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De petita, en veure una càmera
em posava a plorar i ara no

sabría què fer si no en tengués
una. Qui ho hagués dit?

Tot va començar fa uns quants
anys, fent les fotografies que

normalment fa tothom, després
varen venir els estudis de

fotografia a l'Escola d'Arts i
Oficis, que ara estic a punt
d'acabar. I avui, la meva

primera exposició individual, i
quin millor lloc per començar

que el nostre poble?
La fotografia és per a mi com

les pipes, que quan les tastes no
saps com aturar-te. Jo en fer
una fotografia n'he de fer un
caramull, m'encanta sentir el
renou de l'obturador, pens que
allò que acab de veure pel forat
de la càmera aviat ho tendré
damunt un paper, una imatge
que em durarà tota la vida.

Xisca Andreu Bonet

Agraïments

A tots els amics i coses que
aquests darrers anys han posat
davant la meva càmera. I a tots
els que han fet possible aquesta

exposició. Sense la seva
col·laboració estusiasta i

desinteressada aquestes imatges
no haurien estat possibles.
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Allà ens veurem

AJUNTAMENT
D'ALGAIDA
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Es bon dia tots tendrem
com cada any vos he donat
que sa festa des poblat
ja fa molts d'anys que la veim
però enguany crec que farem
es programa canviat
perquè cada any havia estat
ball de bot i escampat
i enguany serà d'aferrat
sinó ja em contestareu
i a Pina un temps feien creu

que això era un pecat
però ja està esborrat
bailan així com voldreu.

No mos hem de posar dol
de coses que estan ben fetes
aposta vénen orquestres
tothom balla així com vol
hem de cantar i fer renou
i no hi ha d'haver protestes
fer ses coses ben honestes
ho comana qualsevol
que puguem tenir bon sol
perquè no va bé si plou
ni en de dia ni es vespres
i deixant ses coses llestes

puguem passar bones festes
sense tenir res de nou.

Pot passejar i pot jeure
és que cobra la VEJES
Sa Banca March té un papers

que si heu de mester doblers
si antes heu fet s'ingrés
en voler ja en podeu treure
i no troben puesto per seure
en venir es primer de mes.

Tomeu Oliver «Seguí»

Festes de Pina
Dies 1, 2 i 3 de juliol de 1994

Divendres dia 1 de juliol
•A les 20.00 h. Al Centre Can Lluís, inauguració de
l'exposició de fotografia de na Xisca Andreu.
•A les 21.30 h. Al costat de la Plaça, els Hermanos
L·lonovoy ens faran veure bubo tes, tant als al·lots com al
grans, amb fantasies orientals «Les Kirllian».
•A les 23.00 h. Festa damunt la Plaça, amb l'animació del
grup de ball de bot Revetlers del Puig d'Inca.

Dissabte dia 2 de juliol:
•A les 17.00 h. Al Centre Can Lluís, les titelles Pome de Pi
ens contaran la història de n'Ulisses.
•A les 19.00 h. Futbol (programa a part).
•A les 21.00 h. Missa cantada per l'Orfeó de Castellitx.
•A les 22.00 h. A la Plaça, actuació de la Banda de Musica
d'Algaida.
•A les 23.00 h. Berbena, amenitzada per Felany Grup, San
Francisco i La Troupe (aquest darrer grup té un membre
que és de Pina).
•A les 1.00 h. Revetla, una altra vegada serà de pinyol
vermell.

Diumenge dia 3 de juliol
•A les 9.00 h. A la vinya de Son Ribes, tirada local al plat.
•A les 15.30 h. Carreres de joies amb els xeremiers de Pina.
•A les 18.00 h. Futbol (programa a part).
•A les 22.30 h. Teatre a càrrec del grup Picadís de s'Arenal,
que representarà l'obra de Dario Fo titulada «Aquí no paga
ningú...!».
•A les 24.00 h. Fi de festa.


