
QUINZENARIPOLLENCI

ANY I - N.0.7 - 31 OCT. A 15 NOV. - PREU 20 PTS. BUTLLETÍ EDITAT PER O.C.B.
POLLENÇA, C/. MAJOR, 11. D.L. PM 503-79. IMPRIMEIX EDITORA BALEAR, S.A.

ALGUNS CARRERS
CANVIEN DE NOM

(1.a fase)
POLLENÇA:

Piza, GENERAL FRANCO: Plaça MAJOR
Plza. CALVO SOTE LO: Plaça VELLA
Plza. MERCADO NUEVO: Plaça CA LES MUNARES
hza. jooc ANTONIO: AVINGUDA roi.LENTIA

MOLL:
Tte. CORONEL LLORENTE: PASSEIG SARALEGI
GRAL. FRUTOS: C/. FÛRMENTOR
C/. CORONEL LLORCA: C/ ATÍLIO BOVERI

SANT VICENÇ:
Plaza DE LA IGLESIA: PLACA DE SANT VICENÇ
Avda. COSTÀ Y LLOBERA: AVINGUDA CAVALL BERNAT
C/. Gral. GODED: C/ CALA CLARA

EL COLLEGI DE "CA'LS FRARES'
ES DIRÀ "COSTA I LLOBERA"
Aquets i altres acord en el darrer ple municipal. -

Informació pág. 3.

LA REVOLUCIÓ MOTORÌSTICA
Qui és qui deia que les revolucions

ja no eren possibles? Vet aquí, ido,
com els motoristes, o "renouers"
per segons qui, estan dispots a
fer-la. Sembla que a més de fer
renou, ara els ha pegat per les pinta-

ntes subversives. Au, idò endavant!
isense por, però sense fer massa
renou. Com és natural ens interessa-
ria que ens donassin els estatuts i
el cau social, no sia que qualcú es
vulgui apuntar a la vostra revolució.

GUILLEM CIFRE DE COLONYA

1852 - 1908

CENTENARI DE LA FUNDACIÓ A POLLENÇA

DE LA INSTITUCIÓ LLIURE D'ENSENYANÇA

Enguany se compleixen cent anys
de la fundació a la nostra vila de la
Institució Lliure d'Ensenyança, obra
d'un pedagog il·lustre, fill del nostre
poble: En GUILLEM CIFRE DE CO-
LONYA. La commemoració d'aquest
centenari ens ha impulsat a una sèrie
de persones a organitzar diverses ac-
tes d'homenatge, dels quals aquest
número extraordinari de "EL GALL"
n'és un delís.

Efectivament cent anys després, és
ben hora de retre un homenatge po-
pular a la seva memòria; cal fer l'ho-
menatge que es mereix, perquè esti-
mà el seu poble, perquè tengué el co-
ratge de fer-lo créixer pels camins de
l'Educació i de la Cultura.

La Comissió Organitzadora dels
actes del Centenari —formada per la
Caixa d'Estalvis de Colonya, la Sec-
ció de Cultura del Club Pollença,
l'Obra Cultural Balear i diverses per-
sones a títol individual— vol fer una
crida, des de aquestes pàgines de "EL
GALL", a tots els pollencins de nai-
xement o d'adopció, a totes fes per-
sones interessades per l'educació i la
cultura, a que acudesquin a tots els ac-
tes organitzats en homenatge a l'obra
de D. Guillem Cifre de Colonya.

L'assistència als diversos actes ha
d'ésser un testimoni més de l'afany
que tenim de recuperar tots plegats
la nostra memòria col·lectiva.

PROGRAMA DELS ACTES
DISSABTE 3 DE NOVEMBRE A LES 8 DEL VESPRE:
Inauguració de l'exposició bibliogràfica i documental sobre la Institució Lliure

d'Ensenyança i l'obra de D. Guillem Cifre de Colonya. L'exposició tindrà lloc a la Sa-
la d'Exposicions de la Caixa d'Estalvis de Poflença, Colonya.

DIUMENGE 4 DE NOVEMBRE A LES 11 DEL MATI:
Homenatge popular en el patí del CoUegi Municipal de Batxillerat Guillem Cifre

amb la realització de diversos parlaments i la inauguració d'una placa commemorati-
va del Centenari.
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ENQUESTA

QUÈ OPINAD
DE "EL GALL

SONDEIG AL POBLE PER A SEBRE QUÈ PENSA I
O UÈ VOL DEL SEU PERIÒDIC. LES PREGUNTES QUE
fLANTEJAM SÓN LES SEGÜENTS:

SALVADOR
LACATS

POLICROMATS

DAURATS

Philip Newman, 5 -Telèfon 530768 - PO J. LENCA

la.— Què trobau del preu?
2a.— Què demanau: més extensió, més qualitat..?
3a.- Trobau que li sobra qualque cosa?
4a.— Què li manca?
5a.— Quins escrits vos agraden més?
6a.- "El Gall", en català o en castellà?

<f>, 0xL·++LjJlj6LAjt£

CAINI PER

.ENSAíMALLORoWTÍV^00^

JOAN OLIVER CERDA.
Estudiant. 17 anys.

1a.— Un poquet car.
?a.— Si s'ha de fer un esforç,

que sigui a favor ae ¡a oaiitat.
"»*• — t^n |j "i
4a.— Més part inroi
5a.— Les notícies i les curio

sitats de^mornent.
Si7—En català. -:.«aesÉJUÉiil*

PERE TORRENS RIPOLL.
Mestre d'escola. Llicenciat
per Filosofìa i Lletres.
38 anys

1a.— Està bé.
2a.— Les dues coses.
3a, 4a. i Sa.— Trob que ença-

ra és molt prest per a donar una
""""f̂ ·̂ OA··̂ ·̂ ^^^^nj·̂ ^^oriív^^ .̂6a.— En català, encara que es
podria admetre alguna col·labo-
ració; en vcastetta7^51~es- U ¿HJ.-et"
cas.

electri

tErtime
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ELECTRODOMÉSTICOS Y ASCENSORES

C.. Monjas, 20 - Tel. 531690 - Puerto Pollensa

BARTOLOMÉ FUSTER ÌNACHITTI

FRANCESCA LLOMPART
PALOU. Feina de casa.
18 anys.

1 a.— És barat.
2a.— Les dues coses, encara

que trob que està bastant bé.
3a.— De moment no trob

que hi sobri res.
4a.— Humor i passa-temps

(jeroglífics, mots creuats...). -
Sa.— Els esdeveniments i cu-

riositats locals.
6a.— En català, clar.

ISABEL MARTÍ SUAU.
Feina de casa. 76 anys

1a.— No és car ni barat;està
bé.

2a.— Tant l'extensió com la
qualitat estan bé, però millor si
es pot superar les dues coses.

3a.— Les notícies que no si-
guin locals, o sia, que ja surten
a altres periòdics.

4a.— Podríeu publicar algu-
nes notes I narracions històri-
ques o llegendàries de l'antiga
Pollença.

5a.— Informació local, al
marge de lo esportiu i polític,
de la Pollença actual I passada.

6a.— Trob que en català.

INMOBILIARIA

JUAN XXIII, 9 TEL 5317 51

PUERTO P O L L E N S A
(MALLORCA)

MARTÍ VICENS ALEMANY,
Artesà. 52 anys

1 a.— Està bé.
2a.— Més qualitat.
3a.— No veig que li sobri res.
4a.— El vertader contingut

del poble.
Sa.— Els que tenen relació

amb la problemàtica del poble.
Sa.— Indistintament.

MARGARIDA JOY TORRENS.
Estudiant. 17 anys

1 a.— Està bé de preu.
2a.— Encara que està bé, de-

manaria més qualitat.
3a.— No hi sobra res.
la.— Més Informació local.
Sa.— Els biològics.
6a.— En català.

UNA IDEA AQUOSA
Ara que ve l'Iiivem i hi ha icmps de pensar, de negociar i d'exe-

cutar. Ara per a poder recollir el fruit quan la calor retorni. Ara que
encara tenim frescs els dies sense aigua.

De tots és conegut, i tal volta maleït, el racionament de l'aigua
potable durant els mesos d'estiu. En canvi, ja no és de la llum públi-
ca el que l'Ajuntament estigui pendent de la Providència en els mo-
ments crítics de l'època estival, de manera que la pluja que banya els
papers de plaça i esperiva la festa és rebuda amb els braços oberts a
la Casa de la Vila ja que d'aquesta manera s'eviten un bon aplec de
corregudes, de precs i de mals papers.

Tota l'aigua ve de Ternelles i l'Ajuntament la té de franc quan ve
de l'Algueret i de la Font de la Vila que es troba dins el torrent de
Ternelles. Però en arribar l'estiu les fonts esmentades no poden aten-
dre les necessitats mínimes i és aleshores quan l'Ajuntament compra
l'aigua (a tant la tona) del pou de Ca'n Colonya. Però així i tot, sol
arribar un moment en què les tres fonts no basten i és quan ve l'hora
(abans no perquè un contracte ho impideix) de pregar als propietaris
dels pous propers la venda de l'aigua. D'aquesta manera arriba l'es-
cassesa, el racionament es fa insostenible i augmenta la inseguretat
de poder disposar del líquid element. Per a colino, se rumoretja que
part de l'aigua destinada a utilitat pública és emprada per a fins agrí-
coles particulars.

Negociant amb els propietaris dels pons de la zona (Ca'n Colet,
Ca'n Amer, Ca'n Juanáto, Ca'n Curt, etc.) qui segurament estan dis-
posats a vendre l'aigua, sempre que sigui d'una forma segura i eqtii-

• tativa, i fent les instal·lacions pertinents, en part començades, per a
la conducció de l'aigua, l'escassesa passaria a l'història i Sns i tot es
podria evitar el racionament. No creuen vostès que valdria la pena
gastar els quatre duros que implicaria la materialització de la idea
per tal de tenir al poble content?

P.MARCH

PER UN "GALL" MILLOR
Contestació a la carta firmada per un pollcncí publicada a U.H.
No tinc interès de contradiure el contingut de la carta que aquest

Sr. publicà el dia 8 d'octubre, baix el nombre de "El Gall, quin des-
encant", malgrat respect la seva opinió.

Encara que quedi a l'anonimat, vol donar entendre (i queda bea
clar) que es un simpatitzant del "Gall" ressentit.

srealme1er.— Si vos realment estimau la continuïtat d'aquest quinzenari,
perquè no publicà la vostra carta dintre del mateix "Gall"?, evitant
d'aquesta manera una difamació m contra i estesa per totes Jes ¡lles,
i d'aquesta altra forma se discutirien els problemes del poble dintre
el poble. I sapigueu que "El Gall" publica tots els articles que els hi
envien, encara que sia en contra seu.

2on.— Perquè vos, parlau en plural, durant la vostra carta, vol-
guent fer pensar que és el poble qui parla i no sols vos?

3er.— I això no tan sols dirigint-mé a vos, sinó a tots els que com
vós pensen. No s'han aturat a pensar que tots els articles, no tan sols
del "Gall" sinó de totes les publicacions del món, estan escrits per
persones que tenen ànima i sentiments, i que quan escriven no les
poren deixar a defora?, per tant s'ha d'expressar de la mateixa forma
que pensa amb tota la bona fé del món, i amb això vull dir que si
desgraciadament "EI Gall" no té més col·laboradors que uns quans,
que ells a més de fer molta feina i no cobrar un cèntim, tendrien que
ésser lloats, per "la seva tasca encara que no estiguem d'acord amb les
seves idees, tant polítiques com socials. Jo des d'aquí a totes les per-
sones, tant si es diuen pollencins com no, que donin una mà, per ti-
rar endavant d'aquest quinzenari, que es dels pollencins, i d'aquesta
forma hi haurà manco persones que critiquin i més que col·laborin,
sortiran més diversitat d'idees i per consegüent d'articles, que refle-
xaran l'ànima i el cor dels que han escrit. D'aquesta forma tindrem
un "Gall" molt millor i ens sentirem més satisfets. No vos preocupeu
Sr. pollencí que els articles o suggerències que ens dugueu no seran
escamotejats perquè mai no han estat, sempre que els autors sian res-
ponsables ho heu donni el seu nom.

Si realment vos preocupa el funcionament d'aquest periòdic, el
convit a que passi per la redacció i escoltarem les seves suggerències.

Atentament,
A. Marquet Pascual
President interí de l'O.C.B. Pollença.

INCREMENT PERILLÓS DELS
ATEMPTATS ARQUEOLÒGICS

I luraiilc ralos últimos días nos hemos enterado de an liccho muy
lamentable que afecta a nuestro patrimonio Histórico - Artístico -
Arqueológico, etc.; como es la expoliación por parte de unos desa-
prensivos, de diversos yacimientos arqueológicos de diferentes cue-
vas del término municipal de Pollença. Tenemos datos concretos,
tanto en lo que afecta a las personas que lo están realizando como a
los lugares que j*e> an visto afectados;

Le (s) rogamos (jue como persona/entidad interesada/especializa-
da en la materia se sirva (n) tomar las medidas oportunas a su alcan-
ce, para evitar semejante barbarie; y que no dude (n) en solicitarnos
todos los datos y la colaboración que podamos ofrecerle (s).

Un afectuoso saludo: /
Fdo.: Miquel Llobera
—Presidente—

• . " •
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IMPORTANS ACORDS EN EL
DARRER PLE MUNICIPAL

El día 25 d'octubre se cele-
brà el darrer ple municipal en el
qual s'aprovaren , importants
acords com són : el canvi de nom
de carrers, batiar el Col.legi de
ca'ls frares, modificació d'orde-
nances fiscals. Analitzarem punt
per punt els temes tractats.

1er.— Proposta de subvenció
al Patronat del Col.legi Munici-
pal de BUP "Guillem Cifre de
Colonya" peral curs 79-80, amb
una quantia d'un milió cinc-cen-
tes mil pessetes. La proposta va
ésser proposada pel Batle com a
president del Patronat i aprova-
da per unanimitat.

2on.— Informació de la Co-
missió d'Hisenda sobre modifi-
cació de determinades ordenan-
ces fiscals: a) Serveis de clave-
gueres; b) Impost sobre incre-
ment del valor dels terrenys; c)
Cementeri municipal, conducció
de morts i altres serveis funera-
ris de caràcter municipal.

Respecte a l'increment del
valor dels terrenys s'agrupà les
finques segons la seva distància
al centre de la vila i la importàn-
cia del terreny. A Pollença van
des de 625 ptes/m2. a prop de
plaça, fins a 110 ptes/m2. a un
km. del casc urbà. En el moll
des de 1.500 ptes/m2. a vorera
de mar fins a 150 ptes/m2. a zo- "
nes interiors. A la Cala San Vi-
cenç valors parescuts als del
moll.

.CEMENTERI MUNICIPAL;
des de 1965 no s'havia actualit-
zat els serveis municipals.
Aquests serveis contemplen les
següents activitats: traslladar els
morts dintre i fóra el terme mu-
nicipal, traspassos de" tombes,
construcció de panteons, làpi-
des, neteja -de tombes, enterra-
ment a la fossa comú.

Els preus d'aquests serveis se-"
ran facilitats a l'Ajuntament i
entraran en vigor a partir del pri-
mer de gener de l'any 80. Abans
de l'aprovació d'aquest punt hi
hagué divergències d'opinions
sntre membres del PCIB i PSOE
respecte a la ponència presenta-
da alegant que l'augmentés con-
siderable en quant a la puja del
valor dels terrenys, però posant
el Sf. Rotger que ¿'estudias més
a fons i es tornas presentar més
endavant, cosa que no va ésser
tenguda en compte. La. moció
s'aprovà per 10 vots a favor i 7
en contra.

3er, Moció de LA COMIS-
SIÓ DE CULTURA PER CAN-
VI DEL NOM DE CARRERS
DE POLLENÇA, PORT I SANT
VICENÇ.

El "Sr. Cerdà, en nom de la
Comissió de Cultura, informà
que aquesta proposta era el re-
sultat d'unes sessions de treball
on s'havien tengut en compte
opinions i criteris de particulars
i entitats. Els criteris seguits'fo-
ren el de fugir dels noms propis
anant cap a l'ús antic dels noms
populars i com a contribució a
la normalització de la llengua.
Va puntualitzar que això no
deixaria content a tothom però
era una primera passa en quant
al canvi de noms. Entre altres

Mïrau atentament là foto perqua, tal volta, prest la Imatge serà molt diferent. L'altre dia vingué a
Correus un senyor ben plantat que parlava el castellà per a demanar l'adreça dels pollenclns que tenen

propietats a l'Albufereta ja que s'està parcel·lant la zona. Mal assumpte.

foren els següents:
Plaza Gra!. Franco: Plaça

Major.
Plaza Calvo Sotelo: Plaça Ve-

.lla.
C/. Alcázar de Toledo: C/.

Gerreries. .
Plaza Mercado Nuevo: Ca

Les Munares.
C/. Ermitaño Torrandell: C/.

Els Béguins.
Plaza José Antonio: Avingu-

da Pollentia.
C/. Canónigo Alzamora: Ca-

rrero del Vent.
Travesía Cecilio Mételo: C/.

De la Sínia.
Plaza Final C/. E. Torran-

dell: Plaça Castelló.

EL MOLL

Ttë. Coronel Llorente: Pas-
seig Saralegui.

Gral» Frutos: C/. Formentor.
C/. Gral. Mola: Passeig de

Vora'Mar.
C/. Tte. Coronel Llorca: C/.

Atílio BoverÍ.
C/. Capitán Haya: C/. Lle-

vant.

SANT VICENÇ

Plaza de la Iglesia: Plaça de
Sant Vicenç

Avenida Costa y Llobera:
Avinguda Cavall Bernat.

C/. Gral. Coded: CI. Cala
Clara.

C/. Gral. Mola: C/. Font de
l'Estó.

C/. Juerguens: C/, dei Tem-
poral. ;

A l'hora de redactar aques-
tes notes no tenim la totalitat
dels noms canviats, si ens els
faciliten, els publicarem en el
proper número.

Abans de l'aprovació d'a-
quest punt, el Sr. Llobera, fent
referència a l'esperit que ha
duit a canviar -el nom dels ca-
rrers d'una sèrie de personatges
de la nostra prop passada histò-
ria, demanà que s'estudiàs la
problemàtica dels monuments
als caiguts "por Dios y por la
Pàtria" recomanant que es He-
vassin o bé que s'incloguessin
els noms que no hi figuren. Se
tengué en compte la proposta.
El nom dels carrers va ésser vo-
tat afirmativament per la tota-
litat dels regidors.

4art. PROPOSTA DE NOM
PER AL COL.LEGÍ NACIO-
NAL MIXT D'EGB (Monti-
Sion35). . .

El nom va ésser proposat pel
Sr, Batle en nom d'UCD, reco-
manant el de "COSTA I LLO-
BERA". Feu una breu explica-
ció dels motius que l'impulsa-
ren a fer aquesta proposta,
dient que era un fill ¡Llustre,
escriptor i poeta pollencf.
S'aprovà per unanimitat.

5int- RATIFICACIÓ DE
LA COMISSIÓ PERMANENT
DEL 19 D'OCTUBRE SOBRE
LA CONCURRÈNCIA AL PRI-
MER CONGRÉS DE MUNICI-
PIS TURÍSTICS DE BALEARS
A CAPDEPERA EN REPRE-
SENTACIÓ D'AQUEST AJUN-
TAMENT.

Es designaren quatre repre-
sentants de l'Ajuntament per
assistir a aquest congrés turístic
en el que es presentaran unes
quantes ponències.

6è.- COMPTES GENE-
RALS. PRESSUPOSTOS 1978.

Se manetjà la xifra de 68 mi-
lions dins les despeses de l'any
1978. Va ésser aprovat per ma-
joria.

BARRERA D'OBRES MAL IL.LUMINADA

La setmana passada en el carrer de Formentor (devora el celler
Sant Jordi) l'Ajuntament va fer un clot enmig del carrer deixant la
barrera pertinent, però sense il·luminar. Un jove que passava per
allà amb moto no el va veure i se va fotre una castanya que per poc
no se va matar.

Hom sabut que la dita burrera leia dos dies que estava posada.

* * *
QUEIXA D'UNS VEÏNATS

Els veïnats del carrer del Roser Vell (i la gent que passa per allà)
s'han queixat de què a la Plaça del asolellador (devora l'abeurador
de sant Isidre) fa prop d'un mes que no hi ha llum. No hi ha hagut
cap denou.

* * *
BALL DE PAGÈS A PLAÇA

Fa un parell de diumenges que es va fer un ball de bot a plaça
que va ésser bastant concorregut. En aquest s'havien convidat balla-
dors d'un parell de pobles, hem de dir que només es varen presentar
representants d'Alcúdia, per altra banda va estar molt animat. Seria
interessant que això es fes mes sovint

* * *
LA BREGA DELS PICORNELLS

La setmana passada, una dona que cercava picornells i l'amo de
Ca'n Pontìco es varen barrallar. El motiu de la disputa va ésser que
la madona no tenia permís i enlloc de demanar-n'hi li pegà per de-
vers les costelles una garrotada.

* * *
CURSET DE CATALÀ

El proper mes de novembre començarà un curset de català, orga-
nitzat conjuntament per l'Ajuntament, la Comissió de Cultura del
Club Pollença i l'Obra Cultural Balear, sota el patrocini de l'Ajunta-
ment, Els interessats es podran inscriure a les hores d'oflcina a la Ca-
sa de la Vila. Les classes començaran dia tretze de novembre a les
nou del vespre en el Col.legi "Guillem Cifre de Colonya".

* * *
CURSET DE REFLEXIÓ RELIGIOSA

Organitza l'Assemblea Parroquial.
Tema: IDENTITAT CRISTIANA, per Manuel Bauza, professor

del Centre d'Estudis Teològics de l'Església de Mallorca.
Lloc: SALÓ PARROQUIAL, Carrer Canonge Alzamora, 2 (Ca-

rreró del Vent).
Periodicitat: QUINZENAL, a les 21,30 hores.
Començarà el proper dia 1 de novembre i conduirà per Pasqua.
Informació: Parròquia de Pollença.
Obert a tothom qui vulgui revisar la seva postura de creient o que

desitgi assistir-hi.
El curset vol ésser una reflexió de la nostra Fe des del mon d'avui

* * *

ORDRE DEL MÈRIT
TURÍSTIC A DOM
FRANCESC ESPINAR
"MESTRE PACO"

Fa pocs dies, i coincidint
amb la seva jubilació, al Hotel
Fonnentor donaren aquesta dis-
tinció a "Mestre Paco". Els 49
anys de feina al Hotel el fan me-
reixedor d'aquest Diploma. La
notícia ha causat alegria entre
els seus familiars, companys i
amics. Suposam que haurà vist
moltes coses i desfilar moltes
persones per aquell re dol que
avui en dia ja fan història.

* * *

"EL GALL" PASTURA PERTOT MALLORCA

Des de l'anterior número ja tenim admiradors a molts de pobles
de Mallorca. Es distribueix per tots els pobles importants I pels prin-
cipals ifJioscs de Ciutat. Esperam així difondre el màxim la proble-
màtica, cultura I interessos de Pollença.

* * *

ESCOLA DE DIBUIX.EN EL CLUB POLLENÇA

Els interessats per fer un curset de dibuix I pintura passin a Ins-
criure-se ï informar-se pel Club Pollença. El professor encarregat de
donar les classes serà el conegut pintor pollencí Joan Bennàssar. Les
classes es donaran dos pics a la semana (pel vespre} I duraran dues
h ores.

L'ANIMADA RONDALLA DE LA NIT DE LES VERGES
Els fpguerons, els carnavals, el ball de

tot i moltes més, són manifestacions autènti-
cament populars perquè surten de l'esponta-
nei'tat del poble i tenen uns orígens ances-
trals semblant que fins i tot formen part del
nostre codi genètic. Però els medis de comu-
nicació massius i atractius, televisius i fevís-
tics, estandaricen i nacionalitzen el compor-
tament de les persones. Lo important és re-
partir la moda passotista de Madrid per tot
Espanya,, fer el màxim d'importacions "ma-
de ¡n USA" i dir.amén als nous reis d'Euro-
pa, sempre a costa dels pobres, per tal de do-
nar una imatge "very gratta" a D. Lleó. Però
tot això, important per a qui? Hi ha gent qui
no demana tant Li basta poder fer feina i

. menjar, viure tranquils ï divertir-se i fer bulia

com sempre ho han fet I aquest esperit tan
pollencí, que pareixia sepultat,- ha cobrat
nova força. Ballar per ballar í tocar per to-
car, quan es vulgui i on es vulgui, sense do-
natius ni mamballetes, tant sols perquè el
cor ho mana. Tal com es fa fer fa un parell
de diumenges damunt plaça. I el següent
també. I aquest dissabte passat, què les ver-
ges feien festa, també. Moltes famílies cele-
braren el dia fent bunyolades i treient el vi
de^pans'. Sí, dins moltes de cases i havia bu-

CJIa. Però cadascú a lo seu, les portes tanca-
des. Res de sortir al carrer. Vet aquí, però,
com moltes d'aquestes famílies abstretes, ja
la botella i el ribeli fets abaix, sentiren una
dolça melodia que feia aturar el rovegar i el
beure, i feia sortir la gent al portal o a la fi-

nestra i feia dir: "Entrau, entraui Menjau i
beveul". 1 entraven els senadors amb la ria-
lla ampla ï el nas vermell, més falaguers que
les llebres. Eren En Jordi, En Toni i En Joan
Cladera (una família plena de bons toca-
dors). En Josep Cerdà, En Jaume Llompart,
En Toni Fornés, En Teo Criado i En Martí
Camponar. S'hi posaren prest, el sol post, i
anaren a més de vint i cinc bandes. Gratant
les guitarres i les bandúrries, ramenant les
panderetes i donant-l! a la veu. I així tot el
vespre fins molt tard. Un Vespre que hagués
estat apagat i silenciós si un grup de pollen-
cins (grans i petits) no haguessin sortit al ca-
rrer per a recordar-nos amb les seves cançons
aquesta festa tan fresca.

P. MARCH

* * *

POUARTESIAAPOLLENPA

L'altre dia un parell d'hores abans de voler abandonar la tasque I
haguent arribat a una fondar! de més de 200 mts. a la fi brolla
l'aigua, que sort! per sobre el nivell de terra. Es un fet poc corrent a
les nostres lati tuts. L'esmentat pou es troba per devora "Ca'n Por-
que".

* * .*-

FALSA ALARMA A UN BANC DE PLACA

Hi havia un cotxe aturat sense cap marxa posada ni freno de
mà que degut a causes desconegudes va voler donar una volta per
plaça i no tengué altra Idea que anar a tocar a les portes del banc de
Plaça i en aquell moment es va accionar l'alarma. Amb un no res
anaren compareixent els banquers del dit banc essent els serenos els
darrers en compareixe, l'arribada dels quals fou molt aplaudida pel
nombrós públic que s'havia concentrat davant el Club. Perd t'alarma
segui sonant fins que jntervengué el tècnic Joan Servera.
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POLLENÇA
Se complace en comunicar a sus clientes, amigos y publi-
co en general, la recién apertura de su nueva oficina en
C/. MIGUEL COSTA Y LLOBERA, 11. TEL. 531012
donde atenderá toda clase de operaciones bancarias.

MONTAJES ACERO INOXIDABLE

SOLDADURA ARGÓN

REPARACIONES MECÁNICAS

CHRYSLER

Manne

Q/ìfantica ^dlenoa

Vía Argentina, 4 POLLENSA

Inauguració: dia 3 novembre
a la Casa de Cultura de "La Caixa"

PROBLEMÀTICA DE LA DEPURADORA
Degut als mals olors i a la po-

ca neteja de les aigües abocades
per la depuradora, i les nombro-
ses molèsties produïdes al vei-
nat; un grup de veïns solicita
l'inspecció per part d'un expert
en aquest tipus d'instaUacions:
el Sr. Degremont. Com a resul-
tat de dita inspecció es pogueren
comprobar nombroses anoma-
lies, la major part d'elles per a
us indegut de les instal·lacions,
altres relatius a modificacions
fetes posteriorment a la seva
construcció i que disminuiexen
l'efectivitat de l'instaljació, i a
més, absències de materials que
la deterioren i no hi són. Per
últim, dit expert aconsellà l'in-
troducció d'algunes millores de
baix cost que podrien millorar
el tractament. Passem a detellar
quelcunes de les anomalies.

1.— El sistema pneumàtic de
desaranització no s'utilitza a re-
cança d'estar en perfecte estat
d'us, i es fa manualment.

2.— Les trampetes de sortida
d'impureses está desconecta! i es
fa manualment.

3.— Falta el medidop de vo^-
lumen d'entrada d'aïgues brutes,
per lo que l'activitat del motor
es té que calcular a ull de bon
gallater.

4.— Falten les tanques de gas
cloro, por el que la desinfecció
final de les aigües tractades no
s'efectua.

5.— Es segueixen utilitzant
solsament els motors petits
auxiliars a pesar d'estar en tem-
porada de màxima aportació
d'aigües, i d'haver-se empalmat
ja les aigües de Pollença, els
quals son insuficients per un de-
gut al tractament i a més s'espat-
llen per sobre utilització.

6.— S'han practicat uns fo-

rats en la part superior de la de-
cantadora amb lo que dismi-
nueix gradualment el seu ren-
diment.

7.— Les turbines d'aireaçió
estan degradades per la dolenta
graduació d'altura, per el que
deuen ésser sustituides i regula-
des per a el seu bon rendiment.

8.— Es tenen que reintegrar
les gravetes dels secadors, de
sortida. ,

9.— En els sacadors subsis-
teix un nivell d'aigües que deu-
ria ésser absorbit i reciclat, co-
sa que se suposa que no es fa a
recança d'estar previst en el pro-

jecte. Això fa que els secadors
estiguin convertits en un cria-
der de larves i cucs, en líoc de
complir amb la seva funció.

10,— En els secadors es trac- "
ten un promitx de 20 tones de
sortides, en lo que s'allarga en
molts dies el cicle de secat. Es
consella, per lo tant, subdividir
dits secadors, amb el que s'acon-
seguiria un cicle de secat d'uns
3 dies, el que evitaria .quasi to-
talment la producció de les lar-
ves, cucs, així com la produc-
ció pestilent. , . . - • - • '• •'.

Per part del veïnat, s'estàh
realitzant les pertinents accions

per a depurar responsabilitats,
tant á les autoritats responsa-
bles, com a les tècnics encarre-
gats. Esperem que s'aconsse-
gueixi amb això una utilització
adecuada dunes instal·lacions
tan costoses, i evitar les possi-
bles epidèmies a les que estem
tots exposats, gràcies a l'irres-
pohsable; utilització de la depu-
radora. . •

Es desaconsellà l'anàlisis de
les aigües tractades, ja que amb
una simple inspecció per lupa
demostra Ja gran contaminació
d'aquestes. "

Antònia Vicenç í Cifre

XERRADA AMB MARTI VILA, ENGINYER
ENCARREGAT DE LA DEPURADORA

• Quan es va rebre la plantà depuradora per a l'ajuntament,
ja tenia defectes de funcionament i planificació

• La solució perquè no faci o/or és que e/s 3.000.000 de litres
diaris que es llançan al torrent s'utilizin per a regar

Llegint l'article publicat a U.H. el 15 de setembre, en
el que es fa referència als problemes importants de la de-
puradora de Pollença.

Per aclarir uns quants aspectes d'aquesta informació
hem parlat amb l'enginyer pollencí Martí Vila, encarre-
gat del seu funcionament. El Sr., Vila es diplomat amb
aigües pel Consell Superior d'Investigacions Científi-
ques, diplomat en depuració per el C.I.F.C.A., ha col·la-
borat en el montatge de la depuradora de Peguera. Rea-
litzà el projecte i dirigí les obres de les depuradores de
Cala Santanyí i Porto Cristo Novo. Ha realitzat, els pro-
jectes de sanatjament de Búger 5 Montuiri. Ha realitzat
projectes complets de sanatjament de Puigpunyent i Co-
lònia de Sant Pere. Te encarregat els projectes de les de-
puradores de Binissalem i Artà.

—SEGONS ES DIU A L'ES-
MENTAT ARTICLE, ES VA
SOLICITAR UNA INSPECCIÓ
PER UN EXPERT AMB
AQUESTA MATERIA, EL SR.
DEGREMONT; QUE EN SAP
DE TOT AIXÒ?

—No en sé res d'aquesta visi-
ta. SI realment es tracta del Sr.
Degremont, autor del llibre
"Manual Tècnic de l'aigua" en-
tre altres i una de les primeres
autoritats mundials en matèria
de tractament d'aigües, hem sap
molt de greu que no hem donas-
sin l'oportunitat de coneixer-lo
I escoltar les seves sugerències.

.—LI COMUNICAREN ELS
RESULTATS O LI CONSUL-
TAREN LES OPINIONS PER
CONTESTAR-LOS ABANS DE
PUBLICAR-LES?

—No hem comunicaren cap
resultat, l'article de U.H. diu
que donà unes sugerències, no sé
a qui les dona.

—Analitzem unes quantes su-
posades anomalies que es citen a
l'informe:

—PERQUÈ NO S/EMPLEA
EL SISTEMA NEUMATIC DE
DESARANITZACIO I ES FA
MANUALMENT?

—La construcció de la depu-
radora corre a càrreg de la casa
Degremont. Una vegada a. punt
de funcionar, arribà un tècnic
per fer les proves de la planta.
En aquestes proves no es conse-
gui' el funcionament del sistema
neumàtic de desaranització. Des-
prés d'uns llargs i freqüents con-
tactes amb la casa central, no
foren capaços de fer funcionar
l'aparell. La recepció definitiva
d'aquesta planta , per l'Ajunta-
ment es va fer amb la clàusula
de que dit aparell no funciona-
va. Des de fa tres anys no ha
funcionai mai, es a dir, que l'in-
forme no es correcte, ja que
com diu l'article, està "en per-
fecto estado de uso" — degut
a que està desmontai.

—COM ES CALCULA EL
VOLUM D'ENTRADA D'AI-
GUA?

—El sistema montât original-
ment es per impuls diferencial
d'aire comprimit. Un sistema
molt bo per aigües netes, però
per a les brutes es millor el sis-
tema de boca, degut a que
aquell ens contabilitzava més
aigua de la que entrava degut
a unes sedimentacions que es

produeixen. Aquest aparell s'es-
penyà... l'enviaren a Madrid,
hem digueren que era necessari
un de nou que valia unes
150.000 pessetes. Informat d'ai-
xò l'Ajuntament, vàrem desistir
de comprar aquest aparell.

—ES VERITAT QUE L'AI-
GUA SURT SENSE DESIN-
FECTAR?

—El sistema de desinfecció
es fa per cloracíó, amb una do-
sis de 5 p.p.m. de Cloro gas,
comprovant amb ortotolidina
que queda cloro residual quant
surt cap a Pemisari. Això vol dir
que les aigües estan ben desin-
fectades. Ha vegades a Mallorca
s'han quedat sense cloro degut
a problemes de transport, encara
que en molt poques ocasions.
Una solució seria tenir 5 empo-
lles de reserva o comprar "con,-
tainers" de 500 kg., ja que l'ins-
tal.lació està preparada per
això.

—PERQUÈ 'S'UTILITZEN
TANT SOLS ELS MOTORS
AUXILIARS A PLENA TEM-
PORADA, COM DIU L'INFOR-
ME, I NO DONA ABAST PER
A TRACTAR TOTA L'AIGUA?

—Els motors auxiliars no
existeixen, els que hi ha no bas-
ten. Quant les aigües de Pollença
varen arribar a la depuradora es
va augmentar amb uns centíme-
tres la cota del nivell dels depo-
sits d'activació passant a pujar
d'emperatge dels motors, el que
provocava continues cremades
dels mateixos. Per això es decidí
rebaixar el nivell d'aigua perquè
els motors funcionaven al seu
rendiment nominal, el que pro-
voca una falta d'aireaçió. Es per
això que es m.œ'-.sari augmentar
la potència défs-motors.

—LA SORTIDÍTTD'IMPURE-
SES ESTA DESCONËCTAT?

—Hem sap greu no haver
assistit I poder escoltar al Sr.
Degremont per assimilar aques-
tes Incongruències que de segur
entre dos tècnics hagués estat
més positiu que discutir o inter-
canviar opinloVis amb banques o

mises que no entenen de segons
quines coses.

—QUINES SOLUCIONS DO-
NARIA A AQUESTS PROBLE-
MES?

—En el principi de l'article
de U.H. es diu- que uns vei'nats
estaven preocupats per les fer-
mentacions. Si un aigua està
molt temps envasada entra en
fermentació produint metano I
sulfúric donant mals olors; Per
tant la solució es fer que circuli.
S'ha de fer una xarxa de regadiu
que aprofiti e!s 3.000 metres
cúbics diaris que es llencen al
torrent.

Està comprovat que aquesta
solució és la millor ecològica-
ment i al mateix temps favoreix
l'agricultura degut a la gran
quantitat de fosfats I nitrats
que contenen aquestes aigües. Si
aquestes aigües es filtren dintre
el torrent hi ha molt de perill
de contaminar els pous dels
vei'nats, mentres que si s'em-
pleen per a regar les plantes ab-
sorbeixen aquestes sals tancant
el cicle ecològic.

TOMEU PAYERAS
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GUILLEM CIFRE DE COLONYA

L'assaig biogràfic de 1970
Per Francese Bonnin

L'any 1970 se va publi-
car un llibre en castellà tito-
lai GUILLERMO CIFRE
DE COLONIA amb el sub-
títol de ENSAYO BIOGRA-
FICO a les premses de la
Impremta Alfa, de Ciutat,
amb un pròleg del poeta i
escriptor pollencí Miquel
Bota Totxo.

Com era obligat en aquell
temps, passà per la censura
oficial sense que tatxàs ni
una sola paraula ni canviàs
ni una sola coma malgrat
que els conceptes KRAUS-
SISME i INSTITUCIÓ
LLIURE D'ENSENYANÇA
no contaven amb la simpa-
tia del poder governant.

L'autor va comentar al-
gunes voltes en tertúlies
amicals que el va escriure
amb certes dificultats, amb
vent de proa, amb algunes
dades que per correspondèn-
cia epistolar rebia de la filla
major, N'Antònia que viu a
Rosario (Argentina) i d'En
Guillem, el fill segon, resi-
dent a Seaside (E.U.A.) i so-
bretot i especialment amb
testimonis verbals recollits
a força d'anys i de pacièn-
cia, de ex deixebles, ja
morts avui en sa totalitat,
que, cal dir-ho en justícia,
adoraven la memòria del
mestre.

Se queixava l'autor que
no havia tengut al seu abast
ni quaderns de viatges, ex-
cepte una Uibreteta d'un
viatge a Alemanya amb sa
muller i filla, ni l'epistola-
ri que, forçosament, havia
d'ésser valuosíssim per el
relleu històric nacional dels
personatges amb els quals se
comunicava i afegia que
quan el biògraf disposa de
l'epistolari o d'un diari ín-
tim del biografiat s'estableix
una espècie de lluminós co-
rrent psíquic entre aquest i
son biògraf qui arriba a co-
nèixer les arrugues més ínti-
mes de l'ànima^del personat-
ge estudiat.

L'autor, per altra part, se
desesperava al pensar que el
conténgut de dues maletes,
de papers, cartes i quaderns,
fou cremat inconscientment
sense pensar evidentment, fa
seixanta anys, el valor histò-
ric documental que haurien
tengut anys a venir.

Hi escauria ara copiar dos
paràgrafs d'un escrit que
l'autor publicà l'any següent
del llibre a Diario de Mallor-
ca del 10 de febrer, sobre el

tema que comentam:
"Me veo en la obligación

de manifestar que no tuve
acceso a su epistolario, que
debió ser valiosísimo por las
personas de categoría histó-
rico nacional con las que se
comunicaba, ni a ningún do-
cumento de carácter perso-
nal. Que el ensayo hubo de
ser compuesto, con múlti-
ples dificultades, con testi-
monios verbales paciente-
mente recogidos durante
cinco ò seis años entre sus
familiares y ex alumnos (ya
fallecidos todos en la actua-
lidad), que ninguna circuns-
tancia obstaculizante in-
fluyó sobre mí y que escri-
bí sin ambages ni concesio-
nes de ningún género, todo
cuanto dato pude recopi-
lar".

"Por otra parte, el libro
lleva el subtitulo de EN-
SAYO en vez de BIOGRA-
FÍA porque estoy plena-
mente convencido que, en el
correr del tiempo (1), nue-
vos detalles, anécdotas y da-
tos sobre su persona y ac-
tuación pedagógica y social
vendrán a completar el co-
nocimiento de la obra y per-
sonalidad del biografiado".

Cai dir, a més, que els do-
cuments d'arxiu donen a

l'inv<:stigador la tranquilitat
de lo segur, lo exacte, lo his-
tòric, lo incontrovertible a
recer de subjectivismes per-
sonals. -

Algun treball d'arxiu n'hi
ha en el llibre que comen-
tam, per exemple, el testa-
ment atorgat per D. Guillem
Cifre de Colony a i O'Ryan
el 26 d'abril de 1854 nome-
nant hereu universal al nin
Guillem Coll Cifre i en cas
de premoriència al germà
Toni Coll Cifre. Aleshores
el nin Guillem tenia dos
anys, dos mesos i onze dies
i el nin Toni, son germanet,
tres mesos i sis dies (2),

Els imposa l'obligació

d'estudiar una carrera, a ser
possible, universitària, i no-
menar-se Cifre de Colonya
el qui sia l'hereu de terres i
vivendes urbanes.

Dels 19 paràgrafs del tes-
tament esmentat n'inserirem
un no més i molt extractat,
com a testimoni de la gran
transformació que havia
d'operar sobre el nin Gui-
llem Coll Cifre :

"... instituyo por mi ùni-
co y universal heredero a
Guillermo Coll, hijo de los
citados Guillermo'y Antonia
Cifre y si el instituido no
fuese mi heredero le sustitu-
ya su hermano Antonio
Coli... ni uno ni otro de di-

chos hermanos podrán en-
trar, en su caso respectivo,
a poseer mi hacienda hasta

Í
ue tengan una facultad
que para Guillermo desea-

ría fuera la abogacía) u otra
carrera o profesión que exija
estudios previos, pues mi an-
helo es hacer de ambos dos
personas útiles a la socie-
dad... Impongo al que sea
heredero mío y a sus here-
deros o sucesores la obliga-
ción dé llamarse Cifre de
Colonia".

I naturalment també al-
gún treball de biblioteca,
d'estudi sobre la filosofía
kraussista i la famosa Insti-
tución Libre de Enseñanza

que bullia, en els anys d'es-
tudi a Madrid del jove po-
llencí, dins l'olla de l'Ate-
neu madrileny amb estelles
kraussistes ventades per les
sàvies mans d'En Giner de
los Ríos, potser el mfllor
deixeble de D. Julián Sanz
del Río, importador a Espa-
nya de tal filosofia proce-
dent de l'Universitat de Heil
delberg.

I, és clar, la cerca de da-
des sobre la fundació a Po-
llença de l'Institució d'Ense-
nyança de la que ara s'acom-
pleixen cent anys puix l'acta
de constitució porta data de
primer de novembre de
1879 encara que les classes
degueren començar el 15 se-
güent.

No podia faltar-hi la fun-
dació de la Caixa d'Estalvis,
inaugurada el 20 de gener de
1880, que havia de manumi-
tir als pobres de les urpes
dels usurers, cobrant un mò-
dic interès del 6 per cent.

El llibre acabava referint
l'homenatge que els segui-
dors, ex deixebles i admira-
dors li reteren el 23 d'abril
de 1935 en cl pati de Colo-
nya descobrint un bust en
bronze que perpetua la me-
mòria d'aquell que dedicà
sa vida al bé dels germans
humils.

El qui escriu aquestes lí-
nies, que ensenyà durant 33
anys en aquelles estimades
aul'es bastides per D. Gui-
llem, al qui sempre procura-
va imitar en el redol de l'en-
senyança, se complau en
aquest escrit retrospectiu
d'entranyable recordança al
pedagog vocacional, retre un
homenatge d'admiració i
agraïment a qui ens traçà un
camí d'altruisme i d'entrega
al germà proi'sme difícil
d'oblidar.

(1) — No fou equivocada la previsió de l'autor perquè després de
l'any 70 han sortit alguns treballs molt meritoris sobre la persona i
obra de D. Guillem.

Vegi's el llibre de Antonio J. Colom i Francisco J. Díaz titolat
"Educación y Sociedad en la Mallorca Contemporánea" publicat
l'any 77 a Impresrapit, de Ciutat, en el que hi figura el capítol "La
Institución Libre de Enseñanza de Pollcnsa".

Per altra part, D. Francesc de Ca n' Asprer publicà un article a la
revista Lluc, de maig de 1974, sota el títol de: ¿Costa i Llobera ra-
cionalista? La seva amistat amb Cifre de Colònia". I encara un altre
a la mateixa revista, de gener del 77: "Guillem Cif re de Colonya. La
seva doctrina i el seu temps".

També a Lluc, número de desembre del 77, En Toni J. Colom i
En Biel Janer Manila hi escrigueren l'article: "Guillem Cifre de Co-
lonya i La Institución Libre de Enseñanza".

Per acabar, l'amic Biel Janer Manila publicà al diari Ultima Hora,
una sèrie de mitja dotzena d'articles, entre 1976 i 77, amb el títol

genèric de "Apuntes para una pedagogía subterránea" a on parla so-
vint de D. Guillem i de l'Escola de Colonya.

Perdoni el lector aquesta llarga nota a peu de plana però convé
quedi constància escrita de lo publicat sobre el filantrop pollencí.

(2) — Els qui han vist gravat 1848 al monument de D. Guillem
a l'Escola de Colonya com a data de naixement o hagin llegit l'assaig
biogràfic trobaran en aquest escrit d'avui una incongruència. En
efecte, és ver, els que encarregaren el monument veren al Llibre de
Batismes que el 22 d'abril de 1848 va néixer un nin, Guillem Coll
Cifre, batial per el vicari D. Ramon Bosch, però aquest ninet va mo-
rir als 15 mesos. Més tard, va néixer dels mateixos pares, un altre
Guillem que, més endavant, se nomenaria Cifre de Colonya.

La data del monument influí sobre l'autor de l'assaig que cometé
d mateix error.

D'aquest tema, d'aquesta diferència de quatre anys, en parlarem
amb temps i llcguda, exhaustivament, en una altra ocasió.

Acta de fundació
Acta del proyecto de fundar en esta

Villa una Institución de enseñanza.
En la Villa de Pollensa dia 1 o. de No-

viembre de 1879 se reúnen en el comedor
de la casa del Sr. D. Guillermo Cifre, an-
tes Coll, los Sres. D. Juan Albis y Ben- "
nassar, D. Juan Segura y Miró, D. Jaime
Cortés y Forteza, D. José Guiraud y Rot-
ger, D. Juan Gelabert y Vicens, D, Juan
Alberti y Cerda, D. Pedro Aloy y Llobera
(este señor no asistió en persona, pero es-
tá, conforme con lo que se resuelva), D.
Miguel Llobera Ayartell (este señor ha es-
tado conforme con lo acordado, pero lue-
go de pasado un día ya no volvió a apare-
cer y se desentendió de todo) y D. Nico-
lás de Castro y Porto, actuando como Se-
cretario.

Siendo a las Iras de la tarde el Sr. Cifre

antes Coll, manifestó cuál era el objeto de
aquella reunión, poniendo de reliuvo la
necesidad de crear una Institución de. En-
señanza, en vista del abandono an que se
hallaban sumidas las clases trabajadoras, y
entregadas a la explotación que segura-
mente efectúan sobre su ignorancia las
personas que todos conocemos. Expuso
las ventajas inm-ensas que reportaría, an-
dando el tiempo, la mayor ilustración del
obrero, pues que dejaría de ser el autóma-
ta de quien no tiene otra mira ni modo de
ser que. el abuso de su falta de luz.

Habló luego el Sor Albis en el mismo
sentido y puesto que todos los seres, pre-
sentes estaban en uri'todo conformes se
pasó a la discusión de bases para su crea-
ción.

Después de, manifestar cada señor su

parecer, vino en resolverse que D. Guiller-
mo comprara anticipadamente lo más ne-
cesario para dar comienzo en las habita-
ciones del patio de su casa Culle de Ma-
llorca, el día 15 del mes actual, y que des-
pués se repartiría el gasto entre los pre-
sentes.

Se. acordó que la escuela fuera por aho-
ra nocturna, concluyendo a la queda, y
que solo fuera para los trabajadores que
no les sea posible, asistir de dia a ninguna
escuela. Que la edad de admisión sea de
10 años en adelante. Que los profesores lo
sean D. Guillermo Cifre antes Coll, D.
Juan Albis y Bennassar, D. Nicolás de
Castro y Porto, D. Jaime Cortes y Forte-
sa, D. José Guiraud y Rotger y D. Jorge
Albis y Rotger.

Quedando encargado D. Guillermo CH

unión de los demás Profesores de la ad-
quisición del material más preciso, y ha-
biendo acordado también se admitan to-
da clase de donativos, se levanto la sesión.

Nicolás de Castro (firmado y rubrica-
do).

El día catorce de Noviembre de 1879
•se hizo el reparto de la cantidad gastada
en el material de la escuela para dar co-
mienzo, cuya cantidad ascendió a 333
pesetas y 70 céntimos, que se repartieron
entre los señores socios fundadores D.
Guillermo Cifre antes Coll, D. Juan Albis
y Bennqssar, D. Juan Segura y Miró, D.
Juan Gelabert y Vicens, D. Juan Alber-
ti y Cerda y D. Pedro Aloy y Llobera.

Nicolás de Castro (firmado y rubrica-
do).
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Guillem Cifre i la seva família en el pati de la seva casa del carrer
Mallorca.

Després de /'amnistia,
la recuperació

Per Antoni'J. Colom
Gabriel Janer Manila

Fa prop de tres anys, era
el 23 de setembre de 1976,
que amb motiu del Centena-
ri de la "Institución Labre
de Enseñanza" de Madrid
—a la qual l'il.lustre pollencí
del que avui feim memòria
va estar tan lligat— vingué-
rem a Pollença per a pro-
nunciar-hi una conferència a
dues veus sobre la figura i
l'obra pedagògica de Gui-
llem Cifre de Colonya.

Mig any després tornà-
rem a aquesta vila per pre-
sentar-hi el llibre que En
Toni Colom i En Francesc
Díaz de Castro havien escrit
sobre la pedagogia krausista
de Guillem Cifre, sobretot,
sobre la concepció allibera-
dora que tingué de l'educa-
ció i la fe en les possibilitats
revulsives de la cultura.

En aquella primera oca-
sió, parlar públicament a Po-

llença de la figura de Gui-
llem Cifré de Colonya va és-
ser una experiència inoblida-
ble. Palpàrem, no amb el
tacte però sí amb la mirada,
una inquietud ben noble per
part dels pollencins: la vo-
luntat de recuperar una figu:

ra capital de la nostra cultu-
ra que hom havia tingut sis-
temàticament marginada. El
per què de la marginació no
és mal d'escatir, i en ocasió
de la nostra segona vinguda
tinguérem l'oportunitat de
plantejar el problema públi-
cament. Don Francesc Serra
de Gaieta, que ha investigat
les relacions del mestre de
Colonya amb el poeta Mi-
quel Costa i Llobera —rela-
cions de joventut, cal adver-
tir-ho—, s'aixecà enmig de la
gent i explicà clar i llampant
el per què d'aquesta margi-
nació tan injusta. Digué,
aquell horabaixa del 7 de
juliol de 1977: "No li per-

donaven que fos un home
virtuós i bo, un home ho-
nest i laic, amb un respecte
profundíssim vers la religió
i les creences dels altres, un
respecte que li negaren sem-
pre a ell i a la seva obra".

Es tractava, per tant,
d'una marginació volguda,
d'un rebuig ben programat,
gairebé del' joc de l'estruç,
que pretén oblidar-se d'allò
que no vol veure a força d'a-
magar el cap sota les ales i
d'aclucar els ulls.

Però en aquella primera
ocasió -de la nostra venguda
tinguérem l'oportunitat de
clamar per a que la memòria
de Guillem Cifre fos defini-
tivament amnistiada. És evi-
dent que el poble ho desitja-
va de tot cor i aquell mateix
vespre es replegaren una bo-
na quantitat de firmes
—gent espontània que acu-
dia a firmar generosament,

noblement—, amb la finali-
tat dç demanar la proclama-
ció de fill il·lustre de Pollen-
ça per a la persona del mes-
tre de Colonya.

La veu del poble, el bon
desig del poble, trobà acolli-
da i En Guillem Cifre és avui
fill il·lustre d'aquesta vila.
Però és evident que això no
basta. Els pobles no recupe-
ren la memòria a força de
penjar un retrat dels seus
homes principals a la paret
d'una de les sales de les ca-
ses consistorials, o posant
una placa a la façana de la
casa on nasqueren, o fent
una festa amb discursos, i
murta, i banderes.' La me-
mòria dels homes que esti-
maren el poble i foren els
seus bons amics —sortes el
poble, adverteix el llibre de
l'Eclesiàstic, que troba bons
amics que l'estimen— només
pot recuperar-se dés d'una

única perspectiva: en el fet
d'assumir plenament, res-
ponsablement, allò que ells
defensaren, allò pel que pa-
tiren persecució. No li hem
fet justícia a En Guillem Ci-
fre, declarant pomposament
la seva condició d'il·lustre.
De fet, ja ho era ben il.lus-
tre abans de la declaració
pública. Es tracta, doncs,
de recuperar tot quant de
vàlid per al futur del nostre
poble hi pot haver en les se-
ves ensenyances.

En aquella conferència
del mes de desembre de
197.6, senyalàrem les carac-
terístiques essencials de la
seva pedagogia, que coinci-
deixen generalment, amb la
pedagogia dels institucionis-
tes: "Entre les proposicions
de la seva pedagogia, hi ha
una sèrie de principis peda-
gògics pels quals, avui, dis-
sortadament, encara bata-

Ilam: l'educació integral,
l'ensenyament intuïtiu, el
valor de l'espontaneïtat, la
coeducació, el desenvolupa-
ment de la sensibilitat artís-
tica, el paper formatiu del
joc, el contacte amb la na-
turalesa, són encara les as-
piracions de la pedagogia
més generosa".

Recuperar En Guillem
Cifre de Colonya és, sobre-
tot, amnistiar el seu projec-
te educatiu i ja sabeu que,
moltes vegades, l'amnistia és
solament aquell acte a través
del qual els poderosos solen
perdonar-se els seus propis
errors. En un temps tan con-
flictiu com el nostre, tan ple
d'ambicions i d'egoismes,
l'honestedat del mestre de
Colonya i el seu respecte in-
finit per la persona humana,
pot ser encara un projecte,
un afany coLlectiu i, sobre-
tot, un exemple que cal re-
cuperar definitivament.

Unes paraules
de Joan Cifre de Colonya
Al curs 1974-75 una sèrie d'estudiants po-

llencins de Magisteri realitzaren una Investiga-
ció sobre l'educació a Pollença ! al Moll. Una
part del treball està dedicat a D. Guillem Cifre
de Colonya i la Institució Uiure d'Ensenyan-
ça. En funció d'aquest apartat es realitzà una
entrevista a un deixeble de la Institució: Joan
Cifre de Colonya, qui comptava en el moment
d'entrevistar-lo amb 83 anys. En el present ar-
ticle ens limitam a transcriure les paraules que
va dir, intentant agruparies entorn d'una sèrie
de preguntes temàtiques:

-QUINA IMATGE SE TENIA DE D.
GUILLEM A POLLENÇA?

A D. Guillem el respectaven molt com a
persona, però no li acceptaven les seves ¡dees.

La gertt rica li era contrària. Malgrat tot, ell
respectava les ¡dees dels altres. A les seves clas-
ses no se parlava ni de religió ni de política.

-COM EREN LES CLASSES DE L'ESCO-
LA DE COLONYA?

Hi havia tres classes amb uns 82 alumnes.
A l'escola s'hi podia entrar a qualsevol edat.
D. Guillem no volia que se pegas a ningú dins
l'escola. A les classes de la nit hi anava més
gent; els alumnes estaven agrupats segons el
que sabien.

-COBRAVA D. GUILLEM PER LES
CLASSES QUE FEIA?

D. Guillem no cobrava res per donar les
classes. Tot el seu treball fou desinteressat.

Avis

Els qui-vulpin col·laborarà l'expo-
sició d'articles, fotos, documents, car-
tes, etc., que facin referència a.D. Gui-
llem Cifre o a l'Institució Lliure d'en-
senyança, pregam que es posin en con-
tacte lo abans possible amb la Caixa
de Colonya.

Agraïment
Agraí'm la col·laboració de la Ca¡v

de Colonya que ha fet possible l'edició
d'aquest número de dotze pàgines.
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encara perduren

Estam vivint un temps
de recuperació de signes, de
figures, d'institucions..., de
trossos de la nostra oblidada
i desconeguda història. I per
això cal parlar de totes
aquelles persones i institu-
cions que han tengut un pa-
per molt important dins el
nostre recent esdeveniment
històric i que per tant ens és
necessari redescubrir i reco-
brar. Però aquest recobra-
ment no ha d'implicar el fet
de ressuscitar morts ni d'ai-
xecar mòmies ja fossilitza-
des pel decurs del temps.
Tampoc se tracta de mitifi-
car personatges o institu-
cions ni d'elevar-los a una
categoria que no les corres-
pon. Se tracta simplement
de redescubrir tot el que de
viu hi ha dins el nostre pas-
sat, que ens ajudi a com-
prendre el nostre present i
a construir el nostre futur.

I és dins aquesta perspec-
tiva on cal situar la figura i
l'obra.de D. Guillem Cifre
d'e Colonya, i per tant els
diversos actes que en relació
al Centenari de la creació a
Pollença de la Institució
Lliure d'Ensenyança s'estan
realitzant. Hem de "desen-
terrar els valors d'en Cifre
de Colonya soterrats i ama-
gats durant massa temps
amb els seus ossos", perquè,
de qualque manera fornien
part del nostre present. Se
tracta, en definitiva, de fer
un homenatge a un home,
l'obra del qual encara té una
vivesa i una actualitat.

Un grup d'amics i deixebles, un dia d'excursió al Puig Pollença. A primera línia (segon a mà esquerra) D. Guillem.

• Es veritat que a la histò-
ria no le fan els individus ni
tan sols 'una classe social
concretarla fa tot el poble
en la seva lluita per aconse-
guir nous camins i espais de
justícia, de llibertat, de dig-
nitat, de solidaritat i de de-
mocràcia. Però és per aques-
ta raó, perquè a la història
la fan els pobles com a col.
lectívitat, que cal reivindicar
la figura d'en Cifre de Colo-
nya que, com a intel·lectual
compromès va dirigir els
seus esforços i els seus recur-
sos a l'emancipació de la

classe treballadora en la seva
lluita contra el caciquisme i
l'explotació, i a l'elevació
del nivell cultural del seu
poble, abocat dins l'ignoràn-
cia, la incultura i l'analfabe-
tisme. Necessitam reivindi-
car la figura de D. Guillem
que —com varen dir Antoni
Colom i Gabriel Janer Ma-
nila en una emotiva i inte-
ressant conferència en el
Club Pollença pel desembre
de 1976— "esdevé un argu-
ment i un exemple en'la llui-
ta per la dignitat i per la lli-
bertat humana contra

l'opressió d'una classe per
l'altra". Necessitam reivin-
dicar l'home que va ésser
D. Guillem amb els seus va-
lors i virtuts, però també
amb els seus problemes i de-
fectes.

No podríem calificar, en
aquest sentit, de positiva, si-
nó de tot lo contrari, la seva
tasca en relació a la nostra
llengua, en uns moments
histories en que aquesta co-
mençava a despertar i co-
mençava a sorgir el "regio-
nalisme". Efectivament ni la
seva formació ni els am-

bients que va freqüentar,
l'indugueren a utilitzar i a
•potenciar el català, la llen-
gua del seu poble. Però, mal-
grat tot, la seva actitud en
relació a ella és de respecte,
reconeixement i dignifica-
ció. Recordem sinó el seu
comportament —que ens
compta D. Francesc Serra
de Gayeta quan a 1900
l'Ajuntament de Pollença
acordà declarar a Miquel
Costa i Llobera, Fill Il·lus-
tre de Pollença; així es pro-
posà dedicar-Ú un carrer que
encara que cèntric, era se-

cundari. Fou Guillem Cifre
de Colonya, regidor per la
minoria republicana, qui re-
clamà pel seu antic amic el
carrer principal de la vila: el
Carrer Major. I és evident
que aquest fet de D. Gui-
llem, d'idees i d'obres com-
pletament diferents a les
d'En Costa i Llobera, era un
ges.t de reconeixement a
l'obra d'un dels millors poe-
tes en la nostra llengua cata-
lana.

Però aquest respecte i
aquest sentit de la convivèn-
cia presideixen tota la seva
vida. Republicà —fins i tot
arribà a ésser batle— dins un
rèjjim monàrquic; laic i ag-
nòstic, però amb una consi-
deració total a les idees reli-
gioses i al paper de l'església;
demòcrata progressista dins
una Mallorca conservadora i
caciquil, idealista, fins el
punt de creure com tots els
homes de l'Institució, que
era possible transformar la
societat mitjançant l'educa-
ció i l'escola; humanista que
aspirava a l'igualdat dels ho-
mes i dels pobles, la seva fi-
gura i la seva obra s'ens pre-
senta avui encara vàlida per
tots els que volem fer i cons-
truir una nova escola i els
qui malgrat tot encara creim
amb el valor transformador
i revolucionari de la cultura.

Pollença a 5 d'Octubre
de 1979.

Martí X. March i Cerdà

Institución de Enseñanza de Pollensa

REGLAMENTO

INTERIOR
Art. lo.— La escuda serà mixta y es-

tarà dividida en tres secciones, admitién-
dose alumnos desde la edad de cuatro
años.

Art. 2o,— Se dará la instrucción pri-
maria procurando hacerla lo más exten-
siva posible y concediendo siempre capi-
tal importancia a la parte educativa.

'Art. 3o.- El curso ordinario comen-
zará el lo de octubre y terminará el 30
de junio, siendo las horas de clase tan
solo por la mañana de 8,30 a 12.

Cada clase durará tres cuartos de ho-
ra con descanso intermedio de quince
minutos.

Art. 4o.— Se darán clases nocturnas
para adultos durante el curso desde 15
de octubre hasta 30 de abril.

Art. So.— Para ser admitido el alum-
no deberá ser presentado por los padres
y en su defecto por los tutores o cura-
dores.

Art. 6o.— Los profesores reunidos en
Junta Semanal juzgarán de la conducta
de los alumnos, cuyo juicio participarán
a los padres o tutores.

Art. 7o.- Los profesores serán com-
pletamente libres en la exposición de la
enseñanza, procurando segua1 en todo lo
posible el "método intuitivo".

Art. 8o.— Queda prohibido todo cas-
tigo corporal y se recomienda al profe-
sor el trato más afectivo para con el
alumno.

Pollensa, 14 de noviembre 1879.
Firmado por GUILLERMO CIFRE

ANTES COLL.

CUADRO DE LAS

ASIGNATURAS
Cuadro de las Asignaturas que se han

de explicar en el próximo curso 1885-86
por los profesores que a continuación:

-D. GUILLERMO CIFRE ANTES
COLL.— Licenciado en ambos Derechos
ENSENARA: Lectura, análisis y traduc-
ción, Elementos de Agricultura, ídem de
Geografía, Nociones de Historia Natu-
ral, ídem de Derecho, ídem de Historia.

-D. NICOLÁS DE CASTRO Y POR-
TO,— Ex-Escribiente de 2a. clase de la
Armada, Ex-Mestre de Víveres de la mis-
ma, y Ex-Oficial lo. del Ayuntamiento
de esta villa.

ENSENARA: Escritura, Elementos
de Aritmética, ídem de Geografía, ídem
de Física, ídem de Mecánica, ídem de
Música, ídem de Dibujo. *

CLASES ESPECIALES

D. JUAN ALBIS Y BENNASAR.-
Licenciado en Medicina y Cirugía.

EXPLICARA: Nociones de Sociolo-
gía y de Historia de España.

NOTAS

lo. Esta Institución posee "Un Catá-
logo de la colección de libros número
663 remitido por el Ministerio de Fo-
mento para esta biblioteca popular.
Consta de 170 obras en 184 volúmenes
y una hoja.

2o. Como material de Enseñanza, po-
see un mapa general de España, uno
idem mundo, una esfera terrestre, va-
rios atlas y mapas, colección de mues-
tras de dibujo, modelos de ídem en re-
lieve, un lente, varias obras de física,
Química, Mecánica, Historia Natural,
Geometria y un armonium para canto.

Pollensa 24 de Setiembre de 1885
P.O. El Secretario, Nicolás de Castro.
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Era músic don Guillem
Les conegudes afícions i realitzacions

musicals del nostro homenajat, testimo-
niades pels seus descendents i deixebles,
resten ara directa i vivament exhumades
dels fulls del seu epistolari. Tres cartes de
Don Guillem han estat posades en les me-
ves mans. Tres cartes escrites des de Ma-
drid pel jove estudiant d'advocat i adreça-
des a D. Francesc Asprer i Fuster (1840 -
1927), el senyoravi matern del fi intel·lec-
tual pollencí i bon amic nostro D. Fran-
cesc Serra de Gayeta i Asprer. Cartes de
melòman a melòman. Les seves dades
són: Madrid y Agosto, 4-1872; Madrid y
Enero, 4-1873; y Madrid y Junio, 21-
1873. Cartes extenses i atapeïdes. En con-
junt presenten dos "continguts": a) notí-
cies sobre l'ambient musical de Madrid i
la forma com hi prenia part el Cifre "an-
tes Coll", tot compaginant aquesta "vida"
amb el més escrupulós compliment dels
deures escolars; i b) els records nostàlgics
que des d'allà evoca sobre les vetlades mu-
sicals de Pollença, a Ca'n Asprer.

De Madrid en parla Don Guillem amb
vehemència. Parla dels concerts de D. Je-
sús de Monasterio (1836-1903), el gran
violinista y director d'orquesta, concerts
que signifiquen "la música clásica por ex-
celencia", en front del gènero "Meyer-
beer", del qual parla més avall; són els 8
concerts "a los que consagraré toda mi
vida un grato recuerdo" (carta la). Se-
guim copiant: "Como se ve, todo lo he
empleado hablando de música, y no es de
extrañar porque sabéis es mi fuerte, y vol-
viendo a ella debo deciros que ahora ten-
go conciertos los miércoles y sábados en
los jardines del Buen Retiro. No son en su
clase como los de Monasterio, pero es lo

más poético que pueda haber, y convida a
asistir por ser al aire libre, debajo de aque-
llos frondosos árboles y en medio de la
sociedad más escogida, eso sin perjuicio
de tocar todos los días una banda de Inge-
nieros y otra de Artilleros en el paseo del
Salón del Prado".

Més interessant resulta la 2a carta per
les notícies que ens dóna de les tempora-
des d'òpera-al Teatre Nacional, amb la
"Diriorah", "Los Hugonotes" y "La Afri-
cana", celebrades creacions del jueu ber-
linès Jakob Meyerbeer (1791-1864), im-
pulsor a França de l'anomenada "gran
òpera", ço és un melodrama històric de
gran muntatge: es tractava, doncs, del pas
per Madrid de l'europeu "cas Meyerbeer".
"Els Hugonots" la coneixia bé Guillem
Cifre per haver-la presenciada vàries vega-
des. Alaba la sublim "prima donna", Srta.
Sass. i el seu "partenaire", el tenor Stag-
no. Però és Mozart el qui l'entussiasma;
Mo/.art (1756-1791), i el seu "Don Joan",
òpera que, si el va avorrir la primera nit,
l'encantà la segona, transportant-lo a esfe-
res divines.

Dins el ric i profús ambient musical de
"La Villa y Corle" té també espai per a
enyorar Pollença i Ca'n Asprer. Copiam
de la carta la: "... a pesar de vivir e'n ese
Madrid en medio de una atmosfera musi-
cal... no he podido olvidar los deliciosos
ratos de piano y canto que en compañía
de su amable hermana y de Vd. he pasado
teniendo siempre presente que, gracias a
la extremada complacencia de la primera
y a la caracterizada paciencia del según-.
do, pude con mi afición, que raya hoy en
frenesí, seguramente por desgracia, cono-
cer entonces algo de música y empapar-

Harmonium
que s'utilizava

a l'Escola de
Colonya.

me hasta donde fue posible del buen gus-
to que hace envidiable a tan brillante pa-
reja...". La germana del senyor Asprer es
deia Joana, i és probable que d'aquests
"moments musicals" Joana-Guillem, junts
al piano, en saltas qualque espurna de xi-
fladura. Però, res: ni amors ni solfes eren

'capaços de distreure l'estudiós estudiant.
"Debò participar a Vd. he sufrido los exá-
menes de fin de cursó, y en las cuatro
asignaturas que me faltaban he salido
aprobado. Me queda ahora el grado, y por
lo mismo he resuelto quedarme este vera-
no, habiendo obtenido ya los correspon-
dientes permisos, y tomarlo por Setiem-
bre, S.D.Q. Lo único que siento... es estar
ausente de mi familia y no poder tomar
parte en los buenos ratos que hace algu-
nos años nos pasábamos con el piano en
Pollensa, único pasatiempo". (3a. carta).

_ Al senyor Asprer —cacic-del poblé, del
partit carií, i que fins arribà a "dirigir" la
Banda dels "Carlins" (altra Banda hi havia
a Pollença, per falta d'una, la dels "Libe-
rals")— al Sr. Asprer (12 anys només ma-
jor que ell) li recorda Guillem Cifre l'ha-
ver concertat i dirigit, a Ca'n Asprer de
Ciutat, (prop de l'església de Sant Caieta-
no), "Las Siete Palabras" (de Crist a la
Creu), de l'italià Mercadante (1795 -
1870), prenent-hi part també la propia
veu del Guillem. El concert no passà d'un
"assaig". "Poca afición". Però acaba el re-
cord (carta la) demanant-li que saludi a
tots els cantants "y respetuosamente, y
con la galantería que le es propia, a cada
una de las ninfas en particular".

Tenim, idò, tres pollencins il·lustres,
"hijos de papá", a Madrid estudiant i es-

• cqltant operes: Guillem Cifre de Colonya,
quasi tota la década de 1870; Costa i Llo-
bera, el bienni 75-77, després d'haver es-
tat a Barcelona; i Miquel Capllonch, del
78 al 84, d'on en torna tot un "concertis-
ta" de piano. En Costa, en canvi, no en
feu ni brot com a universitari; però, és
clar, coincidí amb En Guillem Cifre (an-
tes Coll) a l'òpera: "Guillermo Coll esta-
ba "nervioso" de entusiasmo la noche de
"Ótelo"; está visto: los pollensines pode-
mos carecer de muchas cosas, pero no de
sentimiento" (Carta a Pere Llobera; Ma-
drid, 31-IIM877).

Madrid, ja veis, crià el "bon gust"
d'aquells dotats paisans nostros.

-*.'* *

De tais "audicions" i, sobretot, de la
'"formació" musical i concretament "pia-
nística" que pogués tenu- Don Guillem,
en sorgirien el dia de demà fruits pedagò-
gics, quan aquell homo s'hagués de realit-
zar plenament com a pedagog. Un.article
de Ics dimensions del present, i amb caire

d'homenatge, no podrà ésser més que
P"aperitiu" de la qüestió. Temps hi hau-
rà i lloc per a exposicions més detallades.
Em plau, per exemple, repetir-vos lo que
em contaren: que a Colonya, a les Cascs
de la Vall hi havia piano; Í que arribant a
aquell lloc, es sentien ja pianades, filtra-
des per dins l'obaga de l'alzinaret. Era
música de Schumann, el gran romàntic
alemany. ¿Qui tocava, Don Guillem o la
seva esposa Donya Clara Hammerl? (I no
es deia' "Clara" també la dona de Schu-
mann? No hi hauria a Colonya una altra
"schumaniana" família musical?)

A l'Escola de Colonya es cantava. Co-
neixem la lletra de l'himne per a comen-
çar la jornada escolar (Oh, un col·legi que
comença cantant! Quin niu!). Era de D.
Mateu Obrador i Bennàsser, el poeta i
lulJista de Felanitx (1853-1909), un dels
primers professors de la "Institución Li-
bre", a Palma (fundada, com sabeu, a
1881, dos anys després de la de Pollença).
L'himne escolar seria part de la "Cansó
del Trebay" (sic), de 49 versos, en 7 es-
trofes: pels estudiants, conradors, menes-
trals, i tasques femenines. La música era
del Mestre Torrens. Així començarien,
doncs, els ben criats al.lots de D. Guillem :

Dematí, dematinadu
comencem a treballar,
el treball salut mos dóna,
alegria,! benestar.

A tothom que faci feina
Déu del Cel beneirà.

La bona Sra. Magdalena Bennàsser i
Coll, neboda de D. Guillem, us ne cantus-
sejarà qualcuna encara de les cançons que
ensenyava el seu oncle: "Alegre mi bar-
quilla cruza el mar" (llavors no hi havia
problema amb el castellà). També recor-
da la coneguda popular alemanya "Der
Mai ist gekommen", que es cantava, na-
turalment, traduïda:

Primavera ya vienes - con flores sin fin,
y el hombre el trabajo - comienza feliz,
bendiciendo la vida - mil veces y mil...

Lletres més innocents no les trobareu,
almenys aquestes! I finalment "El que
quiera ser soldado", que ara els nins, val-
ga'm Déu!, del Cor "L'Estel" canten amb
lletra catalana, "El minyonet", la més xa-
lesta de les seves marxes. Mirau per on i
com es reprenen les cançons de Don Gui-
llem! Es el llenguatge intemporal de la
música, torxa que pot passar de generació
a generació. Es l'eterna pedagogia de l'art
musical. Preniu llum, mestres d'avui!

Bernat Cifre

És hora de tornar?
L'home qui dedicà la seva vida perquè el seu poble fos lliure, roman fóra

de Pollença a un cementen de Lion
L'he contemplat moltes

vegades rebent gustosament
qualque pilotada o quan els
al.lots es recolzen en ell per
descansar a l'hora del re-
creo. Sembla que s'hi troba
a gust, que l'hi agrada estar
al pati del seu col·legi aprop
de la gent que vol aprendre,
aprop de la joventut, aprop
de l'esperança. Tan sols el
seu bust roman entre nosal-
tres però ell descansa a
Lion, lluny de la seva terra.

* * *

L'home é's lliure, en teo-
ria. Ignorar a on és la veritat
o no saber que aquesta exis-
teix ens pot fer sentir tran-
quils i conformats, ignorar
que som esclaus, dominats i
alienats però mai que som
lliures. Per ésser lliures cal
tenir capacitat d'actuació,
però per actuar, abans hem
de saber valorar la realitat
que ens enrevolta i escollir
lliurement i en responsabili-
tat la nostra actuació. Però
per saber hem de tenir
l'oportunitat de que ens en-
senyin.

En Guillem Cifre i l'Insti-

tució Lliure d'Ensenyança
comprengueren que aquest
era el problema fonamental
de la seva societat. L'home
com a centre del univers,
l'hi faltava la qualitat més
esencial per sentir-se perso-
na, la LLIBERTAT. I l'hi
faltava llibertat perquè era
ignorant. Crec fermament
que aquest fou el motiu que
fer retornar a D. Guillem a
Pollença després de recorre
universitats europees acu-
mulant coneixements, expe-
riències pedagògiques i pau-
pant la realitat. Al arribar,
a Pollença hi havia un 80
per cent ó 90 per cent
d'analfabetisme. La cultura
estava monopolitzada pels
mateixos que tenien la capa-
citat de control i de decisió
sobre els altres, incults i
pobres i per tant no üiures.
Encara resta molta gent amb
poc criteri, fàcilment vulne-
rables ideològicament, sense
cap defensa davant una alie-
nació com la que estam so-
frint dia a dia pels mitjans
de comunicació. Aquesta
falta de personalitat, de rao-
nament de saber jutjar ob-
jectivament, només es pot

solucionar amb una forma-
ció cultural sana i eficient.
Si això passa avui en dia,
que passaria en aquell
temps? La gent senzilla, en
gran mesura agricultors eren
explotats ignorant el negoci
que es feia en la seva suor.
No hi havia cap interès en
millorar la seva cultura per-
què així eren més fàcilment
dominats.

Per aquests motius —en
el meu parer— funda D. Gui-
llem Cifre l'Institució Lliure
d'Ensenyança a Pollença.
Per intentar ajudar a aques-
ta gent que aprengués a ca-
minar sola. Però això no l'hi
perdonaren mai, tot foren
traves i cops baixos, era llui-
tar contra corrent.

Al final abatut, fugi (?)
de Pollença acabant els seus
dies a France. La mort fou
provocada per una neuraste-
nia, però aquesta malaltia
no era natural sinó adquiri-
da i provocada pels conti-
nus disgusts, desencants,
enemistats. Qui mata a D.
Guillem Cifre? Un home
que no anava a missa però
que dona tot el que sabia i
que a més volia vendre les

seves propietats per ajudar
als pobres. Aquest fou el
preu de la seva tasque. No
cal respondre a la pregunta
anterior com respongueren
a Fuenteovejuna perquè no
tothom el margina, el po-
ble senzill i els seus deixe-
bles l'estimaven. Gràcies a
Déu que quan els grans ho-
mes s en van deixen el seu
esperit, i deu ésser així en
el cas de D. Guillem perquè
a Pollença després de cent
anys encara es respira aques-
ta essència de Cultura, Lli-
bertat i Humanisme.

Però no estaria de més re-
coneixe l'error dels nostres
avantpassats degut segura-
ment als seus condiciona-
ments socials. Seria just si
aquests condicionaments
han canviat realment, RE-
TORNAR LES SEVES
DESPULLES MORTUÒ-
RIES allà on sempre volgue-
ren romandre. Demostra-
ríem al manco que les idees
han canviat a Pollença i min-
varia l'angoixa que ens pro-
dueix el sentir-se descendent
d'un poble que es denomina
cuit, però que fou capaç de

cometre tal equivocació.
El poble té la paraula. Sa-

brem fer-ho? Si no ho feim
serà per ignorar qui era D.
Guillem Cifre, per ignorar
la seva tasque, les seves in-
quietuts. Serà difícil que el
poble decidesqui, ja que
molts no saben tan sols qui
era. Avui, a l'any 1979 dins

aquest mon emboirat de co-
municació i informació co-
rrem el risc de comportar-
nos com els pollencins de fa
cent anys. Correm el perill
d'una manca de llibertat de-
gut a una manca d'informa-
ció i comunicació.

TOMEU PAYERAS
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EL CLUB CICLISTA

Favorecido por un hermoso día
y con la asistencia de la mayoría de
sus asociados, este importante cen-
tro sportivo realizó, d 15 de Octu-
bre último en el Puig de la Virgen
una. fiesta digna de especial recuer-
do, no solo por ser la primera en su
género que lleva á cabo en lugar
tan irreemplazable para esta clase de
reuniones, sino, también por la forma
amable en que transcurrió el día,
y por el calor espiritual que reinó
entre los numerosos concurrentes.

Después de las 9 de la mañana
iban llegando animadamente por
grupos los asociados, aunque sin po-
der disimular la fatiga de !a trabajo-
sa ascensión; y formaban ruedas al
rededor de algunas mesas donde se
ensayaban conocimientos de curiosa
prestidigitación..,, ó a/ rededor de
los más espirituales conversadores
de esos, á lo don Ramón Martorell,
verdaderos salvadores de esas difíci-
les situaciones que se presentan en
toda reunión en que se carece de
motivos de recreo en que es preciso
conservar .respecto y compostura, y
en que se hace sentir tiránicamente
la necesidad de .saludable espansión.

.Donde se .formaba rueda especial-
mente y se renovaba á menudo era
en la Cocina, allí al alcance de la
fraganciosa admósfera, la gran pro-
vocadora de las glándulas saliva, y
á la vista y en compañía de las sim-
páticas auxiliares del ya consagrado
príncipe de los cocineros de estos
buenos acontecimientos extraordina-
rios, el bueno y tranquilo Ramón, y
de Pedro, el hábil profesional del
arte culinario. '. -

Allí, como donde se asaron las
cuatro gordas porcellas del día, era
un constante entrar y salir de impro
visados ayudantes que se comedían
para poner carbón ó soplar el fuego
ó para revolver el apetitoso conteni-
do de las enormes cacerolas, mien-
tras entre uno y otro chiste, que ha-
cía más fácil y aliviada la tarea de las
auxiliares, se las ventilaba las rosa-
das mejillas que luchaban con el ca-
lor de la hoanalla.—Las buenas y
laboriosas hermanitas Francisca y
María Marc, y la no menos simpáti-

ca donada, eran naturalmente las
más ayudadas.—El batallón de co-
cina ho era menor de quince hom-
bres y mujeres.—|Y es de verlo á
Ramón dirijiendo esa batuta!

Así transcurrieron parte de las
horas de la mañana y el medio día;
hasta que, ya presente también el
grupo principal de socios que llegó
acompañando á D. Pedro Llobera
nuevo asociado que importa una be-
lla conquista para el Centro por lo
que honra esa institución y por lo
que significa para ella una gran pro-
mesa de prosperidad); ya presente,

decía, todos los concurrentes á la
fiesta, el presidente Sr. Bonnin tocó
á rancho, y entonces, las dos largas
mesas que habían sido tendidas muy
acertadamente en el refectorio prin-
cipal, tomaron un animado aspecto.

Daba gusto ver aquel conjunto de
caras amigas, joviales y juveniles á
pesar de las canas de algunos.

Como ocurre en todas las mesas
desde que llegó el primer plato, (des
pues del rezo colectivo) apenas se
dejó sentir un apagado rumor de vo-
ces señal de buena disposición y de
buen diente.—La paella sustanciosa
—la gran paella Mallorquina—fue la
primera vidima; y después de .un
buen plato intermedio y con ayuda
de abundante ensalada y de un vino
bastante regular, fue esplendidamen-
te despachado el cuarteto de porce-
llas, ricas, esocantes, fraganciosas,
de un paladar, en fin capaz de satis-
facer exigencias reales.

Cuando pasaron los postres, el ca-
fé y el puro, e! Sr. Martorell por
inspiración propia y de sus vecinos
de mesa se levantó y brindó felicitan-
do á los encargados de aquel esplén-
dido menú, y pjdió para ellos un vo-
to de confianza, que fue concedido
entre aclamaciones entusiastas.

Lo agradeció en nombre de los
aludidos el Presidente del Centro se-
ñor Bonnín, en términos oportunos,
que hicieron evidente .una vez más
su cariño por la institución y su ce-
losa consagración á las funciones
directivas del Club. Manifestó á la
vez que lamentaba la ausencia de
los socios que no[habían podido con-
currir, por razanes de trabajo. :

Después, el que esto escribe, hizo
presente la" satisfacción que sentía,
y lo agradeció al Presidente de par-
ticipar de tan simpática y . animada
reunión, que envolvía un evidente
espíritu de cultura en su idea social,
que. hacía respetable y digno al
Club que lo prestigiaba.—Agregó
que ese día figuraría entre los gratos
recuerdos que llevará de las aten-
ciones recibidas en Pollensa, pro-
fetizando para esta joven y ya im-

portante sociedad un futuro próspe-
ro y grande, y deseando le toquen
siempre en suerte comisiones direc-
tivas como las dos que hasta ahora
ha tenido.,

Excusó la inasistencia de su ami-
go Atilio Boveri, que por inconve-
niente insalvable no pudo propor-
cionarse el mismo contento de parti-
cipar de aquella amable reunión de
amigos, é hizo presente su encargo
de brindar también en su nombre, y
de darlo espiritualmente por presen-'
te en la fiesta.

Finalizó el suscripto haciendo una
moción que mereció el honor de ser
considerada con noble entusiasmo,
aunque fue distintamente interpreta-
da, en su forma realizable. Consis-
tió esa moción en que las fiestas
que celebra el Club en lo sucesivo,
sean participadas por las familias de
los asociados, porque entonces co-
brarán un atractivo indiscutiblemen-
te mayor, sera fomentar á la vez

(Fot. Bestard)

Grupo de socios del "Club Ciclista,, que tomaron parte en la excursión
del día 15 de Octubre;

la cultura social y se habrá dado á
los jóvenes de ambos sexos un nue-
vo pretesto para acercarse y culti-
varse en sus reciprocas simpatías;
sin que esto signifique, ni mucho
menos, la idea de modificar la ac-
tual y eterna tendencia social de la
división de clases, tan necesaria é
indispensable para unas como para
otros. - - ,

Por pedido-insistente de los pre-
sentes, el diputado D. Pedro Lióte-
ra se puso de pié entre los aplausos
incesantes, y dijo, en síntesis—con
palabra muy elocuente, hasta reve-
larse de nuevo con rasgos pletórir
eos de vida intelectiva un galano
orador—que se sentía muy satisfe-
cho al verse participando de una
fiesta tan hermosa, tan significativa
y tan póllensina. : :.

Hizo un sentido elogio de la bici-
.cleta, esa modesta máquina dijo,
que 'si nada dice en apariencia á ja
imaginación, ha sido sin embargo la
precursora de grandes progresos de
la maquinaria, como el automóvil y

»el aereoplano, esos dos elementos
de la civilización, orgullo de la hu-
manidad, y cuyos beneficios presen-
tes y futuros detalló en síntesis ad-
mirable; esa modesta máquina, repi-
tió, que como en todas partes del
mundo, ha tenido en Pollensa la vir-
tud de crear al conjuro dé sus bene-
ficios una institución social como es-
ta, tan considerable y tan noble en
los fines que persigue.

Predijo luego para el simpático
Centro crecientes conquistas de pros-
peridad; tuvo frases justicieras para
su actual comisión directiva y espe-
ciales para su activo Presidente; hizo
presente su sincero deseo de ser uti-
lizado en sus servicios en favor de
la institución, y después de entonar
un canto á las bellezas naturales de

esta parte de la isla, brindó por el
numeroso concurso y por la felici-
dad de Pollensa.

Una nueva y calurosa ovación
premió dignamente las hermosas pa-
labras del Sr. Llobera:

Tocó luego el turno á D. Ramón
Martorell, el impecable orador que,
siempre abundante da espíritu y de
ideal pronunció un corto pero ex^
presivo discurso para hacer justicia
á la obra de bien social y de pro-
greso en que está empeñado el Club
Ciclista, que importa en si mismo un
orgullo para'este pueblo. • -

Puso también de relieve la ac-
ción acertada de la actual comisión
directiva, y tuvo un recuerdo feliz
para el fundador y primer prssiden-

te del Club. >

Apoyando la idea de que estas
fiestas se realicen en lo sucesivo con
la presencia de las familias de los
asociados que participen del mismo
parecer, dijo bellamente «que no se
explicaba una mesa sin señoras y ni-
ños, como no se concibe un jardín
sin flores i.

Como siempre el Sr. Martorell
arrancó aplausos entusiastas.

Antes de levantarse los comensa-
les el fotógrafo Sr. Bestard tomó
una artistica placa del gran come-
dor, y momentos después repitió
tres veces la operación sobre los
grupos situados en la terraza, todas
las cuales han resultado está, demás
decirlo, de mucha .nitidez de deta-
lles y de conjunto interesante, como
la que se publica con estas lineas.

Constituyen esas vistas un pre-
cioso recuerdo de la fiesta .para
cuantos tuvieron ocasión de estar
presentes; y es eft tal concepto de
buen gusto conservarJos originales
entre los gratos recuerdos de cada
cual; como es también de cierto tac-

to social y artistico, ó de cierto es-
píritu de reciprocidad, tener por lo
menos una de esas fotografias en
su poder.

Luego cumpliéndose una acerta-
da proposición que había hecho el
Sr. Martorell en su discurso se pa-
só á la capilla á rezar una oración
por el alma del fundador del Cen-
tro, el malogrado Antonio Cabane-
llas. Este acto, que fue ejecutado
con todo el sentimiento de là tota-
lidad de los presentes, fue la más
delicada nota del día. Y á fé que
la solemnidad de aquel sagrado re-
cinto, ^en cuyo ambiente flotaba
aún el eco de las plegarias de las
Hijas de Maria que horas antes
habían estado allí' en corporación,
oir «lisa y comulgar pareció cobrar
relieve en aquellos breves momen-
tos' en que la ausencia de familias y
de todo director espiritual dio á ese
grupo compacto y respectuoso de
varones creyentes un raro tinte de
.sinceridad religiosa.

Entraba el sol cuando se inició
el discurso. El hermoso panorama
entristecia. Las montañas cobraban
ya su marcado color violáceo del cre-
púsculo.— En el horizonte apunta-
ba el misterio de las sombras.—
.Las nubes aumentaban la ilusión de
su cercania.—La forma 'de dragón
que tiene desde allá arriba, laca-
prichosa distribución de las casas
del pueblo,,se hacia ya más paten-
te.—El eco de las voces que desde
aquella altura se percibe empezaba
á subir apagado.

La caravana seguía descendiendo
con humor desigual, parloteando
los unos y discurriendo juiciosamen-
te los otros terminando las tranqui-
las y animadas controversias que sus1

citó la idea de hacer participar á las
familias de esas fiestas; ¡comentando
de nuevo el hermoso discurso de D.

Pedro Llobera y el también oportu-
no del Sr. Martorell; repitiendo pa-
labras de justicia para la Comisión
directiva del Club Ciclista é imagi-
nando sus -futuros progresos y festi-
vales, pensando en fin, unos en sus
novias, otros en sus quimeras, todos
en sus ilusiones y entusiasmos; has-
ta que, ya llegada y ya de noche, la
animada Comitiva se desgranó por
el pueblo.

Estuvieron presentes, en la fiesta,
representados unos pocos de ellos,
los Señores Pedro Llobera, Juan y
Bartolomé Cerda, Ramón Martorell,
Pedro Bonnin Fuster, Manuel Feito,
Sres. Alejandro y Felipe Giraud,
Miguel y Jorge -Albi?; Mateo, ,FeIipe
Miguel y Antonio Llorera Clavera;
Guillermo Bestard, Juan Orrell Vi-
cens, Matías y Mateo Baurrell y
Suau, Antonio Llodrá, Ramón Al-
berti, Lorenzo Baurrell Bover, José
Cortés, Atilio Boveri, Juan Martítry
José Orells Cifres; Martín Cánaves,
Miguel yJôsé^Fortèsa, ..Manuel Ro-
driguez, 'Guillermo Coll, Bernardo
Cifre, Jofre Juan Vives, Bernardo Ri-
bot, Pedro Salas, Martín Seguí, Mi-
guel Fuster, Juan Campomar Esca-
las, Casimiro García, Andrés Com-
pany, Antonio Borras Vila, Antonio
Serra, Ramón 'Riera, Martín Colóm,
Gabriel Femenia Ferragut, Andrés
Oliver, Antonio Vilanova, Francisco
Cortési' Antonio Llompart, Mateo
Forteza Cerda, Bartolomé Martinez,
Antonio Borras Cerda, Juan .Payeras,
Pedro Coll, Bernardo José Vilanova,
Gabriel Femeriia Cuart, Guillermo ^
Cifre Salva, Martín Bauza Grúa,
Bartolomé March Vila, Juan Vila,
Jaime Julio, Miguel Femeriia, Rafael
Cortés, Jaime Bonriin, José Aguiló,
Martín Cánaves Cánaves, Juan Vila-
nova, Gabriel Cánaves Cánaves,
Antonio Campins, Antonio Salas,
Juan Amengua!, Cristóbal Ferragut,
Juan Llompart, Martín Cifre.

Antonio Cifre, Mateo Forteza Se-
gura, Jaime Seguí, Juan Seguí, Jaime
Ferrer, Juan Cerda Cerda, Bartolomé
March, GasparFuster, Antonio Ocho
gavia, Bartolomé Cifre Gelabert,
Juan Cortés, Benito Barceló, Barto-
lomé Vives Salas, Gabriel Bauza
Grúa, Martín Tocho" Cánaves, Juan
Suau Beltran, Guillermo Gelabert,
Bartolomé Cánaves Cabanellas, Feli-
pe Bennasar, Bartolomé Mateu, Ga:

briel Vensala, Juan B. Cortés, Miguel

Font Ferra, Jaime Cerda Ferragut,
Juan Bauza Cladera, Pedro Miralles,
Bartolomé Buadas, Bartolomé Soli-
vellas, Andrés Campomar, Francisco
Aguiló, Francisco Cabrer. Martín
Cánaves March, Miguel Seguí, An-
tjnio Campomar, Juan Campomar
Cifre, Pedro José Cánaves, Martín
Salas, Miguel Alzamora, Mateo Va-
llori, Antonio Cánaves, Guillermo
Serra, Jorge Reines, José yiianova,
Bernardino Campins.

Antonio Bonnin Cortes, Guiller-
mo Ochogav'ía, Gerónimo Llobera,
Francisco Bibiloni, Andrés. Ferrer
Torrandelt, Martin Martinez, Mar-
tín Cánaves Vila, Juan Bisbal,. Pe- r* ;
dr.) Vila Achartell. laimp Cnll I litrf
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RECÒ DE SALUT

ALERTA
A LA SAL

La sal és un condiment i
un complement molt emprat
a la nostra cuina, però "aler-
ta a la sal!". L'abús de la sal
és causa xte molts de tras-
torns del nostre organisme:
irrita i perjudica els òrgans
digestius i després els ro-
nyons, on actua quasi com
un vertader verí. Per tant, di-
rem que l'abús de la sal és
molt dolent per a tots, però
molt més pels qui pateixen
de tensió alta, per als ma-
lalts de ronyons, essent tam-
bé dolenta per les neuràlgics,
epilèpsia i malalties cròni-
ques del cor, per a l'úlcera
d'estómac, malalties de la
pell, eczemes ! moltes altres
més.

Com podem veure, l'abús
de la sal no solament provo-
ca un augment de la tensió
de la sang, sinó que també
perjudica moltes altres parts
del nostre organisme. Passant
a la quantitat del consum de
sal, direm que més d'un gram
diari, molts de metges ja ho
consideren massa. Tenint en
compte que molts dels ali-
ments que consumim ja en
porten, sense que nosaltres II
haguem posada, una més
grossa o petita quantitat de
sal, per tant, consumint més
d'aquests aliments podrem
suprimir quasi totalment l'ús
de la sal pel nostre compte.
Així, per a suplir la sal a
molts dels nostres aliments

podem emprar un picat d'alls
i julivert o alls i ápit i posar-
ho a l'arròs, a les sopes, als
trempats, a les ensalades, al
trampó, etc. ja que els es-
mentats "picadillos" són sa-
borosos i més sans que la sal
(quasi medicinals).

Ara classificarem per or-
dre més o manco aproximat
els aliments que ens solen
arribar en més quantitat de
sal per a vigilar el seu con-
sum i abús:

ANXOES
CARN EN CONSERVA
CAMAIOT
ARENGADES
OLIVES
SARDINES EN CONSERVA
BACALLÀ
EMBUTUS
PASTILLES CONCENTRA-
DES PER A FER BROU
FORMATGES

I per acabar aquest con-
sell d'avui direm que l'abús
de la sal no és que un mal
vici que arriba a alterar el pa-
ladar de moltes de persones
que ja no poden passar sen-
se el consum abusiu d'aquest
condiment Però tampoc no
és tan difícil d'abandonar:
després d'uns vuit o deu me-
sos sense emprar la sal, a més
a més de sentir-se millor,
l'oblidareu totalment.

UN AMIC DE LA NATURA

El foner

per Miquel Bota Toxô

El foner,
dibuix
de Miquel
Cerdà
Sales

Amb la dret ura d'una raça
forta el coratge ancestral sura-
rà sempre i les arrels poten-
cials i vives de les illes, fecun-
des dins la terra, el brancatge
estendran cap a la història
per a madurar el fruit, la idea
sana, la plenitud dels pobles
lue mantenen el seny, l'en-
teniment i l'existència dé la
íermanor encesa amb la llum
Pura que clarifica les grisors
de l'ànima. Foners de sem-

pre d'una pau sencera. Foners
del món universal i lliure. Fo-
ners de l'art i del progrés que
tracen camins novells damunt
l'antiga i dura esquena de la
terra, diveflada i ferida en les
lluites fratricides. Foners de
l'esperança que estén ales arreu
de la total geografia de l'home,
sang i terra de les races. Foner
de tot l'amor i tota l'ànsia.

Miquel BOTA TOTXO
Pollença, 1979.-PAU

ANUNCIS MICROSCOPIOS
Compres, vendes, lloguers,
intercanvis... (A duro la paraula)

-Venc MOTO Bultaco Tralla 200 F'M 62566 en bones condicions
Informació: C/. Barques, 38.

—Es ven BULTACO Lobito 74/100 en bon estat. Per a informar-
se, en el mateix lloc d'abans.

—Compraria GELERA usada en bon estat per a corrent de 220
V. Avisar en c/. Jonquet, 4.

1 —M'interessa comprar aparell de RADIO per enxufe elèctric, usa-
da, però en bon estat i funcionament. Avisar a la mateixa adreça
d'abans.

—Vendria FINCA RÚSTICA mitja quarterada, arbres fruitals,
pou, safareig i caseta. A 800 mts. de Pollença. Informació: C3. Ermi-
tà Torrandell 18 2on.

—Se cerca LOCAL PETIT o piset per a llogar a Pollença. Infor-
mació: Philip Newman 5. Tel. 530768.

-Compraria GORNIMENT de somereta. Tel. 530768.

-Vendria MONTESA Cota 74/123 matrícula PM-D en molt bon
estat I bon preu. Informació: C/. Barques 38.

—Es necessita ORGANISTA per a grup musical. Informació: Pa-
raíso Pub.

—Vendria RODA DE SÍNIA de ferro molt interessant per a deco-
rar. Informació: Paraíso Pub.

—Compraria GELERA USADA en bon estat i que no fos molt
cara. Informació: C/. Martell, 6.

—Necessito CASA planta baixa o pis per arrendar. Informes a
Ermità Torrandell 182on.

—Venc TOCAD ISC esteri usat en bon funcionament ! compr es-
tufes antigues de serradís o clovelles. Contactar amb Tomeu Payeras.

—Venc FINCA RÚSTICA 3 kms. de Pollença; mitja quarterada
d'arbres fruitals i un quarto d'alzinaret, amb caseta nova i electrici-
tat Informació: E. Torrandell, 18 2on.

• -Cerc TERRENY RÚSTIC de mil a dos mil m2. amb casa vella,
millor si es grossa. Informació: Galeries Norai.

-Compr BILLETS DE BANC antics. Informació: Tomeu Paye-
ras, C/. Lleó, 46.

—Buscamos CHICAS para fines de semana. Tenemos transistor.
Absténganse profesionales. Enviar propuestas y condiciones al Apdo
80 de Poliensa.

—Es ven BICICLETA de corredor en molt bon estat. Informes
Juan XXIII 106. Port

—Es ven BICICLETA de dona, quasi nova, 2 mesos de rodatge.
Inf. Juan XXIII 106. Port.

HOMENATGE
AL PINTOR
CARLES GOT

Tots recordam cl pintor Carles Got, un home que
no fa massa estona vivia entre nosaltres, i que moria
Ciutat, degut a la seva malaltia.

L'O.C.B. Pollença prepara una exposició homenat-
ge de la seva obra, que tindrà lloc a la sala d'exposi-
cions Guillem Cifre de Colonya, del dia 24 de novem-
bre al sis de desembre, i dedicant-li un espai dins
aquest quin/.enari, a la seva recordança, patrocinat per
la Caixa d'Estalvis de Pollença-Colonya.

Exposició d'olis a partir
del dia 27 d'octubre
Sala d'exposicions

de la CAIXA DE COLONYA

DANIEL CODORNIU

R

M̂HM «_mad

Jerónimo Riusech Bisaflez & Hijos S A.
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PUBLICAS

OSERVELL, 9 - POLLENSA (MALLORCA)

IMAGEM Y SONIDO

Telf: 530619 Pollença

l NACH ITTI
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L'ESPERÓ

*Suggerència: El''Ple-
no" es diu Ple i "Atasco"
embós. A més a més li
recordam al senyor batle
que la llengua catalana
no té cap "cuyo", ni cap
"entonses"...

*Anau alerta amb les
galletes d'Inca. L'altre
dia un pollencí en va tro-
bar una plena de fil de
pescar. Com anyoren la
mar aquets "inqueros".

*Paraules del senyor
Rotger en el darrer ple
municipal: "Demanaria
que els textos en castellà
es llegixin en castellà i
així s'evitaria el perill de
"Dixlessiâ". Recomanam
una racció de diccionari
a tots els regidors.

*E1 nom del Col.legi
de Ca'ls Mestres serà el

-de "Costa i Llobera". Es
aquest un poeta extraor-
dinari, però hi ha gent

abans esmentades.
*E1 Batle digué ben

clar als regidors del PCIB,
que l'oposició només es
presentava en els plens i
no a les Comissions de
treball. Per què aquesta
tàctica?

*A Pollença no s'ana-
litza correctament l'aigua
de beure, ni hi ha mate-
rial necessari per fer-ho.

* Alguns veïnats se
queixen del lladrar conti-
nuat d'alguns cans, i aca-
bada la son la fan acabar
als altres, llevat de l'ajun-
tament que no la perd
per anar-los a encalcar.

*Està molt malament
el servici de les ambulàn-
cies. No es troben xofers
en els moments d'urgèn-
cia i hem d'anar a Alcú-
dia o Sa Pobla, que són
molt més falaguers. I si es
fes un con^0"' ar"h <^s

POLLENÇA SENSE VORERES
ARTICLE PUBLICAT EN L'ABC

Cap a la mitât de camí, entre Sóller i Pollença, es troba
el monestir de Lluc, en el que es venera a La Moreneta.
Consta d'hostelleria, els frares són del Sagrat Cor, (la comu-
nitat és de deu monjos). L'hospedatge està a Palcanç de
qualsevol butxaca, i vet aquí la seva gran popularitat: la
cel.la és de quatre llits a un preu de 450 pessetes al més.
També hi ha televisió, restaurant casolà, i un claustre o pla-
ça principal molt animat.

Una senyora hem va dir: "Els meus pares m'hi portaven
quan era una nina. Llavors tot hem semblava una mica trist.
Venc cada any i duc ais meus fills convençuda de què quan
ells puguin, també portaran als seus en el dia de demà.

Dona gust conduir poc a poc per aquest lloc camí de Po-
llença, un poble molt volgut pels pintors. I a l'entrar en ell,
el cotxe s'omple d'olor a pa tot just acabat de fer, i a conti-
nuació a asfalt. A molt d'asfalt. Com és això?

Els carrers de Pollença semblen una autopista. No hi ha
ni una sola vorera. Ni tan sols pintada. Un cas raríssim i jo
diria que únic en el món. Al contrari del que succeeix a
Sóller, aqui les facilitats per al cotxe són extremes, i per al
vianant son nul.les. Perquè?

"Fa molts d'anys —es plany un comerciant— ens trague-
ren les voreres. Tal com ho sent. El batle va dir que havia
que agilitzar el tràfic i au, ens portaren les màquines i ho
convertiren tot en una calçada".

Ja és tard per a desfer la malifeta, que és un alivi.

"POLLENÇA SENSE VORERES".
PLANA NUM. 2

Ni els cotxes poden córrer com ho desitjarien, ni els via-
nants caminen amb la calma necessària. Mai saps si et van a
envestir-te al girar un cantó. I si t'envesteixen, qui seria el
responsable?

El senyor batle de Pollença, autor de la desmesura, ha
passat a la reserva, encara que sigui per rendir-li un agraï-
ment, degut a que el seu nom hauria de figurar en les guies
turístiques, però ni tan sols les guies mencionen el fet, amb
el que resten visitants a aquesta simpàtica població.

Ara l'Ajuntament està en mans de l'UCD amb participa-
ció de socialistes i comunistes, segons m'informen des de la
vorera del Club de Pollença. I afegeixen: "Tots estan d'a-
cord en plantar arbres on hi hagi un forat, però amb l'asfalt
(que tot hi ha que dir-ho) que ho feren a conciencia, els
jardins s'abracen com en un desert".

I què hi farem? Serà qüestió d'aigua, paciència i anys.
Remeis, tots jells, molt més lents que la decisió municipal
que deixà al poble sense voreres, com qui deixa a un cami-
nant sense sabates.

IGNACIO CARRION

FUTBOL NO FEDERAT
A Pollença, com a tots

els pobles hi ha afició al fut-
que pensa que es un per-
sonatge poc vinculat a
l'ensenyament.

•*Estam disposts a pu-
blicar qualsevol carta
amb qualsevol tema d'a-
questes que surten sobre
Pollença en els diaris de
Ciutat.

*E1 senyor Batle és un
"lince" en qüestions de
decrets, decrets-lleis, dis-
posicions adicionais, nor-
matives, règims locals, or-
denances, etc. Al final
del ple semblava que te-
nia ganes de contestar a
.una carta publicada en
"Baleares" i es va recol-
zar amb una de les herbes

taxistes?
*Què diven els page-

sos del mercat? Encara
no hem sentit cap co-
mentari.

*Resulta que el grup
de veinats que es varen
interessar per el funcio-
nament de la depuradora
estava format per la Co-
missió de Sanetjament de
l'Ajuntament. Perquè
amagan les seves gestions
al enginyer i es diven "un
grup de veinats"? També
es digué que el Sr. Degre-
mont havia visitar l'ins-
taLlació. El Sr. Degre-
morit fa quatre anys que
es mort.

AGENDA
TELÈFONS D'INTERÈS

AJUNTAMENT:
530108

GUARDIA CIVIL:
531842

POLICIA MUNICIPAL:
530437

AMBULATORI CREU
ROJA: 53073
JUTJAT: 530243

HORARI DE MISSES

DISSABTES:
A les 19 h. (c) Cala

Sant Vicenç.
A les 20,30 (m) Parrò-

quia.
A les 20 Port de Po-

llença.

DIUMENGES:
A les 8 (m) Parròquia.
A les 8 Port de Pollen-

ça.
A les 9 (c) Sant Jordi.
A les 10,30 Port de

Pollença.
A les 12 (c) Parròquia.
A les 13 (c) Montision
A les 20 Port de Po-

llença.
A les 20,30 (m) Parrò-

quia.

AUTOCARES
VILLALONGA

POLLENÇA

SORTIDA
Port Pollença - Palma -

8-15,30 h.
Palma - Pto. Pollença

10 -13,30 -18 h.

FESTIUS
Pto. Pollença - Palma:

8 -14,45 -18,45.
Palma - Pto. Pollença:

10 -16,30 - 20,30.

SERVICIOS
COMBINADOS
CON TREN

Transbordo en Inca

Pto. Pollença - Inca
7 horas

12,45 horas
17,45 horas

Palma-Inca-Pto. Pollença
8 horas - 8,45 horas

15 horas -.15,45 horas
19 horas -19,30 horas

bol i a altres esports, però
per practicar segons quins
d'ells es necessiten instai,
lacions esportives que aquí
no tenim. Ens hem de con-
formar en jugar a futbol o
corre per les carreteres i ca-
mins.

Des de fa molts anys hi
ha equips d'aficionats no fe-
derats que practiquen el fut-
bol com un esport pel .plaer
de jugar, encara que a vega-
des hi hagi una mica de sa-
rau, però al final tots son
amics. De tan en quan ens
jugam algun sopar. Alguns
d'aquests equips ja han desa-
paregut, recordam algun
d'ells que feren època com
el ROMA, EL Bar ESPA-
ÑOL, el FORMENTOR, el
Bar CLADERA, el BREN-
DOLA, i un que no es resig-
na a desapareixe i que dona
guerra de tan en quan el
ASKAR, farsit de bons ju-
gadors.

Entre els que encara co-
ve tgen estan: La BOLERA,
EL ILLA D'OR, El MO-
LINS, Bar JAUME, PARAÍ-
SO, El JAM BAR. Tots ells,
conten amb gent que més o
manco jugan al futbol, però
amb una gran il·lusió. No

„ I w m

tan sols no cobren res, sinó
que han de pagar per jugar.
Entre els dos equips, el paga
1000 pts. per partit. Això
els hi dona dret a utilitzar
el camp, però sense senyalar
les àrees i en duchas d'aigua
freda.

Creim que aquesta afició
-es mereix qualque cosa ml·

llor, si hi hagués un polies-
portiu pot esser tot estaria
resolt, però només hi ha els
terrenys. De totes maneres
en Tactual situació creim
que es podria fer qualque
cosa. Seria un bon fet que
per part de l'Ajuntament es
preocupassin una mica de
trobar una solució, junta-

ment amb el C. F. Pollença
i el Club Pollença que te els
terrenys allogats. No tan
sols és convenient promo-
cionar el futbol i l'esport
pe,ls joves, també és neces-
sari fer-ho pels no tant jo-
ves.

P.C.

FUTBOL INFANTIL

NOCES
El jugador del C.F. Pollença, Rafel Alemany Sastre

"Tiraneta" es casà el dia 27 d'octubre amb la Sta. Ma-
ria Campins Campins, natural de Consell. La ceremo-
nia va tenir lloc a l'església parroquial Na. Sra. de la
Visitació. Els desitjam que s'avenguin amb salut.

El 17 de novembre co-
mença el campionat regional
de futbol pels nostres infan-
tils. Oferim aqui el progra-
ma dels partits fins a final
de temporada.

CALENDARI
CAMPIONAT INFANTILS
SEGONA DIVISIÓ
GRUP À. TEMPORADA
79-80

PRIMERA I SEGONA
VOLTA

17 novembre-2 febrer

At. Alaró-Búger
Campanet-Bto.

Llull
D'es Pla-Xilvar

Ramon

Sineu-Constancia
Consell-POLLENÇA

24 novbre.-16 febrer

Búger-Consell
Bto.Ramon Llull-At. Ala-

ró.
Xilvar-Campanet
Constancia-D'es Pla
POLLENÇA-Sineu

1 desembre-23 febrer

Búger - Bto. Ramon Llull
At. Alaró-Xilvar
Campanet-Constancia
D'es Pla-POLLENÇA
Consell-Sineu

8 desembre-1 març

Bto. Ramon Llull-Consell

Xilvar-Búger
Constancia-At.Alaró
POLLENÇA-Campanet
Sineu-D'es Pla

15 desembre-8 març

Bto. Ramon Llull-Xilvar
Búger-Constancia
At. Alaró-POLLENCA
Campanet-Sineu
Consell-D'es Pla

22 desembre-15 març

Xilvar-Consell
Constancia-Bto. Ramon

L·lull
POLLENCA-Búger
Sineu-At. Alaró
D'es Pla-Campanet

12 gener-22 març

Xilvar-Constancia
Bto. Ramon Llull - PO-

LLENÇA.
Búger-Sineu
At. Alaró-D'es Pla
Consell-Campanet

19 gener-29 març

Consell-Constancia
POLLENÇA-Silvar
Sineu-Bto. Ramon Llull
D'es Pla-Búger
Campanet-At. Alaró

26 gener-12 abril

Constancia-POLLENÇA
Xilvar-Sineu
Bto. Ramon Llull - D'es

Pla.
Búger-Campanet
At. Alaró-Consell


