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Exposició de pintura.
local

Exposició de fotografia
local.
Exposició de cossiols

i rams de flors
Local: Saló d'actes de l'Ajuntament
Horari: dia 20, de 8 a 10 del ves-
pre .

dia 21, de 11 a 13 i
de 18 a 20 h.

de maquinària^.LÍ^—E.—^———^.————Exposició
agrícola.

Exposició de cotxes
Exposició de ramaderia ovina
Mostra de cans de bèstia.

D¿l._lun^_di:a_g2

ES FIRO

SA SELLA vol comunicarà tots els
seus lectors i col·laboradors, que
la data_max¿ma per entregar cartes
al director o articles per el prò-
xim número de Sa Sella, és dia

17 de_JUNY_._
*»•*»•*»****##**##*##**

Tots els interessats en fer
aportacions voluntaris per contri-
buir en el funcionament de
Sa Sella, els feim saber que hi

ha un compte corrent obert a Sa
Nostra i a la Banca March, a nom
de Sa Sella.

#***#*******##**####»##
Nota de redacció:

Els articles en aquesta re-
vista expresen únicament l'opinió
dels propis autors.

00000000000000000000000



sa sella

NOTICIARI

-11 de Març: amb motiu del
750 aniversari de la nostra parròquia
la coral Sor Francinaina va oferir
un concert, obrint la setmana d'actes
per celebrar aquest aconteixement.

-12 de Març: seguint amb la
setmana d'actes del 750 aniversari,
aquest diumenge es va inaugurar
a la capella del Roser, l'exposició
de relíquies de la nostra parròquia.

-15 de Març: Dia
sencellers. Es

tan esperat
celebra unapels

missa solemne presidida pel Vicari
General per conmemorar el 750 aniver-
sari de l'erecció de la nostra
parròquia.

-16 de Març: inauguració del
local de la Tercera Edat amb l'assis-
tència del Conseller de Sanitat
de la Comunitat Autònoma, Biel
Oliver Capó i la Consellera d'Acció
Social del Consell Insular, na
Joana Vidal. Hi va haver molta
participació. Després d'unes paraules
de les autoritats presents, el
senyor rector va beneir el casal
i seguidament hi va haver un refresc
per tots els assistents.

Esperam que tots ens hi poguem
trobar algun dia.

-19 de Març: festivitat dels
Rams. Enguany hi ha hagut canvi.
La benedicció dels rams no va ésser
a s'era d'en Palat, com cada any,
sinó que es va dur a terme a la
capella del convent.

-29 de Març: la unitat móvil
dels donants de sang es va traslladar
fins a Sencelles per facilitar
les extraccions periòdiques de
sang que es fan durant l'any.

1 d'Abril: amb molt d'esforç
i espectació (tres que feien feina
i cinquanta que miraven) es va
sembar una olivera centenària a
l'esplanada de davant l'església.

-2 d'Abril: diada de l'Àngel.
Un més, aquest va esser un dia de
trobada per tots els sencellers
i foravilans a la caseta de la Venera-
ble. Es va fer un arròs brut, per
després acabar amb una festa. Hi
va haver una massiva participació.

—La segona setmana d'Abril varen
començar les obres de restauració
de l'orgue. Aquestes obres les du
a terme un equip, essent el responsable
l'organer Pere Reines. La finalitat
d'aqueetes obres és aconseguir recupe-
rar la sonoritat de l'orgue i l'antic
lloc que ocupava.

Pel dia 4 de juny s'està preparant
la Tercera anada en carro ' de Casa
Blanca a Sencelles.

El Presiden del Govern Balear
dóna cada any l'atsús i enguany,
s'espera que els acompanyi fins
al nostre poble, perquè aquest és
un any ben especial.
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Els preparatius per la prompte
Beatificació de la Venerable van
avançant a poc a poc. Prova d'això
són les distintes subcomissions
que ja hi ha formades i que van
fent feina de manera coordinada.

t'encarregat de dur a terme la
coordinació entre totes les subcomis-
sions i ""cercar un funcionament
àgil és la Comissió General, formada
per un memre representant de cada
subcomissió. Es reuneixen cada
mes i si és necessari abans. Però
a partir d'ara les reunions es
faran més sovint ja que l'aconteixe-
ment és cada vegada més prop. La
funció d'aquests membres és informar
a tots els altres de les decisions
preses dins la seva subcomissió.
A més, també informa a la seva
subcomissió dels acords a què s'han
arribat a aquestes reunions.

Com sabem hi ha formades set
subcomissions, de les quals seguida-
ment vos informarem de la seva
tasca.

La finalitat de la subcomissió
informació i publicitat és estar
en contacte amb els mitjans de
comunicació per tenir-los al corrent
dels preparatius i actes que es
tenen previst fer abans i després
de la beatificació.

A més, també té com a objectiu
donar a conèixer aspectes de la
Venerable a la gent que els desconeix.
Tant és així, són les visites de
la TVS als pobles veins per conèixer
les seves opinions.

La funció de la d'Economia
és cercar doblers per financiar
tots els actes i administrar-los
de la manera més adequada.

Entre altres, el batle i el
rector són els que es posen en
contacte amb les autoritats de
cara a la financiació dels actes.

Adornar el poble i coordinar
tota l'ornamentació per a què es
faci dins un ordre, és la missió
de la subcomissió d'ornamentació.

Pel que fa al recinte, la
seva ornamentació va a càrrec d'una
altra subcomissió que s'encarrega
d'adornar el poliesportiu on es

HI
farà la missa d' Acció de Gràcies.

L' ordre i coordinació son im-
portants quan es tracta d'un acte
d' aquest tipus. Es per això quechi
ha una subcomissió encarregada dels
temes de circulació. Hi ha preparat
un centre de coordinació on es centralit-
zaran tots els serveis, tant medis
com informatius.

Durant la setmana de festes
que hi haurà després del dia 1 d*
d' Octubre es faran conferències,
exposicions, actuacions d'agrupa-
cionsfolklòriques, activitats d' esplai,
etc. Tot això està organitzat per
la subcomissió d' actes populars i
culturals.

La catequesi i la litúrgia no
es poden deixar d' apart quan es
tracta de Sor Francinaina. Per la
preparació catequètica de cara a la
Beatificació es realitzen diverses
activitats tant a nivell d' adults
com dínfants. Tant és així que els
col·legis de tot Mallorca venen a
visitar la nostra Venerable.

Durant els darrers mesos han
visitat el convent 137 alumnes de
s' Arenal, 150 de Sóller, 118 de
Manacor, 150 de Llucmajor, 115 de
Binissalem, 125 del Col·legi Ramon
Llull de Sta. Maria, 179 del col.le-
gi S. Vincenç de Paul de s' Arenal,
75 de la Soletat, en tres dies varen
venir 422 alumnes del col·legi S.
Rafel, entre d' altres. Tots els alum-
nes venen acompanyats dels seus pro-
fessors havent preparat abans de ve-
nir una sèrie d'activitats per dur
a terme aquí (, fan invocacions a la
Venerable, lectures, - ofrenes, canten
i fins i tot un grup de S. Rafel va
tocar l'himne de Sor Francinaina amb flau
ta).

.CARNISSERIA

c&'à á,aó¿&b#¿

C/ Rafal, nfi 29 SENCELLES
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UNA XARRADETA AMB: "NA COLOMA LATOORI"

Fa deu o dotze dies, un horabaixa
ens decidirem a anar xerrar una estcneta
amb Na Colona Latgori, amb.l'intenció
de que ens recordas les vivències
del jovent del poble de fa una
cinquantena d'anys. Quan arribàrem
trobàrem en Jaune i Na Coloma que
s'escalfaven «a la camilla i amb la
simpatia que els caracteritza començàrem
sa xerradeta.

Coloma, què punyetes era S'Acció
Catòlica?
- S'Acció Catòlica era una agrupació
on es feien activitats religioses
i culturals i de lo qual formaven
part un bon nombre de joves i al·lotes
del poble de 16 anys en amunt.

I que estaven tots plegats?
Pots pensar!, es joves a Ca'n

Garrover i ses al·lotes al Convent.
Qui s'encuidava de tot això?
Es conciliari era D. Bartomeu

Capità.
Hi havia molta disciplina?

- Sí, fins i tot si perteneixies
a s'Acció Catòlica no podies anar
en bicicleta.

Ara amb motiu de la beatificació
de la Venerable, ha reviscolat dins
el poble l'interès per la seva histò-
ria. En aquella època, quines activi-
tats es feien al respecte?
- L'any 1935 hi havia un grup que
es deia "Amics de Sor Francinaina"
que organitzava certàmens damunt
la seva vida. El president d'aquest
-grup era D. Gabriel Morell, i si
hi participaves te obsequiaven amb
un i'' i diploma. Els anys del moviment
(36-39) va estar aturat i l'any
1942 es va fer el darrer. A part
d'això també celebràrem el centenari
amb tots els carrers enramellats.

Coloma, que has fet mai comèdia?
Sí, Don Bartomeu Capità va escriure

una comèdia sobre La Venerable,
que es titula "Mare d'un Poble",
i el 27 de febrer de l'any 1940
l'estrenàrem, i jo vaig esser La
Venerable (aquest dia va néixer
en Pep Bitzo).

L'any 1941 també vaig fer una
carrossa pel 27 de febrer.

Tu formes part del Grup de la
Tercera Edat, del qual ets vicepre-
Isidenta; com va néixer aquesta agru-
pació?

Aquest grup va néixer a rel d'uns
joves que es preparaven per la Confir-
mació, i com activitat es dedicaren-
a entretenir als més majors. Sa
cosa va anar endevant i aquí es
formar es grup, el 4 de desembre
de 1984.

Avui en
socis. Per

\ hem rebut
| construit
I l'hem de
¡ està obert
i diumenges

dia ja som més de 200
altre part vull dir que
molta d'ajuda, ens han

un gran local icrec que
conservar. Aquest local
els dimarts, dissabtes
(de 4 a 8) per tothom

que hi vulgui anar, i crec que poc
a poc arribarà a haver-hi bastant
activitat.

Què creus que li falta a la gent
jove del poble?

Jo pens que li falta activitat;
el jovent està aturat, costa mou-
re-lo.

ara bé, per altre part he de
dir que sa vida ha canviat, ses
inquietuts i s'ambient on es moven
:els joves no és el mateix, sa gent

medis per traslladar-se
i això influeix a que
surtin del poble per diver-

tir-se , encara que darrerament pareix
que sa cosa sa torna animar gràcies
a la Coral, Grup de Balladors, revista,
etc.

Coloma, què trobes de sa revista?
M'agrada molt (i no vos tir un

'farol); la llegesc tota, manco la
pàgina de futbol, perquè no n'entenc.

Gràcies Coloma, i fins una altra.

jove té
fàcilment
els jqves
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EREN SET QUE L AGUANTAVEN
I ENCARA PIXAVA TORT

Era un dissabte demati com un
altre, sa Plaça estava estibada
de gent, uns que venien de Ciutat
i anaven a ses casetes i d'altres
que eren a Sencelles per comprar
es genero del sopar. D'altra ban-
da tampoc faltaven els embossos
d'autorcars, aquells que passet-
gen la tercera edat cap a Costitx
uns que van, altres que venen,
i ja tenim armat el taco davant
Can Paris.

Amb això enmig de tot aquest
merde, arriba la protagonista de
la nostra història, encolcada da-
munt un camió per acabar d'arre-
glar l'embós. Després de moltes
marxes enreres i envants, manió-,
bra va i ve, fonoll fonoll i pec
no pec, un espectacle insòlit
apareix enimig de sa Plaça: el
camió queda encamellat damunt
l'escala de l'església, tot per-
què l'olivera (la nostra protago-
nista) pugui ésser emplaçada en
el lloc on es suposa podrà con-
templar la vida que el nostre
poble tendra durant generacions
i generacions.

Comença la funció: el camió
amb el seu braç hidràulic comença
a descarregar-la i la duu cap
el clot que li han preparat, a-
rribarà o no arribarà, arribarà
0 no arribarà... no arriba.

- M.e cag en tot! (digué un).
— Calla que som davant 1 es-

glésia (digué un altre).
El camió està enfilat, l'oli-

vera enterra que no ha arribat,
1 de pas, han escapollat el pra-
dís. L'atenció i l'emoció augmen-
ten per moments.

El públic, que ha anat augmen-
tant paulatinament, i es que es
veu quan un poble és de desenfei-
nats, té l'ai en el cor. Tothom
diu la seva: jo feria això, jo
això altre, l'han fet molt mala-
ment... ,etc. Ara bé, a l'hora
d'arromangar-se hi ha poca anima-
ció.

No podem deixar l'olivera
d'aquesta manera, perquè
permí que no aferrarà.
Davant grans problemes, grans
remeis: acabar d'encamellar
el camió. Es desfer-ma 1 'oli-
vera, la deixen enterra, i
el camió amb noves forces
aconsegueix pujar dos o tres
escalons més, que resulten
claus per 1 èxit de l'opera-
ció. Tornen a aixecar l'oli-
vera, i ara'si que hi arriba.
Ara només queda endivinar
el forat, i perquè sia més
bo de fer, s'exacallen una
mica les arrerls i s'engran-
deix una altra mica el forat.
Ja era hora de que passas
llatina ! .

Ademes del nombrós públic,
també hi foren presents quasi
bé totes les autoritats del
poble, i així mateix se n'hi
va aferrar qualqun. Hem pogut
viure uns moments que sense
dupta quedaran reflexats a
la posteritat, vàrem comptar
tres cameres de fer fotos,
i dues de video, a'demés de
dos extrangers que se n'ente-
raren un prebe del que passa-
va, però donaren el caràcter
d'internacionalitat que me-
reixia l'acte.

Pobra olivera!, va quedar •
com un Sant Cristo, tota na-
frada. Sor Francinaina ja
no estarà tota sola, mentres
l'olivera aferri i ningú la
regui amb oli de cotxe com
han fet a altres pobles.

Jaume Perelló i Joan Munar

'

f?
¿V
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l/Angel
Com cada any, la setmana després
de Pasqua arreu de Mallorca
se celebra la Diada de l'Àngel.
Cada poble té el seu lloc
de trobada per aquest dia
tan assenyalat; podem citar,
entre d'altres: el Castell
de Bellver on es reuneixen
els ciutadans, al Puig de
Sant Miquel els campaneters,
al Castell d'Alaró els alaroners,
al Puig de Santa Magdalena
els inquers, etc.

W

Ja era hora que els
tinguéssim un lloc

sencellers
on poder

celebrar
i , quin
Caseta de
Aquesta
a terme
enguany
aceptació
cia d'unes
dament; a

"l'Àngel" tots junts
millor lloc que la

la Venerable?
diada ja es va dur

l'any passat; però
ha tingut molta més
amb una gran assistèn--
280 persones aproxima-
més dels sencellers,

s'hi donaren cita un gran
nombre de foravilans, molts
d'ells arrelats a Sencelles.
La partida fou a la plaça;
amb la presència de les xeremies
es va alegrar la festa.
Després d'haver dinat que,
per cert no fou • de pa amb
caritat, sinó d'un bon arròs
brut, es va animar la festa
amb jocs, sainets, actuacions
musicals, gloses,etc.
Entre jocs i rialles, damunt
les 7h. del capvespre es va
acabar la festa.
Des de Sa Sella volem donar
l'enhorabona a la Coral, la
qual va organitzar aquesta
gran diada, desitjant que
de cada any vagi a més.
Ah! enhorabona a les cuineres.
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PRIMAVERA DE PEL.LIGULA

Pel·lícules que s,han de veure:

- CONEXIÓN TEQUILA
Un intermediari de la droga vol deixa» 1,ofici. Es

trobarà, per una banda, amb què la. seva muller el rebutja, per
1,altra amb 1,aguda del seu millor amic i company d,institut,
que, Justament es policia.

- EL TURISTA ACCIDENTAL
En Marcon du una vida més bé mediocre fent guies

de viatje, la seva dona 1,abandona; en coneix una altra, de !•
cual s,enamora. Però la seva dona tornarà i ell es veurà dividit
entre dos amors.

- ARMAS DE MUJER
Na Tess és atractiva i lluitadora capaç de fer qual

sevol cosa per sortir del cercle de les secretaries i entrar dins
el món de les "altes finances". Però per això, fa fait» intel.li
gència i...

- UN ASUNTO DE MUJERES
II Guerra Mundial, una dona ajuda a una altra a

avortar, però aviat aquesta practica esdevindrà el seu mitja de
vida. El Govern de Vichy farà d,ella un «as exemplar. L,any
194-3 serà condemnada a mort essent la darrera dona executada a
França.

Aviat s,estreneran :

- CASADA CON TODOS
Angela de Marco vol abandonar la vida que du. Quan

un assassí a sou mata el seu marit, veu que es l,hora. Començarà
una divertida acció,

- GUARAPO
Illa^de Gomera. Benet Guarapo, pagès sense terra,

vol emigrar a Amèrica, però es veurà amb molts de contratemps.
(Aquesta pel.licula és de producció Canària)

- THE NAVIGATOR
Es una odisea Medievali

- EL ZOO DE CRISTAL
Dirigida per Paul Newman, ens dóna a conèixer L,ámèri

ca de la Depressió.
- LOS BÚFALOS DE DURHAM

"Triangle amorós" entre una aficionada al beisbol,
un entrenador i el millor jugador de 1,equip.

- HECHO EN EL CIELO
En el cel també hi pot néixer un amor! Per què no?

PSS! Silenci que comencen!
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Acció

Social
Molts de voltras vos demanareu què

és el voluntariat d'Acció Social?
Per nolüros el voluntariat és un

grup de persones amb sensibilitat cap
als problemes socials. Es comprometen
de forma desinteressada i gratuïta a
posar les seves capacitats i el seu
temps lliure al servei de les necessi-
tats de la comunitat, amb la finalitat
de contribuir a la solució o alivi d'a
quelles situacions de marginació i po-
bresa que no troben resposta satisfac-
tòria a la societat.

Una vegada feta la definició xerra-
rem un poc de l'Acció Social dins el
nostre poble.
Som un grup de persones d'edats en-

tre els 20 i els 50 anys. Ens reunim
per veure situacions d'injustícia ,
desigualdats, abusos, necessitats, etc
Estudiar els casos i actuar desde la
fe. Tenim pocs mitjans, però sí molta
voluntat per cercar remeis.

Pensam que és una feina que s'ha de
realitzar en el anonimat, sense cercar
interessos personals, saber fer feina
en equip i estar ben organitzats.

Una vegada al mes ens reunim amb
altres grups d'Acció Social de la Part
Forana, coordinats per Garitas. En
aquestes trobades se 'ns posa al co-
rrent sobre temes d'interós, de pro-
jectes i activitats per poder realit-
zar. Entre aquestes es troba la reco-
llida de botelles i roba per a la Fun-
dació "Deixalles", que és una organit-
zació que treballa per la integració
dels marginats a la societat.

Una altra activitat és la de parti-
cipar en el menjador de marginats de
Palma, i així poder ser possible que
aquest menjador donés els seus serveis

els diumenges i festius. En aquesta
tasca hi han participat diversos grups
de joves del nostre poble que d'una
manera generosa es comprometeren a ajij
dar-nos.

Tots podem fer Acció Social. Sense
anar més lluny, dins el nostre poble
tenim una Residència plena de persones
majors que es troben totes soles, que
necessiten aquestes dues paraules ten-
dres, aquesta rialla...

Facem aquesta visita a aquestes per
sones i així tots farem Acció Social,
és tan senzill i

LLABRES FIOL C. R

MAGATZEM DE PRODUCTES D'ES CAMP

C/ Sor Fra. Aina Cirer n^ 73
SENCELLES
Telf. 59 15 15

J O S É R A M I S CIRER
FERRFTERIA Y DROGUERIA

C/ Sor Fca. Aina Cirer, ns 26
SENCELLES
Telf. 59 14 64

CONSTRUCCIONS
JOAN VICENÇ

C/ Molins, ns 1 SENCELLES
Telf. 59 16 12
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DATA

22-01-1988

29-01-1988

19-02-1988
S

29-02-1988

18-03-1988

21-03-1988

21-03-1988

21-03-1988

30-03-1988

03-06-1988

08-07-1988

29-07-1988

29-07-1988

03-10-1988

03-10-1988

03-10-1988

11-11-1988

14-11-1988

, 14-11-1988

23-11-1988

23-11-1988

Nota: G.B.
C.I.
M • £ *

ACTUALITAT MUNICIPAL
RELACIÓ DE SUBVENCIONS DEMANADES DURANT L
/

CONCEPTE

Obres al Cementiri.

Segona Fase del nou Ajuntament.

Compra d'un local per a la Tercera

Edat a Biniali.

Obres al Campaner i a l'Església.

Fira de Maig.

Festes de Biniali.

Festes de Ruberts.

Col·laboració a l'Escola de Solfeig.

Mostra de Pintura Local. Fira de

Maig.

Neteja de Talaiots.

Exposició d'objectes antics. Associació

de la Tercera Edat.

Instal·lació Calefacció Col·legi

Públic.

Instal·lació Elèctrica Col·legi

Públic.

Monitors Club d'Esplai.

Col·laboració a l'Escola de Solfeig

Segona Vegada.

Extres Camp de Futbol.

Col·laboració Professor Escola Municipal

de Pintura.

Publicació d'un llibre damunt la

Història de la Parròquia de Sencelles.

Obres a la Rectoria.

Compra Cotxe Municipal (Renault

4L).

Rehabilitació Façanes del poble.

Total
= Govern Balear.
M. = Consell Insular de Mallorca.
Cv-.= Ministeri d'Educació i Ciència.

'ANY l.S

ENTITAT

G.B.

G.B.

C. I .M.

G.B.

w • X • W •

v/ • -L • M •

C • X • M»

G.B.

G.B.

C • I • M«

G.B.

M. E .C.

M* E • C •

G.B.

G.B.

G.B.

G.B.

G.B.

G.B.

G.B.

G.B.

188.

CONCEDIDA

400.000.-

100.000.-

50.000.-

50.000.-

120.000.-

500.000.-

100.000.-

.

2.000.000.-

200.000.-

700.000.-

. 448.000.-

667.994.-

400.000.-

5.735.994.0

DENEGADA

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

. Sí.
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OBRES REALITZDES 0 CONTRATADES DINS L'ANY 1.988.
x.

CONCEPTE

Nou Camp de Futbol .

Obra local Tercera Edat.

Equipament local Tercera Edat.

Primera Fase Ajuntament nou.

Compra finca per a construcció

piscina.

Construcció Magatzem Municipal

a l'antic escorxador.

Il·luminació Pública Vi vendes

Noves.

Asfaltat i voravies als carrers

Serra i Jaume Sard.

Evacuació Aigües Pluvials als

carrers Antoni Llabrés Mudoy

i Jaume Sard.

Asfaltat del Camí de Montuïri.

Asfaltat de l'enllaç del Camí

de Montuiri amb la carretera

de Sencelles-Costitx.

Asfaltat de la Plaça de Ruberts.

Asfaltat de la Plaça Nova,

el carrer Constitució i el

* carrer Pau.

Evacuació d'Aigües Pluvials

del carrer Ramon Llull.

Totals

Nota: L'aportació municipal és segon

A l'aportació municipal a la Pr

nou s'inclouen 709.223.- Pts. d

Govern
Balear

2.933.913.-

10.400.000.-

5.250.000.-

3.000.000.-

- ••

-

21.583.913-r

¡onveni .

.mera Fase p

Extres .

«

{

C. I. M.

2.933.913.-

2.216.882.-

380.700.-

625.500.-

2.205.000.-

1.165.500.-

1.620.000.-

733.500.-

.

1.107.000.-

2.196.000.-

15.183.995-,

:r a la cons

Ajuntament

3. 310.. 174. -

695.369.-

28.794.-

2.935.388.-

'1.100.000.-

246.320.-

42.300.-

69.500.-

•

245.000.-

129. 500 ! -

180.000.-

81.500.-

123.000.-

244.000.-

9.430.845.-

brucció de 1

t

Total

9. 178. 000. •

11.095.369.-

5.278.794.-

5.935.388.-

1.100.000.-

2.463.202.-

423.000.-

695.000.-

v

2.450.000.-

1.295.000.-

1.800.000.-

815.000.-

i

1.230.000.-

2.440.000.-

46.198.753T

Ajuntament



I sa sella 14 |

ESGLÉSIA
IA BEATA FRANCINA-AINA DE SENCELLES

A la meva biografia de Sor Franeina-Aina, que vaig publicar l'any
1933» hi vaig posar un apartat titulat "La Sencellera", que ara, un poc
modificat, vull fer reviure a "Sa Sella".

No hi ha hagut un sant que més es confongués i barrejàs amb el po-
ble que Sor Francina-Aina. Participava de la seva vida i coneixia les
seves preocupacions, i els feia viure de la seva pròpia vida i guiava
els seus moviments. Estava lligada amb tot el poble i tot el poble es-
tava lligat amb ella. Identificada amb ell, les penes i alegries d'un
»ren penes i alegries de l'altra. En fer testament i deixar els seus
béns per a la fundació del Convent, nomenà marmessors al Rector i al
Batle, caps del poble. I el Convent el posà en mans del Rector en do-
nar-li poder per posar i llevar les superiores, i l'encomenà i deixà
baix de la tutela de l'Ajuntament, com a casa del poble.

Tanta passió sentia per atendre les nostres necessitats que a un
dels seus èxtasis, en invitar-la Déu a pujar a la Santa Glòria, li
contestà: "No encara, fins que tengui el nieró llest", perquè no vo-
lia deixar el poble sense que fos acabada la Casa de la Caritat. A
un altre èxtasi que tingué a presència de Sor Magdalena, deia: "Fa
anys que Vós m'entregàreu aquest poble; Jo ara el vos antrec a Vós".
Al cap d'una estona hi afegí aquestes paraules pronunciades amb gran
força: "Poble de Sencelles, no temis, morta tße seré per tu pregaré".
Amb això em pareix justificat el títol de "La Sencellera". Sor Fran-
cina-Aina és i ha de ser de Sencelles i Sencelles és i ha de ser de
Sor Francina-Aina.

Ara per acabar vull afegir-hi: El carnet d'identitat d'un gran
sant és el del seu nom i el del seu poble: Sant Ignaci de Loyola,
Sant Antoni de Pàdua, Santa Catalina de Siena, etc. Amb més motiu
si Sor Francina-Aina visqué casada amb el poble, no hem de rompre
el matrimoni, i d'aquí en endavant, sense afegitons, per nosaltres,
ha de ser:

LA BEATA FRANCINA-AINA DE SENCELLES o LA BEATA XIROIA DE SENCELLES

Mn. Bartomeu Oliver.
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AGENDA PARROQUIAL

_Ü!§§_^§_!!)§Í9_

. Diumenge 14: Festa de Pentecostes
Pasqua Granada,
Pasqua Familiar a Lluc.

. Dijous 25: Festa del Corpus.
Celebració de la li Comunió
Després de la Missa, processó.

_ü!§§_^§_JyDy_

. Diumenge 4: Romeria

• Bissante 17: Adoració d'espigues, per tota l'Adoració
Nocturna de Mallorca.

. Dimecres 28: Festes de Sant Pere.

.Missa d'acció de gràcies el vespre, pel. V50e

aniversari de la parròquia, presidida pel
Sr. Bisbe.

. Celebració del Sagrament de la Confirmació.
Al final de la Missa piscolabis per totl·tüm.

Mes de juliol

. Campament del 3 al 6 a la Colònia de Sant Pere d'Artà.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% INFORMACIONS %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Aportacions per les obres parroquials:

tA PARRÒQUIA TE NECESSITA. TU POTS COL.LABORAR-HI.

Aportau les ajudes a: - "SA NOSTRA».

- BANCA MARCH .

- RECTORIA.

_TUS_ :_T§leyi§¿^_d|_Sence¿¿|Sjl_

Programació tots els dimecres.a partir de les 9

del vespre amb Informació - Concurs - Reportatges

Entrevis-tes - Esports - Cinema-

Retransmissions en directe ...

Repeticions: Dissabtes a partir de la 1 del migdia

i el vespre a partir de les 9.
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CATALÀ: UNA LLENGUA AMENAÇADA.
Des d'aquesta nova secció de Sa
Sella, pretenim aportar informació
sobre la persecució soferta. per
la nostra llengua, al llarg dels
darrers tres segles.
Tota la documentació presentada
ha estat recollida de fonts absolutamen

fiables. Per tot això volem assenya-
lar que no és fruit de l'opinió
subjectiva dels autors.

Segle XVIII (1« part)

1.700.- Lluís XIV de França or..dena
que al Rosselló les actes notarials,
les escritures públiques, els plets
i les sentències es radacten en
francès, sota pena d'invalidesa.
1.716.- Reial Decret de 16 de gener
de 1.716. Establiment i Nova Planta
de la Reial Audiència de Catalunya.
Instrucció secreta d'algunes coses
que han de tenir presents els corregi-
dors al Principat de Catalunya per
a l'exercici dels seus empleats.
1.738.- Al Rosselló, el Consell
"Souverain" prohibeix als eclesiàstics
que facen els llibres de registre
en català.
"... como antes con todo lo Judicial
se actuava en Lengua Cathalana,
se escriba en adelante en idioma
Castellano o Latin, como ya así
la Real Junta lo practica: pues
se logrará la inteligencia de. quales-
quiera Jueces Españoles, sin haver
de estudiar en lo inusitado de la
Lengua de este Pays."
De l'informe de "José Patino " per
a l'elaboració del "Decreto de Nueva
Planta." De l'obra citada.
"... y que sea practicado desde
luego las leyes de Castilla, así
en lo Civil, como en lo Criminal,
actuando en Lengua Castellana, a
reserva de aquellos lugares, que
por su miseria, y situación en la
montaña, en que sea justo se dispense
esta condición, asta que la comunica- o
ción, y el trato frecuente haga
menos difícil y costosa su introducción
en ellos."
Proposta del "Consejo Plenario a
Feline V". De l'obra citada

"Que se actue y los instrumentos se
escrivan la lengua Castellana. Y que
de oy en adelante no se permita imprimir
libro alguno en otro idioma que Castella-
no."
Paraules d'un grup de consellers "del
Consejo de Castilla"; referides a les
Illes Balears (18 d'Agost de 1715).
De l'obra citada.
"Lo segundo, porque aunque V.M. ha
mandado se observan los estilos antiguos
según los quales todas las causas,
letraS y provisiones que actuaban y
despachaban en la lengua búlgar del
pais ha mandado la Audiencia que no
se presenten peticiones, ni se despachen
letras o Provisiones, sino en lengua
Castellana, lo que tiene en gran descon-
suelo e igual embarazo aquellos naturales
que no se hallan bersados, ni por lo
general entender el Idioma Castellano
y dirijiendose a los bayles de las
villas y lugares las letras o provisiones
y ordenes para las ejecuciones contrafo-
renses y para las inzidencías de las
causas ziviles y criminales se hallan
con la dificultad de asertar en el

cumplimiento de ellas por no entender
lo qué se les ordena ni encontrar fazil-
mente en los lugares quien se los explique
sobre que en muchos casos según la
calidad de la materia, tendrá gravísimos
ynconbenientes el comunicar a otros
las letras y provisiones antes de darles,
su devido cumplimiento."
Memorial que els jurats de la Universitat,
la Ciutat i el Regne de Mallorca adreçaren
a Felip V l'any 1716. De l'obra citada.
"Lo sexto se podría prevenir el cuidado
de introducir la lengua Castellana
en aquel Pais. La importancia de hacer
uniforme la lengua se ha reconocido
siempre por grande, y es un señal de
la dominación o superioridad de los
Príncipes o naciones ya sea porque
la dependencia o adulazion quieren
complacer o lisongear, afectando otra
naturaleza con la semejanca del ydioma,
o ya sea porque la sugeccion obliga
êon la fuerza."
"Pero como a cada nación parece que
señaló la- naturaleça su idioma particular,
tiene en esto mucho que vencer el arte y
se necesita de algún tiempo para lograrlo,
y mas quando el genio de la Nación



sa sella m
como el de los Catalanes es tenaz
altivo y amante de las cosas de
Pais, y por esto parece conveniente
dar sobre esto instrucciones y
providencias mui templadas y disi-
muladas, de manera que se consiga
el efecto sin que se note el

cuidado"
De l^informe de José Villalpan-

do, el 29 de gener de 1716, sobre
instruccions per als corregidors.

De l'obra citada.

Felip V, de dia
de 1717, contra

Resolució de
11 de setembre
els mallorquins:

"RESOLUCIÓN:En quanto a esta
duda mando,se executen los despa-
chos, como se propone en ella;
previniendo se procure MAÑOSAMENTE
ir introduciendo la lengua caste-
llana en aquellos pueblos".

Català, una llengua amenaçada.

Jaume Ramis Bibiloni.
Joan Carles Verd Círer.
Antoni Puig Ramis.

Taller de motos JLJ0 Roig

"Ca'n Bunyol'

C/ Son Verd, n 2 2 SENCELLES

P E R R U Q U E R I A

H . A L O Y

C/ General, n« 2 SENCELLES
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Estam en temps de veda, en aquests
moments el que cal fer és reflexionar
damunt la passada temporada, planifi-
car la temporada vinent i sempre res-
pectar la A/e da.

Respecta al primer punt, crec que
el balanç e], podem considerar positiu
per dues raons: no hem tengut cap ac-
cident que valgui la pena considerar i

ein segon lloc qui ha volgut donar gust
al dit i fer per l'olla, també ho ha
aconseguit.

A principi de temporada, amb els co-
nills i les guàtleres no passarem molt
de gust, degut? que el virus de la mixo-
matosi causa gran mortandat i en obrir
la caça molts estaven malalts. Pel que
fa a les guàtleres, enguany no va ésser
com anys passats, per la Mare de Deu
trobaven quatre guàtleres però amb tant
com som en dos dies o eren dins l'olla
o havien emigrat.

Amb les perdius, les coses canviaren
molts ompliren les taleques, i encara
en queden. Crec que l'augment és un
dels èxits més importants de la socie-
tat.

Amb els tords, els tiradors al vol
enguany han pogut disfrutar i n'han
agafat molts.

Les cegues que feia uns anys que no
venien, a pesar de la falta de humitat
enguany n han agafades bastantes,

lla llebr î, encara que no hem podíem
caÇar, també més d'una ha anat dins
l'olla dels fideus.

rv

Per tot això crec que no ha estat
una temporada dolenta.

En referència a la temporada vinent,
començarem la repoblació de conills,
amollant unes vint conilles, que les
duguerem de Sa Vall.

\

També tenim previst construir dues
gàbies per intentar la repoblació de
perdius i guàtleres. Seria interessant
que la propera temporada, a més de les
activitats indicades, intentéssim dur
un control de les espècies que caçam
entre tots i així disposaríem de més
informació per fer una repoblació ra-
cional en el nostre vedat.

El que fa falta també és col·labo-
ració per part dels socis parque idees
rro en fan falta, per tant a veure si
ens animam i aconseguim entre tots una
societat millor.

AVIS

TOTS ELS SOGia INTERESSATS AMffi LA
FEN QVACIOi DE LA LLICENCIA DE CAÇA ,

. POSAUM/OS EN CONTACTE AMB^ EL PRESIDENT
JOAN FLORIT, EL SECRETARI ANDREU) SUÑER
0 EL TRESORER TQMEUJ AÜttlET.

ABANS DEL IS DE MAIG DE- 1989.

P E R R U Q U E R I A
M. A N D R E U

C/ Serra, ns 2 SENCELLES

BAR NEGRET
D.N.I. 41. 274.959 - X

C/ Sor Francinaina Cirer n^ 8

Telf. 59 12 38
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MUSICA
En aquest número, presentarem els triomfadors musicals dins l'àmbit

nacional.
Els millors Lps són:
1.- SACA LA LENGUA (Los Ronaldos): Grup revelació. Ha triomfat
el rock adolescent i provocatiu.
2.- COMO LA CABEZA AL SOMBRERO (El Ultimo de la Fila): Segueix
triomfant el rock flam.enc.
3.- CHICOS PÁRA LA MÀQUINA (Los Ilegales): Després de l'únic
disc en directe gravât per la seva pròpia casa discogràfica
han * gravat un disc comercial i de lletres molt poc compromeses,
4.- BLUES DE LA FRONTERA (Pata Negra): Amb aquest disc han demostra
que s<?n el millor grup de country espanyol.
5.- SONANDO EN TRES COLORES (La granja): Amb aquest grup es
veu que s'ha de tenir en comte a les Balears a l'hora de parlar
de pop-rock espanyol.
6.- DESCANSO DOMINICAL (Mecano): Començam a veure el vertader
caràcter d'aquest grup.
7.- MORIR EN PRIMAVERA (Loquillo y los Trogloditas): Possiblement
el darrer Lp en que intervendrá el guitarrista i.component de
la majoria de cançons d'aquest grup, Sabino Méndez.
8.- NACHA POP/80-88 (Nacha Pop): Després de molts d'anys de
treball, a la fi s'ha fixat amb ells.
9.- ME GUSTA COMO ANDAS (Siniestro Total): Pareix que aquest
grup ha perdut la poció "màgica" de fer bones cançons.
10.- A TU ALCANCE (Danza Invisible): Juntament amb altres grups
andalusos estan arribant molt fort a les llistes.

Els discs més recomanats són:
MYSTERY GIRL(Roy Orbison): Al pobre Orbison. l'han enganat

una vegada més; cançons tan bones com les que recull aquest
disc han estat decorades per ritmes molt moderns.
- NEW YORK(Lou Reed): ' La <portada no pot ser més explícita. New
YOrk ha estat observada per un Lou Reed més calmat, poètic.

Tomeu, Joan, Miquel i Jordi.

PEIXETERIA M. CIRER

C/ Rafal, na 28 SENCELLES
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De jove a jove

tene que aixecar prest

Miquel Vicens Mateu, nat a Sencelles
fa 22 anys.De professió empresari
i camarer d'es Pub S'Espiga.

Què feies abans d'estar en es
Pub?

Abans, el vaig dur 4 mesos a
mitges, i més enrera feia feina
a ca nostra (a s'hort).

I això t'ocupa moltes hores
durant ei dia?

Moltes, perquè no només es
tracta de servir sinó que a més
sempre hi ha feinetes per fer.

No te cansa anar-te'n cada dia
a jeure tard?

Si no me
es dematí, no.

Idò, prefereixes sa nit que
es dia?

De molt. Es sol me fa mal en
els ulls.

Quin temps fa que teniu es Pub?
Pes febrer va fer una any.
I heu fet moltes innovacions

des de llavors?
Per a mi, com a massa i tot.

Vàrem posar una antena parabòlica,
però la llevarem perquè no era
rendible. Els aparells musicals
les hem canviat quasi tots.

En quant en es local, l'hem
ampliat molt. Hem de dir que antes
hi havia corral i ara ja s'ha en-
grandit en es màxim.

Teniu qualque actuació d'un .
conjunt, gala o qualque cosa sig-
nificativa prevista a curt plag?

Sempre s'està mirant poder
fer-ne qualquna, però s'ha de tenir
en compte que es grup sigui rendible
i pugui venir.

Lo darrer que hem fet va ésser
una festa de fi de curs d'azafates
que era per sa gent d'es poble,
però que va defraudar bastant.
Tota sa gent que hi havia pareixia
que dormia. Ara mateix tenim en
marxa un torneig de futbolin.

Sa gent que ve en es pub, és
tota del poble o hi ha molts de
foravilers?

Darrerament ve bastanta gent
de fora poble, en particular de
Palma, perquè ho troben barat.

Es més marxosa aquesta gent?
Crec que se desmadra bastant

però fora armar lio.
I d'on en venen més?
En general de tots els pobles

de sa zona, Costitx, Sta. Eugènia
Sta. Maria, Inca, Consell,...

Tipus de música que t'agrada.
M'agrada la música anglesa més

moderna, i qualquna d'aquesta espa-
nyola.

Digués un conjunt que t'agradi.
The Cure.
I un solista.
Morrisey (cantant de The Smits).
I quina música li agrada més

a sa gent que ve en es pub?
Té • preferència s'espanyola,

en general, però també agrada molt
s'anglesa (The Cure, " Simple Minds,
U2,... )

I què dius d'es Dire Straits?
Crec que sa seva època està

passant, però no mai del tot.
I música folklòrica, en posau

mai?
No, encara que en casos molt

excepcionals qualqú m'ho ha demanat.
I, encara que en tengués, no la
posaria, perquè no m'agrada.

Quants de discs teniu, més o
manco?

Maldament no ho paresqui, n'hi
ha davers 400 (i si no ho creis
anau a contar—los).

Ni deu haver qualquns que no
els deveu haver posat mai?

N'hi ha molts que han sortit
poc.

T'agrada sa lectura?
Antes m'agradáva, però poc.

Còmics n'he llegits bastants.
I es cine?
Sí, cine d'acció.
Una pel·lícula.
"Granujas a todo ritmo", feta

pels Blues Brothers.
Tipus de beguda que t'agrada?
Estant darrera .sa barra, cervesa

i poca. I ses poques vegades que surt
bec whisky amb coca cola i qualque
"chupito".

Què se sol beure més en es pub?
Crec que cervesa i també whisky.
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I, xupitos?
Es boom d'es xupitos va esser

fa una temporada, però encara se
despatxen molt.

Un cotxe.
Golf GTI 16 V.
Hi podràs arribar amb es pub?
Ho t*-ob molt difícil, perquè

el tenim des de fa un any i encara
no tene una roda d"es cotxe.

T'agradeïi es deports?
M'agraden molt veurer-los, però

no tene temps per pracitcar-los
(Això ho diuen tots).

Un equip de futbol.
¡¡Barca!! i Sencelles.
Sexe, droga o Rock and Roll.
Està bé. Si pot esser, un poc

de tot, però controlant, no fos
cosa que ens pasem.

Un lloc per anar es dissabte
vespre, en sortir d'es pub.

A zona turística, en especial
en es Port d'Alcúdia.

Contamos qualque anècdota personal.
No m'ha passat

fora de lo normal.
res mai que surti

I, en es pub?
Qualque vegada, qualqú ha begut

de demés i hi ha hagut un poc de
trui, però no ha passat d'aquí.

Com veus sa.gent d'avui en dia?
Crec que surt menys que abans,

encara que comença a pujar gent
jove d'es poble que promet bastant.

Digués que trobes d'es poble.
No sé si quedaré bé o no, però

sa gent de Sencelles podria demostrar
un poc més l'ajuda de cara en aquets
•que ens preocupam per ells i no
responen.

Opinió que te mereix Sa Sella.
Lo que és sa revista en sí,

estic content que pareix que va
bé, perquè és una cosa que pareix
que té l'ajuda d'es poble. Trob que li
sobra un poc de serietat, i també
s'haurien de dir més veritats de
ses que se diuen, exposant es proble-
mes reals qae pugui tenir es poble.

Lletgiràs sa secció De Jove
a Jove.

entrevistasa que m'heuSi és
fet, sí.

Per acabar, vols dir res?
Esper que ara vendreu més

es pub.

en

Sa xerrada va durar més de dues
hores, menos mal que hi havia per
beure. Es problemes vengueren quan
ens aixecarem de sa cadira i ses
cames ens feren figa.

i ¡ ¡Bye Bye! ! ! , fins 'a sa pròxima.

E O R N CA'N PEP

C| Rafal, n« 6 SENCELLES
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Volem contestar a la carta

publicada ,en el darrer número de
Sa Sella amb el nom de "Reivindi-
cacio'n de Sanse 11 as " firmada per
M.G.

Benvolgutjl lector; volem fer
tota una serie de comentaris a
1'escrit que vostè ens dirigeix/
per aclarir certs punts que vostè
exposa que de cap manera responen
a la realitat :

1.-Vostè diu que som el
"hazmereir".Faci'ns un favor: xe-
rri per vostè totsol, no pels
altres. Si vostè te complexe de
"hazmereir" per qualque cosa,
això es problema exclusivament
seu : nosaltres no.

2.-Ens diu que al nostre
article dèiem que "no han encon-
trado ninguna "a'̂ en els doc-
uments antics.Vostè sap llegir?.
Si en sap, de veres que ho disi-
mula molt be'.Al nostre article
deim que als documents antics hi
ha una abrumadora majoria de les
"e" damunt les "a", el que evi-
dentment no vol dir que no hi
hagi cap "a". És més, això no ho
deim nosaltres: prove d'un estudi
fet per Mn. Bartomeu Oliver, el
qual deixa ben clar aquest punt.

Com a rèplica, vostè ens
posa una sèrie d'exemples, áe. "a"
escrits .que tots so'n posteriors
del segle XVIII (Ens posa un del
1.413, que xerra de y" S an Pedra":
evidentment aquest e's el nom de
la parròquia, no del poble).

Vostè com a persona culta i
erudita que e's ( ? ) . sabrà que a
principis del S. XVIII va tenir
lloc un dels fets més desastrosos
per tot el que e's la cultura i
vida de diferents pobles, entre
ells el mallorquí: so'n els De-
crets de Nova Planta en que per
"el Derecho de Conquista que por
las armas le habia sido dado"
(recordi, la .Pau d'Utrech. fi de
la guerra de successió, Gibral-
tar. Menorca), en Felip V privava
a determinats pobles (com i prin-
cipalment Catalunya i Mallorca)

dels seus furs i privilegis, de
les seves lleis de sempre,
substituint-les per les " leyes
de Castilla", a l'hora que prohi-
bia tot lis oficial de qualsevol
llengua que no fos la castellana,
Cmiri com quedava el Catala,el
mallorquí o com vostè li vulgui
dir). Aquest, Felip V, ^o en Fe-
erran VI, e's igual, es el que
vostè anomena "graciosa majes-
tad": vaja gràcia, si arriba a
ésser desgraciat, d'aquesta mos
mata a tots. Nosaltres com vostè
insinua a la seva carta, no volem
que el nom del poble sia "Cente-
llas", en record d'aquell home de
la batalla de Llucmajor que assa-
sinà a Jaume III; ara, si hem
de triar entre aquest senyor o la
"graciosa majestad", no hi ha
color, ens quedam amb el primer:
aquest matà a un home, la "majes-
tad" feu l'impossible per carre-
gar-se tot un poble, i a la fi,
entre en Pere III i en Jaume III,
tot quedava en familia (o no?).

Aqui hi ha el problema: no
son val its, al manco per a nosal-
tres (i qualsevol persona que
estimi la cultura mallorquina),
els documents posteriors a aquets
decrets.La Nova Planta s'instaura
a Mallorca al 1715-16, per tant,
com els documents que vostè expo-
si escriuen el nom de Sencelles,
és igual, si volen ho poden es-
criure en grec, llatí o en ara-
meu. ,

3.-EIs escuts : o es que
nosaltres no ens explicam, o hi
ha algú que no s'entera. Quin
sentit te' xerrar de llinatges
nobiliaris a un escrit que versa
sobre el nom d'un poble?^. . Vostè
diu que els escuts son més antics
que els pobles: evidentment que
els escuts dels nobles son anti-
quíssims, ara no ens negarà que
primer fou Sencelles i despre^
l'escut de Sencelles.^ res mes
faltariavque algú fegés un escut
i desprès cercas un poble per
posar-hi l'escut, vaja parida.
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Així que quan dèiem que "el?
escuts varen venir despre's" al
nostre article, dèiem una veritat
com un temple:i l ' escut^de
Sencelles, segur, però segur que

fou posterior a Sencelles.
Si vostè vol parlar per

ilustrar-nos a tots amb la seva
inmensa saviesa sobre escuts,
emblemes, etc., d'emperadors i
nobles, ho pot fer, l'escoltarem
encantats, ara, no ho fiqui, no
ho mescli amb els^escuts de po-
bles, que es d'això que parlàvem,
que so'n coses ben distintes.

En tot seu article es nota
un evident sentiment anticatala-
nista.Qualsevol sentiment "anti-"
es reprobable de totes totes,
sobre tot si no te cap fona-
ment. Pensi estimat lector només
una cosa: la nostra illa, el
nostre país. Mallorca, te molts
problème«, i l'origen d'aquets no
es precisament Barcelona.Pensi
només en 1 ' expol iacio' econòmica
que sofrim dia a dia, o com de
trepitjada i oblidada que ha
estat la nostra cultura durant
molts d'anys pels poders de l'Es-
tat Central, pel menyspreu en que
el que és Mallorca i les seves
pretensions so'n considerades per
aquets poders, abans, ara, i
possiblement sempre.

Es una pena que gent com
vostè, que es veu que s'interessa
per la cultura mallorquina, es
quedin en purs sentiments sense
fonament. i• no denunciïn els
autèntics problemes i culpables
dels mateixos, que son els qui
fan mal al nostre poble.

En el seu escrit trobam una
actitud despectiva que trobam
mereix ésser contestada amb una
altra semblant.Els "aventos",
"Guines", etc., s'ho pot posar on
li càpiga, si és que li cap en-
lloc. Xerr̂ i be si vol que li con-
testin be'.

Nosaltres per la nostra
part, l'hem deixat tot ben clar,
i no hi ^volem perdre més el
temps. Gràcies de totes meneres
per la seva atenció'" (ara que
pareix mentida que, ,amb mig any
per preparar un escrit es diguin
tantes bajanades), i fins un
altre, que si pot ésser, variï
una mica el seu to, li agrairem.

Atentament :

Jaume i Joan.

ELÈCTRICA COLL
SERVICIO TECNICO RADIO &

C/ Rafal, na 28 SENCELLES

TELEVISION
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ENTREVISTA AMB MIQUEL ROIG
" ESTIC MOLT CONTENT DE TOTS ELS JUGADORS "

24~1

Formant inicialment part de
l'equip infantil de La Porcincula
en Miquel Roig va començar la
seva llarga carrera esportiva.
De l'equip de S'Arenai passà,
de la ma sd ' en Jo.an Martí al juve-
nil Ballista d'Inca on ocuparia
la plaça de porter titular durant
tres temporades. Fou proposat
per jugar en el Constància, però
els colors del poble pogueren
més i acabà la seva actoivitat
esportiva com a jugador en el
Sencelles.

Després d'untemps de descans
la temporada passada fou anomenat
responsable tècnic de l'equip
de tercera regional del Sencelles
a on creim ha demostrat les seves
qualitats tant tècniques com hu-
manes, no creant ni deixant crear
ni el més mínim problema dins
1'equip.

Amb ell vàrem parlar, i entre
altres coses ens deia: "Jo estic
molt content del comportament
de tots els jugadors, em sap greu
pels que no han pogut jugar tots
els diumenges, però això és el
futbol i només hi poden jugar
onze

de la-Quin balanç faries
temporada?.

-Jo diria que ha estat més
o manco bo, pensa que a -sa prime-
ra volta encara no estàvem aco-
plats, començàrem sa lliga com
aquell qui diu sense haver jugat
un sol partit d'entrenament i
férem cinc punts. A sa segona
ja ha anat una mica millor, hem
fet dotze punts i si arriba a
durar un poc més...; ara bé,sa
labor de s:equip no era fer cam-
pions, sinó formar jugadors per
a l'equip de primera.

-Miquel, m'ha arribat per
ses parabòliques que deixes s'e-
quip .

-Sí, ja està decidit, em
sap molt de greu però aquest
any m'he de preparar unes oposi-
cions dintre del funcionariat,
tn'és impossible compaginar ses
dues coses, de totes maneres
n'hi haurà d'altres que ho faran
com jo o millor.

-Que opines, de que hi hagi
dos equips de futbol a n'es po-
ble?.

-De tot d:una creia que era
una bajanada, però s'ha demos-
trat que si es vol tenir un e-
quip "d'elite" se n'ha de tenir
un altre de filial, on es puguin
formar els jugadors i d'aquesta
manera tots puguin jugar i 1'e-
qüip de primera sempre està re-
colzat. Seria una llàstima que
desaparegués.

I així acabarem sa xerrada
amb en Miquel. Creim, millor
dit, estam segurs que més prest
o més tard tornarà a l'equip,
això sí ,
activitats
permetin.

sempre que les seves
professionals li ho

En Miquel ara fa més de 20 anys
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futbol

PER NI TO DE RAN

Per culpa d'una guardata
es camp mos varen restar
i vàrem haver d1 anar a jugar
a ca una quinta punyeta.

Tothom pensa així com vol
i jo també puc opinar,
segons qui no pot entrar
dedins un camp de fubol.

Si dedins es camp xerram bé
tot se,rà una hermosura
i demostrarem sa cultura
que té es poble senceller.

A jo m'agrada menjar coca
i per Nadal torró
hi ha qualque jugador '
que estaria molt millor
amb sa llengua dedins sa boca.

Jo no vaig de qüestions
ni de sentir ningú,
es carnet número 1
ha fet aquestes cançons.

!
Per falta de veterania
i mala.col-locació
vàrem perdre amb el Badia
de tercera divisió.

Una dona tota sola
amb ningú es pot barellar
un equipo de bunyolers
al Sencelles va guanyar.

Dins la nació espanyola
saben jugar el futbol bé
i un equip senceller
guanyar al bunyoler.

A força de treure es geni
valentia i jugar bé
un equip senceller
va guanyar al Sta. Eugènia.

Ja ho podem posar a s'historia
i escriurer-ho a bons papers
dos equips sencellers
dia 20 duen victòria.

Moltes vagades pregunt
per sabrer-hi el que passa
dedins es Coll D'en Rebassa
el Sencelles va dur un punt.

Sencelles té bones vistes
bona gent i molts d'animals
també té especialistes
per poder fallar penalts.

Já podem tocar es pandero
i cantar es tuturuc
guanyant al Verge de LLuch
a futbol per 2 a O.

A jo m'agraden ses fradines
que se sapin arreglar
amb s'equip de Ses Salines
només vàrem empatar.

El Sencelles va de branca
i un resultat valiós
perquè a S'Alquería Blanca
vàrem guanyar de tres a dos.

Ets sencellers són valents
així ho han demostrat
per això ets hi han guanyat
a s'equip de S'Independent.

Es primera de Sencelles
ara no mata ni espanta,
perquè amb s'Alquería Blanca
vàrem fer un mal paper.
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SA NOSTRA LLENGUA
LES GRANS CRCTCiqUES

La crònica de Jaune I (entre 1313 i 1327).

El "llibre dels feits" de Jaune I, el conqueridor
de Mallorca, es la primera de les nostres
cròniques. Narra en forma autobiogràfica la
vida i les gestes més importants del rei.
Jaune I no escriví l'obra però coordina la
redacció.
El rei agrada d'aparèixer com un heroi. També
compta fets petits de la seva vida i això
comporta l'ús d'un llenguatge viu i popular
(refranys, dites i expressions col·loquials).

La crònica de Bernat Desclot (entre 1283 i
1288).

Es pensa que Bernat Desclot era un tal Bernat
Escrivà, tresorer reial, que procedia d'un
pobie anomenat Esclot (Rosselló).
La crònica se centra en la figura reial de
Pere II el Oren i la seva lluita centra els
francesos.
La finalitat de l'obra és glorificar a Pere
el Gran. Li otorga tots els atributs dels
herois d'epopeia.

La crònica de Raren Muntaner (començada el
15 de maie de 1325).

Ramon Muntaner és l'autor de la més llarga
de les cròniques. La crònica comprèn del naixe-
ment de Jaume I a la coronació d'Alfons III
el Benigne, és a dir, cinc regnats contemporanis
a l'autor: Jaume I, Pere el Gran, Jaume II
el Just, Alfons III el liberal i Alfons HI
el Benigne.
Manifesta dos objectius:
a) Deixar constància dels seus serveis i els
seus mèrits a la cort.
b) L'exaltació de la grandesa dels monarques
del Casal d'Aragó.
El monarquisme de Ramon Muntaner està relacionat
amb el providencialisme i amb el nacionalisme.
Defensa la unió de totes les terres habitades
per catalans.

La crònica de Pere el Cerimoniós (entre 1375
i 1383).
Aquesta crònica comença amb un pròleg del
propi rei i segueixen set "llibres" o apartats.
Els més importants són el tercer i quart dedicats
a la . reincorporació del regne de Mallorca
i dels comtats del Rosselló i la Cerdanya.

Està escrita en forma autobiogràfica. Usa
un llenguatge menys ric que les anteriors.
La figura de Pere el Cerimoniós no és d'un
rei heroic medieval. La psicologia, intriga,
política i sang freda del rei el fan ésser
més a prop d'un príncep renaixentista.
Con a totes les altres cròniques també es
troba el sentiment nacional. Es molt conegut
aquest fragment posat en boca de Pere III
a la tomada de Saragossa:

-Senyor, veets aquell lloc?
E nós li diguem: -Hoc.
-Doncs, de Catalunya és.
E nós, en aquella hora, diguen:
-O terra beneita, poblada de

.ï lleiltat!
Beneit sia nostre senyor Déu,
que ens
ha deixat eixir de la terra rebel
e malvada!

Exercicis d'ortografi a.

1.- Separi les síl·labes de les
paraules següents:

pissarra inhumà carrer caixa canya
metge malhumor dutxar dotze

2.- Subratlli les síl·labes tòniques:

pissarra inhumà carrer caixa canya

metge malhumor dutxar natura encara

frenètiques parella sal sol ulls

3.- Escrigui devora cada paraula,
"oberta", "tancada" o "neutra":

sabré
és
el
la
rosa
no
tònica
gènere
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„noticies fresques
Mas informa sa subcomisió d'assumptes

secreta (TOP 9ECFETJ.
Tota heu viat a'olivera de devora

1'església, però segur que no sabeu que
aqueata olivera no és tal, sinó que és
fruit d'un empelt del xiprer que hi ha-
via.

Sea mudes lea envià la Mare Superiora
d'Allà Dalt.

Devant el greu augment dels gastos,
a'Ajuntament ha adoptat sa solució que
veis per economitzar doblera amb ea nou
cotxe municipal (all manco de rodea i
benzina).

Però han d'anar alerta a ensopegar
amb ela clots i "tojo* amb ela ulla de ,
poll.
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Pareix que l'única utilitat del nou
Ajuntament és tenir a cobro els car-
tells de publicitat.

Sea eacolea ja pureixen s'era eafon-
dradal'ÜI
Per molt de material que afegesquis

en ea clota no a'arriben a omplir.
Si se torben un poc començaran a sor

tir els ullaatrea.

Com tota sabeu han canviat de lloc sa
pica baptismal.
Pareix que es canvi d'aires ha duit

qualque aorpresa.
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