aAtiAtic,/in's aLs quaaartta dois

4i mateix	 pea unand.Imi-
tai ia isoi.i.icaai d'una isagvenció
'de 218 de 6 ai Con-sell Inaiaa
de Malioaca,pea a ia conztaucció dei
nou  

COMISTIBLINI ,

Esver,110 	 CALVIA
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ana impoatani. iniciaLiva cuita/tai
e dua0 a teame duaan.t.
E .t.aac.ta d'una coopeitaci.6 entae i'4jun-
tamen,t, do Caivid L ei Reiai goi/ de
Bendinat, gariciez a ia quai e./s
zaaan an -t.o.tai do 7 conceaíz de milica

/sagvencionatA paf Seavei
Socio CILMIAO, mulz-icipai, que tend/tan
hoc a ..inz.t.a.i.iacion dei 9o4f1
concaetamen.t. ai Toaa.t. rz.Q- 10,
.t.otaimeni g/ta-tu-ais.

L'oúginaii.fat. eistd en que eís
/an a -sen-se cotaaa eataa-
da, 4: peametaan ana audieL6 mott.

.t.oi coincidinl en vezpiteA de iiana
plena. En ne-sum, podaem gauida d'ana
exceieni mtLoLca ment./te e/stam a ia
kzezca, azzegatA /sotae ia ge-spa dei
goi/.

Ei paogaama 16,5 ei 4egüeld.:

JULIOL 

Dia 11.- Quintet de vent de
Mallorca.

• Dia 31.- Quartet de Corda Bentley.

AGOST 

Dia 7.- Orquesta de guitarres
de Mallorca.

Dia 17.- New American Chamber
Orchestra.

Dia 29.- Taffel Musik.

SETEMBRE 

Dia 6.- Orquesta de câmara del
Conservatori.

Dia 19.- Orquesta Simfónica Petras-
si, encara pendent de confirmació.



CASA DE CULTURA 

NAÇALUT 

La Casa de Cultura de Magaluf
té organitzades una sèrie d'activitats
per a cubrir l'estiu, i més concreta-
ment els mes de Juliol. Així, tots
els divendres a les 18 hores, té lloc
el "Video-divendres", amb projecció
de pel.lícules d'entreteniment, que
ant poden servir per a petits com per
a grans. Durant aquest mes es podran
veure: Tootsie, La bruja novata, Aterri-
za como puedas, La guerra de los mundos
o la loca historia del mundo y Ahí
va ese bólido.

D'un nivbell més elevat pot esser
l'exposició que té lloc fina dia 20
de juliol a aquest casal. Organitza
la mateixa el Centre Internacional
e Creativitat i exposen Barbara Coucke
i Muriel.

C4R7PS 4 L4 REVIS74

Paima Nova,18 de junio de 1.987

An.t.e iodo quiiena dan ia enhonague
na ai puaio de Calvi 2 pon haten dodo
una tección aL pantido U.N. pon Lo
dei vo.to pendido en ia

que han demotnodo tenen ana
ynan .i..nteiiyencia a ia hona de votan
e o DENOCR4CI4.

7amtién quvena necondanie af
Sn. Ognadon,que no iya con ia annoyan-
cia dc Lo-a Sne/s. que Lienen atto4 cango
en ei P.S.O.E.,ya que el vino dia Lei
en un deniódico,que odo's io que han
votac'o a ia Ç.P.L. y U.C. han coniseyuido
/onman un indicato de ne/seniido's,pon
/avol. Sn. 4Lcaide,cuidodo no que
LaVo póximais eieccione6,nueno puetio
Le de u ete onguLlo.so nepae/sen.tanie
dei P.S.O.E. una Lección como a icm
de U.N.

Sin m6A y eispenando que ,sea pugLica
do mi ilania oe dc6pide ateni_amenie

NO TE'N FOTIS CLOTI FLOTIS 

Com que feia temps que no sortia
res d'en Rufus T. Firefly,crec que
ara és l'hora.Au!,aquí teniu noticies.

- En Cela va acunyar la frase
"este disparatado término".Les eleccions
la confirmen.

- Un dels cadidats a batlesa va
dir que aprenia política pagant imposts.
Jo només he aprés a deduir el màxim
de la "base imponible".

-Pareix ésser,que l'enfrontament
entre dos dels candidats,és degut a
que un d'ells,l'ha pres els cromos
a l'altre.Han dit fons ben informades.

-Unió Mallorquina feel al seu
nom.Més unit que un tot sol,impossible!.

- Encara no u4orprenc com hi ha
partits que fan la campanya sense fer
un sol mitin.

-Internacional. Respecte a l'Iranga-
te,en Reagan diu:"Per6,si és tot una
broma! En realitat eren focs artificials'!

- A l'URSS com que se'ls morien
tots els caps d'estat per ésser massa
vells,trien un de jove.Pareix ésser
que aquest acabará amb tot el yell
Politburó.

No m'hi fic amb les animalades
dites a la campanya,perquè no acabaria
mai.Per6 les tenc guardades.

R.T.F. 

Ultramarinos 	 y
rescados Puerto de

• Polleina

T. 1711
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SA OESOnTDA 

En ia LAtanización de Santa Ponça,
en un zoian deiimitodo ia aver-Lida
aume I, y iaz Diaz Puig de Randa y

Paig /Munch ze haiia zituada una conz-
tAucción de tipo /LuAai Aomano,que ze
ha identi/icodo con ia dozcAipción
que 1.Segui Rod/viguez hizo de unoz
Aeztoz que óe /?odian apAeciaA ea an
Ligan denominado Sa Mezquida en ei
B.S.A.L. en ei arlo 1886.

Ezta -identi/icación /ue veAi/icada
en ei arto 1976,ai conzt/LuiAze an chaiet
en ezia zona,y pode/tae AecogeA gAandez
cantidodez de coAcímica de ia-a tie/maz
Aemovidaz pon una paia excavodoAa(1).

A /na/ea de 1984 ze t'uVo conoci-
miento de Lo -a inicio -a de una-a obtaz
en ei zoia/L contiguo ai devaztodo hacia
ocho arioz,poa Lo que ze paAaiiza/Lon
ia -a mizmaz,inicióndoze ana excavación
de uAgencia en ei iugaA.

Ei Aezuitudo de ezta campaña y
ia -a z.iguientez noz han peAmitido documen
Lan hazta ei momento zeiz hagitacionez,
(de ia-a cuaiez ha dezapaivecido ia númeAo
V,paAte de ia VI,y paitte de an depózito
de ./st.a ditima dePido a ia "iimpie7um
que ze Aeaiizó dei zoiait en donde ze
ha/Lan ugicodoz Lo -a Aeztoz de ezte
yacm-ientom,ai izeiniciaJzze en noviemg/Le
de 1984 ia -a og/zaz).

Pon ei tipo de yacimiento que
ez(ai no apaA.eceA. ningún ne-ato aAquitec-
tónco en' zupe/z/icie),ei ziztema de
excavacionez empieodo ha zido ei do
extenzión,io que noz ha peAmitido ei
poden identi/icaa ei nilmeAo de hagita-
cionez indicodaz,teniendo zoiamente
teAminoda ia excavación di ia númeao
II, en donde ze puede ap/LeciaA. ei poAtai
de entAoda,de ana zoia pieza, ei pavimen-
to de "opuz zigninum",y do -a eiementoz
zemiciAcaiaAez en ia-a do-a ezqu-inaz
de ia paAed n0 6,ziendo pozigiemente
ano de eiioz un hogaA.

De-ataca de ezte yacimiento ia
pAezencia,en ia hagitación nQ VI de 
un depózito con una piqueta z.èmiciAcuraa
odozoda,con ana pozigie utiiización
en un pAocezo de zaiazonez,tanto dotido
a -au /oAma,como ai hage/tze Localizado
en dicha hagitación una peza de una
Aed.



A /inaieA de 1985,en otAo Aoiaa
de e- ta miAma zona do Santa Ponca,y
pealeneciente a eAta miAma eAtación
aaqueoidgica,Ae pudieaon identi/icaa

AtlAtOiS de ana ciAteAna que hagia
Aido kn paate aaAaAada ea ei aegaje
de tieaaaA de una ogAa aiii iniciada.

De Lo -a matvaiaieA que haAta ei
momento Ae han Aecupeaodo,Ae puvde
indicaa que eAta conAtAucción
aomana eAtuvo ocupoda de-ode /inaieA
dei Aigio I a.C.,haAta inicioA dei
II d.C. .Se han documentado aigunoA
/aagmentoA de ún/oaaA eguAitanaA tipo
PE 18,y en magoa cantidad PE 25(2).4n/o-
aaA de ia coa cataiana,peAtenecienteA
al /sigio I d.C. (3).

Como eiementoA que noA han paopoa-
cionodo una-a caonoiogiaA paeciAaA,Ae
puede deAtacaA ia manca de ai/aAeao
Aogak ana ceaómica Aigiiiata aaetina
dei taiiea de L. Sau/eiuA gauAa,/agAica-
da en ki paimeA cuaato dei Aigio I
d.C. (4),ia Moneda de 7iteaio,y ia
de Neón.

La paeAencia de ceaúmicaA de cocina
noAtea/aicanaA Aon Lo -a eiementoA caonoi6
gicoA que no -a peamiten a/iAmaa,haAta
ei momento, un agandono dei Lu gun a
inic4oA del Aigio II d.C. (5).

En cuanto a ia /uncionaiidad de
La miAma,de momento paAece que no -a
encontaamoA ante ana viiia Aomana que
en paAte podAia hageAAe dedicodo a
e_a peAca y poAteAioa Aaiazón de peAcodoA

En cuanto a ia ciAteAna dv vAta
edi/4cación AUACLe que,Ae Aitua hoy
en dia a do -a AoiaAeA m6A aajo de ia
caiie Puig Bianch,en Aeiación a La
eAtAbctuaaA de haUtacioneA que tenemoA
documentadaA en ia zona en donde Ae
ha conAtAuido un AupeAmeAcado,ioA mate-

que no -a eAtún paopoacionando
Lao excavacioneA en CLIA/30 noA datan
dei /inai de Au utiiizacidn a inicioA
dei Aigio V deApuA dei camgio de Eaa,
exiAtiendo una notagie di/eAencia caono-
Mgi2a entAe Loo aeAtoA de húgitat
que haAta vi momento Ae han podido
eAtudiaa,y eAta ciAteAna quo peatenvce
a ia mi -orna vdi/icacien,(6)

EA iamentagie ia-a deAtAuccioneA
que de eAta edi/icacien aomana Ae han
Ido aealizando a Lo iaago de eAtoA
ilitimoA diez afioA,pueAto que,en iaz
condicione-o en ia-o cuaieA no -a ha iiegodo
y en ia -a cuaieA tAagajamoA,caeemoA
que /sead muy di/lcii ei poden iiegaa
a .intkApizzlan ia /uncionaiidadvextenAión
y manco caonoicígico de eAte impoatante
yacimiento aaqueoi6gico dei téamino
municipai de CaiviÚ,único de eAte tipo
en ei miAmo,y único en ei cuai Ae ha
tao4ajado en toda Oaiioaca,pueAto que,
ha-ola ei momento,Ae han identi/icado
muy pccoA.

NO7AS 

(1) Noticia y mateAiaieA aecupeaadoA
gaaciaA a A. VaiieApia.
(2).RAPION,1. La paodacción an/óaica
púnico-euAitana.Itiza 1981.
(3).7CHERNI4, 4. ZEVI,T. AmphoaeA vinai-
AEA de Campanie et de 7aaaacinaiAe
d 0Atie. RecheacheA /3114 te./3 amphoaeA
aomaiqeA.Roma 1972. 	 PASCUAL,R. 	 LaA
ún/oAaA de Layetania.Ecoie /aancaiAe
de Rome.Roma 1977.
(4).OXE, 4.;C011110147,H. 	 CoapuA 	 VaAoaum
kzetinoaLun.Bon 1968.HOTOANN,B. Cataioge
de-a eAtampiiie4 	 vaiAAeiie
Ae. 	 SiteA 1985.
(5). 144.VV. Atiante de/ie /oame ceAamichc
I. Enciciopedia deii'aAte antica.Romk
1981.

(6).LoA mateAiaieA que no -a eAtá paopoa-
cionando paocvden tanto dei iloAte de
A/aica,como dei /Sun dip 7/tancia,en e-ope-
c_Lai de ia zona de ia NaAgonenAe,pu-
diZridoAe Inc/woo identi/icaa aigunoA
/AagmentoA que podaian aAociaAAe a
Lao pAoduccioneA de ia zona de Aquiie-
ya (Noate de Itaiia).

Panadória

Q.( 
Gars Toy st



•

I ara que ve temps de festa,recorda
rem un parell de glosses;aquesta tradi-
ció tan nostra que no s'hauria d'oblidar
mai.

Aquestes han estat arreplegades
per na Maria DurAn.

lo voidaia que piogu4s
un any i miy de iiimonez,
i a ,seA dones peLitone's
e-š .toaaeat £e,s 'se'n duya.

Cirta cançó gen dictoda
de qualite matis e's-td
de cinc i de zi's,iamLé.
L de ze.t,ja	 codo/aria.

Poisa 'suc o Lleva vid4d,
mai /sa peaew et dogiec!

quie no zaim que en no 24 Lee,
e.6 cap d'amant 6i fia mida?

GRUE CRI
SERVICIO PERMANENTE

69 08 28 - 68 09 70
67 04 63

CALVIA-MALLORCA
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EL PREMI DEL MES 

Encara que siguin les festes de
Sant Jaume, enguany ens botarem l'amnis-
tia. Rebi aquesta solemne bufetada
el Gabinet de Premsa de l'Ajuntament
de Calvià, perquè al darrer número
e la Revista "Calvià"., presenta única-
ment tres articles en català, a part
de la pàgina d'exercicis (que no és
informativa).

La gent ha donat exemple del seu
interés per la nostra llengua, acudint
de forma massiva als cursets que es
fan a Magaluf, Sta. Ponça i Calvia.
però si l'Ajuntament els segueix reme-
tent informacions a les que la nostra
llengua esta prActicament oblidada,
poc, o gens, avançarem.

Se pensava -o seAtu/ai.
que jo Van-La-Lia a ceaca4

ana ha ha gai. de toiman
peaqa0 eztava enamoaat.

Una dona veiia,veiia
que tenia nou-cent's any's
ze cazd amg un jove
que en tenia ni/ i tants.

Una dona amg mi e'staaia
com ei's dnyei's en ei cei
tot ze/Lia pa i mei
penqui eiia comanwlaaia.

n miy do ia man hi ha
pedae petiteA yaose's

vo/eu veuae caaaoce's
unau ai CaAARA /0Ado



XERRADES DE CAFE 

Per Joan Rubio i
Biela Quetgles.

Ens ho havien dit, però fins que
no ho tocarem amb les mans no sorti-
rem del dubte. I la cosa no és altra
que la cordialitat i obertura de carac-
ter del nostre xerraire, que com adjec-
tiu més adequat, ara que estam en el
temps de concedir títols (millor espor-
tista, o "miss" Europa, per exemple),
li podríem atorgar el del pagès complet:
sembra, empelta, llaura, fabrica les
seves própies eines, fa planters, cria
animals, fa formatge, pasta, cuina,
i es permet el luxe de donar consells
a joves estudiants o a afamats enginyers
(si Hisenda se n'adona de tanta varietat
ii posarà uninspector que el vigili),
es tracta d'un granat infant de marina:
el Sen Joan de Ses Algorfes (Joan Vidal,
pare).

A on la tafona, en altre temps,
va esser un element molt important
a la vida de la pagesia, ens aseguérem
per captar el relat d'aquest seixanter
que ha habitat sempre en contacte amb
la natura.

Felanitxer de naixement, va viure
a Santanyí, a Llucmajor, a part del
poble on va nèixer, i a Calvià, on
ha passat la major part dels seus
seixanta-nou.

Majoral, o l'amo, tan d'hort com
de secà. Les primeres possessions que
va dur eren de la banda del pla (Lluc-
major, Campos). Quan el senyor li digué
que havia d'agafar Ses Algorfes, s'Ani-
ma li pegà als peus, idemo hi havia
gens ni mica d'hort, i tot eren oli-
veres. Però des del dia que prengué
la decisió fins ara, no ha tornat can-
viar de paratges (fa 34 anys).

10
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Des de que se'n va fer cArrec,

va observar que l'olivera no era un
arbre econòmicament recomenable, i
consellA al senyor d'anar-les baratant
per ametlers. I com que el moviment
es demostra caminant, ara una tirada
i suara un coster, va demostrar que
la teoria era perfectament realitat.
Ara passen els 4.000 ametlers. Tota
la finca té quasi - 900 quarterades,
de les quals més de 600 són de garriga.

Cent trenta tones de garroves
vint-i-set d'ametles són els mAxims'

de producció, hores d'ara, que sera:1
superades en uns propers anys, ja que
molts d'ametlers no han arribat a la
seva plena. I tot fet per dcs homes,
ell i en Toni Vica, a parL colli-
dors d'ametles que venen exclussivament
a això.

Home decidit, als dotze anys ja
duia una arada amb rodes. Feel als
amics i als pactes, la seva paraula
és una escriptura. Gran i gros, gratant
els cent quilos. I no gens autoritari
amb els seus, no era necessari cridar
l'atenció a cap missatge, bastava fer-
ii davant el que es volia que fes,
per captar immediatament l'intenció
de l'amo.

Amb l'experiència, i degut, com
diu ell, a que la necessitat t'obri
s'enginy, coneix el percentatge d'èxit
dels empelts, el cost d'una quarterada
de faves, la producció prevista, els
jornals que s'hi han d'invertir per
aconseguir la producció óptima. Una
enciclopédia (130 quilos de fava per
a sembrar, 4 sacs d'abono. Rendiment:
30 quarteres de faves i dos jornals
de dos homes per a segar-les i bater-
les).

No li cauen els anells, a pesar
del seu saber, en rebre el consell
d'un company o dels serveis agrònoms.
Aixi, els diferents sembrats més ade-
quats a unes terres que les altres,
mitjançant una anàlisi, reconeix que
és un gran avanç, també com els abonos.
A les faves abono comú, al sembrat
o nitrat o sulfat amònic, als ametlers
15-15, al pebrers sulfat amònic, no
els hi posen ni abono ni fems perquè
nodreixen l'arrel.

Al garrover li podem posar un
ametler ben aferrat i tots dos viuran,
en canvi una olivera no pot tenir res
en 20 metres de distància, perquè escam-
pa les arrels i xucla l'aliment de
tota quanta planta viva té al devora.
Es comparable amb la incompatibilitat
del pi amb altres plantes.

Un dels seus invents ha estat
batre damunt l'era amb el tractor i
5 carretons aferrats a una barra, amb
1 hora i mitja quedava tot batut.

Ha pastat fins fa uns anys. Ara
el metge li ha prohivit per una operació
de cor que li creua tot el pit).

Té una mA molt especial per torrar
les porcelles, i la meitat dels que
això signam garantitza el plaer que
és asaborir una porcella feta al forn
per ell.

El formatge i el brossat sortit
de les seves mans tampoc es queda en-
darrera. Es comença de la llet de
ovella passada pel fogaser (colada),
la llet era la munyida el vespre abans,
al encalentir-la i perdre la fredor
se la posava dins un cossi i se li
afagia l'herba (el "cuajo") que es
en en pots i t'indiquen aproximadament
la mida per la quantitat de llet, perquè
el formatge no sigui nimassa sec ni
massa humit.

En tombar l'alfAbia i veure que
la llet es separava de la pared es
disposava a fer-se el formatge. Amb
un cuarot es posava dins un fogaser
que es farmava per treurer-li el sari-
got, que degotava dins un ribell. Quan
ja no caia gens de suc es posava dins
el motlo i pitjant pitjant se li donava
la forma i se'l posava a la premsa.
En estar ben premsada es dipositava
dins un ribell amb aigua sal, i el
formatge assimilava el que necessitAs.
El sarigot que sortia del formatge
es bullia dins una caldera (noTés arren-
car el bull). Realment el suc, abans
de treurer-li el brossat, es diu llet
formatjada i quan el brossat está fet
(després d'aquest bull) es lleva la
capa de brossat, un dit o dos, i el
suc que té al cul és el sarigot, que
ja no serveix més que pels animals.
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sa Moneda

Ha tocat totes les feines del
camp. Aquest porquet que il.lustra
el reportatge només feia 376 quilos
i el va escorxar, aixi com també escor-
xaria un xot o un eriçó (animal que
ha caigut en la més completa ignorancia,
pera fins i tot per families pudents
els hi servia per donar gust a l'arrog
de les grans ocasions).

Ha fet de mecAnic de les seves
eines, aprenent darrera en Pep des
Forn (q.e.p.d.) al que tenia per un
gran mecanic.

La dedicatória d'un llibre d'un
enginyer agrònom, aconsellat per ell
com déiem abans, diu així: "A Juan
Vidal cuyas charlas de estos años han
ayudado mucho para la elaboración de
este libro, con agradecimiento".Ventura
Rubi.

Ens va mostrar fotos d'ametlers
que duen 2 o 3 saquetes d'ametles,
arròs que va conrar dins un cossi,
un recollidor d'ametles fet per ell
mateix.

I, per finalitzar, cosa dificil
en un home tot obert, ens va xerrar
d'una gran pescada amb el pare de Na
Biela, de més de cent quilos de peix.
Això ens digué.

SrAVENC DE £4 MONEDA (II) 

pen	 Pene Money

-1-1eiYo! ITiAten Roquen? 0.411 you
Ce in Palma n,,ext week?

- 6econd, MiAten	 Atha,
¿vo/ -5 minaA 4 temim cap empnenyo ia
.e.tmLna que ve? ¿No? Ide apunta'm En

ha/L: di' 7ehenan... ai4ten HaAiz? You
wili .641 welcome. Yea, the 13th... OH,
I will. ge at the diApoAt. See you!
'Una, aque'st cagnit me ve en divendne's
i em /otnd e's cap de 'setmana.

-PogAe enyo/L Roquen,	 empne
pa's'sen aque'ste's co'se's. 2I a que ve?

- la's, no Li ho he pen-sat a demanan!
Pot'skA dugu-i quaique comanda. Bi, ja
ho vetmem.

-Mon pane, 2/an cap
tona , 'que-of divendlteA pen anaA-U tot's
cío 4?

2eh? M'anniga e's
nepnoAentant amg dcm gengant
i a's 1 .1auni de pa's'sejan.

-inar. no 	 Penia?

- mateix.

- IDC, IDO!!

-2Ehi. 4h,	 no et pneocupiA,
ti dezunanern	 ha Aegut ia canta.
La hi Laig env-Lait /a deu die's, i a
Lo miiion encana no ha annigat.

-2A lo "milloe? Di, en tot ca-s
l'herr de dun a aell/Le 's'avenc.

- p.uod Dennadet, quan aqueAta
gent Le pen aquii io,e's ti ganeA de men-
jan, feuAe L etadteiza. 7u te caeu's
que tothom ti tanixA - gane's com tu de
veune S'Avenc de 'sa Moneda.
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ammegouz k.iheae_n. tea Avenc

Pea ezzea . •.4.4unid, aqueii geagant
paaiava an cazteiid taztant

paou miiioa que ei /aazi que
paalava En Pee Roquea, aixi que z'hague
de iipitaa a muamuaaa un "Ahan", o
4-La ".renvingut", aiz imponentz "amme-
gouz": un geganidz d'un Mei/Le noaanta,
ei p4.i com un taonc eiz.gaacoz com
cimaiz, i an aiatoia de capa ¿'zuna,
gaaga negaa L uagant gianquizzim,
que zt'iz miaava de /it a 46 amt
una que enaampava, com zi
eiz e.stiguez /uagant din -o ei cap. Ha/4z,
ei aegaezentant, eztava com a encongit
devoixt aquella doo, deiz quaiz zemeiava
emana-ii una mena de /oaca, d'autoaitat,
de -ia eu exaciament que voiien i com
azzoia-ho. I /oaça eaa aiie que tenia
ei me -a gizando, que ez piz...eAeniti com
a Seybed Tiadauzi.

-Saiam aiikum. Izmi Shitani -digue
amg una veu tan /onda que

zemg2ava ZOALLA dei cui d'una geaaa.
"La pau zia am& vozattizz'z. O zom Shi-
tani', havia dit, i En P.e.A.e. Roquea
pen-id: "llez tozt poda4ez dia-te Shaita-
ni, da$Lc, ame aquea. cuna".

7aavezzaaen ia zaia d'aaaitadez
de i'aeaopoat enlae un ziienci expec-
tant, cauzat pei paz de i'aiatoia;

eiz comeni.a/Liz de-la taxizLez
xo/e4z dei-o autagu.soz, una ¿zopa que
ze'n /IA del men i de ia gotta, ez
deixcaen zentLA.

-a-i,1 mi'te'i en aquezt am-6_ -ia
tovaiioia pez cap! (Lei, puta MOAO,
vejam quan mo -o davaiiaadz ez gazoil,
Ca2.1-t. 2I On den teni4 zez quabbe-
cenicz dorzez, z'aliaado? N'hi podem

mitja dotzena, i ni ze'n .temeAd.

En PQ_J.:Q. Roquea demand a 4id que
ningd no anomendz khomeini, peaque
atil3iL que ho hauaia entez, i anau

zaLvz. quina z'hauaia a/mat zi aquello
geagantz paenien ei-s 146 pea to ganda

caiiu.

Puja/len ai cotxe, eztaenyeaen
cap a i'hoiei de/. Pazzeig Ilaatim on
LenLin tRA cameaez aezeAvadez; pet
Calltç- 6n Pelle paovd d'encetaa conveaza
am& i'agent, ii demand novez dei meacat,

duia cap comanda i tot aixe,
pea L' home, hatituatment tan coici.&3

comunicatiu, zoiz donava AzzpozteA
quazige zequez, com zi eztiguez

agzent, paeocupal. De coa d'uii, En
Pene veie com Leis man-o ze aetoacaven
com un ca am& ana puça a ia coa, 4
quan a ia /i entaaaen a i'autopizta,
apao/ild pea pegai --IL una uttada, dema-
nant • ii zi taotava

Ha/iz zaava.

6,3 mip gi4d cap a eii i En P/te
pogue iiegia una zdpiica aiz zEuz aii4.
"Si ei ploy, no em demaniz itzz pu-i".
Ame ia md azzenyaid cap ai -o do -a dei
zeiert de daaaeaa /eu ei zigne
intearlacinai d'"ezpeaa": ia md ogeata,
com pitjant cap avail.

PP, azta.ovizoa, En Pene veia i'aia-
.t.oia !itant-Lo am& eiz zeuz uiiz negaez

En Tiadauzi minava pea ia
/ineztaa, paovizionaiment ante ia gudadia
guixa.

-7ot aixe mob. eztaany -pen-id
En Pene, coneentad en ei tízOnz.i..6
que z'anava eApezz.int a mezuaa que
z'acoztaven a Ciutat, paovant d'en/iiaa
una vagada aitaa ei cameti dei zeu
cotx4c pelo Aizabs d'aguila que z'otiLiRn
aaa zuaae entae autocaaz caminoz.
I de tan conziaez que eztava, no amoiid
Leia qaatae in/oamacionz hagituaiz zogaa
La vita ve/Ja, tez muaadez, ia Seu

i'Mmudaina, ae/iex condicionat dei
zeu tAmpz de guia, moita d'anyz en-tena.

la a i'hotei i ana vegada ailot-
jatz, convide ai giopet de genviguda
-taaonjada pea a totz, ez ciaa, peaque
amg aqueiiz muzuimanz mai no ze zogia-
i En Pivte decicti enveztia tot ditei
i demand ai zeu agent aquello doz
zengoaz venien a compaa4 oixetez o
a veuae
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-(lee- ammegouz kiheaen tean. Avenc
-Helio, Miztea Ha/iz, Roquea zpea-

king.

- no voldaien veuae za /Otaica,
Paim.za?

-17.e.e4 ammegou4 kiheaen...

-Eztéi te, ezte2 é. Demì a iez
lou voz venda a aecollia. Duiz zatatez

que no tot ez cami eztO az/qi-
Aht I demanau a 'hotel que voz

»tepaain tozza de picnic i ./egudez,
iue aiird zaiz bi ha z' aigo dez dego-
!izzoz.

S'accmiod0 	 paati cap a ca zeva,
!.en conziaez pea la /ixaci6 que tenia
1 zet  aepaezentant Ha/iz, un home
ue Ariz ilavoaz zempaz havia eztat

de quaizevol coza zemtlant
una ..7.omanda que ez mogue4 a paop

'42.1% I una, aqui me'l tenia, tot
ricae_otat que elz zeuz "ammegouz" volien
ewt S'Avenc de usa Ooneda.

• 	 •	 •

que 	  Vaig a paepaaan
zez couse-o: totez, coada, pila,
tainxet, cantimploaa, /aamaciola, lupa..

-4 poc a pod! lo zoiz he dit que
dem6 havia do dun aqueztz peAzez a
veuitc z'avenc, peald no CJLeC que te
vulguin.

. Conzteanacie.

-Pe-pene mon pa/Le, jo zempae voz
pod ajadaa. Se en/iiaa-me en etz
ClAgAk/5 zi mo-o pendem, puc pazzaft pea
/oaatz mus pviitz, us LiAaA amt tazzet-
ja..,

-(Que xeaaa de guix aquezt homo-
net!) Ny zon Beanodet would iike to
join az tomoaaow, do you mind?

-No, lut my Piendz... Lizten,
R(quea, it i4 ven/ dangeaouz...

- 7uuauuuu...

- laz, una ha penia.iL, aquezt toai-
i0 l'han /et penjaa?

Senze amo/Jan el teie/on, En P.e4e

toanì a comunican-use amt l'hotel, pene
aquei-la vegada paalt2 amt el diaectoa,
compcny useu d'ezcola (pea aix6 duia
a-Lentz, ez ciaa).

Ezcolta, 	 aqueztz tae4
ciientz que voz he duit avui zón ana
mica paaticulaaz. M'agnadaaia /Jaen
quins andaaiveliz duen, zi zuaten,
quine i tele/onadez /an, zi azten vizitez
i iot aix0... No, no te vuli a/icaa
:Linz cap emtuil, tazta que usa tele/oniz-

el4dezconnecti -ou iinia diaecta
que elz /aci pazzaa pea usa centaaleta
que m'apunii ez tele/on4 que demanin..

.Vo, no cztic jugant a (loatade/oz, te
:tic clue no em pane-ixen gaiite citiztianz.
64 /a us,é. que zen moaoz, pene tu ja

Nolt te, a aeveuae i molt

-I guia

(Extaet del zeu Vitae "Ronda/PA peiz
eiz agaaden tianque4". Ed. Moll. 87)

-D'acoad, 	 d'acoad. 	 7ele/onaae
a z' agent, L az mateix temp4 miaane
zi puc aciaaia que pazzava, que
l'he iaotat com a aetginat acia.enc.

	  Pal./aus? 2Em voleu pozaa
amt za cama 707...? Pliztea Ha/iz?



Descripció de ES BALL: 15 
En aquest article només faré refe-

rência a una sola part de la festa:
El Ball.

La diversió maxima de la Festa
Major ho constituia Es Ball del dia
de Sant Jaume.

Quan a les acaballes ae l'any

1.982, un grup de gent ens decidirem

a treure un primer exemplar de la que
seria VeInats, en Pep Rubio hi va es-
criure un article titulat "Sa Festa
Major (Es Ball)", relacionat amb les
antigues festes de Sant Jaume.

Essent que ens trobam en visperes-
de les mateixes, reproduim integrament
el mencionat article.

SA FESTA MAJOR (ES BALL) 

Aquest article va dirigit als
joves que no han conegut la festa antiga

naturalment, a despertar els records
dels qui l'han viscuda, i està obert
a les rectificacions dels possibles
desbarats que hi puguin haver.

Introducció. 

Quan xerram de festa sempre ens
referim a qualque cosa especial dins
l'any, dins les feines normals del
camp o de la ciutat.

A Calvià dues de les tasques més
importants, econòmicament xerrant,
els nostres camps han estat, i encara
són, les del blat i les de les ametles.

Entre les dues fortes tasques
hi havia un descans de 2 setmanes a
1 mes de durada.

Apart de les devocions religio-
ses a cada sant particular a cada poble
s'ha de tenir en compte, sobre tot,
les necessitats econòmiques de cada
comunitat. Per aim') no és d'extranyar
que les festes patronals o festes majors
de molts de pobles de Mallorca es loca-
litzin entre Sant Joan i Sant Jaume
(Sant Pere, Sant Cristòfol, el Carme)
perquè els dies intermijos són de rela-
tiva calma entre les dues tasques agrA-
ries comentades abans. Aquest és el
cas de Calvi.

Els organitzadors de les festes
eren els 4 obrers, dirigits per l'Obrer
Major, que donava les ordres per comen-
çar la festa.

La gent, ben endiumenjada, anava
acudint a Sa Plaça, després d'haver
sopat i anaven ocupant les cadires
ue enrevoltaven el cadafal, per a gaudir
de la vetlada còmodament asseguts.
les cadires les duien cadascú la seva.
Els homes joves restaven drets a defora
del cercle o asseguts devora les seves
enamorades. Els homes veis donaven
una volta per la plaça, i se n'anaven
a beure un gelat. I el cadafal... enre-
voltat de garlandes de murta.

Les joves pubiles restaven a les
seves cases en espera d'esser les ele-
gides per encetar el ball.

Llavonces començava s'Encantament
dels balls. L'encarregat d'encantar era
el Saig (1). S'encantava la primera
dança. Era un honor per l'al.lota afavo-
rida el ballar Sa Primera, aixi mateix
com el ballar Sa Darrera. per tant
is pares i els enamorats pujaven fort
per aconseguir tenir l'honor de que
la seva protegida fora la sortada.

Una vegada acabat l'encantament,
s'Obrer Major donava una canya verda,
com senyal del dret adquirit, al qui
havia pujat més fort i donava les ordres
perquè la colla de xeremiers anAs a
ca l'al.lota sortada a cercar-la(2)I
sortien Ses Xeremies seguides de tot
l'estol de jovenotws. Quan arribaven
a la casa cridaven a l'al.lota que
tardava una mica en sortir de ca-seva
com volguent demostrar que no esperava
l'honor. I fins llavors havia estat
impacientment a darrera la finestra,
desitjant-ho con res en el món.

Aixi, l'al.lota amb tota la treca-
lada sortien cap a la plaça i anaven
fent sarau pel carrer.  
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* * *
DIA 26 DE JULIOL 

A les 11'30.
Activitats 	infantils .Carreres

dee joies.Premis. A la plaça de l'Ajunta
ment.

A les 18'00,.
Gran concurs de coques.

• 	 ■ Animau-vos i presentau la vostra.
Al Centre Social.

A les 19'00.
Actuació de POM DE PI.Festa infan-

til.Teatre i teresetes, amb l'obra
MICOMICONA

A les 20'00.
BASQUET.Entre 	 equips 	 locals.Als

campE de jocs de l'esglesia.
4 	

A les 22'00.
IL.LUSIONISME - VARIETES - BALLET
Tot aix6 presentat per la gran

artista MARGALUZ.
Entrega de trofeus i premis.

Després d'aquest gran espectacle,
FI DE FESTA AMB EL TRADICIONAL
CAST7LL DE FOCS ARTIFICIALS

ji
E

16 	 17
NA 25 DE JULIOL

Com cada any vos oferim el programa
de les Festes de Sant Jaume. A les 9'00.

Passacarres amb una colla de xeremiers.
A les 9'30.

Gran cursa ciclista amb corredors
locals. Davant Ca'n Garrit.

les 11'00.
Missa solemne.

A les 12'00.
ACtuaci6 de la BANDA DE MUSICA

DE CALVIA a la plaça de l'Ajuntament.
A les 16'00.

V RALLIE FANTASMA. L'horabaixa
més esperat de les festes.INGENI-EMOCIO-
INTRIGA-SORPRESA.Només 30 participants.
A les 18'30.

Finals dels campionats de truc
i dom:;.n6.A1 bar Esportiu.
A les 19'00.

Actw,ci6 de PUNT,COMA I ACCIO
amb l'obra: OUS DE SOMERA.
Aja plaça de l'ajuntament.
A les 20'30.
Actuació de la coral "MIQUEL TORTELL"
de Muro. Dirigida per D. Bartomeu Poquet
A l'Ecglesia.
A les 22'30.

411144111"4111 actuacions de SIS SOM i ALIORNA.
VI FESTA DE BALL DE BOT. Amb les

DIA 18 DE JULIOL 
A les 19'00.

Amollada de coets
senyera.

DJA 23 DE JULIOL 

A les :0'30.
Gran ginkama infantil.Concentraci6

a la plaça de l'Ajuntament.Equips dE qua
tre.Premis als tres primers classificats
A les 18'30.

Semifinals de futbol-sala.A les
escoles noves.II TORNEIG FESTES DE
SANT JAUME.

A les 20'00.
Amollada 	 de 	 coets.Passacarres

amb l'actuació de la Banda de Música
de Calvia.A la plaça de la Vila.A1
mate.i.x lloc,e1 pal ensabonat.

A les 22'30.
Teatre. XESC FORTEZA amb l'obra

"CA SES MONGES". Darrera l'Esglesia.

DIA 24 DE JULIOL 

A les 10'00.
Animació infantil amb el grup

RETALLS. Hi haurà una sorpresa pels
nins participants.

A les 17'30.
GRAN FINAL DE FUTBOL-SALA.
A les escoles noves.

A les 19'00.
En el Camp Municipal. d'Esports:

Presentació de tots els equips del
C.D. Calvià.

A les 22'30.
Verbena amb els conjunts:

JAVALOYAS
MACAO

LA GRANJA

XESC FORTEZA

CA SES MONGES

411011111100111111110110NOMPII.00

easallommisioismmo
maroolasi vrowisalowariwaii

mwassoweiftwo 
4
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A la plaça de l'Ajuntament.
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Quan arribaven a la plaça el pare
l'enamorat ja havien contractat els

serveis d'un bon ballador perquè encetAs
al ball amb l'elegida i la fes quedar
bé. L'endamA tothom del poble en xerra-
ria d'ella i per tant li havia de sortir
de 7o milor. S'Obrer Major (o el Saig)
donava l'ordre de començar als músics

tot s'encetava..,

Evolució de Es Ball fins avui: 

Els balls actuals solen esser
"verbenas" de música rockera, salsera,
pop,... sense una personalitat autòctona
com la tenien les antigues revetles.

Com varen acabar les ballades
antigues i com varen començar les "ver-
benes"?

Després
Segona que
de qualque
Batle(3).

de Sa Primera venia Sa
éra dedicada a la filla
autoritat, normalment el

Els primers culpables varen esser
els primers mitjans de comunicació
social, especialment la radio i el
cinema (4).

1 després Sa Tercera, que també
-?.ra encantada, pare) no arribaven tan
Amunt com a Sa Primera i a Sa Darrera.
rambé l'al.lota era menada a la plaça
amb xeremies i acompanyada de tots
As joves fadrins.

Tot seguit començava el ball per
tothom. Cada ball era igualment encan-

..at però no es pujava molt. El podien
)allar fins a tres parelles, que eren
i es que cabien damunt el cadafal, aixi

posaven d'acord dos o tres joves
pujaven fins guanyar el ball per

ells i les seves al.lotes. Els doblers
lue havien acordat eren donats al Saig.
. la música sonava. Ara un bolero,
Ira una cota, ara una mateixa, ara

copeo, .

Per a descansai, s Obrer Major
donava permis als músics per a poder
refrescar-se, i hb feien beguent aiguar-
dent o aigua fresca d'una el
lall

Fins que apuntava i auba 	 s'Obrer
Aajor decidia que arribava el moment
''encantar Sa Darrera.

La gent tornava posar gran atenció
L'encantament i tornava passar

!o mateix que amb Sa Primera. I per
molt tard que fos, l'al.lota sortada
esperava amb impaciència darrera sa
finestra, encara que sempre fes un
poc de comèdia que dormia. Els ulls
ben espolsats tenia! I amb aquesta
Darrera dança acabava el ball, les
xeremios o la música acompanyava
lota a ca-scva 	 --r honor de
la ballad -

Molt de b6 han fet els mitjans
de comunicació i també molt de mal.
Entre eis darrers, un ha estat la crea-
ció d'una cultura popular uniformit-
zada i el trencament de la gran diversi-
tat de cultures (elements culturals
diferents de poble a poble), que eren
mostra de la personalitat de cada lloc.
Avui per tot el món és igual.

Aquesta rAdio i aquest cinema
varen començar a fer promoció d'uns
ritmes i uns balls forans que varen
triomfar molt aviat entre noltros.
Pensau que una de les característiques
dels nous balls era que eren d'aferrat,
i per tant - els joves, afectats d'una
repressió sexual de segles, hi varen
anar de capoll sense pensar res més.

Per altra banda, es crearen noves
orquestres a imitació de les americanes
que mostraven a les pel.lícules i les
velles orquestres poc a poc anaren
incorporant els nous ritmes revolucio-
naris per a la nostra societat.

Així, a Es Ball ja no es ballaven
només els boleros, cotes, copeos, ma-
teixes... també de. tant en quant sona
ven un tango, un fox-trot, un pasodoble,
un vals, etc., fins que aquests ritmes
anaren substituint completament les

velles músiques mallorquines. Després
d'això és fàcil veure l'evolució fins
els nostres dies. Uns ritmes han anat
substituint als altres segons s'actuali-
tat. El cam' va esser his de llavonces
ençA per a totes les innovadions, sense

nue cap acabAs arrelant en P1 noble.
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Per a rematar-ho i a remolc del
primer turisme i dels primers hotels
que s'establiren a l'illa, va sorgir
la idea de convertir les nostres balla-
des populars e un espectacle pels turis-
tes. Ho varen materialitzar les AGRU-
PACIONS (Aires de Muntanya de Selva
fa més de 50 anys, que es dedica al
negoci), i varen començar a muntar
coreografies, llevant el que no fos
espectacular i afegint-hi coses noves.
Aquesta tarea desfiguradora del Ball
popular de Mallorca va esser continueda
i augmentada en temps franquistes pels
"Coros y danzas de la Sección Femenina"
i que ha arribat fins avui amb els
restes d'aquesta desapareguda institu-
ció franquista.

A partir del començament de les
agrupacions, el públic s'havia de limi-
tar a escoltar i mirar. A molts dels
espectadors les cames els hi fugien
de ganes de ballar, però;.. havien
de seure i fer mamballetes. Així, poc
a poc, les ganes de ballar espontAnia-
ment se reprimien o s'invertien en
els nous balls que no eren monopolitzats
per les agrupacions.

La situació actual: 

Avui hi ha un resorgiment del
que és nostre i entre altres coses
de les ballades de bot. Prop de 40
agrupacions a Malorca en fan testimoni,
al manco de les ganes de ballar de
bot. La gent com més balla "ball de
bot", més ganes en té.

En els pobles, a les festes patro-
nals, sempre hi ha una vetlada de "ball
de bot", ja sigui en pla espectacular
(tal com ho fan les agrupacions folklò-
riques), o bé en pla participatiu com
ho recolzen les noves agrupacions,
escoles i grups: una idea nova basada
en les velles tradicions del ball
mallorquí.

La primera passa cap al retorn
de la hallada autòctona estA donada:
es balla espontAniament sense vestits
d'altre temps i sense que els balls
estiguin montats prèviament, i és molta
gent a Mallorca la que ja balla d'aques-
ta manera.

Qui pot dir que l'evolució de
la societat mallorquina no tornarà
posar de moda tot l'antic cerimonial
de l'encantament de les antigues balla-
des?

Netes: 

(1).- Antigament l'operació de
s'Encantament era feta per S'Obrer
Major com assenyala l'Arxiduc Ll. Salva-
dor a la seva obra sobre les Balears.

(2).- Les cròniques més antigues
dels balls assenyalaven a s'Obrer Major
com encarregat de s'Encantament. Fa
50 anys era el Saig el qui encantava
els balls.

(3).- Fa uns 50 anys a Calvià
s'havia perdut el costum de dedicar
la segona dança a la filla del Batle.

(4).- La primera promoció a nivell
popular dels nous balls americans i
europeus la varen fer al saló de La
Protectora a on ensenyaven a ballar
els nous ritmes. Quaid' de Calvià hi
va anar a aprener-los i els va emportar
de cap al poble. La primera vegada
que es va ballar d'aferrat va produir
la reacció del rector, que va prohibir
baix amenaça d'excomunió dedicar-se
aquells balls immorals.

• • •

per a confeccionar aquest article
m'he bassat especialment en l'Obra
de l'Arxiduc Lluis Salvador de Habsburgo
i Lorena: "La Baleares descritas por
la palabra y el grabado", tom dedicat
a "Costumbres de los Mallorquines:
Artesanía y folklore", de la col.lecció
Archvos Tradicionales Populares, Barce-
lona, 1.981.

' També he consultat diversos llibres
escrits per altres turistes del segle
passat a la nostra Illa i m'ha cridat
molt l'atenció, per la minuciossitet
de la descripció de la festa, el llibre
de J. Cortada "Viaje a la Isla de
Malorca", imprès a la impremta Brusi
de Barcelona l'any 1.845.

També m'ha ajudat a corregir algu-
nes de les dades que hi expós D. Benet
SalvAa i Pallicer de Calvi.

Pep Rubio i Terrassa. 
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ENTREVISTA

Continuació de l'entrevista amb
Joan Costa Guijarro,encarregat de la
política turística de l'Ajuntamont
aquests darrers quatre anys.

Tots sabem les zones
,o importants que són, i lo important
que és Calvià dins el món del turisme,
però faltava, baix el seu punt de vista
unificar tot aix6 amb un nom que fos
in nom turístic. Jo lo únic que he
fet ha estat fer un poc de japonés,
després que ell m'ho va explicar, i
tractant-se de la personalitat que
es tractava, que de l'any 52 fins al
36 va ser propietari de l'agència Loewe

Colòmbia, el 57 fou cofundador de
COTAL organ informatiu de la Confedera-
A6 d'organitzacions Turistiques de
l'Amèrica llatina, en el 69 fou nomenat

de l'oficina de turisme d'Holanda,
NBC. Va promoure el turisme cap a Holan-
des de l'Amèrica llatina i d'Espanya
' Italia, amb oficines inaugurades
Lrnguany a Milan i a Madrid, organitzador

director de missions de vendes i
viatges educatius, cocrdinador de fires
com Fitur, de la que era Director de
Promoció, Quan ell me va dix que lo
seu - eri'A donar-li -1 nom if, r os t a

de Calvià, jo com Pressident de l'Asso-
ciació de Veins de Illetes, lo qual
em va donar la possibilitat de dir
algara cosa a l'Ajuntament, a D. Guillem
Payeres, ell va confirmar que quan
telefonava a Madrid, des de Calvià,
alla se pensaven que era un poble de
2.000 habitants, i per tant sense unes
necessitats tan grosses com ell suggeria
lo qual em va donar opció a dir que
no havieir donat importAncia a aquest
món del turisme on noltros destacam
d'una manera importantíssima. Tant
que com diu en Tito Llorente "Calvià
és el municipi turístic més important
del món". En Joan Pla també ho diu.
Però això es pot dir a nivell d'unitat,
ja que a nivell individual perdem força.
Aquest nom, , per tant no ven res sinó
que provoca vendes. Per6 com deia abans,
En Guillem Payeres va dir "només hi
ha una "pega" i és que Peguera no vol
ser Magalluf". I això era pel fet cons-
tat per je mateix, de que els hotelers
no es coneixien entre ells mateixos.
Jo pens que el tema no és que aquesta
zona sigui millor que l'altre sinó
que és diferent, i aquest fet, la varie-
tat que ofereix aquest terme provoca
vendes. Abans de les eleccions vaig
rebre la visita del Sr. Tarabini
em va demanar l'opinió sobre la zona
i jo vaig dir que el principal problema
que tenha eraaquesta falta de identitat
vaig dir que considerava que se li
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podia donar el nom de Costa de Calvià,
afegint l'eslogan "lo tiene todo".
Això va ser reflexe de la seva política,
inclús amb una oposició per part dd
Grup Centriste pel fet de que la idea
venia de la part Socialista, però jo
li vaig dir que lo important era accep-
tar la idea si aquesta era bona. A
partir d'aquí, d'una manera massive
se va procedir 'a elaborar unes accions
promocionals. Proves de que no ens
coneixien: moltes. Jo . tenc un bar,
i després de 6 anys de tenir-lo .me
vaig entémer que erem de CalviA. Avui
dia no m'extranyaria que molta gent
pensAs que Illetes és Palma, Cenas
de Gala en Palma en el Casino, i mil
proves més. Proves de que la idea era
possitiva: la més important el director
de IFTO, Alexander Passkes va dir que
esperava que aquest bateig no es limitAs
només al terme de Calvià, sinó que
es repetís a altres zones de Balears
i d'Espanya

Per donar un reforç grOfic a agues-
ta idea podem xerrar un poc de la Costa
"Azul". Tots sabem que és, i a qualsevol
que li demanAssim quants de km. té
aquesta Costa ens dirien que 200 o
250 km. En realitat només té 12 km
més que la Costa de Calvia. Això defi-
neix lo positiu que pot esser el donar
un nom a un Terme. A la Costa Azul
ténen el problema dels municipis, nol-
tros tenim el problema de zones. L'en-
senyança que he tret d'aquella Costa
és la segirent: "las viejas rivalidades
de los pueblos del golfo del Anapoule
han desaparecido porque saben que para
sobrevivir tienen que vender conjunta-
mente un país azul. Esto no quiere
decir que el territorio que va de Cannes
a Menton no esté diferenciado, sino
que las agencias de viaje venden el
paquete al completo." A noltros ens
passa igual. I quan un touroperador
té un prospecte de Costa de Calvià
sap que ofereix llocs de qualitat,
llocs de bullici, llocs per a la juven-
tut, etc., ja que la promoció que fa
l'Ajuntament no és una promoció de
llits o de restaurants, sine) que animam
a la gent a que pugui venir a un terme
amb atractius importants, naturals,
cassino, ports esportius, camps de
golf, etc. que ens faci interessants.

Parlam ara un poquet del nom. Quan
anam a fires lo primer que crida Paten-
ció dels visitants és CALVIA. Ens dema-
nen qué és Calvià? i noltros tenim
opció a explicar el que representa
turísticament xerrant, perquè ells
sí que coneixen Illetes, Palma Nova,
etz. per() no coneixen el sentit d'unitat
I en relació amb aim), no sé si és
per la promoció de les, fires, o no
sé perquè, per() tots sabem que CalviA
poble ha vist una afluència de turistes
grossa" al mercat dels dilluns, els
bars veuen els seus guanys augmentats.
Tot aix6 estA influenciat en que el
nom CALVIA es vegi reflexat a les fires.
D'aquesta manera, per exemple, a travers
dels posters que duim a les fires podem
ref lexar la importància monumental
de l'església de Calvià, ja que duim
aquests cartells a totes les fires.

Quant a la destrucció dels monoli-
to jo consider que va ser un fet molt
irrespectuós i voldria pensar que va
ser un accident. Jo vull aclarir que
no vull imposar cap nom, per() com a
responsable de l'àrea de Turisme he
de fer una promoció i si el me deixassin
posar a la Catedral de Paris, no ho
pensaria dues vegades. Li posaria.
Crec que no se perjudicava el poble
perquè se reforçava el nom de CALVIA.
Pitjor seria que es posAs la Costa
lei Almendro o la Costa del Algarrobo.
Per altra banda, amb el meu zel per
a la promoció turística, en un viatje
a Montecarlo amb el Foment de Turisme
vaig posar el nostres posters alià
3n vaig poder i fins i tot ens cridAren
Patenció per haver-lo posat a una
paret d'una laca un poc . ecpecial. De
totes maneres vull fer constar que

jo sempre he tengut una positura de

diàleg i quan en Carlos Alabern em
va demanar que retiras el monolito,

consta a l'acta del Plenari que jo
em vaig tornar oferir al diàleg com
sempre ho he fet, i respectaria la



opinió de la majoria, sense voler impo-
sar la meya. No ens va donar opció
ja que va passar el que va passar i
no era una manera correcte de fer les
coses.

REVISTA VEÏNATS: jo vull deixar clar
que noltros no ho varem tomar, tal
com se'ns va acusar de principi. Noltros
varem posr una pancarta per damunt
I també yarem pintar les lletres. I
no varem fer res més. I també volem
dir que cndemnam la destrucció que
es va fer. Ho diguérem en el seu moment
i ara ho repetim. Per altra banda vull
dir que noltros no estavem en desacord
en que se instal.las el monolito i
no varem dir, per tant, res fins que
no es varen posar les lletres.Noltros
entenem que el nom Costa de Calviá
és una qeestió de tipus comercial,
per tant voldríem que es definis molt
bé com a nom comercial per evitar con-
fussions i demanam si no hagués estat
millor posar a totes les zones l'anagra-
ma comercial del sol ponent amb les
lletres Costa de Calvià, tal com surt
a les camisetes, juntament amb el nom
de la zona.

JOAN COS7A: Si consider que és comercial
però la venda se fa a travers d'un
nom comercial, pen!) és un nom que a
part de la seva comercialitat destaca
el mot CALVIA. A les fires, destac
una altra vegada que lo primPr que
ens demanen és qué és Calvià?, i aixi
ja podem parlar de la Mare, ja que
de les fines tothon ja les coneix.
Exemples de la confussió per axemple.
qletes-Palma de Mallorca en tenc cara-
mulls com pots ,,eure. A Les compdhyles
hote;-res els interef,s- ,endre el seu

2

anagrama. A l'Ajuntament li interessa
vendre tot el terme. Un exemple grafic
és el del Cuba Libre, que fa vendre
Rom Bacardi i Coca Cola, però el nom
del conjunt és Cuba Libre. A part el
nom COSTA DE ... ja té més de cent
anys d'història amb la Costa Azul.
Postericrment n'han sortit moltes més
per les Costes espanyoles.

REVISTA VEÏNATS: De totes maneres crec
que hauriem de deixar més clar la dife-
rència entre la part històrica i la
part comercial.

JOAN COSTA: Jo crec que la història
s'escriu cada dia. Mai he pretès anular
a ningú. I la nostra història des de
fa trenta anys és la història del món
del turisme. Ademés aquest nom dona
identitat, unitat, fa vendre i reforça
el nom històric. A part s'ha cercat
una expressió que té més de cent anys
d'història. Consider, en suma que això
no fa mal a la histc5ria sempre que
s'empri en el seu moment apropiat.

REVISTA VEÏNATS: Crec que aquesta feina
és una llarga tasca de 8 anys, i que
ja dóna els seus fruits, i per tant
no se pot tirar a dins la mar, sinó
que s'ha de continuar, perà centrat
en el tema del monolito, jo crec que
per ell mateix ja es representatiu
d'el Terme de Calvià, per tant crec
que si s'hagués posat l'anagrama comer-
cial, o centrat al poble només posar
Calvia, no hi hagués hagut més problemes
i no haguéssim deixat de tenir l'element
unificador i identificador en forma
dels propis monolitos.

JOAN COSTA: Jo crec que els monolitos
tenen tres funcions: identificació
del terme, promoció del terme i senya-
lització. Bé idó, amb l'anagrama comer-
cial Sc perd alguna d'aquestes funcions,
ja que és important que de dins un
cotxe, d'un cop dull puguis veure el
missatge i amb l'anagrama tendriem
aquest problema: el de senyalització.
Per .aitrE banda record que jo som un
home del turisme i que, com responsable
de promocionar aquest terme , si pogués
posaria el T-.m Costa de CE:lvia .fins
i to dins l'Hotel. Loewe de Montecrlo
:om ia ho he fet,



REVISTA VEÏNATS: Bé, el problema és
4ue noltros som especialistes en altres
temes a part del turisme i estam, per
tant, mós sensibilitzats amb altres
problemes, que veim amb més profunditat.
Vaqui sorgeixen les visions contraposa-
les i l'enfrontament consequent.

JOAN COSTA: Bé a la fi d'aquesta entre-
vista jo vull donar les gracies a VeY-
lats per haver-me donat la oportunitat
i'expressar tot això que antecedeix.

REVISTA VEÏNATS: Noltros, des d'aquestes
pagines volem reconèixer la. teva feina
de 8 anys, la qual ha significat una
cosa molt important: La modernització
del concepte del. Mercat Turístic de

i en aquest aspecte creim que
ha de tenir continuitat.

JOAN COSTA: Voldria afegir que també
he treballat en la millora de la imatge
del terme, embellint amb palmeres,
lluitant perquè s'eliminas molta brutor
valles publicitàries, protestant contra
la falta d'integració de certs edificis
dins l'entorn, com el Palau Municipal
d'Esports,...

Gracies Joan per tot.

Gracies a voltros.

Pep Rubio i Terrasa

Calvià, primer de juny de 1.987.
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COMUNIC47 PER A LA PRENSA TORANA 

Ei pa.i/sat diumenge dia 29 dp Ma40

enz VO/WIn neunin a ALA() tA,e43 gnup's

de gatede exi, ia .Revetia d'Aigaza,

i'Ezcoia rip Batez de, Bunyoia L Aine,s
Soieenicz,pen aLxL zeguin un pnimen
contacie que e's va Lenin a Salen cana

a analitzan ei gall de g_ot,i pen aitna .

pant .,?a. NOS7RA TOLKLORICA de Sdteen.

EL cop-facie ei va inician gadciP
a leA a/iniiatis deiz gnup,3,41 pen

ait/w pant a ia coi.laonaci6 /eta
ame_ ia Mo4taa.

44.x,!1,i'intencie) pnimeaa zempne

ha elat donan a entendne que eL gnup's
no tan zol's han de AA tateadez,i anan

ve-aLo de pagii3,zino aga/an conzciincia
de qui ia nozina CUITURA POPULAR

I 7RALICIONAL,enmancada zogne toi am&
elo cançon.

Aid aquezi piantejament ez va

començan a analitzan el penqui ze

a/icat din-o el gnup de gate de tot

pen pant detz mateixoz componen-Lo

gnup.5 aoisitents,donant-ise duez ne.spozte
paou ani/icade.s,la pnimena pen eJsplai,i

La oe7ona pen Le-o gane-o L i'inteAléz
cana c ia necupanació L coneixement

de ia noistAa cuituaa popuian,de cencaa
Lez noztne4 annel,4. ia nozina .identitat
com a doLee,pantint concnetament del

tail de Lai, de Le-o zevez mdzique.,3

cançcnz.
B/LCADS ESPEC74CLE I BALLADES POLPULARS 

Aquezi. punt pen ia aeva pnotlematica
entnoncada dinz elo mateixoz gnupz,va
ten.. un anaizi ezpeciai,donant • a

eniPrdne que ana pen ana com a gaup,3

cal /aa Le-o due's co.3e6,empen0 ,sempne
aga/ant conzciincia dei qui z'efsie
/int,ca/m a aconiseguin ia digni/icaciió

dei toil en to.tz eiz azpectez,mtizica,vez

tuan,cançonz L puntefatz,i zogne toi

¡Z/SA conze.ients d'aga/an ei compnomiz

que z'ha de menezten pen pant de ia

gent çue eAtima ei gaii.
D'aquezia manena,cal pnonuacian-

ise a /avon de	 duez coeA,fitenqu

cnein que tani un com i'aitne divuiga

ció,zempize que eA /aci ame„ ia digmadt

nece,sisdrula.
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NSPOS74 DE Les INS7I7UCIONS 

4qui com ez pot imaginaa,ia co.inci-
Wncia d'opinionz va ézzeft agzoiuta
pea pgal deiz taez gaupz.Una coza eztd
ciaac,que ie inztitucionz de iezIÝJe
no cequen ia dignilicacid dei gaii
de to;:t.. com a punt integaant de ia noztaa
cuitbaa popuiaa,tan zoiz ze ciaa
que ei gaii,ia mdzica . i ia cana popttiaa
exizieix com un /et "74ic",zenze temiA
ciawt zeu entaoncament dinz ia noztaa
Aeatitat com a paie que zom,i que
com a .inAtitucionz hauaien de paotegia
L ai mateix temp- mpuizaa.

Pen tct aix6 ez va dia an NO Aotund
ai 7,7.S7IV4LS CONCURSOS,a on tan zoiz
ez ceaca ia competici6 d'una /eina
que z'e4t0 lent d-tinz ei no/tae loikioae.
Pen aitae paat tamgé pen -iam que ni
ei gaii de tot,n,11 ei gaii d'aitaez
nai%oz pot Z./L motiu d'un concuaz,zi
C).e.A,E tot paatin de ia gazze que ia

cuiLtaa popuiaa de cala paiz no ez
oot /ta competitiva.

Un NO 1RO7UND, a Lez taogadez maz-
zive de gaii de got,que eA /an loaa
le toi zentit Livuigatitijzón tan zoiz
una drmoztaacie) en ceata mida competiti-
va,i gen entaoncada dinz ia /ezta
popuiaa,a on tan zoiz ez /a patent
e'ezpeait agaupacionizta mai enléz.

Pea tot aixé demanam méz paogaamez
livuigatiuz de ia noztaa cuituaa popuiaa

taaeicionai,tan a ia 7V, com a iez
Add,:oz,no ez pot aceptaA que ia noztaa
mdzica o ei noztae gaii zuati tan zoiz
un -o mcmeniz pen acagaa d'ompiia un
deleminat paogaama,cai clonait peu a
una p.-.ogaamacié pao/unda L anaiitzadoaa
dei qué éz aaa ei gaii de got,iez can con

mtliquez popuiaìzo. 41xL i tot ia paemza
ha d'otaia ezpaiz a ia temdlica que
enz paeocupa,zog/te tot ia paemza de

utot,eztd ciaa que ia Paemza Aftana
méz zenzigie ai tema.

Caeim que éz impoatantLizzim que
t.otz e.to noztaez 4juntamentz,com a
Inztitucionz que zón,agein tona nota
de toi ei que /inz aaa hem di./Lem
de Aemaacaa que com a gaupz,caAa a
La manca de zugvencionz que tenim,aquezt
no éz ei caz de Muao,hem d'admetae
Le-s condiciono que ert's p6zen eiz noztaez
4juniameniz ca/ta a 4.7
vtincLpL havien c1-11 que ia noztaa cuitu-

AU popuiaa ha de meneztea dIgaiiiroció,i
eiz 4 iaz van pea. acittni.

Si ze mo -o /a caz,i noilitoz no
pendem i'ezpeaança,zeguiaem /ent /eina,o
aquezta Va é.6P.4 ia da/vie/ta conciuzi0
que ez va taeu/te,éz necezzafti zeguift
/ent aeceaca,zeguia i'inveztigaci4i
ai mateix Lempo hem de gaiiaa L cantaa,
d'aquezta maneaa aga/a/tem méz conzcien-
cia dei que tenim entae manz,i zead
i'hofto d'exigia ai noistize's cap-3

pea aitaa pa4t,hem de tenia cia-a
de no catiAz din-o ia autina,dinz i'e4tan-
dwulzaci6 dei.o.notite,3 , 4a_eiziole lez A(m

cançonz,hi ha /eina pea. /ea,i
docidiaem tenia gane-o de /en-ne, pen
aix6,i'impoaidncia d'aqueztez taogalez
do gaupz,avui /often Bungoia,Pluao
Sditea,eztam ogeatz a totz,peAquié caeim
que éz un punt de paatida caaa ai /utua
de ia no,stiza cuttuAa popuiaA L taadicio-
nai.

Pr_imave/ta 7987
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Com Lira pioma caigué i'hoacdaixa
en aqueii aacó fuJi i al temp's /ciaca
de L' (LM caient dei daaaea dia de
lutioi.L'aaena ei pe d'aqueii
ccm dc.ixat ai iieuae,a ia mandaoa
hoaa •aadaneaa L que ae/iiava  

ogiidat a ia g.cm'sa de piatja.La
maa /eia pc2.4e 4o.eae ia piata/oama
piatejada com ei*voaaviu d'un ganivet.
OLt ,e1 uii4,adaeçaiA /a an egon pea
ei pes dei cap vea-s ia peaiiongació
/eta dit dei gaaç iguaiment aendit
com tct ei

Cap. permament,cap hi'stdaia /eien
iioc di 'seu cap.eaa i'etiu.Ei zagia
goudia. com déu mana.

4ntoni Tu'stea 

SO_CQRRLSME 	
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SOCORRIW 

L'ESTIU

4 ia maa a ia piatja: 

Si estam molt de temps al
sol, poden apareixer:

- Cremadures de Primer grau. No
és molt greu però si molest perquè
fa picor. Posarem una crema o aigua
amb vinagre que ens calmaran el mal.

- Insolació. Quê ens produirà:
- mal de cap.
- ois-vómits.
- respiració lenta.
- febre alta.

vértig.
- rampa.
- convulsions.
- Ordua de coneixement.

Comn actuar en cas d'insolació?:

- posar a la persona afec-
tada a l'ombra.

- draps ferds al front.
- si té molta febre, donar-

li un bany no molt llarg.
- masatges a cames i braços.
- beure liquids freds (no

alcohòlics).
- menjar poc.
- aspirina (si té molt de

mal de cap).
- trasllat al metge si no

millora.

No s'han de banyar fins dues hores
i mitja o tres després d'haver menjat
perquè por produir una debilitat general
i tenir un TALL DE DIGESTIO.



Devora les rogues i a aigües pro-
fundes hi ha peixos que ens poden pro-
duir mals com:

- el peix aranya (picades
molt perilloses).

- grumers (picor molesta).
- erisons de mar (picades

amb pues que queden dedins).

Les actuacions que hi ha que pren-
dre enfront d'aquests fets són:

-• Les molèsties del grumer
es calmen amb aigua i vinagre o amoniac.

- En cas d'un erisó, treure
sa pua si no és molt dificil, en cas
contrari anar posant iode.

- Per una picada d'aranya
és millor anar al metge.

4 ia maniunqa: 

- A part de la insolació i de
i'eutema solar, es dona amb freqüència
el "cop de calor". Passa quan es fa
un esforç prolongat a alta temperatura.
Els simptomes són:

- pell calenta i seca.
- color vermellós i blavós.
- febre alta.
- confusió.
- transtorns de conducta.

La manera com hem d'actuar és-
a seguent:

- bany d'aigua freda.
- friccions de la pell.
- donar per beure aigua amb

sal i carbonat. (1 litre d'aigua +
1 cullerada de sal + 1 de carbonat).

En cas de que es continui amb
l'esforç, augmenta la sudoració i apa-
reixen les rampes. Si a tot això
afagim l'altura, la presió atmosfèrica
és menor i menys oxigen, a unes altures
determinades 	 apareixeran 	 dificultats
respiratòries.
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- Picadures:

- Abella: posarem aigua freda.
- Vespa: posarem aigua freda

amb amoniac.
- Escorpí: Treure el fibló.

Posar-li gel (dona consol), curar sa
ferida.

- Paparra: hi ha diverses
opinions: tallar-la, acostar-li calor,
acostar-li éter. Es necessari rentar
sa ferida i posar iode o mecromina.

Si es té mal de cap, o febre, és ne
cessari anar al metge per si es fa
precis tractar amb antibiòtics.

Iniox.icacion.6 

Són trastorns digestius molt fre--
quents durant l'estiu. Els gérmens
del grup de la "salmonel.la" són, en
la majoria de casos, els causants
d'aquestes intoxicacions. La toxina
contamina la carn, pastissos, gelats,
etc., és a dir, tot allô que es menja
cruu. La cocció destreix la salmonella.

Simptomes:

- dolors abdominals.
- vòmits.
- diarrea.
- febre.

El perill als nins és la possible
deshidratació per tanta pèrdua de li-
quids. Sera necessari tresalladar-los
a un centre metge.

Actuació:

- Aigua d'arròs.
- Beure molts de liquids.

les verdures per menjar crues,
eran rentades amb aigua amb unes gotes
de lleixiu.

No beureu aigua de la que no cone-
gueu la procedència. en tot 'cas la
bullireu.

Quan fagem mahonesa, per precau-
ció rentarem la closca de l'ou amb
aigua i unes gotes de lleixiu.

R. Guerrero 
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A VV
a vila

antra iota la faros

Aquest mes continua el comentari
sobre la novel.la "Mr. Witt en el Cantón
de R.J. Sender,amb aproximacions histó-
riques a l'èpoCá.

Como he adeiantado, en ei ye/tan° de
1873, ezalia an movimiento independen-
tizta	 cantonaWAovinciaz,ciudadez
y puegioz (zogAe todo en ia /'tanja
Medite4Anea) ze p/tociaman independien-
tez y ent/te eioz deztaca/tú ei cantión
de MuAcia, con zu capitai en CaAtagena
y con doz Lideitz indizcutigiez,ei
vLonaÆLo gene/tai ContAeAaz y ei PAag-
mati-ildeA popuiizta Antonio gdivez
(Antone;le).

747/taz ia zutievación que ze pAodu_
dei 12 de luiio de 1873, ei podeA miiitaA
Lo deten1aAia ei gaai.Conlite/taz y ei
poiitico "Antonete".

Con ia hueAta muAciana como AP..Z.e2Va
aiimeaticia,ia mayo4 gaze navai ezpafioia
inciaidoz - u-i a/tzenaiez y gota,Antonete
y ContAeitaz pozeen en eztoz momento -i ,
zino mayoA,al meno -4 iguai podeA miiita4
que ia Repúgiica.

PI en ./S-t.Oh momento ze r..leua c atacaA a
cantón e intenta diaiogaA-,p/tetendiendo
con guenaz mane/az au/gait con ia zugie-
vación,io único que coi-igue ei): ei
aizamiento de Loi cantonez de Valen-
cia,	 Núiaga,Seviiia,Cúdiz,Cazteiión,
Aviia,Saiamanca,Bayién,Andújait,eic.
yque CaAtagena coda vez mú -3 44ete
pAepaite a ia /iota y ejéAcito pana
La Lucha enaAgoiando como enzeaa una
gandeAa Aoja (tuAca) teaida en zu tota-
iidad po4 ia zang/ze de Loi) pAime4o5
heitidoz de ia zutievación.

DezgoAdado y negúndoze a toman medidaz
de /ueAza Pi i flartgaii dimitió ei 18
de juiio de 1873, ei nuevo pAezidente
zeizei D.Nicoiúz Saimeitón ei que,apoyodo
pout el ej&tcito Aeztagiece ia piteca/Lia
unidod nacionai mediante ia gaze ini-
ciai de AkioAnaA en paute ia dizcipiina
ai zeno dei ejéAcito.NomgAa mando
con caAizma, paAa Levante ai 9. Pavia
y pana Andalucia a MaAtinez Campoz.

PAOTL-t0 can-Lone-i) caen uno a ano
tAaz ia acción dizuazoAia dei ejéAcito
(no hugo en/Aentamientoz miiitaAez
de impoAtancia).Sóio ei Cantón de CaAta-
gena ze wi4liste acoodiiiodo pou
tonete a zangAe y /uego hazta eneito
dei 74 (hechoz Aeiatadoz magiztAaimen-
te pou Sende4 en ia novela que da pie
a eztaz Une-ai)).
Ei gotie/tno de Saime/tón no zólo ze
encuent/ta con ei p/togiema de ia nu-
maatina /Leziztenc.ila de CaAtagena, - ia
III gue/tAa CaAiizta eztaiia,z.iendo
Lai -ou viAuiencia que ei gene/tai can-
Lita Doiutega4ay conquizia Ezteiia
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en donde ei pnetendiente Canio4 VII
e4tatiecenó 4u COR.Le (con ei con4iguien-
te apanato tunocnótico e inc1u4o una
academia pana miiitane4 caniizta4).
La nevoiución canii4ta 4e exiionde
hacia Va4congadaz y Navannu, aunque
ia4 gnande4 ciudade4 4e mantienen /ieiez
ai Ootie/Lno.
Tnente u todo4 e4to4 gnavez pnotiema4
ei ejéncito pne4iona ai gotienno de
Oodnid pana que ne4togiezca en pieno
ia-o Ondenanza4 Mi1itane4 e inciu4o
La pena de muente.Ei honezto D.Nicoid4
4e niega en notundo a /inman nada que
zignaique MUCA.te pana 4u4 compatniota4
y dimite.

Ei 8 de 4eptiemtne de 7873 ,4oge ai
poden D.Emiiio Cazteian, ei cuai e4ta-
tiece La-5 ondenanza4 mi1itane4
ca4 y 4u4pende ia -a 4ezione4 de ia -a
Contez hazta ei 2 de eneno do 1874,deja
en ei aine ia Conztitución y 4e inicia
an peniodo que ha 4ido denominodo p02
LUZ hi1oniodone4 de "dictoduna neputiica
na".
Ei ejéncito acdga con iodo-a Lo -a
de cantonaii4o a excepción rie. Carz.ta-
gena que ne4i4te inneductitiemente.4i
mimo tiempo ia-a ¿'topa-a gutennamenta-
iez 4u/nen un muy dun° nevo /nente
a Lao canii4ta4 en Montejunna.Ei zitio
de Cantagena -se endunece en diciemtne
y ei mi4mo Cazteian en ia-o
que han neanudodo ia -o Ae.,34lone en ene4o,
maidice pdtlicamente a Cantagena pon
mantenen en pie de guenna ai ejincito
gatennamentai .y agotan La's ne4envaz
de u4 anzenaie4, impidiendo con todo
eiio no poden acatan con ia nevueita

coda vo7 m64 podeno4a en ei
nonte.
7naz ezte di4cuazo de Ca/Ste-ea/Z., ei
3 de eneizo de 1874 ei g. Pavia (C.
Çenenai le Oadnid), ocupa Lo -o punto4
ciave4 de ia viiia e innumpe en ia-o
Conte exigiendo ia dimizión dei 9o-
tieizno.Aiguno,3 diputado4 4e aeteian
peno de noda -o-Leve, ia4 co/tiez 'se de4com-
ponen y hay una deztandoda genenai
que ni Cazteian en ei e4cado de onodo-
ne4 puede evitan.Con 4u pnonunciamiento
Pavia ha acatado pnócticamente coK ia
I Repiltiica.
7/-taz ei pnonunciamiento Pavia no toma
ei poden peno tampoco nodie 4e opone
u 4u pnonunciamiento.Ei ejéncito -se
ocupo de acatan can ei Pevantamiento

de Cantagena.Se necnudece ei zitio
y taa4 e4taiian ei poivonin de ia ciudod
ei 11.01.74 Cantagena 4e /Linde, mien-
i-ACL/3 Antonete,Contaenaz y 2.000 inneduc-
titie4 huyen en ia /nagata Numancia
hacia Onan penzeguido4 indtiimente
pon ia /iota gugennamentai.
7na4 ei pnonunciamiento, Seanano a -sume
ei podon,entnando en ei "Peniodo Ducar
de ia nepdtiica, intentand en vano
acatan con ei /uego Caniizta coda vez
mó4 agnavado, inciu4o (lad/lid 'Vega
a eziaA 'amena7oda.Plie2litaA tanto y
/nente a ia equivoca 4ituación que
4igni/icata ei gotienno dei genenai
Sennano, C1nova4 dei Ca-otiiio comenzó

4 a agiutinan a ampiio4 4ecionez en tonno
a ia /iguna dei joven pnincipe 44/on4o.
Plientna4 C6nova4 cena dentno y /uena
de -et& muititud de Ciutz Nonernquico4,
que pnetenden cnean un amtiente /avo-
natie a ia ne4taunaci3n tontónica,
en Ezparla ei ejéncito 4e decanta /avo-
natiemente hacia ezta opción y ei 27'
de diciemtne de 1874 ei pneztigiozo
g. Oantinez Campo-a 4e neteia en Sagunto
u -Aaron de ia cu-ia ai/on4ina ei 29
de diciemtne pnociama a Ri/onzo XII
Rey de E4parla, pnonto iiueven miie4
de adhe4ione4.Ei pnimen miniztno Saga4-
ta deLi_ene. a Cánova -s y Lo tna4ioda
con gitan tacto ai Ç.Civii de Madnid
de-ode donde Cdnova4 tamtién comenzand
a necitin adhe4ione4 y mue4tnaz de
apoyo pon doquien.Sennano y Saga/la,
ante e4ta zitu'ación, deciden aceptan'
ei hecho g no iuchan.C6nova4 de-ode
ei mi4mo 9otie4no Civil teiegnaga
a Ai/onzo XII y Le /eiicita,, pidiéndoie
que 4e inaziode a Ezparia.Ei 30 de diciem
&Le do 1874,Cdnova4 cena un Oini4tenio-
Regencia que &Leiria de pnepanan ia
Llegada dei Rey.E/ectivamente ei 9
de entino ae 1-875 A4on4o de4emtancand
en Banceiona y ei 14 de ene no mismo
entaand en Oadnid, /lendo necitido
como Rey.
Como vemo4, ia Reztaunación en ia /iguna
de rii/on4o XII ez un hecho.7odo nue4tno
neiato zucedió en tan 4dio 8 año-o,
-sin dada 8 excitante4 e intene4ante4
arloz dignos de ia Ri4tonia de e4te
Pa-Ls.
Ezpeno que e4ta4 iinea4 4invan pana
tenen una vi4ión máz ciaaa, 4i4temdtica
y iineai de e4te peniodo de ia hiztonia
de 6-apaña.

7oni 4guaneie4 Çancia.
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Cada dijous, un nou títol
de venda a quioscs i llibreries 7111110 ILL-J

ts básica per la nostra cultura O

És la Biblioteca Bàsica de Mallorca que ara t'ofereix el
Consell Insular. Són 25 obres que posen a l'abast de
tothom el més representatiu de la literatura i cultura fetes a
Mallorca.
Una col.lecció única i molt económica que no pot mancar a
ca teva.
Ramon Llull, "Libre d'Amic e Amat"; Gabriel Maura,

"Aigoforts"; Miguel Costa i Llobera, "Tradicions i
Fantasies" i molts més autors mallorquins componen amb
les seves obres més representatives aquesta Biblioteca tan
essencial per conèixer la nostra cultura, les nostres arrels i
tradicions. Una Biblioteca que per la nostra cultura, is

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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TRIS EQUITS,
CAILTIANIERS
TERCERA DIVISIÓ!!

ESPORTS 

La crônica d'aquest mes és sumament
breu, però d'obligada referència a
la gesta del Santa Ponça i el Cade
de Peguera, ambdós recentment ascendits
a la categoria de Tercera Divisió,
el darrer d'aquests equips culminant
les aspiracions d'una série de tempora-
des a les quais sempre es trpbava en
el grup que lluitava per a assolir
la superior categoria, i el primer,
el S. Ponça, que ha continuat aquesta,
sembla que imparable, marxa que l'ha
duit a ascendir cada any des de que
va començar, sense restar més que una
sola temporada a la mateixa categoria.

No ens podem oblidar del C. D.
Calvià, el qual malgerat haver tengut
un començament i bona part de la passada
liga totalment nefast, en un formidable
final de temporada a aconseguit fugir
del descens per mèrits propis.

Es perem que un d'aquests tres
equips ens representi la temporada
vinent dins la Segona divisió B.

HISTÒRIA °
CURIOSITATS HISTORIQUES 

L'any 1.359, d'un cens que es
eia d'homes d'armes arreu de l'illa,
a Calvià teniem aquests. Fixau-vos
en els llinatges i compravau quins
de vosaltres sou descendents d'aquestes
persones:

Bernat FAbregues
Joan Buadella.
Pere Pons.
Jaume Sala.
Pere Corp.
Guillem Doms.
Miguel Ferrer.
Pere Doms.
Berenguer Buadella.
Bernat Capmany.
Bernat Basset.
Domingo Ribast.
Rubert Gremala.
Francesc Tauler.
Pere Nicolau.
Simó Piera.
Pere Tort.
Bernat Colomines.
Joan Trui.

En aquells temps el Batle era
Jaume Sala.

Dragpsde %Nb*
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Davant la forta polèmica i els malentesos surgits amb relaCió al tema

de les monges,una comissió de l'Associació de veIns va anar a parlar

amb aquestes perque mos diguesin les motivacions reals que feien que de-

ixassin el poble. Aixó ens varen dir:

- Se'n van perquè no hi ha noves vocacions i estan tancant altres

convents a altres pobles.

- No parteixen per una questió económica.

- Estan molt satisfetes de l'Ajuntament i del poble de Calvià.

- Els en sap molt de greu la manera com s'han desenvolupat les coses

ja que s'han dit coses que no eren certes.

- El poble seguirà rebent els mateixos serveis d'elles que els que

tenia abans i en cas d'urgència les podran trobar al convent d'Es CapddlIa

L'Associació lamenta que s'hagin produIt uns fets tan desagradables

en relació a un tema que s'hauria d'haver condta per la via pacifica

i dialógant i que mai l'havien d'haver convertir en questi6  política.

LA JUNTA DIRECTIVA DE L' AA.VV.

Ante la fuerte polémica y los malos entendidos surgidos en relación

con el tema de la monjas,una comisión de la Asociación de vecinos,fue

a hablar con las monjas para que nos dijesen las motivaciones reales

que les hacían dejar el pueblo.Esto nos dijeron:

- Se van porque no hay nuevas vocaciones y están cerrando otros

conventos en otros pueblos.

- No se van por una cuestión económica.

- Estan muy satisfechas del Ayuntamiento y dei pueblo de Calvià.

- Lamentan la forma como se han desarrollado las cosas,ya que se

han dicho cosas que RO eran ciertas.

- El pueblo seguirá recibiendo de ellas los mismos servicios que

tenia hasta ahora y en caso de-urgencia las podrán encontrar en el conven-

to de Es Capdellà.

La Asociación lamenta que se hayan producido unos hechos tan desagradables

en relación a un tema que se tendría que haber conducido por la via pacifi

ca y dialogante y que nunca lo tenían que haber convertido en cuestión

política.

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AA.VV, 



CAJA DE BALEARES 
"SA NOSTRA"

SALA DE CULTURA DE
"SA NOSTRA"

icidn C7e6.J.

. 9Ygnice/6(

(Q_Azzinai y aoc4one.J1

f/e/ /S al ,?/7- 	19S7.

-Xmaretarifia.. <gift AV a /r■J	 4>a.i.

HORAS DE VISITA:
Laborables: De 19'30 a 21'30 h.
Festivos: Dell al y de 19'30 a 22h.



kevista intokmattua 	 euPtuka

1.Cossis, 2.Ribells, 3.Gerres, 4.011es

5.Greixoneres, 6.Escudelles, 7.Alfàbies, 8.Plats.

pkeu: 50 pto. 	to 52 ,setembtte,87
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Amb motiu de l'assumpte de les

monges i després, arrel de les festes
de Sait Jaume, que, per cert, han om-
plert el poble cada vespre, hi ha hagut
una contestació d'un grup de joves,
que ja pensavem que havien deixat d'e-
xistir per a la vida pública del nostre
poble.

L'equip de sent que dóna suport
a la Ravista Veimats, és el mateix
que integra la Junta Directiva de l'As-
sociació, i és el mateix que any darrera
any, des de fa 5 anys organitza les
festes de Sant Jaume i d'altres coses
(Festles del Desembarc, durant uns anys,
Sant Antoni, etz.), i aquest servei
al Pole i al Terme l'ha vengut fent
any darrera any no per afany de protago-
nisme, sinó perquè no hi havia cap
altra grup de gent que ens volgués
prendre el "relevo". Ara bé noltres
aguantavem, però ningú ens llevava
el cansament que duiem a damunt i que
ens anava cremant a poc a poc.

La generació de joves posterior
a nosaltres, joves que es troben entre
els 20 i els 25 anys, fins ara no havia
dit ni piu, i això que abans de que
anAssin a fer el servici militar era
gent que se movia. I de sobte s'han
despert del seu letarg d'anys i han
decidit començar a fer coses pel poble.
Esperem que no sigui una envestida
de cavall i arribada d'ase!

Han començat amb el tema de les
monges, han anat a replegar firmes
perque es facin les voreres netes,
han criticat les festes de Sant Jaume,
perquè no els han agradat (noltres
creim que hi ha hagut molta gent que
si ha disfrutat d'aquestes festes,
i ho demostra lo que hem dit abans:las
gentada que hi ha hagut) i han acabat
demarant entrar a dirigir la Associació
"La Vila". El nostre grup no s'ha oposat
a la seva entrada en escena i en una
propera Assemblea lis entregaran les
riendes de l'Associació (esperem que
no sigui una envestida de cavall...).

Noltros seguirem fent feina pel
poble i pel terme mitjançant la nostra
Revista VEYNATS i a aquest grup de
joves els encoratjam en la nova tasca
que han emprès, els hi desitjam que
tenguin èxit i que el poble els ho
reconegui. I voldriem que les forces
no se perdessin per les bardisses i
els dos grups empenyessim en el mateix
sentit, cadascú a la seva manera perA
fent feina pel poble que és lo impor-
tant.

De totes maneres a noltros ens
fa por que aquests joves siguin manejats
per les obscures conveniències d'algun
obscur politic del nostre Ajuntament...



REVISTA VEÏNATS 

P.M. 111.983

Han Col.laborat: 

Comte Crapula.
Pep Rubio.
Pere Morey.
Julián Vicens.
Joan Rubio.
Biela Quetglas.
L. Muntaner.
Antoni Fuster.
Pere de Sa Cullera.
Carme López.
Jaume Bover.
Amics Raiguer.
P.J. Canyelles.
Josep Suarez.

Maquines:

Muntatge:

Maria Duran ,
Miguel Herrera.
Pep Rubio.
Carme López.

Xisca Esteve.
Carme López.

Coordinadors:

Miguel Herrera.
Pep Rubio.
Joan Vidal.

• 	 Els articles recollits a la
Revista VeInats expressen únicament
l'opinió dels seus autors i ells
en són els únics responsables.

DENT:MIA 

Des d'aquestes pAgines la Revista
VEYNATS vol denunciar un fet greu per
a la nostra agricultura.

Com tcts sabeu l'Ajuntament tenia
el projecte de dur les aigues depurades
de la costa fins a l'interior, lo qual
donaria un valor incalculable a la
nostra agricultura. Pere) quan el projec-
te es va posar en marxa, uns senyors,
pagesos de la costa, amb una positura
totalment insolidaria varen posar un
pleit que va demostrar que les aigues
depurades no eren propietat de l'Ajunta-
ment. De llavonces ença aquestes aigues
se tuden i se vessen dins la mar, una
vegada depurades. No serveixen per
a ningú.

Per tant, demanam des d'aqui que
l'Ajuntament prengui les armes legals
necessaries per dur-nos aquestes aigues
depurades cap a l'interior.

També demanam a l'Associació de
Veina "LA VILA" que faci una replegada
de firmes dels agricultors en el mateix
sentit.

L'AIGUA DEPURADA PER A L'AGRICULTU-
RA DE CALVIA!

REVISTA VEÏNATS

PA NADER

Can Porxet
major,3 	 calvià
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4PLa Comissió de Govern de l'Ajuntament,
i les Comissions informatives han quedat
constituYdes, en el plenari del dia
31 de juliol del 87, amb els vots favo-
rables dels regidors del PSOE, UM,
CDS, G.P. i en contra de 3 regidors
d'AP (un d'ells es va abstenir) i el
representant de U.C. La Comissió de
Govern esté constituida pel Batle,
i els següents regidors: Margarita
NAjera(primera tinent de batle),Antoni
Pallicer (2on. tinent de batle) ambdós
del PSOE, i Rafel de Lacy (CDS), Josep
Ferrer (UM) i Juan Carlos Jiménez(PSOE).

111 La Comissió d'Hisenda estaré presidida
pel Batle Francesc Obrador, i vicepresi-
dent Na Margarita Najera.

411 La Comisió d'Acció Territorial(urba-
nisme, vies i obres i serveis urbans)
esté presidida per Na Margarita NAjera,
i el vicepresident Rafel de Lacyt

• La Comissió de Foment i Benestar
social (sanitat, consum, serveis socials
educació, cultura, joventut, esports,
turisme) presidida per N'Antoni Pallicer
i el vicepresident és En Francesc Mulet.

411La Comissió d'Interior esté presidida!
per En Josep Ferrer i el seu vicepresi-
dent és en Juan Carlos Jiménez.

104N SIWI4
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• Es crearen delegacions de districte,
responsables de les relacions amb els
ciutadans, i supervisió de serveis,
instal.lacions i inversions municipals.
Són els seus responsables: José Miguel
Torrens, delegat d'Illetes, Ca's Català
Portals Nous i Costa de'N Blanes; Miguel
Cristóbal Arranz, delegat de Palma
Nova, Magalluf, Cala Vinyes, Sol de
Mallorca, Sa Porrassa i Son Ferrer.
José Lor&en, delegat de El Toro, Santa
Ponça, Galatzó, Costa de la Calma.
Juan Carlos Jiménez delegat de Peguera,i
Cala Fornells. Manel SuArez delegat
de Es CapdellA. Francesc Mulet, delegat
de Calvià.

41Els membres, representants de l'Ajun-
tament, membres del Patronat Municipal
de Guarderies són En Manuel SuArez,
Miguel Cristóbal i José Lorden. Els
representants en les CAixes d'estalvi
són Na Margarita NAjera i N'Antoni
Pallicer.

411En aquest plenari se va dur la propos-
ta de suscriure contractes amb el Banc
de CRèclit Local per a poder fer leg
obres de l'Ajuntament nou, la xerxit
d'aiLues pluvials de Peguera, l'amplia-
ció del cementen i de Calvià, l'adquisi-
ció ce contenedors, camions i altres
inst. -uments per a la netetja del munici-
pi. Aquesta proposta va comptar amb
els vots seguents: Unió Calvianera
i Gente del Pueblo varen votar que
no, e] PSOE , el CDS i UM varen votar
a favcr i AP se va abstenir.

OL'Ajuntament va clausurar cinc bars
durant dos dies per tenir música forta
a partir de les 12 del vespre. Aquests
bars estan 3 a Magalluf, un a Sa Torre-
nova i un a Santa Ponça.



•CalviA és un dels municipis inclosos
dins la campanya d'erradicació de la
processionAria. ES MOLT IMPORTANT LA
COL.LABORACIO CIUTADANA PER LLEVAR
AQUEST MAL DELS PINS. Aquells que ten-
guin pins amb processionAria poden
passar per el magatzem de Ses Quartera-
des per recollir les trampes per caçar
els mascles de la processionAria,. i
ho han de fer a la major brevetat possi-
ble.

• La Comunitat Europea ha atorgat la
BANDERA BLAVA D'EUROPA a les platges
de TORA(PEGUERA) i SANTA PONçA, a sol-
licitut de l'Ajuntament. Aquesta bandera
és el símbol de màxima qualitat dins
la Comunitat Europea. Aquest guardó
coincideix amb la campanya per a la
protecció del mediambient per part
de l'Ajuntament.

NOVA PUBLICACIO EN EL TERME 

Des de mitjan Agost comptam amb
una nova publicació pel Terme de CalviA.
El seu nom és El Quid, i està dirigida
per e] periodista i escriptor Joan
Pla. La seva periodicitat serà setmanal.
Noltros des d'aquestes pAgines ii donam
la benvinguda, però, ja que s'autoinclou
dins la Premsa Forana volem recordar
que aquesta Premsa recomana treballar
sobre la normalització lingüística.
Aix6 ho deim perquè aquesta normalitza-
ció és completament absent del primer
número de la nova revista, a no ser
que entenguin normalització del castellà
Per tant, amics del Quid, normalitzau-
vos i així no ens sentirem tan tots

sols, dins el món de les publicacions
calvianeres (11evat d'alguns honrosos

casos).

RADIO CALVIA 
• La telefónica invertirà més de mi
milions de pessetes en potenciar 1
planta telefónica de Calvià. Entr
altres coses se crearà una centra
a Es CapdellA, s'ampliará les línie
de la central de Calvià. Igualment
hi haurà noves centrals a El Toro,
Magalluf, Son Ferrer, i s'ampliar .

les centrals de Peguera, Santa Ponça,
Portals, ademés de la de Calvià.

• A finals del mes d'Octubre se cele
brará a la Llotja de Ciutat la I Setman.
DEL LLIBRE EN CATALÃ ,serà una fir
temática que posarA a ,l'abast del públi
quasi tota la producció editorial e
CatalA.Es una fira organitzada pel Grem
de Llibreters de Mallorca amb el supor
d'IFEBAL.

Des de les passades eleccions,
els ciutadans d'aquest Terme hem estat
molt millor informats de les activitats
que desenvolupen els nostres polítics
grAcies a Rádio Calvià.

Darrerament hem pogut sentir,
ncara que en diferit, les retransmis-
sions dels plenaris, amb totes les
discussions que a ells han tengut lloc.

Pensam que aquesta és una eina
fonamental per conèixer exactament
quina és l'actuació dels nostres poli-
tics enfront dels temes municipals,
i saber encara millor com es resolen
els conflictes i es troben els temes
puntuals.

Esperem que ben prest els poguem
sentir en directe.

Mentrestant, vos recordam, encara
que sigueu molt pocs els qui no ho
sabeu, que RAdio Calvià emet al 105.6
de la FM., cada dia des de les 8 del mati
a les 8de l'horabaixa.



(I) Premi
del Mes

Vagi aquest mes el nostro premi
per al Consell Insular de Mallorca,
per electoralista en el grau més alt,
perquè abans de les eleccions va comen-
gar les obres de adregar la carretera
del Coll des Cucons i ara ja ens dóna
la impress ió que no les acabarà fins
d'aquí quatre anys que hi tornara haver
eleccions.

El
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Semblava que faltaven hores al dia
per pcder fer les obres d'una tirada,
venu maquinotes per aqui i per alla
remoEuent pedres i terra i destruint
pins garriga, i després de les elec-
cions... s'han pres la cosa amb més
tranquil.litat: no n'han fotut res
més. I així està: tot enlaire, ara
no tenim ni sa vella, ni sa nova en
condicions. Males llengues diuen que
d'aqtesta manera la gent va més a poc
a poc i que més val aixi, no hi haurE'
tant d'accidents... I després recordaren
aquella vella carretera, més adaptadE
a l'entorn, més ajustada al paisatge,
una carretera que molts hem trobat
bella, dins la lletjor de l'asfalt.

Per cErt, dins la política d(

mediambient de l'Ajuntament, hi figura
fer netetjar la carretera de les pinta-
des pre-electorals, o és competència
del CIM?

EL COMTE CRAPULA TORNA DE VACANCES 

Sembla que el Gabinet de Premsa
dóna suport a una campanya publicitaria
que podria dir lo següent:

Com que Calvià és Amèrica,
on tot es un negoci, i tot es ven i
es compra (a més s'hi ha d'instal.lar
un poblat de l'Oest America), ide, per
un preu mòdic es podrà veure la sortida
del sol des de la Caleta que dóna a
Ponent i la posta del sol des de Portals'
Vells, que dóna a Llevant, tot mitjangarf
un enginyós sistema posat al servei
de la promoció turística del terme.
Es mantén en gran secret el funcionament
del dit sistema.
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AVV
la vila

intro tots la tans amid     

A RADIO CALVIA    

Fent-me portaveu del que pensa to
un sector de CalviA vulls fer arribar
al responsable de la Radio Calvià que
és necessAri i urgent que aquesta s'obri
encara més cap al poble i que realment
sigui una radio municipal que a part
de mentenir-nos més més informats alL
calvianers sobre els assumptes de lE
Casa de la Vila i d'altres per l'estil
sigui realment un instrument de comunica-
ció ENTRE els calvianers,que s'obri
realment la radio a tot tipus d'associa-
cions de veTns,culturals,esportives,E
les escoles, a les revistes del terme...                            

a part de a tots els col.laboradors
que ens puguin aportar coses a Calvià.

Creim que fins ara aim') no s'hE
aconseguit i ja és hora de que se defines
qui la rAdio com una rAdio realment
pel poblet que la gent que hi treballi
com a professional o els col.laboradors
amb programes sobre temes del municipi,
realment el coneguin perquê,senyors,se'n1
sent cada una que el que sembla és qu
ens estan prenguent el 01.

Que sigui una ràdio amena i deverti
da i sobretot espontAnia,perquè
nostra radio volem que sigui diferen
a una radio professional,perquè agues
no és el seu objectiu,volem la rAdi
per
els calvianers que per aix,5 li donan
suport tant econòmic com a moral,i que
ja que tenim aquest recurs que agrai
a ne'ls qui l'han fet possible,li vole
i li hem de treure tota la seva riquesa
de posibilitats i que ens és igual si
no és tan perfecta mentres sigui realment
dels CALVIANERS    

Ara que a la fi s'estA detectant
dins Calvià un moviment del jovent
deciait a intervenir i actuar dins
la vida del nostre poble, vull dirigir-
los aquestes unies per encoratjar-
los dins aquesta tasca que semblen
disposats a enllestir i afirmar-los
el meu convenciment de que les coses
de Calvià els hem d'arreglar nosaltres
mateixos, perquè només aixi pujarem
la categoria del nostre poble, i els
nuclis veins ens miraran cercant apren-
dre alguna cosa.

Només vull recomanar-vos que no
vos deixeu dur per enganys o falsos
"salvapAtries" que vos confonguin i
vos fagin desistir del vostre propòsit,

oferir-vos, públicament, el nostre
recolçament i ajuda per poder continuar
envant. Anim!

Manuel SuArez i Salvà.      

CARME LOPEZ I ANTICH             
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Opinió 
PARLANT DEL GABINET DE PREMSA 

Del cap del Gabinet de Premsa
de l'Ajuntament podria criticar moltes
coses, pen') avui vull incidir només
ea la seva miopia professional.

Estam cansats de llegir en les
seves editorials arguments que aconse-
llen la seriositat. En un article seu
dedicat a la rAdio, i en paraules dedi-
cades "al mogollón" dels col.laboradórs
ens feia saber que RAdio CalviA no
era una jugueta i que les coses slviall
de fer en sério, i no pels quatre amics.
En un article en el que vArem col.labo-
rar un col.lectiu de mestres del terme
sobre educació mediambiental i que
forma part d'una publicació de l'Ajunta-
ment dedicada al Medi Ambient i que
ja vorem quan surtirà a llum noltros
el grup de mestres que vArem fer l'arti-
cle abans esmentat vArem dibuixar un
mapa per esser inclòs al nostre article
i en aquest mapa assenyalavem els llocs
més destruïts de la nostra costa amb
bombes, com a signes convencionals
I la Cap del Gabinet de Premsa ens
va dir que aquell mapa no podia anar
dins la publicació perquè no era seriós.

I ara Ilegint el llibre "Calvi,
del verde al azul" dels autors Gina
Gardas, i Sebastià Verd, amb fotos
den Torelló, editat pel nostre Ajunta-
ment, sota la direcció de la Senyora
Cap del Gabinet de Premsa, que per
cert, a lo dit al darrer número sobre
aquest llibre hem d'afegir que el trobam
bastant ben documentat, però, arribant

a la pdgina 123, quan parlen de Cala
Fornells trobam una errada de "bulto"
indigne de la seriositat del llibret,

sobretot, .de la seriositat de la
Senyora Cap del Gabinet de Premsa,
que, en teoria hauria d'haver repassat
aquest llibret amb lupa, si tenim en
compte que els seus destinataris són
els veins del Terme de Calvià, i ademés
el que es tracta és de divulgar un
coneixement més profund del Terme.
La frase diu "Todas las guias turísticas
recomiendan la puesta de sol vista
desde este lugar". No fa falta, ni
tan sols que aneu a comprovar que Cala
Fornells mira a Llevant, basta amb
mirar qualsevol mapa mitjanament seriós
per veure-ho, pen!), apart, hem consultat
guieE turístiques i només hem trobat
la errada en el fullet informatiu "Costa
de Calvi, Naturaleza y sol de Mallorca"

sobretot, en el llibret CalviA y

su término, atenció: edició de 1982,
sota el manament del Bathe Francesc
Font, on l'autor del dit llibret, que
per cer t no sabem qui és, ja que el
seu nom no figura per enlloc, el citat
autor, com deiem va molt més enllA
en la cescripció de Cala Fornells,
ja que diu: "Situado mirando a Poniente,
sus prestas de sol son en ocasiones,
inolvidables." Aquesta frase, i aquest
llibre semblen ser inspiradors de totes
les ei rades successives que acaben
en el :libret que ara estam comentant.

Pep Rubio i Terrasa
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S'AVENC DE SA MONEDA (continuació)

per Pere Morey Servera

Al seLdemA a les nou, un Pere
Roquer de front arruat i un Bernat
Roquer excitadissim arribaren a l'hotel.

El senyor Hafiz duia un ull de
vellut, i semblava més retgirat que
un cuc.

En Pere havia parlat amb el Direc-
tor i sabia que:

a) No havien sortit de les cambres.

b) Havien fet una telefonada molt llarga
amb Qom, la ciutat santa dels xiItes.

HaNien sopat tots tres a la cambra
le l'aiatola, la 711, car les tres
anaven seguides.

I la cosa més estranya: devers
l'hora en que En Pere havia telefonat,
una cambrera havia sentit crits i remor
de mobles a la cambra 707, com si es
barallassin.

Estava ben clar qui havia perdut
el "match".

Pujaren tots al cotxe i li estre-
nyeren cap a Sa Costa d'En Blanes,
després de recollir el majoral de Bendi-
nat i el seu ca, per assegurar-se que
trobarien l'avenc. Per una banda, En
Bernadet estava ofès pel fet que descon-
fiassin de la seva habilitat com a
guia, però per una altra estava ben
content que hi anAs Mestre Arnau, el
seu idol camperol.

.:=Y124/1,1e712e

veil, i que l'aiatola no perdia de
vista, sense fer gens de cas a l'esplèn-
did paisatge que tenien a l'esquerra:
la badia de Ciutat que s'obria com
un ventall de blau i verd i argent
tremoladis. Cabrera i ses companyones
tenien quelcom de cetacis endormissats,
allà a l'entrellum.

El vent s'havia passat el mati
fregant el sàtil blau, fins a deixar-
lo ben lluent i amb la color viva i
neta, a força de polir-lo amb els borra-
llons de llana dels niguls, que ara
suraven per aqui i per allà, relliscant
silenciosament, airosos com velers
i blancs com cignes, una flota fadada
cercant debades un port, quasi al nivell
dels expedicionaris, mentre les seves
ombres formaven arxipèlags de llum
i ombra, clapant la mar en una impossi-
ble geografia de caps, badies, estrets,
puntes, entrants, penínsules, illots...
"Uf! Quina sort, no haver d'estudiar
aquesta geografia..." pensà En Bernadet.
I ara, que havia acabat aquella tasca,
i deixat ben lluenta la plata de la
mar, el vent, que pel que es veu s'havia
aixecat amb el dia feiner, estava espol-
sant els pins i garrovers, llevant-
los la fullaca morta i composant-la
en caramulls.

I la barreja de flaires que els
oferia li havia sortit d'allò més reei-
xit: reina i estepa negra a parts iguals
un bon raig de terra humida, i el tot

La furgoneta s'enfilava com un
moix, per amunt i per amunt, fins que
arribaren davant les barreres del cami
forestal. En Bernadet calculà amb la
brúixola la posició del sol a les tres
de l'horabaixa, a fi que son pare deixis
el cotxe allà on estarial'ombra del pi
(pan tornassin de l'eixida. Si tornaven.

Es posaren en camí: Firdausi amb
tots els paquets del menjar i un maleti
negre de cuiro, d'aspecte molt, molt
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adornat amb una sospita de romani.

De tots ells, sols en Bernadet
gorgtejava preguntes a dreta i esquerra,
provant de fer-se amic del senyor Hafiz,
l'únic que parlava castellà; però avui
l'home anava capficat i mújol. Així
mateix, son pare li féu part d'allò que
pensava que hauria succeYt a Teheran:
Hafiz degué mostrar el text a qualque
especialista en farsi medieval, i pel
que es veu devia tractar-se d'un desco-
briment molt important, perquè havien
enviat un aiatola, potser un expert
en arqueologia, i amb Firdausi en pla
de goril.la per si calia donar-se a
entendre de qualque manera distinta
a les paraules xampurrades pel pobre
senyor Hafiz, que es veia aficat dins
aquen embull sense fer-ne comptes.

- què vol dir aquest nom de Firdausi?

- Firdausi, gran poeta siglo XI. Escri-
bir "Libro de reyes": batallas, historia
grandes guerreros. -li explicà Hafiz,
mirant-se de coa d'ull l'interessat.

- I ell en té com a pinta, de militar
o guerrer. ¿Que és militar o policia
secret?

- No saber. El venir con aiatola.

- què posava aquell escrit que mon
pare vos va enviar a Teheran?

- No saber. Sólo saber aiatola Shitani.

Aquest seguia boca closa, els
ulls negres i lluents fixats davant
seu, la capa bruna volatejant pesadament
darrera darrera, la qual cosa, afegint-
hi el nas aguilenc i el turbant blanc,
li acabava de donar un aire de voltor
cercant la seva presa del dia.

- I què vos va passar a s'ull?

- Ummm... Tener accidente cuando hablar
por teléfono.

En Bernadet no acabava de compren-
dre com era possible posar-se un ull
a la funerala tlefonant, peró aquella
estona que va estar a contestar li
féu pensar que darrera l'"Ummm" s'hi
amagava una mena.

I no arava gens errat.

Darrera un revolt, veren de sobte
un drac grandiós, d'esquena poderosa
roja i grisa, acotat com per saltar
en qualsevol moment, la coa llarga
i crestada, el cap alt i vigilant la
vall de Calvi, amb el poble escampat
com un esquitx de calç, i al mig, les
torres de l'esglêsia amb els seus cascs
als qials just manca el plomall per
acabar de semblar del tot dos soldats
d'opereta.

Marges de pinars foscs i sorruts
ocupaven els turons, i per la planura
onejava la pobra terra de conradis
pàl.lida i roja a clapes, com les mans
d'una dona pagesa oferint, incorreguda,
un dinar humil.

"Heus aqui tot el que tenc. La
terra és seca i argilosa, i els núvols,
avars de pluja. Les ovelles antigues
dels atrons tenen eixutes les mamelles
de les fonts. Heus aqui tot el que
tenc: quatre metles, un poc de pa.
I potser un quern de figues per deixar-
vos la boca dólça".

- Jas, ja se veu Galatzó. Es es puig
que més m'agrada, pareix talment un
drac!

-I què hi ha dins aquesta maleta?

- No saber. Cosas aiatola.

(Ext:7eta del seu llibre "Ronda-
lles pels qui els agraden blanques",
de col.lecció Illes D'Or.Palma .1987



        

- 12,                   

E                        

Es costumbre en esta localidad
una tarde de las Feistas Populares
celebrar el Homenaje a la Vejez. Este
año como anteriores ha estado presidido
por las autoridades: Resaltando la
del Alcalde del Calvià, Sr. Obrador,
por dcs motivos, una por ser la máxima
autoridad, y otra por ser quien, con
Guillermo el apreciado Gerente de "Sa
Nostra" los que pagan la factura de
tan hermoso y humanitario acto. El
Sr. Obrador, con su palabra fácil,
elogió y recalcó la labor y comporta-
miento realizado durante el tiempo
que hemos permanecido en activo. Que
por ser ejemplar debe servirnos de
lección donde aprender de vosotros
los que ahora ocupamos vuestros puestos
y otras generaciones venideras. Este
año la fiesta ha sido diferente de
los otros. Se ha suprimido el sobre
a cambio de helado y ensaimadas. No,
yo diria que se ha hecho porque la
fiesta resultase más lucida, más bri-
llante. El sobre aunque lo que llev
vaba dentro fuese muy apreciado y calase
hondo, su imagen es peregrina, nada
vistosa ni llamativa como es la silueta
apetitosa y emotiva, que ofrecen una
mesas preparadas para tomar helado
y ensaimadas al lado de una pista donde
se oye música y está bailando un parado.
También bailaron jóvenes del pueblo,
que fueron muy aplaudidos, como lo
fuercn los demás actos por toda la
gente que llenaba la plaza. Una atención
más clue debemos agradecer a la dirección
es por el acertado regalo de una "pulse-
ra antireumática" fabricada por Fabisa,
en CapdellA, por el buen gusto que
ofrece y el estado psicológico que
despierta.

Cuando la tarde, que había sido
templada, clara ,y soleada, tocaba a
su fin perdiéndose el sol por el hori-
zonte la fiesta seguía los mismos pasos.
Feliz por todo lo acontecido, pero
un poco preocupado, pensando en el
año que viene al repetirlo, si algún

compalierc estará ausente para aplaudir-
la, como ha hecho este año.

Cuan.:o no había transcurrido quince
dias, del que con una fiesta fueron
homenageados los ancianos de Capdelli
vuelven con ilusión y entusiasmo a
celebrar otra fiesta."Conmemorar el
primer aniversario del Club".Este cen-
tro maravilloso, que nos brinda y per-
mite reunirnos varios dias a la sema-
na,entre nosotros, escapar del ocio,
con charlas,juegos y otros pasatiempos,
como si fuesemos niflos.Convocar asam-
bleas, para discutir cuando y en donde
hacer otra excursión.Modo que nos pro-
porciona pasar un día bien,fabuloso;
conocer estos bellos lugares encan-
tadores que tiene Mallorca y saciar
nuestro apetito en un restaurante de
fama.Nuestra situación en estas alturas
es irreversible pero mientras sigue
siendo tolerante en nuestras iniciati-
vas,hemos de procurar pasarlo bien
y aprovechar al máximo todos los momen-
tos buenos; agradables que nos trai-
gan felicidad; de lo contrario lo ten-
dremos menos.

Si,e 1.ectivamente,e1 primero de
Agosto a las ocho,con una cena a base
de carne,celebramos el primer aniversa-
rio del club.Teníamos que hacerlo.Lo
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queremos mucho;y aunque no fuese así,son
cosas tradicionales. !Qué éxito! !Un
éxito grande,clamoroso! No podía ser
menos.Porque todo el pueblo partici-
pó en dar una mano donde hacia falta
para que así fuese.Una cosa preocupaba
al principio;preparar el menú para
ciento veinte personas.Pero esto se
volvió fácil y operativo,cuando dos
famosos cocineros,un carnicero y el
propietario de la panadería Bujosa,ofre-
ció el horno para la cocción de las
palanganas-,que militan en nuestras
filas,voluntariamente se pusieron de
acuerdo para llevar a cabo la operación.
Estos cuatro hombres se merecen un
aplamso,por ser los que han llevado
el mayor peso de la cuestión.Fueron
bastantes las mujeres que también se
distinguieron en preparar las mesas,para
que nada faltase, y servirnos en las
mesas .E1 alcalde de CalviA,con otras
autoridades ,compartieron con nosotros
la velada.A1 saludarnos,nos dijo que
le gustaba nuestra actuación,que si
seguíamos unidos podríamos lograr muchas
cosas.

Convencidos de que todo había
salido bien,y satisfechos por lo aconte-
cido,nos despedimos,pensando que el
afio que viene repetiremos la conmemora-
ción.

JULIAN VICENS 

Dropode y IreneWe
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CONCERTS A LA GESPA 

Com ja vàrem comunicar a passats
números, durant aquest estiu s'estan
ealitzant una série de concerts de
música clàssica, totalment gratuits,
al Golf de Ponent 'pagats per l'Ajunta-
ment.

Fins ara es pot dir que una nitja
de 200 a 300 persones han asistit a
cada un d'ells.

Pels qui encara no ho sapigueu,
vos direm que es procuren fer en nits
de lluna plena, que l'entrada és lliure
i que només és necessari dur-hi una
tovallola per asseurer-vos damunt la
gespa. Tots ells comencen a les 11
de la nit.

Ara ja només en queden tres
36n aquests:

- 29 d'Agost: Tafelmusik.
- 6 de Setembre: Orqueta de Cambra

iel Conservatori.
- 19 de Setembre: Encara per con-

Eirmar, peró suposam que vendrA l'Or-
tuesta Simfònica Pedrassí.

juguetes etial
ti• Pala, 16
Ifel. 67 01 90

Calla • Ilballorce
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de pins i cap edifici en tot l'entorn.

Té un agradable bon record del
Sen BLelet Canals,si,aquell homenet
que venia cacavets a davant Ca'n Garrit
els cr_es de festa.A part d'aixó, com
era anic de la familia,els acompanyava,
als cinc germans,en les excursions
a Camp de Mar.

L'infantesa d'aquesta dona es
va passar entre l'escola i aprendre
a brodar a ca les monges.

El joc dels nins,mascles,reia,era
preferit també per les nines.Després
els exclusius de nines:casso,cromos(amb
el llibre de "Grado"),a cartons de
capses de mistos.

Amb les seves amigues de tota
la vida "Ses de sa Central",va interpre-
tar una comédia,quan tenia 13 o 14
anys,que es deia "La Santa Pagesa",
que era la representació de la vida
de la Beata,representada per Na Margali-
da Canyelles.L'argument,contat aviat,és  

- 4   

No hi na hagut cap ni una de les
xerrades que anassin dirigides perquè
una persona en concret,una sola,la
llegls,aquesta tampoc,peró si té una
intenció perquè arribi amb les més
grosses de les nostres salutacions
on creim no ha viatjat mai cap de les
anteriors edicions, ai Canada, a En
Joan Vich,més concretament.

La xerrada la feim amb la seva
germana,Na Paula de Ca'n Vich.Una dona
persona de bon carActer, sumament oberta
i molt amable,encara que pels que no
la coneixen sembli seca i distant.'

De joveneta va viure amb els seus
padrins per part de pare.E1 padri,un
home autoritari,diu que amb una mirada,
Na Paula,l'entenia, i quan la renyava
fora pel que fos,la feia tremolar.La
seva neta,e1 recorda cantant a les
bisties quan bartia.I que quan llaurava
feia el solc ben dret i ben llarg,a
Son Punta.

Com qualsevol nineta,ajudava als
seus padrins en les labors del camp,perà
no so:.ament en el que normalment fa
una nina de 10 o 12 anys,sinó,batia
les ametlles amb canya i era la preferi-
da del padri per anar darrera l'arada
sembrant les faves,perqué tenia un
bon pols en la frequéncia de tirar
les faves a la distância justa. Per()
Na Paula recorda amb "cariño" aquest
temps,encara dels esforços físics en
les feines del camp,l'imatge d'una
nineta amb el paner passat pel brag
i llançant les faves al solc,li fa
somr:_ure amb la mirada llunyana.

El seu pare,e1 Sen Joan Vich,comer-
ciant,tenia carros per traginar marés
de les pedreres.També una botiga a
Ca'n 1 , ich on Na Paula i germans despatxa
ven.

Mirant un poc més lluny a travers
dels ulls de Na Paula veim Camp de
Mar,amb la gent arremolinada a un foc
on s'est coguent l'arrós,com a culmina-
ció d'un dia de festa i sol.De Santa
Ponça,la possessió,on la seva germana

hi va Estar uns anys,veim la sortida
dels parells cap a la tasca,i quan
els cavalls estan cansats i suosos,amb
tota] llibertat prenen un bany a la
platja,compartint-la amb els seus pare-

ller i poca gent més,d'entre els molts

to4,6

el que expliquen unes collidores quan
la Beata anava a collir,que els angelets
l'ajndaven a omplir el parner,un altre
grup de collidores estaven ballant
mateixes,copeos i jotes,n'hi havia
una Na Pinçana,(representada per Na
Francisca des Xalet)que tenia novio
i l'aryorava i feia un "solo" molt
maco.Quan acabaven de collir sortia
Mallorca (representada per Na Paula)
vestAa de pagesa "a cuerpo" amb els
cord)ncillos i el gipó ben estret i
reci:ava aquesta poesia:

Som Mallorca l'encaatada terra
çue Deu fe sorgir lluminosa i perfumada
de la nar enmirallada
de bell escambell de sa fira.
La serra de l'harmonia

de l'aurritme i del cel blau
on fila la xeremia una dolça melodia
ressó de la meva pau.
Jo tenc un palau de fades
que l'aigua m'ha encisellat
de llargues endomassades
de co:umnes tornejades i degotis irisat
i un ramtell de seda blanca
pels nous ametllers teixit,
ramells de flors tota blanca,
cada nivern i mai hi manca,
sobre el vert del meu vestit.

Molt gelosa de mon glória
remenbrada és mon encant
I per eterna memória
en el llibre de l'história
vaig ués gestes anotant.
I per aixó neix un dia,
molts de segles han passat,
un deis noms hi escrivia,
lliri blau de pagesia,-amb perfum de
santetat
el nom d'una tendre nina
que mida sa claror,
a la Serra Valldemossina
i ara és Santa Catalina,
la meva glória major.

Després l'obra acabava i tot eren
aplaudiments.Per completar els cartell
ens resta el director:L'amo de Sa Cen-
tral i el músic Mestre Pedro es Maquinis
ta.'

Per vssar d'atloteta a dona van
mitj ançar 4 anys.Als 14 es posa a feste-
jar aub En Gabriel Perelló, i als 18
se casen.Viu a Andratx i Alaró abans
de tomar a CalviA.E1 temps d'oci els
passava brodant o cosint.Una professora
seva,andritxola,Na Catalina de Son
Mas,ja molt velleta,li ha deixat un
molt bon record.

D'on treien els models per cosir?
Idà dels figurins.

Ja ara,forma part de la directiva
de l'i,ssociació de la tercera edat
I és ma de les eimes de l'homenatge
als majors de 75 anys,que n'hi ha per
fer varis equips de futbol,afortunadamen

A ca seva té un bon equip de música
que no el posa més perquè està empageida
que els veïnats no es destorbin pel
renou.Es broma.

Te un desig,que el traslladam,recu-
perar les tertulies de pendre la fresca,
en guEda una tan sols pel seu barri:da-
vant la Ferreria.I que duri molts d'anys

Joan Rubio i Biela Quetgles.
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L'any	 1.985, 	 per setembre, 	 el
vofessor Lleonard Muntaner va fer
el pregó de les Festes del Desembarca-
Tient del Rei En Jaume. En aquest número,
i commemorant aquest important fet,
reproduIm l'article esmentat:

CALVIA, DE LA FAM A L'ESPLET 

Una vegada més, com ja és habitual
cada any en arribar setembre, Calvià
rememora el desembarca a Santa Ponça
de les tropes de Jaume I. Celebrar ara
i aqui l'efemèrides de 1.229, d'entrada,
em sembla un fet positiu, i molt més
encara si això ens ha de servir per
eflexionar sobre les conseqüències que
per als mallorquins va tenir la conquesta
catalana de Mallorca. La reflexió que
proOs parteix, evidentment del passat,
però té el ulls fixats en el present.
Amb això vull dir que no es tracta d'a-
muntegar dades històriques per satisfer
irresistibles curiositats, sinó abans
al contrari, es tracta de donar a enten-
dre als ciutadans la importAacia social,
econômica i política de construcció
del país, que té el fet de saber qui
som, d'on venim, i quina és la nostra
personalitat col.lectiva.

Segons el meu parer, si de bon
e veres volem defensar els interessos
e Mallorca a tots nivells, re lta
'mpre-"adible rejovenir la nostra iden-
titat com a poble. Una identitat que
sehse cap dubte passa per la consciència
que hem de tenir els malJorquins de
pt0Amyer no només aun terra4ir geo'zra-
fic homogeni, sin() sobretot a upa comuni-
tat Iingüística i cultural especifica.
Només així, amb la força que dóna aquesta
identitat, serem capaços de planificar
correctaiment el nsotre futur dins l'Es-
tat Espanyol i per suposat amb tota
la solidaritat que sigui necessAria
respecte ala resta d'auotnomies.

La conquesta catalana de Mallorca
• l'any 1.229, de temps enrera s'ha conver-
tit en un vertader mite, queplanteja
una història increYble de bons i dolents:
La lluita entre els moros ignorants

i covards que a la fi són vençuts pels
nobles i cultes cristians catalans,
que d'una manera altruista alliberaren
aquestes terres del jou mahometà. Lluny
d'aquestes tergiversacions, avui sabem
que la Conquesta de Mallorca va esser
una expedició planificada durant anys,•

moguda per motius basicament econòmics
i d'expansió de la Corona Catalano-Arago-
nesa. No cal dir tampoc, que l'anexió
es realitza a costa de molts d'esforços
i de nombroses vides humanes d'un i
altre costat. A partir de llavors, es
pot afirmar que comença una nova etapa
de la nostra história amb greus pro-
blemes econòmics i sobretot socials
i d'organització que encara no coneixem
amb profunditat. Sigui com sigui, el
fet cert és que també a partir d'aquell
moment es posa en marxa la maquinaria
subtil de l'aculturació, que a poc a
poc havia d'anar substituint una cultura:
la de l'ISLAM, per la dels nous domina-
dors CATALANS. Es en efecte la cultura
catalana, de l'Occident Europeu, la
que majoritariament ha influYt en la
formació del nostre caracter, encara
que no podem menysprear ni els anteriors
estrats culturals, ni la insularitat,
creadora d'una manera de vida peculiar.
Som id(5, un poble ric de matisos nat
i criat en el centre de la Mediterrania
Occidental, quan aquest mar era el centre
del môn, bressol de la més gran i podero-
sa civilització coneguda.

Amt tot i amb aix6, mentre l'agri-
cultura va esser l'únic mitja de subsis--
tència, els mallorquins visquérem immer-
sos dins un môn vertaderament precari
i subalimentat. Les terres eren pobres
i la climatologia adversa, acabava sempre
provocant males collites. Pere) no foren
únicament les secades la raó de la nostra
fam secular, sine) també la pobresa dels
sòls, l'endarreriment en les tècniques
de conreu i eines de treball, l'existèn-
cia de terres sense conrar, i el sistema
de propietat predominant -el latifundi-
causa a la vegada el manteniment del
sistema hereditari de transmissió, el
sistema de l'hereu.



En conseqüência, l'estretor económi-
ca moldeja també l'esser dels nostres
avantpassats. Uns mallorquins que subsis-
tiren com podien dedicats a l'agricultu-
ra, mentre defensaven aquestes marines
de les ratzies que sovint feien nord-
africans, turcs i genovesos. Mallorquins,
calvianers, també dedicats al corsaris-
me institucionalitzat, mercaders d'es-
claus, contrabandistes, bandejats a
sou, bruixes i tafurers enganadors,
cercadors de tresors. Quan aquests i
altres recursos els fallaven, el camí
a seguir era sempre el mateix: l'emigra-

. ció als més diversos indrets del conti-
nent Europeu, després va esser Africa

d'ençà del segle XVIII fins als inicis
del segle XX Amèrica amb les Antilles.
Pens que en gran mesura encerta el ge6-
graf Dr. Bartomeu Barceló, quan en els
seus estudis d'Aproximació a la Nissolo-
gia, afirma que els illencs com homes
fronterers, abocats d'alguna manera
a l'individualisme. A més a més essent
les illes llocs tancats "la interacció 
dels seus habitants es més gran que 
a les terres continentals. Clans i castes 
s'hi oposen més vigorosament; l'activi-
tat  sentimental és més intensa: s'estima 
més  i s'odia més, les amistats són més 
sòlides i les venjances més apassiona-
des..."

La nostra história, encarA. que
amb retard, es capgirà de cop i volta
cap als anys 1.960, quan el turisme
de masses va trastocar les arrels d'una
economia i d'una societat preindustrial
que al mateix temps ha afectat sensible-
ment les idees, opinions i maneres d'en-
tendre el món dels mallorquins. per
primera vegada i gracies al turisme
hem superat una pobresa secular que
ens ha permès un modus vivendi que no
haguéssim imaginat mai. Pere) amb l'impac-
te d'aquest procés rapidissim i mancat
de planificació, determinats canvis
culturals i sobre el medi ambient no
sempre es poden valorar d'una manera
positiva. En l'aspecte cultural hem
seguit la pauta d'adaptar-nos als gusts
i desitjos dels visitants, modificant
inclús les nostres aptituts, costums
i escales de valors. I això no es deu

només a l'interès econòmic, sinó desgra-
ciadament a una sobrevaloraci6 cultural
que ve de fora i a una infravaloraci6
del que és propi. A uns altres nivells
ha passat quelcom semblant amb un paisat-
ge costaner que avui ja té una mala
ferida, alhora que es comença a parlar
d'una reconversió del sector Turisme .
No pretenim esser derrotistes i s'equi-
voca qui ara mateix pugui pensar que
estam en contra del turisme; cap mallor-
qui de seny pot estar contra el Turisme.
En tot cas contra els qui immersos dins
l'abundAncia no són cosncients que és
necessari conservar i augmentar aquesta
abundancia. Ens .preocupen també les
influêncies económiques exteriors que
ens obliguen a vendre a preu de saldo
un paisatge, un sol i unes platges que
hauríem de cobrar a preu d'or. No obs-
tant això, sé positivament que la proble-
mAtica no és senzilla ni facil ni molt
manco ho sera mentre governants i gover-
nats no entenguem que per damunt de
les ideologies i disputes de partit,
hi ha d'haver aquesta consciência de
País de què parlava al principi. Una
consciência, vertadera identitat com
a poble que està donant excel.lents
iresultats a les Comunitats Autònomes
anomenades històriques. En aquests mo-
ments, de construcció del País, gosaria
dir que el que manco importa és que
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A la cloenda vull acabar .amb uns

versos dedicats a la mar MediterrAnia
per un dels nostres més insignes i grans
poetes: Miguel Costa i Llobera:

eis mallorquins siguin de dretes o es-
querres, mentre vegin clar que qualsevol

dret a organitzar ei nostre propi futur,
a fer-ho des d'aquestes illes sense
interferències externes, que tanmateix
sempre donen lloc a grotescs sucursalis
mes.

Mar de suprema blavor safirica,
inagotable font de sal ètica,

ets bressol de la forma perfecta,
gremi matern de la humanal cultura!

Sens tu, la fonda por occeAnica
retret hauria tota nau frèvola;

tu,invitant amb l'abraç de tes costes,
caminar feies els primers navilis.

Aixi escampares en fAcil cArrega
els fruits d'Egipte, la tiria púrpura,

l'or d'Ofir, les riqueses de Tarsis,
l'art i la idea, animadors de pobles...

I al coronar-te ciutats marítimes,
feren de l'Asia, l'Europa i l'Africa

l'antic món:i si un nou se n'hi ajunt
de tu nasqué el Descobridor magnànim.

Moltes grAcies,

PREGO FESTES DEL REI EN JAUME 1.985

Santa Ponça, 7 de Setembre de 1.985.

Lleonard Muntaner i Mariano.
Professor de la Universitat
de les Illes Balears.

La bolla de foc es fonia i s'aufe-
gava mitjant era aglapit per l'immensa
extensió blana i fosca que ocupava
quasitot l'espai que era a disposició
del glupet que es va quedar a la costa
de Posneloya. Els crepuscles a l'Equador
són tan fugiders com l'esclat de milers
de focs que s'apaguen en quan tornes
a alenar. Deixaven a més de 200 km
hores de són, de sol, de rAbia, de
fang, munts de paraules que tapaven
11Agrimes i agraYments. Aquell sol
immens era el signe d'el cor immens
d'aquell petit pais que el 19 de juliol
celebrava la seva llibertat.

Antoni Fuster.

Volem donar el nostre condol a la familia
de'n Joan Vicens i Morey mort el passat
dimecres dia 19 d'agost en accident
de tràfic .

En el cel el vegem.

COMZSTIBLZS

SIMS .

Mayer,110 	 CALVIA

projecte de futur seriós passa inicial-
ment per la defensa de la pròpia persona-
litat col.lectiva. Som els mallorquins,
els qui segurs de si mateixos tenuim
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ELS EXCESSOS DE LA "SIN HUESO" 

Es ben evident que l'Ajuntament
quan va prendre la decissió de fer
el poliesportiu no va fer una prospecció
de mercat.

La prospecció de mercat serveix

per saber l'acollida que 1 nou producte
tendrA quan es posi a l'abast del pú-
blic.

I això ho dic perquè, crec que
el que un estudi seriós i científic
hagués demostrat és que l'instal.lació
necessAria per culminar les aspiracions
del potencial públic hagués estat un
"paraninfo". M'explic, un "foro" per
poder cadascun expressar-se com li
vengués en gana. Un edifici estratégica-
ment situat, amb accessos de tots els
voltants del poble, túnels, ponst.
Obert, sense celrAs, perquè no hi hagués
cap limitació a les grans exposicions.

Aixi, el que voldria amollar la
llengo ("sin hueso") diguent invents
i mentides damunt el tema de les monges,
ho podria fer. Sense ser necessari
tenir-ne ni puta idea sobre el tema,
perà no per això tendria menys oportuni-
tat de rebre els aplaudiments d'altres
ponents que estarien educadament espe-
rant torn.

El que tengués ganes de xerrar
les trampes que es fan al rallie,
exposaria públicament i defensaria
seva teoria, sense tenir-ne cap.	 .

prova, i únicament per poder-se treure
la frustració de no haver pogut guanyar
ni un premi de consolació en cap de
les sis edicions passades.

Al qui no li agradAs la organitza-
ció de les festes de Sant Jaume, en
lloc d'haver-ho de dir en petites cape-
lletes, ho exposaria damunt el cadafal
del "Paraninfo". Aixi podria presentar
la seva alternativa, consistent en
no fer res, i deixar que els altres
ho facin per poder-los criticar, i
sobretot perquè no sabria fer res més.

Crec que davant aquests exemples
recents els responsables de la construc-
ció del Poliesportiu: si , i del para-
ninfo:no, han de reconèixer públicament
el seu error.

Aquest escrit, que n'estic segur,
cap dels al.ludits no llegirà, perquè
dubt que en sApiguen, almanco em serveix
com a via d'escapada de la mala llet
acumulada per l'actuació de varies
dotzenes de calvianers que no em feu
més que llàstima.

de
ho
la
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Toada

Les seves aficions són la guiterra
i la bicicleta,la seva professió és
la d'hosteleria,concretament recepció
encara que també ha passat per la contabi

és un calvianer,en Toni Mir.VA-
rem tenir una xerradeta amb ell per
la rAdio a principis de juliol,i a part
de que nos contàs moltes coses també
ens va obsequiar amb peces com

El Vals de i n Calatayud,qae l'estima
especialment per ser la 1 4 que va aprendre

Mazurca Brillante de Mestre Pere
AlemEny,també calvianer

Mazurca de'n Tàrrega
Cançó de Bressol de'n Calatayud

i que te lletra de'n Pere Orpí
Rossemary de S'Opereta
Dança Mora de'n Calatayud
Mi Fw/orita,anónima

Romarç Anònim

Fa 22 anys que treballa a l'hostele-
ria i concretament des de l'any 73 esta
a Peguera,quan en Toni va començar a
Peguera ja hi havia molts d'hotels,peró
ens diu que el turisme ha canviat,com
tots sabem,molts de llavonces ença,abans
venia turisme de més qualitat,quasi
no se feia feina amb les agêncies,sino
que els turistes venien de forma particu-
lar,abans també se guanyava més de propi-
nes que de sou,mentres ara quasi ja
han desaparegut...

Ens conta un poc com era Peguera
i ens diu que els hotels més antics
són hotels com el Carabela,e1 Mar i
Pins,e1 Platges de Peguera...que ja
tenen uns 40 anys,són hotels que s'han
anat acondicionant a les necessitats
actuals.
I deixam aquesta petita introducció
perquè el que realment ens interessa
és in seva faceta de guitarrista i molt
bon guitarrista com els que el varem
poder sentir comprovarem.

Va comencar des de petit,als dotze
anys quan els reis li varen dur una
guitarra,de 500 N en aquell temps,una
de les més barates,que avui s'equipara
a les ce 6000,ós dir un preu bastant
assequible si comparam amb qualsevol
de les juguetes que duen els reis als
nostres fills,i ens diu en Toni que
a més són les millors per aprendrer-
ne ja que encara que tenen el pont més
dur aixà ajuda a que els dits s'exercitin
i es facin forts,o sigui que ja ho sabeu
els que hagueu de comprar qualque guiter-
ra per començar a aprender-ne.

Ha tengut com a professor a ne'l
nostre ben estimat Tomeu "roses" que
ha estat qui li ha ensenyat quasi tot
encar que hi va haver un període de
temps,dufant el servei militar en que
va anar a classe amb en Tomeu Calatayud
a Ciutat.

Li demanam si el mestre era molt
dur amb ell,que és normalment del que
se queixen els alumnes de qualsevol
mestre, i ens diu que no perquè a ell
li agradava molt i per tant era ell
el pr:mer que s'exigia,en Tomeu ii presen
tava una cançó el dissabte vespre i
ell a les 7'30 del mati quan feien missa
primera ja la sabia.Estudiava una mitja
de 8 hores diaries i aim') ho compartia
amb l'escola.

Té encara la seva primera guitivra
i en té tres més,ens diu graciosament
que les seves guitarres han anat millo-
rant ,no com ell.
Li demanam com creu que està actualment
l'afició per la guitarra entre els in-
fants i ens diu que en principi estan
com acostumats a fer menys esforç per
tant que qui comença ho sol deixar encara
que el qui té vertadera afició és com
abans,que s'hi dedica en cós i Anima,e1
millor és estudiar les notes basiques
de solfeig i després anar combinant
aquest estudi amb l'estudi de l'instru-
ment,ja que així es fa més agradable
pels .jovenets que sino se cansen més
aviat,creu que necessiten en aquesta
etapa molta ajuda moral i més envat
un camp d'oportunitats que ara hauria
de possibilitar,en part,la nostra Radio
Municipal,i nosaltres ens feim solidaries
i des d'aquestes pagines feim una cridada
als responsables de la radio
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HISTORIES
DE CALVIÀ

La guitarra no necessita uns esments
especials sino simplement no deixar-
la al sol,ni a l'humitat,i millor llevar-
li les cordes si ha d'estar temps sense
utillzar-se.La qualitat d'una guiterra
només consisteix amb el tipus de 'fusta
i de com està tractada.

En Toni Mir té un disc gravat encara
que no s'hi ha dedicat mai professional-
ment a la música,i no s'hi ha dedicat
no per manca d'oportunitats sino per
manca de decissió pentura influit una
mica per la familia.Quan feia feina
a l'hotel Caribe de Magalluf se pasava
una gravació seva en el bar de l'hotel
i un pic el director ho va sentir i
i se la va endur al director de ràdio
popu1ar i aquest no se'n va poder avenir
de que fes feina a l'hotel i no de músic,
li feren ,una sèrie d'entrevistes,una
d'elles per na Conxita Montijano i a
partir d'aixe, va tenir moltes ofertes.

Ens conta que de jovenot va formar
part d'un conjunt modern que se deia
"Los Jóvenes" i que dos dels seus compo-
nents eren en Jaume Mascaró i en Tomeu
"Biela" .Ha donat classes particulars
de guiterra i una cosa molt important
.'?.s que també compon peces musicals encara
que té una especial sensibilitat per
:rear camgons bones per conjunts se
quiexa de que no siguin més adequades
per guitarra.

HISTORIES DE CALVIA 

Devers l'any 1.790, a Calvià hi
hagué un metge anomenat Miguel Parets
el qual, per indicacions reials (de
Carles III), va fer una "Descripción
topográfica de la villa de CalviA".
(ts clar que les indicacions del rei
no es referien només a Calvià sinó
a tot l'Estat i, lhicament, el nostre
bon metge de capçalera s'hi va veure
implicat).

190 anys després, en jaume Boyer
treia de l'oblit aquest informe i el
publicava a Panorama Balear amb el
0 105. El nostre propòsit és donar-
lo a ccn&ixer a tots els lectors espe-
rant que tant l'editor Lluis Ripoll
com en Jaume Boyer no s'enfadin.

Aquest llibret té una introducció
de tres pAgines que procurarem donar-
vos en la quantitat que cápiga a l'espai
que ens deixa la Revista.

Aquí teniu l'inform del Dr. Parets:

I ja acabam la xerrada amb en Toni
que com a darrera cosa vol fer públic
el seu agraiment a ne'n Tomeu Quetgles,a
Guillem Bernat, a Fausto Frau i a Bernat
Perpinyá.

I noltros des d'aqui volem transpas-
sar el seu desitg i el nostre de que
aquest hivern el sentiguem en directe
a qualque vetlada en el nostre poble,és
per això que també feim una cridada
a l'Associació "la Vila" que sabem que
té una subvenció de 1+ajuntament per
actes culturals a que el convidi aviat
a que ens deleiti a tots els calvianers
amb la seva guitarra.

"A causa de tener los moradores
de esta Villa poca asistencia,
y consuelo en sus enfermedades,
y mayormente los pobres por tener
poco caudal", l'Ajuntament acordà
l'any 1.779 conduir el Dr. Miguel
Parets com a metge titular del
terme.

CARME LOPEZ I ANTICH 

Decidiren els regidors "darle
cada año por su conducta quarenta
y cinco libras, y las casas para
su abitación, y tierra propia de
Juan Varger a quien deverá pagar
la Villa dies libras cada ail() por
arrendamiento" .Els honoraris "por
cada visita se le pagará dos sueldos
de la casa o vecinos de la Villa,
se entiende hasta el torriente,
y pasado aquel o fuera de él quatro
sueldos por visita".



Estava obligat també "a acudir
a los enfermos del districto antes
que a los de otra Villa, y en caso
que no haya ningun enfermo no será
impedido si quiere irse en Palma
o en otraq parte del presente dis-
Lricto".

"Y en caso de quererle guitar
la conducta la Villa deverá avisar-
lo dos meses antes de fenecer el
año, y si el mismo Parets no quiere
continuarla también avisará los
dos meses antes de acabar el año,
que empezará a 8 de octubre venide-
ro, y se le pagará en dos plazos
igua .).es uno a nueve de abril, y
el otro a nueve octubre"(1).

Anys després el doctor es
feu soci de la Academia Médico-
Práctica de Mallorca, fundada per
la Societat d'Amics del País l'any
1.788, institució que tenia a més
dels objectius propis de tota acadè-
mia m&dica, l'obligació imposada
per Carles III "de hacer indagacio-
nes sobre la historia natural y
médica de la Isla, la descripción
topográfica-médica de sus pueblos,
las costumbres de los habitantes
en quanto tengan relación cobn
sus enfermedades, las causas físicas
territoriales de las endemias y
epidemias, formando cada all() tablas
necrológicas"(2).

Com a bon soci presentà el
1.790 una Descripción topográfica
de la Villa de Calvia, fruit de
la seva experiência d'onze anys
de serveis a dita vila. El manuscrit
original es conserva a l'arxiu
de l'Lczdemia Médico-Práctica
de Mallorca, avui a la Reial Acadè-
mia de Medicina i Cirurgia de
Balears(3).

Continuara 

NOTES BIBLIOGRAFIQUES 

(1).- Arxiu Municipal de Calvià.
Llibre d'Actes de l'Ajuntament 
de Calvia 1.717-1.719.Notes facili-
tades per L. Muntaner.

(2).- Francesc Bujosa i Homar.
La	 Academia Médico-Práctica de 
Mallorca (1.788-1.800). Valencia,
1.975.

(3).- Manuscrit de 9 p., 205x150
mm. "Disertaciones, rig 76".

10 EXCURSIONS A PEU 

El nostre habitual 	 col.laborador
Pere Morey va programar un total de
10 excursions que el nostre Ajuntament
va dur a l'impremta. L'amic pere ens
va dir que les podríem reproduir en
voler i, per això aquí va la primera:

PORTALS VELLS I CALA FIGUERA 

Està marcada amb senyes grogues.

Inici: Aturada del bus a Sa Porras-
sa o de Portals Vells mateix on heu
de veure les covarres que li donen
nom, i de les que es va treure bona
part de la pedra amb que es va fer
la Seu. Just davant de l'entrada veureu
una petita peninsula on encara es poden
reconèixer les restes d'un fortí medie-
val que protegia les pedreres abans
que es construís, al XVI, la Torre
del Moro, que controlava amb sos canons
l'entrada a-la cala.

Dins la cova, els picapedrers
hi varen excavar a la roca mateixa
una capelleta on es venerava la Mare
de Déu de Portals, que quan fou traslla-
dada més a prop de Ciutat, devers 1.860,
dona nom a Portals Nous. També hi ha
un retaule barroc tot plè de figures
més o manco esotèriques. elements cris-
tians i màgics. L'Arxiduc Lluís Salvador
assegura que hi va veure una data de
1.60C' i busques. Aquesta obra d'art...
naif està signada per un tal "Ioachim
Vallés (Pi)có alias Marchami".

Pujau ara part damunt les coves
anau vorera vorera fins a Cala Figue-

ra, on veureu unes quantes coves prehis-
tóriques... i unes filferrades que
vos barraran el pas, perquè és zona
militar. Si podeu convèncer als solda-
dets de que no els anau a fotre els
canons, a lo millor vos deixaran arribar
al far, construit l'any 1.850 per ordre
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d'Isabel II. Ara, si trobau un cabo
maleit i vos arruixa, sempre podeu
tornar enrera pel cami del far fins
que trobeu una desviació a ma esquerra,
seguiu-la fins a l'atalaia de . Cala
Figuera, que vigila un indret amb un
nom de tragiques recordances: Punta
Catius.

P odeu tornar per la mateixa carre-
tera, que vos deixarà a Portals Vells
al cap de 3 Km. o a Sa Porrassa, a
8 Km. (7 a Canaries). Posau-vos repelent
pels moscards, no sia cosa que hagin
patit la vega que feren amb mi quan
hi vaig anar.

Temps;	 Porrassa-Portals:lh.;
Cala Figuera:45'; a Portals: 45';
Sa Porrassa: 90'.

Presentació. 
En primer lloc ens interessa deixar

ben clar que les persones que integram
l'associació "AMICS DEL RAIGUER" sóm
majoritariament residents dels diferents
pobles d'aquesta comarca,usuaris de
la seva xarxa viaria i per tant perfec-
tament conscients de la seva problemà-
tica i de la necessitat de millorar-
la=
L Associació s'oposa i rebutja el model
de xarxa viaria, el projecte d'Autopis-
ta / Attovía, proposat per la Conselle-
ria d'Obres Obliques i Urbanisme del
Goveln Balear.
Ens oposam a la realització d'un pro-
jecte elaborat préviament a un Pla
Director Territorial, o a un Pla Glo-
bal de Transports, sense un estudi
urbaListic,econ6mic o sociològic.Es
vol ckr a terme un projecte sense plan-
tejal-se que l'actuació en matéria
vialia no hauria d'esser puntual, sino
conjunta i inmersa dins d'una política
intep-al d'ordenació del territori,
contemplant,conjuntament, amb un tracta-

ment :litegral de la xarxa viària pre-
existent i amb una ampla participació
i debat ciutadà.
Rebut jam un projecte irreversible,
que és determinant per el nostre futur
terr:torial, econòmic i urbanístic.Serà
un element determinant, a més a més
d'unes futures Directrius d'Ordenació
Terrf.torial.Hi haura un abans i un
després de l'Autopista amb un model
d'illa molt determinat.

Alternatives: 
Per a la millora de la xarxa viària
proposam les següents alternatives:

a)E1 cesdoblament i millora de l'ac-
tual carretera Marratxí-Inca, amb els
passcs a nivell,cincunvalacions urbanes
inte¡rades en el teixit urbanístic
de cada nucli,...que es trobin conve-
nients.Aquesta solució ja havía estat
apuntada préviament,fins i tot en el
PGOU d'Inca, i que incomprensiblement
s'ha Ebandonat.

b)A Mallorca existeix una densa
xarxa de carreteres secundaries fruit
de la recesitat de relacions entre
els diferents pobles, la qual cosa
és mclt significatiu i respon al model
d'ordenació territorial econ(5mic,histó-
ric i idiosincràtic de la nostra illa.
Aquestes carreteres, han d'esser acondi-
cionEdes,milorades,essent rutes alterna-
tives i descentralitzadores i per tant
poterciadores dels pobles i de l'eco-
nomía de l'interior de l'illa.Es tracta
d'una alternativa al monocultiu desenrro
llisti del turisme i de l'exclusiu
foment de la zona periférica o costanera
Donaría una alternativa de furtur a
la subirbització, despoblament i empo-
briment de l'interior,a1 desequilibri
econòmic, de serveis i a la macrocefa-
lia de Palma.

c) Pla Global de Transports,poten-
ciant el transport públic, no amb dila-
pidació i despilfarrament de la infra-
estructura del ferrocarril marginant-
lo i potenciant el transport privat.

Si analitzam el cost d'Oportunitat,
la idoneitat del projecte,els salvatges
costso socials que comporta,observan
que esta presupostat en QUATRE MIL
CINC-CENTS SETANTA I UN MILONS CINC-



CENTES UNA MIL QUATRECENTES SETZE PESSE-
TES (4.571.416 Its).Cada quilòmetre surt
unes cinc vegades més car que el desdo-
blament d'una carretera.E1 sacrifici
ce terrenys és d'UN MILIO NOUCENTS
VINT-I-QUATRE MIL DOSCENTES TETANTA
CINC METRES (1.924.275 m2), unes deu
vegades més que una carretera desdoblada
sense resoldre cap problema que no
pugui solventar la xarxa viAria pre-
existent -millorada i potenciada- i
duu com a consequAncia la prActica
inutilització d'una infinitat de terre-
nys per finques xapades, sistemes de
reg,accesos,desertitzaci6, fort impac-
te amLiental, tall de carreteres i
de l'illa, economies de families i
pobles, cases i edificis arrassades.
Si plantejam el binomi Transport/Temps,
és evident que a Mallorca es tradueix
a Avió/Vaixell, els cànons continentals
no són extrapolables a una illa.
Una autopista serveix per a comunicar
amb rapidesa dos punts allunyats, als
quals eventualment es poden sumar alguns
punts intermitjos necessAriament esca-
sos donada la complexitat dels enllaços
que s'han de menester.La resta del
traçat queda per definició aillat del
terrizori que l'envolta: ninkú pot
entrar o sortir de l'autopista, provo-
cant per tant una ruptura del territori
travessat per l'amplitud d'accès.
Aquest cost tan elevat, sols es jus-

tifica si es tracta de rompre l'ailla-
ment, és a dir, de dotar d'uns eixos
rApids de transport a una Area gran
I incomunicada;millorant la xarxa viària
existent a Mallorca es traduiria a
minuts.

Es inevitable que amb la crea-
dó d'una autopista com a alternativa
viAria, es concentren els serveis,
els llocs de feina, el territori habi-
table i especulable.Aixó ens obligaria
a unes nesessitats de dependência del
transport i d'energía, antieconômiques
I absurdes, concentraria la comercia-
lització de productes encarint-los
d'una inflació absurda, provocaria
l'abandonament dels pobles, les formes
de vida de producció i de consum més
disperses i millor relacionades amb
el territori, reduint cada vegada més
la capacitat d'autonomia de la pobla-
có.

Informació i debat. 
Un projecte d'aquesta magnitud

no es pot limitar a una breu i assAp-
tica exposició pública d'un projecte
exclusivament tecnocràtic, com dAia
Clemenceau a la seva conegudíssima
frase "les carreteres és un assumpte
massa seriós per a deixar-les amb mans
dels enginyers".Els tècnics posen els
seus coneixements al servei del model
concret que els sol.licita el Govern
Balear.Es necessari sometre'l a debat
de tots els afectats (ciutadans,munici-
pis,comerciants,associacions, sindicats,
cientifics,tècnics,etc...), a fi de
conèixer totes les alternatives i sabei
en funció de quins interesos se tria
per a una solució clarament insatis-
factoria.

La informació pública d'un projecta ,

realitzat en el silenci dels gabinet s !
I que trascendeix l'opinió pública!
per primera i única vegada per a que'
els ciutadans manifestin la seva opinió,
aquesta via de participació ciutadana
se revela absolutament insuficient

• i inftil per a assentar damunt ella
la legitimitat dels plAnols, es li-
mita a un simple cumplir en l'expedient
i cap als fets consumats.

Per tant l'actuació en matèria
viAria no pot ésser puntual, fer o
no fer l'autopista, sino conjuntament
amb un tractament integral de la xarxa
viAria pre-existent, de transports,
I inmersa a més a més en una política
integral d'ordenació territorial.

ASSOCIACIO AMICS DEL RAIGUER 



música

EL RACO DE'N PERE JOSEP CANYELLES 

Iambe hi ha previst una exposició
de FOTOS ANTIGUES, i la celebració
d'una GRAN GINKAMA FOTOGRARICA.

Qa. HA645 PASSA
SI LI- 	 JAUME

	IIAGUES CoNQQERIT

EN I-LOG
DE MINI-LoRCA?

VESTES DEL DESEMBARCAMENT DEL REI EN 
JAUME 

Enguany per necessitats d'edició
del número de la Revista VEINATS del
mes de setembre l'hem de dur a impremta
abanE, que ho feiem els passats anys,
per tant no podem tenir en les nostres
mans el programa elaborat de les festes
del 1X.sembarcament, pera si podem oferir
el projecte que encara esta en elabora-
ció. Seria el, seguent, susceptible
de ser modificat, segons necessitats
posteriors:

- Dia 9 de setembre: Actes oficials
de rememoració, consistents en

- Missa a la Capella de Sa Pedra
Sagrada.

- Conffemoració de la Mort dels
Montcades, davant sa Creu.

- Commemoració del Desembarcament
a la Creu de Sa Caleta, amb parla-

ments i l'actuació de la Banda de Música

- Dia 10 Actuació de MECANO, al camp
de fútbol de Mofarès.

- Dia 12 Hi haurà un acte de presentació
de totes les activitats que se realitzen
sota l'organització de l'Associació
Musical PERE JOSEP CANYELLES.

El proper 14 de setembre l'Associa-
ció Pere Josep Canyelles cumplira un

any de vida i per tal aconteixement
es ce1ebrarà l'assamblea general ordina-
ri i posteriorment es fana un peti
refrigeri per brindar per l'aniversa-
ri.
L'ordre del dia de l'assamblea és el
següent:
ler.-Llegir l'acta de l'assamblea ante-
rior, i aprovar-la si cal.
2on.-Balanç i memòria de l'any 86/87.
3er.-Fixació de quotes pels sacis.
4art.-Proposta de presupost de l'any
87/88.
56.-Nou emplaçament de l'escola de
música i Banda.Canvi de domicili social.
66.- Precs i preguntes.

El lloc de l'Assamblea sera a
les escoles velles (damunt Ca Na Cucó),
i l'hora les 20'30 en primera convo-
catòria i les 21 en segona; el dia
és el divendres 18 de setembre.
Encara que a tots els sacis sels avisara
per correu, tots els interessats preniu
nota de la convocatòria per si el correu
falla.



ESPORTS
Recentment ha finalitzat el Trofeu

de Futbol "Costa de Ponent", celebrat
en aquesta edició a CalviA, amb motiu
del qual es va inaugurar la nova il.lu-
minació que, en la seva totalitat,
representa un total de 42.000 W. de
llum.

D'aquesta darrera edició, que
fou guanyada justament pel Santa Ponça

a l'Andratx per 3-2, encara que necessi-
tant pròrroga, voldriem destacar que,
per primera vegada, els quatre equips

participants compartiran categoria

enguany dins el Grup de la Tercera

Divisió Balear, on només hi havia el

Calvi.

Per altra banda, ha estat signifi-
cativa la violència com s'han emprat
els ecluips, que ha fet que gaire bé
8 jugadors, en 4 partits, hagin estat
expulsats.

Sabem que els pressidents ja s'ha-
vien queixat d'aquest fet en altres-
anys, però és preocupant veure com
no s'ha fet res per a solucionar-ho.
Esperem que els enfrontaments durant
la lliga no es distingesquin per aquest
motiu.

L'altre aspecte, encara que no
signIficatiu, però si preocupant, ész
aquest darrer lloc ocupat pel C.D.
CalviA i que permet prevoure una altra
difícil i angoixosa temporada.

La classificació final ha estat
aquesta:

ler.- C.D. Santa Ponça.
2on.- C.D. Andratx.
3er.- C.D. Cade.
4art.- C.D. Calvi.

Ja per acabar fer una suggèrencia
per l'any qui ve: la presència del
Maganova. Recordem que l'esport ha
de sel una forma d'integració.

ESCOLA MUNICIPAL DE VELA 

La normal activitat que du a Terme
l'Escola Municipal de Vela s'ha vist
estorbada aquests darrers dies per
un estrany fet en relació amb l'enfonsa-
ment d'una de les barques utilitzades.
Com que hem vist que als mitjans de
comunicació les informacions aparegudes
no resultaven massa clarificadores,
VeInats s'ha posat en contacte amb
el Regidor d'Esports, Xisco Mulet,
i aqui vos oferim el seu relat dels
fets:

"De dematinada un veYnat de Portals
va venre com unes persones, que Po
sabem qui eren, estaven enfonçant dues
de les nostres barques i va avisar
a la Policia. Va resultar que també
hi havia una dóna amb dos nins també
ho presenciava des de la platja, i
varen esser aquests dos infants els
qui en varen treure una, no del fons
de la mar perquè encara surava, i la
varen fermar a la vorera. Aquesta dóna,
sembla que recolzada per la llei, recla-
mava, amb no massa bons modos, una
recompensa, a la qual cosa jo li vaig
contestar que fes la sol.licitud perti-
nent a l'Ajuntament. Es va enfadar
molt, per() la barca la mos va tornar.

L'asSumpte no va quear aixi, perquè
després ens va comunicar que tornaria
agafar la barca del lloc on nosaltres
la teniem fermada i al s'enduria. Així
ho va fer i en aquest punt extrany
ens trobam".

. BAUZA
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ENCREUAT

VERTICALES: 1.-Al re'vés,saca copia
del original.Setial,distintivo. 2.-Sustan-
cia muy dulce que elaboran las abejas.Vo-
cal.Thailandia. 3.-Bóvido del Cáucaso.
Asidero.Exista. 4.-Voz de arrullo.Magne-
tizo.Abreviatura de pseudónimo. 5.-Vocal.
Provoques la expulsión del feto.Vocal.
6.-Casa.Dios griego del amor. 7.-Conso-
nante.A1 revés,notará,percibirá.Vocal.
8.-Noventa y nueve.Vigilan,observan.Con-
tracción. 9.-Flor heráldica.Auxiliar
Técnica Sanitaria .Quiera. 10.-Organiza-
ción Tratado Atlántico Norte.Vocal.Anti-
guamente,Persia. 11.-Artilugio árabe
para sacar agua de un pozo.Letra griega.

HORIZONTALES: 1.-Parte de proa
del costado de un buque.Veta o vena
mineral. 2.-Fundador del Imperio Persa.
Convoco asistencia a determinado lugar.
3.-Signo zodiacal.Medida de longitud.Su
Alteza Real. 4. -Contracción .Antiguo
oblador de Iberia.Conjunción negativa.
5.-Cien.Pólvora rompedora para minas.
Vocal. 6. -Emplear .Glándula mamaria.
7.-Mil.Elemento indispensable en la
R.T.V., plural.Vocal. 8.-Campeón.A1
revés,dios de la mitología griega, padre
de las Nereidas.Nota musical,a1 revés.
9.-Tratamiento inglés ,al revés.Seiial
internacional de socorro.Labre. 10.-
Te derrumbas.Consonante.A1 revés ,escala
de colores. 11.-Querida,estimada.Nombre
de mujer.

* REPORTAJES

* VIDEO -CINE

* INDUSTRIALES

* UNIDAD MOVIL
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• CONVOCATORIA
NORMATIVA

DE PUBLICACIONES
PARA 1988

CAJA DE BALEARES 
"SA NOSTRA"

Puede recoger las bases
en cualquiera de nuestras

125oficinas en las Baleares.
El plazo de presentación

finaliza el próximo 31 de Octubre.




