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EDITORIAL

Això era i no era un ajuntament democràtic
que tenia un any de vida

% • Era un tres d'abril de
¡V 1979, quan el poble de Po-
Í-; llença va exercí el dret del
* vot democràtic amb els re-

sultats de tots coneguts.
L'ajuntament, òrgan de go-
vern i administració muni-
cipal, va ésser ocupat en cer-
ta eufòria pels represen-
tants dels tres partits exis-
tents en el poble.

Aleshores va entrar "la
democràcia" a l'ajuntament.

El fet_a dotze mesos vis-
ta ens haTdesencantat: No
ens oblidam de que en tot
l'Estat espanyol se sent
certa nostàlgia pels mots
efectivitat, dinamisme, ima-
ginació, transparència en les
gestions, i tot un caramull
de paraules que creiem nai-
xien en l'esperada renova-
ció política. A nosaltres (el
poble) ens pertoca compro-
var i exigir els canvis dins
el nostre àmbit local.

Les il·lusions que batega-
ven dins cadascú, imaginant
un ajuntament al servei de
Pollença han quedat dins
la caixa dels desitjós espe-
rant el seu torn; o ens và-
rem equivocar depoatant el
vot o els representants ele-
gits no han respost a les se-
ves ànsies.

Els impedimenta que obs-
trueixen el desenvolupa-
ment real del nostre òrgan
de govern són de. diversa ín-
dol: Per una part ens tro-
bam que a nivell administra-
tiu manquen per ocupar les
places de Secretari, i inter-
ventor amb les conseqüèn-
cies negatives que aquest fet
reporta; per altre part exis-
teix des de fa estona un te-
mor latent, quasi.humiliant,
dels homes del nostre poble
quan per alguna raó han de
pujar a la casa de la vila.
(Ens hauríem d'aplanar la
llarga capamunta).

La idea abans esmenta-
da s'enquadra dins quatre
parets de l'edifici que ens
ocupa, i els que coexistei-
xen allà dins no són més
que escrivents i realitzadors
de les ordres dels que verta-
derament dirigeixen, respon-
sables en darrer extrem
d'exigir efectivitat adminis-

trativa, de tombar la buro-
cràcia que atura les gestions
i de plasmar (per la seva cre-
dibilitat) resolucions mit-
jantçant programes d'actua-
ció racionals, planificació
global basant-se en necessi-
tats reals, mesurant necessi-
tats... (com a nota curiosa
s'ha de dir que encara no
existeix una legislació feta
sobre les competències i
funcions pròpies dels ajunta-
ments). El centralisme no
amolla per ara les arriendes.
Aquest burot literari (que
no ha estat de la nostra de-
voció) i que aquests 365 es-
calons ens han obligat a es-
criure, determina constatar
que els partits d'esquerra
amb minoria dins l'ajunta-
ment, mal grat s'unesquin, si
és que qualque dia ho fan,
estan pagantcar quasi mig se-
gle de manca de pràctica
política legal. La tàctica dui-
ta a terme per aquests és
absolutament unilateral i
sense cap dubte-no han tro-
bat (deu faci que sigui aviat)
el camí i la drecera partici-
pativa popular que contra-
resti la murada del partit
majoritari.

No seria honrat oblidar

que les propostes defensades
per l'oposició són majorità-
riament rebutjades (Exem-
ple: del número de 16 se
n'han acceptades 4).

El partit majoritari de-
fensa els interessos de les
classes benestants, basant-se
en una política batlística
que agarenteix un movi-
ment d'acció en tot moment
i cas. La seva ideologia ple-
na d'improvització queda
definida en el millor dels ca-
sos dins un reformisme mas-
sa moderat. Com a balanç
hem d'exposar que l'únic
responsable del bon o mal
funcionament del nostre
ajuntament pertany a la
UCD.

I un greu problema que
preocupa als autors d'aques-
tes retxes és la qüestió de la
participació popular. L'espe-
rit de poble, la consciència i
xauvinisme que demostram
cada any a la nostra festa
major, no s'ha sabut enten-
dre a altres camps: cons-
ciència social, consciència
política.

Encomanam als partits
d'esquerra la tasca difícil
de fer viable i real l'autoges-
tió política, entenent per
això la plena llibertat.

APROVAT LA CREACIÓ D'UN INSTITUT
DE B.U.P. A POLLENÇA

Davant els fets ocorre-
guts durant ta festa del pri-
mer de maig, L'Obra Cultu-
ral Balear vol expressar la se-
va opinió al respecte, censu-
rant l'actuació dels organit-
zadors i coUaboradors de la
festa.

En primer lloc, i sem-
pre respectant ^qualsevol
bandera d'una regió o nacio-
nalitat de l'estat, hem de la-

mentar el fet de que se col.
locas la bandera andalussa a
lloc relevant, donant lloc a
interpretacions molt diver-
ses.

Consideram que no és
donà la importància que
pertoca a la nostra bandera.
Així també la reacció dels
organitzadors quan qualcú
va expressar la seva discon-
formitat no fou massa co-

rrecta.
Ens demanam quina ha-

gués estat la reacció si la
bandera mallorquina fos col.
locada a un lloc preferent a
altres indrets de 1 estat.

Tot això provocà un am-
bient enrarit, perjudicial per
a la festa, i esperam que fets
per l'estil no siguin motiu
de censura per properes oca-
sions.

IMPORTANT ACCIÓ DE LA POLICIA MUNICIPAL.
UN NIN FUGAT DE LLOSETA ES RECOLLIT

El dia setze d'abril es va
fugar del seu domicili, a Llo-
seta el nin d'onze anys Ra-
mon Crespí Pablos. Per lo
vist estava d'acord amb un
altre amic seu per a fugar-se
conjuntament però ho va fer
en solitari, dirigint.se cap a
Lluc. Va ésser fent auto-
stop que arribà a Pollença
transportat per la mateixa

A POLLENÇA
persona que el dugué al
"cuartelillo" de la policía
municipal ja que sospità
que la cosa no estava mas-
sa clara. Una vegada allà
els guàrdies l'atengueren
molt amablament, li dona-
ren dinar i poc a poc l'atìot
ho explicà tot. Per lo vist
l'acte realitzat estava moti-

vat per les males relacions
familiars dels seus ' pares.
Personáis els guàrdies i els
atlots al seu domicili no tan
sols l'entregaren als seus pa-
res sinó que fent gala d'un
esperit cívic amonestaren als
seus pares per no preocu-
par-se abastament de les rela-
cions amb el seu nin.

UN GRAN DESPISTE DE LA TELEVISIÓ
ESPANYOLA

El mes passat en el pro- julón gigante" en 111.111 dor, i altres afirmacions i
gramatelevisiu DING-DONG ptes.quan^rentat no era exclam!lcions reflexa de la

many regular. "Que ilusiónva tenir lloc un fet molt cu- seva incultura. Aquest fet
rió. Es va premiar l'origina- comerse un mejillón a roda- no na sstat comentat per la
litat de presentar un me- jas" exclamava el presenta- premsa mallorquina.

L'AFICIÓ DEL POLLENÇA F. C.
En el partit celebrat a

"Ca N'Escarrinxo" contra
l'Esporles era el dia del club,
i més aviat fou el dia de
l'afició. Comparagué l'equip
contrari amb un bon grapat
de "hinchas" amb els seus
corresponents instruments
musicals i banderes. Durant
tota la primera part l'afició

del Pollença va quedar un
poc estorada davant aquest
espectacle, encara que ani-
maven al seu equip no feien
tant de trui com els contra-
ris. Però en començar la se-
gona part la truita es va gi-
rà, comparagué en Joan Llo-
bera amb la seva trompeta
i al só de visca Pollença i de

quatre passo-dobles va sem-
brar l'eufòria local i allò
es convertí amb una festa.
Al final triomf per la mí-
nima dfcs locals, tot aca-
bà bé, l'equip local salu-
dant del centre del camp i
aplaudint al públic, i aquest
als jugadors locals i als visi-
tants que feren gala d'un
magnífic joc.

RESPOSTA DE MALLORCA AL
DECRET DE NOVA PLANTA;
ENGUANY A PORRERES

Sembla ésser que els ac-
tes que es celebraren a Po-
llença commemoratius de
l'implantació del decret de
Nova Planta pel rei Felip
V, que significà per a les
Illes la pèrdua del seu rè-
gim autonòmic i la pèrdua
de la oficialitat del català,

tindran una continuïtat. Uns
quants pobles estaven dis-
posats enguany a continuar
aquests actes, l'Agrupació
Cultural de Porreres, ha
sol .licitai a l'OCB el recol-
zament per aquesta cele-
bració, que coincidirà amb
les seves festes patronals.

AVÍS DE LA RE-
DACCIÓ A TOTES
LES ENTITATS I
PARTITS POLÍTICS
QUE VULGUIN DIS-
PONDRÉ D'UN ES-
PAI EN AQUEST PE-
RIÒDIC.

Després dels nombro-
sos contactes particulars
i reunions amb totes les
entitats, encaminats a
que cada una que l'inte-
ressi pugui dispondré
d'un espai al nostre pe-
riòdic hem decidit comu-
nicar el següent:

El termini de presen-
tació de solicituds acaba
el dia 15 de maig a les 10
del vespre. Els partits po-
lítics que decidesquin no
dispondre d'aquest espai
fix, no^ho podran fer en
altres èpoques que més
els interessi. Per a qualse-
vol informació Telf.:
530355.
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'níIB^4 PUBLICA

Andreu Vidal Llabrcs es Doctor en Medicina; co-
negut promotor d'urbanitzacions i creador de "Zonas
Residenciales del Norte de Mallorca". Entra a la nostra
sèrie d'entrevistes com un exponent del mon empresarial
de Pollença i hem pensat (|ue amb ell podem tractar as-
pectes que tant afecten a la nostra salut pública econò-
mica, com són el turisme i els nostres recursos naturals.

-Sr. Viclal4¡liucuun noni de polític local.
• I.ii /inlt'tica ¿s vi·llu; i els polítics, joves.

¿Un noni d'arlista pintor?
Dion is íli'nniifsar. „

-¿Un hotel de Pollença?
Fórmenlo?,

—¿Una urbanització local?
"I.its Hacinares".

-¿Un desastre ecològic a Pollença?
L'«flineament del Lleó. Tenia nua força t>en signi-

ficativa.
—¿Una Empresa constructora local.
-Totes, ¡lins la seva pròpia línia.
—¿Una Artesania local.?
— Són ¡lignes totes.

-¿Un monument prehistòric? >
I'll gnt/i de Coves l'rrhistòriqucs ile "Los Encina-

res", (U: .S'nn( Vicenç.

RIEGO POR GOTEO
LA SOLUCIÓN A SUS PROBLEMAS AHORRANDO AGUA Y
MANO DE OBRA, ES MUY ECONOMICO, USTED MISMO
PUEDE INSTALARLO, SE LE FACILITARA TODA INFOR-
MACIÓN. MATERIAL NECESARIO CON MANGUERAS GA-
RANTIZADAS.

ESTUFA - CHIMENEA - FRANKLIN

MARTORELL TORRANDELL
TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN -TRANSPORTES

Agonie Pinturas "RIPOLIN"
TITO CITTADINI, 8 • TEL. 53-05-49 - Pollenia (Mallorca)
•PAVIMENTOS GRES Y CERÁMICOS
•REVESTIMIENTOS
•AISLANTES
•FIBROCEMENTOS
•TUBOS DE P.V.C. RÍGIDOS Y DE POLIET1LENO

BLANDO ESPECIAL PARA RIEGOS POR GOTEO
•IMPERMEABILIZANTES
•REFRACTARIOS
•CEMENTOS, PREFABRICADOS
•MANGUERAS Y ASPERSORES

PRECIOS ECONÓMICOS

'KL'GAI I.'

EL FAN: Toni Marquet, José Encinas, Antònia
Riusech, Pep Borrloy, Miquel Àngel March, Tomeu Pave-
ras, Joan March, Margalida Alemany \ Catarina Carbonell

COL·LABOREN: Bernat Cifri- Miquel Bota Totxo,
Antoni Seguí, Pep Torrandoll, Francesc Serra de Gaveta,
Martí March Cerdà, Antònia Vicens, Maria Seguí, Ale-
xandre Ballester, i Miquel Ripoll.

Els articles publicats en aquest periòdic, expressen
únicament l'opinió dels sous autors.

Informació telèfons: 53 03 55 — 53 07 68.
Suscripcions: Tel.: 53 16 74. (Als capvespres).

QUAN L'OBRA PARLA, NO CAL QUE
L'AUTOR LA PROCLAMI"

Entrevista amb el metge Vidal
—¿Una institució pollencina.

El l'estivili ¡li1 M i'i s it a f/e Pollença.
--¿I una injustícia publica que li hagin fet a vostè?
—No me ii'lian feta mai. Sempre m'han tractat bé.

UNA VISIÓ DEL NOST-RE FUTUR

-¿Sr. Vidal, que ens diu de l'esdevenidor turístic a
Mallorca?

-fer a concebre el futur, se precisa somniar i crear
un clima i un ambient d'enteniment que inspirin les cir-
cumstàncies i la confiança necessària per a potenciar la in-
versió. El desenvolupament i el progrés se fonamenten sobre
la comprensió. Si els empresaris i els treballadors s'entenen,
de les seves bones relacions depenen el nostre futur i el
nostre turisme.

Les possibilitats turístiques de Pollença son evidents,
Lot impulsant i potenciant la nostra agricultura i la cons-
trucció. A la construcció, particularment, li donaria un trac-
tament especial, perquè ei on intervé i conflueix tot allò
(¡uè. genera la riquesa del nostre poble. El turisme ve per
l'encís que té tot lo nostre. Per això, sobren les innovacions
rares. Aquí tenim prou patrimoni i prou originalitat. No
tenim necessitat d'anar de manlleus a terra estranya. Com
tu mateix has dit, les nostres urbanitzatcions no son de les
més dolentes entre les de Mallorca. Per tant, he d'insistir,
s'ha de donar un punt ile confiança als promotors que s'ho
mereixin. Quan l'obra parla, no cal que l'autor la pregoni.

--Vostè que és un home d'empresa, que té fortes in-
fluències i, lògicament, interessos a defensar, ¿per que es
manté tan distanciat del govern i de la política del poble?

— Kí que sempre he considerat que l'urbanitzador ha
d'estar d ess lligat de l'Ajuntament, amb certa independència;
i mantenir, emperò, relacions sanes en bé del Municipi.

—¿Si el Metge Vidal fos el batlle, que és lo primer que
l'ària, en aquest moment?

- l'rr esser batlle avui es precisa posseir dedicació, vo-
cació, preparació i temps, del que jo, desgraciadament, no
en puc disposar, l lo primer que faria, i des d'aquest mo?
ment, seria col.laborar amb el batlle i amb tota la Corpora-
ció Municipal />cr intentar donar una solució preferencial a
l'aprovació definitiva del Pla Cenerai d'Ordenació de Pollen-
ça, el seu Port i la seva fìadia. Perquè, quan tenguem el Pla
Cenerai aprovat, els problemes urbanístics seran fàcil ite re-
soldre, cosa que a tots ens interessa, ja que de la seva
solució depèn, en gran part, el futur, l'impuls, el desenvo-
lupament i progrés de Pollença. I com que ningú voldria
adjudicarse el fet de col·lapsar o boicotejar cap projecte
que sta beneficiai per al poble, s'ha de respondre als proble- •
mes canviants amb solucions renovellades. I es un 'deure /m-
manitarí i ineludible el que tenim tots els polítics i
governants del nostre poble de generar noves riqueses, inver-

tint i organitzant el nostre camp, terra i verdor, possibilitant
així la creació de llocs de feina.

EL FONS DE LA QÜESTIÓ

—El Metge Vidal té l'anomenada d'ésser generós, al
manco sap quedar bé amb la seva gent. Però m'agradaria
saber si aquesta generositat seva és a fons perdut o si són
realment inversions controlades. Sempre s'ha dit que ningú
fa les coses per no res. ¿Vostè, que diu al respecte?

- No tene pretensió egoista. Crec que sí de la genero-
sitat se'n fa una crida, o se n'espera un profit, més. val no
parlar de generositat. Consider que les virtuts són inviola-
bles.

—Hi ha una qüestió que comença a preocupar a qual-
que sector popular, i és el següent: ¿Quan, trosset a trosset,
haguem venut tota l'Illa als estrangers, llavors què farem?.
Perquè hi cap la possibilitat de que el nostre futur ens obli-
gui a fer de criats en els "Xalets '. Sobretot, si els inversors
i els homes d'empresa se deixen engatussar per l'enlluerna-
ment dels doblers fàcils i fràgils del turisme. .

—La pregunta inclou tres punts. Puc dir que, en quant
al primer punt, amb tots els meus respectes, la resposta no
és pròpia de la meva competència. No obstant, he de signi-
ficar, entre altres, els conceptes següents:

1.°.— Amb un Pla General aprovat, maino serà possi-
ble la venda de l'Illa "trosset" a "trosset". 2.°.- La vigent
legislació espanyola limita a 2.000 metres quadrats l'adqui-
sició estrangera. En declarar-se L'arc Nacional la Serra de
Tramuntana, ja tindrem un immens sector guanyat per a
l'ecologia i el medi ambient. 3.°.— Ningú està obligat a fer
de critít si no té vocació de servici. Tota criatura vivent està
obligada o vinculada a la convivència social. L'home de ne-
gocis que se mou sols i exclusivament pels doblers, és rarís-
sim </«<• tengui continuïtat, ja que a la seva empresa li falta
l'ailicient o la raó de viure, que és l'energia estimulant de la
imginació creadora.

-¿Cap altra cosa?
— Si. El poble té dret a opinar; ila censura no ha d'és-

ser mai obstacle, sinó ajuda per a clarificar conceptes, per a
comprende que, sense economia, no hi ha política estable;
i sense política estable, no hi ha benestar social Cada regió
o municipi respon a un tractament distint. El cas de Pollen-
ça, amb la seva genuina i pròpia personalitat —cultura, art,
tradició, història— requereix un procediment que arreli
dins la seva llibertat responsable i en la seva essència histò-
rica i ja, des d'aquests fonaments tan be exalçais amb l'him-
ne "Visca Pollença", crear l'impuls propici a fî de que un

: .poble tan mwaueHí5j^u^í^o.nío/idajMín_jmla^meritc.oíí-
trolat i prudent cnp~ a més amples Horitzons. "'

J. A. Encinas S.

ELS PARTITS OPINEN SOBRE EL PRIMER ANY
DE L'AJUNTAMENT DEMOCRÀTIC

El "Gall" ha oferit aquest espai als partits de
F Ajuntament perquè expressin la seva opinió damunt el
balanç d'aquest primer any d'ajuntaments democràtics.
Han contestat els següents:

UCD:

Consideram que el primer any de L'AJUNTAMENT
que sortí de les eleccions municipals del mes d'abril de
1.979 ha estat altament positiu donada la convergència dins
la Corporació municipal de-persones de diverses opcions po-
lítiques (UCD, PC1B i PSOE) amb una forma diferent de
veure les coses, d'eforcar-les i de prendre solucions.

S'ha de tenir en compte que les atribucions dels ajun-
taments són molt concretes i ben definides les seves compe-
tències en especial l'ordre econòmic amb una finalitat d'una
constant millora i superació de le prestació de serveis en
benefici de la comunitat pollencina.

S'ha dedicat uru» especial atenció al sanejament de -
l'economia municipal i l'actualització dels imposts muni-
cipals i l'evitació de frau, l'acabament de les obres comen-
çaries i d'altra banda per part d'U.C.D. s'ha presentat un
programa de les activitats municipals elaborat pel Comitè
Local i el grup de Regidors del partit, en el qual s'ha dit
en forma molt clara quines eren aquestes i la forma de dur-
ies n terme amb uns presupots previs, unes previsions a curt
i mig termini, unes previsions immediates i unes execucions
pendents.

Amb tot aquest bagatge tenin una previsió futura,
eficaç i necessària, no solament per aquest ajuntament
sinó més bé pels que vendran i per un futur de benestar
i do progrés.

En conclusió i sense triunfalisme, podem dir que les
activitats preponderants se poden concretar: millora de
I'infraestructura en caràcter general, vies de comunicació
venials, i d'una manera especial l'ensenyament amb tota
la seva problemàtica i solucions positives.

abril 1.980.

PCIB:

Si existeix un fet fonamental a l'hora d'analitzar
aquest primer any de vida municipal, és el resultat que se
donareu i l'equilibri de forces resultant de les primeres
eleccions municipals que se feien en molts d'anys. La dre-
ta representada per l'UCD aconseguia la majoria absoluta,
encara que el PCIB i PSOE, treguesen en certa mida un re
sultats inesperats. Així les coses, el partit majoritari, amb el
seu batle, ha estat incapaç de donar un nou caire a la vida
municipal. L'aplicació estricta de la vella llei antidemocrà-
tica i presidencialista de Règim Local, no dóna més resul-

tats que manca de participació (totes les delegacions per
l'UCD, Plens per a escoltar, permanents a porta tancada,
manca de comissions ciutadanas, escasa conexió amb en-
titats representatives i culturals...); i actituts per part de
l'alcaldia (decrets per aturar qualsevol iniciativa de parti-
cipació de les altres forces), així com la falta de coherèn-
cia i de decisions definitives, sobre tot en matèria urbanís-
tica demostren l'urgència de dues coses: L'elaboració per
les Corts de la nova llei de Règim Local i l'acció comú
de les dues forces d'esquerra representadas a l'Ajuntament.

AGRUPACIÓ COMUNISTA DE POLLENÇA (P.C.I.B.)

llegiu

socialista
la revista
de l'esquerra
mallorquina

PSM
Partit socialista de Mallorca

- carrer Templi-. 7 Ciutat
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UN S.O.S. DE LES BARBERIES
DE POLLENÇA

Un dels oficis que pitjor ho estan passant des de f a j a
molt de temps, i sobre tot ara, es el de barber: La prolifera-
ció de les maquinetes d afeitar elèctriques i el canvi dels cos-
tums en la forma de dur els cabells han provocat una minva
considerable amb la afluència de clients a les barberies. Si a
això hi afegim els increments en tots els àmbits provocats
per la inflació, els elevats imposts per ésser considerats com
empreses mitjanes, la Seguretat Social i les despeses de ma-
terials propis de l'ofici, ens trobam en que aquells barbers
que seguim realitzant la nostra feina d'una forma artesana!
an am cap a la ruina.

Per altra banda els mateixos professionals ens anam
fent la traveta l'un a l'altre sense respectar els acords en
quant a preus, etc.

Per tant, davant aquest estat de coses i abans de que
ens vegem obligats a tancar, sense ningú que ens defensi,
sense cap llament. quan veim que a altres sectors amb molta
menys crisi que nosaltres s'els ofereix tota mena d'ajudes,
voldria fer una crida a l'Administració perquè se fixi un poc
en nosaltres, al mateix temps que convit a tots els barbers
del poble a que tenguin en compte els acords presos, i in-
form als clients, sobre tot als joves, de que no tan sols
tallam els cabells d'una forma clàssica sino que també els
sabem arreglar segons els gusts més moderns.

PEP CANAVES

LA DESPEDIDA DE CA'N MOIXET
Fou un bon detall com els que estan acostumats a

oferir-nos en Miquel Palou, en Guillem Ramon , na Joana,
na Margalida i en Joan, aquell camarè jovenet que pareix
que sempre està enfadat, es despediren dels clients i aquests
d'ells. Els clients més "veteranos" canviaren el. cafe per
"sangria':, cacauets i patates frites i per le cara de dexondits
que feien sembla que no els va caure malament. Entre les
bromes i rialles de joves i vells una pregunta surava andins
l'aire, de veure si en tornar a entraren aquesta casa serà per
a veure com va el compte corrent o per veure si troban
qualque amic i fer unes copes.

Desitjam als esmentats personatges que en el bar "Los
Palmitos" que obriran en el Port d'Alcudia aconseguesquin
crear un ambient familiar com el que han creat a Ca'n
Moixet.

ANIMADA FESTA DEL PRIMER
DE MAIG

l'.l dijous passat, primer de mai«, va tenir lloc u Pollen-
ça la Festa del Treball organitzada per les centrals sindicals
de Comissions Obreres (CC.OO.) i la Unió General de Tre-
balladors (UGT), amb la col·laboració de l 'Ajuntament, el
PSOE e lPSMielPCIB.

Si el cercaviles previst pel dia 30 es va haver de sus-
pendre degut al mal temps, 1 endemà va fer un dia espien-
dit. la qual cosa va ajudar a que els diversos actes sortissin
bé.

El matí del dijous, un bon grapat de cotxes varen sor-
tir al carrer repartint propaganda i convidant a la gent als
actes de l'horabaixa.

A les vuit del vespre, va tenir lloc una ballada de ball
de bot a la plaça Major, amb la música de L'Esbart Pollen-
cí. A continuació es va llegir un comunicat conjunt fent
referència al 1er de Maig, a la lluita sindical.

Per acabar va tenir lloc una Revetla amb el conjunt
de Rock "Punch". Ja prop de mitja nit. la festa es va donar
per acabada.

HOMENATGE A UN VELL SINDICALISTA

Damunt la una i mitja del matí va tenir lloc un
senzill acte d'homenatge a un vell sindicalista, a Dionisio
Encinas Martín. La Unió Local de Comissions Obreres va
voler agrair els anys de dedicació desinteressada d'aquesta
persona en pro del sindicalisme, des de la clandestinitat
fins a la llibertat. Ell va dur les arriendes de CCOO des del
74 al 78.

Per això Manolo Garcia, en nom de CCOO va entre-
gar una placa a Dionisio Encinas, que deia així: "Al com-
pany Dionisio Encinas Martín, per contribuir d'una forma
desinteressada i efectiva en fer una societat lliure i més jus-
ta

Enhorabona!

DIVERSOS

COMERÇOS
TANCARAN
ELS
DISSABTES
I DIUMENGES

Kl passat dia 24 os va
celebrar una reunto del gre-
mi de comerciants d'electro-
domèstics, ferreteries i dro-
gueries de Pollença i se va
acordar qvie a partir del dia
18 de Maig tancaran els seus
oomereos tant els dissabtes
cap vespre o om ois diumen-
ges, per a dist'rutar del co-
rresponent descans setma-
nal. Pel que dem «n ari a tots
els afectats i públic en gene-
ral l'acceptació d'aquest,
acord i que altres comerços
prenguin exemple i actuïn
de forma semblant.

Així, idò, a partir del dia
18 de Maig els comerços
abans esmentats tancaran els
caps de setmana i és possible

. que aquesta correcta decisió
s ex ten gui als altres comer-
ços.

EL PLE

DEL

MES

D'ABRIL
ES VA
SUSPENDRE

Kl dia 25 d'abril no es va
celebrar el ple de l 'Ajunta-
ment, de Pollença, alguns
dels ciutadans que habitual-
ment hi assisteixen es veren
sorpresos per tal mesura.
Degut a que no s'ha fet cap
comunicat ni els partits han
explicat les nu>,ns per les
quals e s va suspendre, no te-
nim informació suficient per
opinar. De totes maneres
sembla que a Pollença hi ha
temes bastant interessants
i urgents que tractar i que
no concorda massa en la de-
cisió de suspendre el ple.

AVIS

Comunicam als so-

cis de L'Obra Cultu-

ral Balear de Pollen-

ça, l'adreça del nou

local, Carrer Sant Isi-

dre, 3-a.

OBRA

CULTURAL
BALEAR

és una promoció de la caixa d'estalvis
de pollença "colonya"

CROSS

Amb la finalitat de fomentar les activitats esportives del
nostre poble i continuant, l'iniciativa encetada pel Club Pollença,
la Caixa de Colonya ha organitzat un "CROSS POPULAR" per
el dia 3 de Maig. El recorregut, de 3,800 Kms., per dins el poble,
ha sigut pensat perquè tothom hi pugui participar sense cansar-se
massa.

Aixf mateix, i en el sentit abans indicat, Colonya, patroci-
na i col,labora a l'organització d'unj campionats esportius inter-
escolars, entre els diferents centres escolars de la nostra zona.

FESTADEL LLIBRE

Un poc mes tard enguany, la Caixa d'Estalvis de Pollença,
Colonya, vol commemorar també la Festa del Llibre. Aixf durant
la segona quinzena del mes de Maig Colonya donarà un llibre a
tots els leus clients.

Les obres seleccionades enguany son:
JOIA I TRISTOR, una autobiografia del gran celtista PAU

CASALS, mort aquest passat any, a ont se va desgranant un
ample ventall de vivències d'aquest insigne músic.

EL FACTOR HUMANO, de GRAHAM GREENE,
^ovel-la de caire ambientat en el complicat mon de l'espionatge ¡
contraespionatge, amb tot lo que suposa de càrrega d'acció i exo-
tisme. En GRAHAM GREENE es autor entre altres de llibres
tant famosos com "Orient Express" o "El tercer hombre".

I per els, nostres petits amics, un llibre de l'inefable RO-
BIN HOOD, et famós ROBIN DE LOS BOSQUES, l'intrèpid ar-
quer del bosc de Sherwood que fa tremolar ta bandera de la jus-
ticia contra els pocs escrupulosos senyors feudal«.

Nota det Col·legi "Guillem Cifre de Colonya" »obre el I i
II Cicles de Coaferèncîes de l'any lectiu 1979-1980

Si amb el primer cicle de conferències, sobre Filosofia, es
va intentar una aproximació a aquesta disciplina; en el segon,
-de quatre conferències- hem volgut dur conferenciants que,
treballant originalment en castellà, siguin coneguts en el seu ofi-
ci del dir, pel què diuen i/o com ho diuen. Entenc per "ofici de
dir" tot treball fet amb i sobre diferents llenguatges. Aixf -si ho
confirma el 5 de maig- el director de cinema José Antonio Bar-
dem vendrà a parlar-nos o d'un tema de caràcter general sobre
el fet cinematogràfic, o de les seves obres. (Vendria el 29 de
maig!.

Un moment de l'actuació de la Musicschule Filderstaddt

Comença aquest segon cicle, en Fernando Sabater, el jove
filòsof de discurs original que, en els seus llibres més divulgats,
esté entre, el^real món de la ficció, l'amor de les paraules i la pas-
sió de viure. ¿Qui no ha quedat fascinat i divertit amb La infàn-
cia recuperada o amb Criaturas del aire! El títol de la seva confe-
rència serà "Pensamiento, sueño y risa". El 15 de maig, està con-
firmada. Precisarem lloc i hora. (Això éf vàlid per a totes les al-
tres conferències).

El segueixen dos escriptors, na Lourdes Ortiz 1 en José
MarfaGuelbenzu.que.en diàleg, parlaran de "Escribir en los 60".
D'estils diferents però partint de supòlits comuns, conten, en la
seva obra, llur generació.

Ña Lourdes Ortiz, a més, toca altres generós, com l'assaig,
o la novel.la policíaca, en Picadura mortal, obra que confés no
haver llegit i em tap molt de greu, entre altres coses, perquè la
detectiu és una dona. No obstant això, potser l'obra més impor-
tant que té com a novel .lista siguí Luz de la memoria.

En José María Guelbenzu, en canvi, només escriu de tant
en tant qualque article i algun poema com a d'amagat. El que
realment l'ha ocupat des de ben jove ha estat cercar una escrip-
tura propia, cosa que Ja aconsegueix enei 66 ami) Antifaz, sense
cap dubte, una fita en la literatura castellana Té altres títols In-
teressants com El Mercurio, El Pasajero de Ultramar, la tan
aplaudida darrera obra La noche en casa.

Venen el 23 de maig.
El 6 de juny parlarà en José Alvarez Junco. Adjunt a la

Universitat Complutense de Madrid. Universitari de vocació i ex-
cel.lent pedagog. Llicenciat en Dret i en Econòmiques. Estudià

en cl 68, a la Universitat do La Jolla (USA) sotn la dirocciò d'Ho-
bi·it Marcuso. Investigador sobro l'Anarquismo, tracta ui tema on
la seva tosi doctoral: Fi/nsoffa <fe/ Anait/ulsnio Español un el si-
tilo XIX. La conferència t<! oi títol d« "La crisis de la ¡¡-qulordu
y el resurqimlonto dui Anarquismo".

M'Avnrflonyirio d'aquestes preauMtacions mutilados i per
tant mentideros, sí no fos que l;i (¡militat d'aquesta nota no és In
de presentar amb cura bip conferenciants, si no do dir unn mica
el que fm\ I perquò ois hi hom demanat de venir, fils parlaran por
olis mateixos.

Amb el primor cicló, a més de l'interès que va tonir pols
nostres alumnes í cspur que per a més gont, pens que M va donni
entre ambdues parts, el Departament do Filosofia —lo Universi-
tät, en suma- i nosaltres, una agradable trobada. La Universitat
es va oretjar una mica i, a nosaltres, ens arribaron aires de cultu-
ra. També es va crear un precedent, corn a un vici. Hauran de tor-
nar.

D'aquest segon ciclevoldria nomiis remarcar lu "geografia"
del fet: per a un estudiant de COU do Madrid, l'accés a conferèn-
cies d'nquesta categoria suposa només dues cosos: a) llegir el diari
on s'anuncien i pagar-se l'eventual trajecte en metro; b) escoltar
el que diuen. SI és el cas que el seu professor de Llengua li dema-
na un comentari do la tal conferència, potser que a més de corre-
gir-ll aloni,es faltes d'ortografia (sembla que és un mal general)

hagi de perfilar continguts i formes d'expressió. Però el que és se-
gur que no haurà de fer et començar per posar la primera pedra
d'una expressió que no existeix, ja que el dit alumne es part
d'aquesta expressió, és un parlant d'una llengua única.

Mentres els nostres alumnes hagin d'estudiar en castellà !
tenguin com assignatura "Lengua Española", fonamental per més
senyes en les Proves de Selectivitat, I tenguin necessàriament pro-
fessors que també pateixen de disglosla, escoltar a conferenciants
com els que venen serà sempre un acontelxement. Al qual, d'altre
banda, no veia per què no hi havien de tenir dret.

Hem tengut la sort que Colonya ho ha vist també així i
ens ha pagat "meïro" I conferències.

He de dir que la seva ajuda no s'ha limitat a la part eco-
nòmica. En Blel Mestre I en Jaume Amengual, I jo crec que tots
els de la casa, han estat un equip de treball tan actiu i discutidor
com el del mateix Col.legi.

Que poguem continuar.

MAGDALENA VADELLI BONET
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ALICI SASSU: EL CERTAMEN INTERNACIONAL DE PINTURA
DE POLLENÇA, NO ESTÀ A L'ALTURA QUE LI CORRESPON

El món pictòric pollencí, que en més o manco intensitat,
des de fa molts d'anys ha anat evolucionant cap als nous co-
rrents artístics, sense perdre aquelles arrels d'allà on nasqué
en força la discutida "Escola pollencina". Actualment els
artistes segueixen rebent influxes d'aquells mestres i d'alum-
nes que superaren als seus mestres, uns influxes forts, massa
forts per a alguns que no tenen força a bastament per a alli-
berar-se i fer de l'art un mitjà per a l'expressió personal. Al-
tres fugen lliures i cerquen des de dintre l'expressió, l'allibe-
rament, la comunicació. Han evolucionat fins el punt de
què no trobaríem altre denominador comú entre aquests da-
rrers pintors i els antics que l'haver viscut dins un mateix
àmbit natural però no social.

A Pollença, niador de grans artistes i pintors, es creà el
"Certamen Internacional de Pintura" i el Museu de Pintura
per a mantenir i a ser possible millorar aquest ambient ar-
tístic. El Certamen, màxima demostració plàstica de Pollen-
ça, poclia reflectir el moment actual de la pintura però s'ens

CARNiSSERtA
CHARCUTERÍA

L'HORT NOU
VIA POLLENTIA, 11

COMANDES Tel. 530355

plantejan aquí uns quants interrogants sobre si realment el
Certamen està a l'altura de Pollença i si el Museu compleix
la seva funció social i educativa. ,

Aprofitant l'estada d'un gran artista entre nosaltres, fé-
rem un repàs a la problemàtica pictòrica actual de Pollença.
En la persona d'Aligi Sassu coincideixen unes quantes carac-
terístiques que li permeten opinar damunt aquest tema. Ha
conegut de prop el Certamen, per haver estat jurat unes
quantes vegades. Fa 15 anys que ve per les nostres terres, i
la seva qualitat artística reconeguda mundialment fa que
hàgim de tenir en compte les seves opinions.

El visitàrem un migdia al seu xalet de "La Font", davall
la porxada amb la vall.de Sant Vicenç per davant, asseguts
còmodament encetarem un diàleg tranquil ,i profund. A ve-
gades la tasca del comentarista hi sobrava perquè s'anticipa-
va a les preguntes, sempre sense reserves, obert i expressant
a la vegada una crítica a certs aspectes, no absentes de dolor
i ganes de contribuir a solucionar-ho.

.—Està el Certamen Internacional de Pintura a un nivell
internacional en quant a qualitat?

—Hauria de ser-ho, però no ho és. En quant a la partici-
pació, veim que hi ha noms estrangers dels quals un gran
nombre resideixen a Mallorca.

Seguidament passarem a les suggerències per a la millora
del mateix.

"El millor seria convidar anualment a galeries de catego-
ria internacional, perquè duguessin obres dels seus artistes.
Així coneixeríem el que es fa fora d'aquí en aquests mo-
ments. També es podia crear un premi per a pintors joves de
paisatges de l'Illa".

-El Jurat?
—Hauríem de convidar crítics experts, grans coneixedors

de la pintura actual. A ser possible relacionats amb bones
revistes d'art, això donaria més categoria i propaganda al
Certamen. Es millor que el jurat estigui format per menys
persones però d'un nivell superior. He format part del jurat
un parell d'anys i la seva actuació em sembla correcta, hon-
rada i imparcial. També crec que la composició del jurat
s'ha de donar a conèixer molt abans.

—Creu que venen al Certamen els millors artistes que hi
ha a Mallorca?

—No, a Mallorca hi ha artistes molt bons però'no venen.
Seria necessari convidar-los personalment a exposar algunes
de les seves obres, ja sigui en el Certamen, o un altra exposi-
ció apart o en el seu Museu.

—Com es podrien realitzar aquestes idees?
—Es podrien exposar obres de pintors actuals com Joan

Miró per exemple, o antics mestres: Russinyol, Mir, Angla-
da, Cittadini, Dionís, etc...

-Per això a l'Ajuntament hi hauria d'haver una comissió
encarregada de tota aquesta problemàtica.

—Què opina üe la cultura pictòrica del poble de Pollen-
ça?

—Es molt bona, al poble pollencí li agrada molt la pintu-
ra, se li ha de donar la oportunitat de veure la millor pintura
que passi ' per Mallorca. Per tot això es podria traslladar al
Museu, temporalment les millors exposicions antològiques
que s'esdevenen a Ciutat. També s'ha de pensar que venen
molts de turistes i podria representar una font d'ingressos. "

—Què pensa de l'actuació de l'Ajuntament en aquest
aspecte?

—Ara les coses han canviat i tenen 4 anys per a poder fer
coses, és necessari que facin qualque cosa. Consider que
coordinant les actuacions de les galeries, els estudiants, la
joventut en. general, es pot fer molt.

—Què pensau fer vos pel Museu?

Vull regalar Tobra
titulada "Les àguiles
al Museu de Pollença

—Vull contribuir a millorar el Museu de Pollença, apor-
tant una de les meves obres, realitzada expressament, amb
un títol molt popular: "Les Àguiles". Es tracta d'un oli de
150 cm. x 130 aproximadament. Acaba d'arribar d'Itàlia i
ja es troba a Pollença, però encara no està acabat.

—Aquesta obra deu valer molts de milions?

—En aquest cas i tractant-se del Museu de Pollença, més
val no citar xifres, és un regal.

Seguírem parlant fins a arribar a un tema d'actualitat: la
proclamació de Dionís com a fill il·lustre de Pollença. Vaig
quedar sorprès del gran coneixement que tenia de la seva
obra i del mateix Dionís com a persona.

99
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Dionís Bennàssar:
Sense sortir de
Póllenpa, la seva obra
estava a nivell europeu

. ."̂ . v - •" ; . -.
—Coneix la campanya que s'ha començat encaminada a

la proclamació de Dionís com a fill il·lustre?
—Crec que és un honor que es mereix. Consider que Dio-

nís no està valorat críticament en la seva justa mida.
-Creu que té una personalitat pròpia dins la pintura?
—Va rebre influències de Cittadini i Anglada, però té una

personalitat pròpia, clara i forta, sobretot en els seus darrers
anys. Sense sortir de Pollença, la seva obra es pot comparar
a la que es realitza en les mateixes dates a Europa.

Alguns moviments europeus contemporanis realitzen
obres dins aquest estil de fantasia, informalisme i color.
Com un amatller que floreix amb força i tendresa. De totes
maneres està més lligat pletòricament a aquests moviments
europeus que a la tradició. Té qualque cosa de nou i crea-
dor.

—Quines influències ha tengut l'obra d'en Dionís?
—Direm que ningú és profeta a la seva terra. Sempre pa-

reix millor el que ve de fora. Dionís segueix encara influint
sobre els pintors actuals de Mallorca. Haurien de fer un es-
tudi seriós de la seva obra per a veure el que de nou aporta
Dionís a la pintura.

—Quines creu que són les seves obres millors?
—Moltes vegades són les que manco agraden a la gent.

Qualque figura tractada amb atreviment, així mateix té
fabulosos dibuixos i aquarel·les. Els paisatges senzills i so-
bretot qualque fons marí en gran fantasia i invent colorís-
tic, arribant a les tendències abstractes, tractades a Europa
pels informalistes.

—Què s'hauria de fer per a conèixer bé la sevaobra?
—La gran varietat temàtica i l'evolució amb els anys,

fa que la seva obra s'hagui de tractar en conjunt, com la
dels grans mestres. Una sola obra a vegades és suficient per
a conèixer a un mal pintor, però per a conèixer a Dionís és
necessari veure moltes obres. S'hauria de fer una gran expo-
sició d'almanco 100 obres seleccionades. Això es podria fer
en el Museu, el Claustre o a Ciutat.

—Vàreu conèixer a Dionís?
—Fa quinze anys que venc per Pollença. El vaig conèixer

uns anys abans de la seva mort. Em record que tenia inten-
ció de fer un retrat a la meva dona: Elenita Olivares.

—Vol afegir qualque cosa?
—M'agrada Pollença i voldria col·laborar, ajudar en el que

pugui, però sense espenyar l'Illa. Fer coses positives no com
aquests que volen fer un port esportiu. Es una llàstima que
destruesquin aquests llocs tan bonics. No comprenc perquè
tenint "La Base" es vol fer un altre port. Això seria la ruf-
na del Port, la platja i aquell passeig ple d'arbres perdria tot
el seu encant.

Aligi Sassu, un italià anomenat el "Goya d'Itàlia" sembla
que està més prop de Pollença que molts que hi ressideixen.
Ens ha semblat està al corrent de la problemàtica de Pollen-
ça, i molt interessat en col·laborar en les tasques artístiques
de Pollença. Des d'aquestes línies de "El Gall" li donam les
gràcies i l'enhorabona.

Tomeu Payeras
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CULTURA POPULAR MESTRE AMADOR MAGRANER
L'inventor de Pollença

POLLENÇA,
UN LLOC AL NORD

Molts de papers diuen
que Pollença es lloc de pin-
tors, poetes i músics. Però
un poble com aquest, amb
uns punts cardinals que ves-
sen tota mena de paisatges,
de terres, d'aires, d'aigües,
on tantes pedres han estat
mogudes, on tantes veus han
dit, on hi han fet passes ho-
mes de tot arreu, té també
la llacor necessari perquè
hi floresquin nadius capa-
ços de trescar pels altres in-
drets del geni humà. I si de
tots els que han estat en
féssim un enolai i el penjas-
sim dalt del Campanar aros-
segueiïa per terra... Que
també hem tengut glossa-
dors, "curanderos", homes
del temps, bruixots, mags,
artesans, arquitectes, inven-
tors, i molts d'altres que sa-
bent-ho quasi tot no han
contat quasi res (els saben
perquè). Són tota una ances-
tral avanguarda de caps
frescs i mans xalestes con-
demnada a amagar-sè dins
l'ombra com a càstic per
haver-se deixat dur pel cau-
tivador oratge d'aquest po-
ble màgic.

MESTRE AMADOR
MAGRANER INACHÏÏTI,
L'INVENTOR

"El 96 vaig néixer,
del mes d'agost 29,
i entre bona saba i sol
vuit pams i tres quarts

vaig créixer".
Gran i fort, amic de
massions i bravatjades.

. Nasqué al carrer de Bini-
melis i, de nin, qualque ve-
gada trobà les sopes fredes
perquè un carro fet amb
fulles de figuera de moro
necessitava els darres cops
d'ull.

Va veure les costes, de.
Formentor plenes de pins i
se va fer llenyater, i vint-i-
cinc anys després d'haver ta-
llat els arbres a cops de des-
trals, d'haver-los esbrancat
per fer els feixos de llenya,
deixant la soca escorxada i

trosatjada en "metros" per a
omplir la barca, va carregar
el darrer tronc:

"Dos homes no porien
i jo el vaig carregar tot-sol".
Però l'esquena va croixir, i
de llavors ençà...

Parmi també va ésser
amb aquell croixit que se va-
ren rompre els nuus del seu
cervell, i la matemàtica sal-
vatge que fermavan va fer
els primers estiraments, com
un nin nou nat.

I tenia una dona i sís in-
fants, i qualque teranyina per
devers la butxaca lifeia pen-
sar en la pesseta.

Un somni de nit blava
li va dir què hauria de pujar
al Cel ambles mans, conver-
tint els objectes més despre-
ciables amb màquines pre-
cioses. Veia les politges i els
corretgins, les catses de bo-
lles, els engranatges i totes
les altres «peces com balla-
ven al ritme del seu alè, pe-
lant arròs, fent cordeta...

Trobà un porxo no molt
lluny de caseva, i allí hi
dugué moltes coses que la
gent tirava^ i allí hi passà
les hores més mudes d e.mol-
tes mits, midant, llimant, se-
rrant, picant, component,
suant. A poc a poc, amb els
medis més rudimentaris,
sense poder fondre peces,
sense trobar res que fos de
mida, va anar fent un parell
de màquines admirables. De
matinada tomava a ca seva
i sempre descaradament ins-
pirat tenia qualque dolça
excusa per na Francesca, la
seva dona.

-j t. .,

UN COTXET,
PELS INFANTS

"Sabeu que ho era de
guapo! ja ho crec!. Si fos
ara aniria per tots els carrers
del poble i seria l'enveja de
tothom, però llavors, sense
asfaltar, ni havia massa pe-
dres i feia mal anar...".

La primera màquina que
va fer va esser un cotxet
pels infants: dues bicicletes
velles, una cadireta, uns pe-
dals, un volant i quatre
perns ben posats feren que

MESTRE AMADOR AMB UN DELS SEUS NETS EXPLICANT EL FUNCIONAMENT DE LA MA-
QUINA DE FER CORDETA.- (Foto: Pep Bordoyi.

un parell de nins se sentissen
els més afortunats del món
donant voltes a l'era de Ca
NaMarja.

LA MAQUINA
DE PELAR ARRÒS

Corrien els anys de la
postguerra, els anys de la
fam. La rusca i la necessitat
de tirar endavant feren que
més de dos se sucassin el cap
com mai ho havien fet. Els
més decidits se dedicaren al
contrabando, d'altres emi-
graren. Però l'afavorit cer-
vell de l'amo Amador no se
resignà a depenir d'un parell
de "bultos" de tabac, ni a
cercar millor ventura per te-
rres llunyanes. Així que se
posà a cavilar, com de cos-
tum, a terra seva.

Sabia que en tot lo refe-
rit a l'alimentació hi havia
molt per gratar. ^"L'Home
sempre necessitarà menjar"
se deia, i en aquell temps els
productes bàsics magrajaven
i s'oferien molt poc trans-
formats: farina sense cen-
dre, sucre roig, arròs sense
pelar...

I fou així que, sense dir
res a ningú va fer una mà-
quina de pelar arròs. Era
una espècie de canó que te-
nia dedins unes dents. Se li
feia donar voltes molt aviat
mentres hi tiraven l'arròs
per la boca, que després
d'haver fregat per les voreres
sortia pel cap -de baix per-
fectament pelat.

Ben aviat va fer de veure
als més importants produc-
tors d'arròs de Sa Pobla per

-oferir-lis l'invent a bon preu,
però aquella gent estava es-
cavilada de tot i de tots i no
va anar de res. Mentres tant
la família de l'amo Amador
menjava arròs pelat...

LA MAQUINA
DE FER CORDETA

Es aquest un dels seus in-

vents més memorables, el
que el va fer més famós i el
que més li va retre. Es així
mateix la màquina més com-
plexa i més artesana! de les
que creà: La va fer total-
ment amb materials pobres,
de desperdici, però no per
això deixà d'ésser minuciós i
exigent amb la seva selecció.
Per exemple,- du uns corret-
gins que el feren pasturar
més que un adobador de pa-
raigües: va anar a veure se-
lleters, provà arriendes de
bísties i tota casta de cuiros,
però cap .d'ells li anava bé,
fins que un bon dia se va
fixar amb unes botes que
aleshores susaven i que te-
nien una corretja per cordar-
se. A la fi trobà el que cer-
cava, puix aquella pell tenia
la gruixa i flexibilitat preci-
ses. I va ésser així com des-
prés de fer una temporada
de gitano trescant per tot
arreu cercant tan insòlit pro-
ducte, tallant-lo després en
tires amb les que feia una
Uatra de tres peus, va aca-
bar la més genial de les se-
ves creacions.

A poc a poc aquell pri-
mitiu sostre on passà les pri-
meres nits d'inventor anava
agafant l'aspecte d'una pròs-
pera, fàbrica de fer cordeta:
abaix, a la pallissa, hi posà
un motor elèctric que era
l'encarregat de fer moure
les dues màquines que tenm
a d'alt, a les que comunicà
el moviment mitjançant
unes corretges que passaven
per un forat practicat al sò-
til. Al costat del motor hi
va muntar una altra màqjui-
na que per medi d'unes soli-
des pales de fusta anava co-
patjant el carritx que se po-
sava sobre una base de pe-
dre. Una vegada .ben picat
en feia tres munts: un el
tenyia de blau (dins unes pi-
ques que tenia allà mateix),
1 altre de vermell, i el tercer
munt el deixava amb el seu
color natural. Després els

pujava al sostre per a fer-ne
cordeta de tres caps. Li aju-
daven els seus fills i un ho-
me contractat.

Les màquines (en va fer
dues) funcionaven de la''se-
güent manera: s'enfonyava
el carritx per tres entrades,
una per cada color, on s'el
feia donar voltes amb els
dos sentits així com anava
passant, de manera que que-
das ben emvarriolat i tens,
mentres convergien cap a
una altra peça giratòria que
els acordellava deixant llesta
la cordeta. Després la ve-
nien, o -bé en feien estores
allí mateiX7~

Moltes d'aquelles estores
estaven decorades amb sim-
pàtics motius populars (l'a-
mo Amador era també un
bon dibuixant) emprant
com únic material expresiu
a la pròpia cordeta tenyida,
colocant-la d'una determina-
da manera a fi de que agafés
les formes desitjades, abans
de cosir-la. Després les venia
a preu d'amic, i no en feia
a bastament, i ara els seus
hereus no en tenen ni una
que és una. D'altres en can-
vi poden bravatjar de po-
seir-ne un bon grapat amb
un valor molt més elevat al
d'aquells preus de rialla de
quans les compraren.

LA MAQUINA DE
FERMAR POSTETA

Un dels greus problemes
que tenien les serradores de
fa una trentena d'anys era el
de fermar la posteta d'una
forma senzilla, ràpida i segu-
ra.

El nostre inventor, que
coneixia bé el món de la
fusta, se va fer seva l'engoi-
xa dels serradors i decidí
donar-lis una mà. Del seu
cap començaren a brollar
idees i més idees fins que
tengué la solució: Una mà-
quina compacta i senzilla
que amb un fil d'acer i una

enèrgica estreta provocada
per un sistema de molles
que se recuperava d'una for-
ma automàtica, deixava el
paquet de posteta impeca-
blement fermat.

Convençut de les possibi-
litats econòmiques de l'in-
vent, l'amo Amador, que ja
no anava tan escàs de "du-
ros" com un temps, va pre-
sentar els seus dissenys a un
ferrer perquè li fongués les
peces, i una vegada feta la
màquina la va patentar,
segons la llei. Però tot era
massa hermós perquè aca-
bas bé, pensava el nostre in-
ventor, ell que sempre havia
tengut mala sort/1 efectiva-
ment no anava errat: poc
temps després se va deixar
de fer el tipus de posteta per
el que estava pensada
aquella màquina.

MES?

L'amo Amador era un
home eminentment pràctic
i sempre va emprar la seva
gran capacitat creadora per-
què les feines fossin més
lleugeres i rentables. Una
màquina de batre, un siste-
ma per treure aigua dels.
pous o un cendrer amb el
que se podien contar les
puntuacions en el joc del
"truc'% entre molts altres,
son exemples il·lustratius.

També se deixava dur
pels somnis de la Ciència, i
qualque vegada el podien
veure pantaxant emociona-
dament quan després de llar-
gues meditacions se creia ha-
ver trobat els secrets del mo-
viment continuu, per exem-
ple. (De fet construí un sis-
tema autònom de tubs amb
forma de "S" que se va
moure contínuament per es-
pai de més d'un dia).

Lleminent inventor fou
també un bon poeta, i molta
gent el cridava el dia dels fo-
guerons perqué cantas les
seves gloses. Durant un viat-
ge que que va fer a Lourdes
va escriure gran quantitat de
poemes on descrivia amb
una gran agudesa tot lo que
va veure. També per la neva-
da del 57 compongué una
serie.de poesies plenes d'en-
cant *que arribà a publicar.

"A Saragossa vàrem anar
a veure La Pilarica
és una santa molt rica
i ben enjoiada que va
però lo que no s'explica
es què sempre li han de dar
i sempre te plena la pica
i cœc que li solen buidar"

Tal volta aquesta fugaç
aproximació a la figura de
l'amo Amador Magraner, in-
ventor i poeta pollencí, ser-
vesqui per prende concien-
cia de la seva singularitat i
importància. Coneixer-lo és
comprendre, i per tant esti-
mar, una mica més a Pollen-
ça, un mai ben ponderat
abaurador d'idees, de fanta-
sies, de somnis. Que serves-
qui també com el nostre
més sincer (humil) homenat-
ge, capell llevat, a ell i a tots
els que com ell visqueren o
són, sense honors ni títols.

JOAN MARCH

UN ASPECTE DE LA MAQUINA DE FER CORDETA.- (Foto:
Pep Bordoyi.

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

ROSÈRVELL, 9 - POLLENSA (MALLORCA) TelfSI 530208 - 530212
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INAUGURA EN LA
GALERIA DART

JOSEP MENESES nace
en Barcelona, en donde ini-
cia sus estudios en la Escue-
la de Artes y Oficios Artís-
ticos (Llotja) durante los
cursos 1945 al 47.

En el ano 59, se instala
en Suiza y allí, en Bellas Ar-
tes de Ginebra, sigue un cur-
so de retrato con el maestro
suizo René Guinaud.

Del 59 al 70, viaja por
los países europeos, en don-
de pinta y expone, al mismo
tiempo que estudia a los
maestros de los museos, en
especial a los impresionistas
franceses.

Expone en: Gerona el 51
y 53, Tarrasa y Barcelona el

54. Tá.iuar, Tetvuu» . Xauen
el 52 y 56, Brunssum vHo-
iunda) . el 57; Malr.-üe vSue-
i ' iuj el 62, Ginebra y Yevey
(.buiza) el 60 y 62, Barcelo-
na el 66, Sities el 75 y 7 7 ,
'l'arracona el 76, Dénia el
77 . Copenhague el 77.

Aparte colabora en dife-
rentes exposiciones y con-
cursos en España y en el ex-
tra.ijero, ¡.,ür cuyo motivo
sas coras se encue.iirúri en
diversas colecciones co Eu-
ropa, Estados Únicos, Cana-
dá, Japón y Australia.

MARIANO VILLALTA
A GALERIES NÜRAI

Hace poco, viendo c,e le-
jos en la Tate Gallery, -A ¿ra-
budo Dios creando el "uni-
verso de William Blaiie, me
vino a la mente la pintura de
Viüalta. Idéntico est&Uo pri-
mario de cosas hay eulre es-
tos dos artistas. Qub.á, in-
cluso, el mismo estado de
ánimo al transplantar a 1« te-
la o al papel sus sei¡li;nien-
tos y hallazgos. No 1̂  sé, pe-
ro entre Blake y ViliüU« -iay
un lazo que reside o/¡ Li at-
mósfera de su creaciúii sub-
consciente, una "koi.¡é" vi-
sual parecida. Creo t_uvj am-
bos üomulv¿m'.ai cou las pa-
labras de Gottfried ^enn en

NOTÍCIES
D'ARTS PLÀSTIQUES

—GALERIA DART: Exposició coUectiva du diversos ar-
tistes de la galeria, i en preparació d'una mostra de l'anome-
nat artista català Josep Meneses.

-GALERIES MORAI. Del tres de maig al trss da juny,
exposició de l'obra del conegut artista Mariana Villalta La-
paics.

-GALERIES BENNASSAR: Exposició de pintures d'An-
dreu Martró, a partir del tres de maig.

-SALA D'EXPOSICIONS "GUILLEM CIFRE DE CO-
LONYA": Exposició de les obres seleccionades del Certamen
Escolar. A partir de l'artista Margaret Eyre.

-SALA D'EXPOSICIONS DE LA CAIXA: Fins el proper
onze de maig, exposició d'aquarel.les i dibuixos de temes de
Pollença, de Benjamin Smith.

—Ha clausurat la seva exposició ei pintor pollencí Defust a
la sala Guillem Cifre de Colònia. Feia molts d'anys que no ens
havia mostrat la seva obra.

—Han sortit les bases del XIX Certamen Internacional de
Pintura 1980, de l'ajuntament de Pollença. Les bases són les
mateixes que als anys anteriors, essent el primer premi de
150.000 pts. i medalla d'or. Tots els interessats es poden diri-
gir a l'ajuntament per a recollir les condicions per a partici-
par.

—Un grup d'artistes pollencins, vuit en total, com altres
ocasions, s'han ajuntat a l'estudi de la Secció d'Arts Plàsti-
ques del Club Pollença. Han contractat una moJel \&\ a po-
der Jiij.'jixar i realitzar treball de nuus.

ESPAI SUBVENCIONAT PER
"SALVADOR", "LACRATS,

DAURATS I POLICROMATS"
C/. Philip Newman, 5

Telf. 530768

electritra

tertimE
IMAGEM Y SONIDO

PRIMERAS MARCAS

POSONIC * PIONEER
DUAL *OCNOSON * ITT

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

el Currículum ile un intelec-
tualUla: "Va no hay mun-
dos que vivir ni realidades
que sentir, ni dogmas en que
creer, y al mismo tiempo
hay la necesidad brutal, más
brutal que el hambre, en se-
mejante vacío ile unificar el
pensamiento y una necesi-
dad de Liefi iüción, más cruel
que el hamure y más turba-
dora que el amor, de volver
contra aquello que se llama
el propio yo".

JERÓNIMO P.
GONZÁLEZ MARTIN

Trent University

Este que veis alzarse aquí
de cuerpo entero. Hubiera
en un soneto dicho Manuel
Machado, es el gentil, valien-
te y noble caballero Vülalla,
por Don Dietjo Velazquez
retratado.

Así es Ai '
Más no es así,
pues así que en el pasado
aun que aquí persiste un

gris
en sordina, un negro gra-

ve
que transparenta un ayer

español, fino, suave.

Pero ver
es siempre ver
lo que pasa cada día
ies al fin descomponer
e. in vental-
la triste desarmonía,
ya acordada o mordedora
que puede ser el pintar

en esta hora.
«alaci Alberti

Roma, marzo 1973

ANDREU MARTRO A
GALERIES BENNASSAR

Fixeu-vos-hi bé: han que-
dat atrapats. I, tanmateix,
portaven tota la força.

Icar presoner, no pas de
l'envergadura del seu somni,
sinó d'una estranya maledic-
ció que el fon en la geologia
mateixa que l'ha ajudat a
emergir: Içar i Prometeu en
un sol esforç immens i trà-
gic en la seva última i divi-
na inutilitat.

Podrien haver-se resignat
però no se'ls troba per en-
lloc, la resignació: encara gi-
ren sobre el seu eix, erosio-
nats per la força de la soli-
tud i la inclemència. Encara
inflen amb coratge la super-
ba carcassa, agenollada, in-
solent en la mateixa vida
que els escapa pertot.

Serien miralls per a nosal-
tres aquestes criatures muti-
lades, potser? No pas, que
anaven en camí d'esdevenir
perfectes.

No son protagonistes: el
món del terrible silenci mi-
neral que engendra arbores-
cències humanos se'ns fa
més i més protagonista i cri-
daner, en proporció a la re-
signada serenitat de les vícti-
mes, a mula que les l'a escla-
tar al davant nostre, conver-
tint-nos er. espectadors rece-
losos.

Si així esclata ei nostre
mirall, aquest trencament
ens arriba a nosaltres com a
signe d 'un esdevenir que,

amb tota la raó, no sentim
tan l lunyà com voldríem.

Si aquests éssers condem-
nats a portar soldada la màs-
cara de ferro aguan tan t el
salt perillós en el silenci ha-
guessin acceptat d'entrar en
la tan hujana i tan alliçona-
dora resignació, no ens do-
narien inquie tud . 1, f ix «HI-
vos-hi bo una allra vegada:
cert és que ens inquieten,
fins al punt que preferiríem
de pensar-los no humans, no
tan propers a la pròpia car-
cassa amenaçada.

M A R T A CATALÀ

PAU l ' K t ï l C A S
A POLLENÇA

Des ile la seva Ui Iaia, cap
do canto en el cor de la vila,
Pau Pericas, mira i pinta.

El cel s'aigualeix. A
aquest temps, el cel s'aigua-
leix, grisos i grocs do tris-
tors, blaus i roses d'espovan-
cos.

Des ilei seu cor, talaia en
el cap de cantó do la vila,
Pau Pericas mira i pinta.

Les liasses de la gont. A
aquest temps i a tot temps,
les passes do la goni dormi-
des de records, crivoílades
d'il.lusions solquen els ca-
rrers, naixements, vida,
morts...

Aquest és el 111611 i la
imatge que mi's plau a la
sensibilitat pictòrica de Pau
Pericas: Anglos i perspecti-
ves de la vila, figures i ex-
pressions de la gent. La pin-
tura de Pau Pericas és més
que una crònica del moment
que glateix, irrepetible, al
seu entorn.

La elegantíssima simpli-
citat i la fascinant calitat del
dibuix, serveixen a Pau Peri-
cas per a fornir una visió
coloristica neta i entonada.
No fa concessions de fàcil
efectisme, Pau s'endinsa
dins la taca de color per a
cercar-hi unes qualitats, que,
sols la realitat trasllueix. La
realitat sempre és avara de si
mateixa, només l'art és ge-
nerós, i d'aquesta generosi-
tat, Pau Pericas, ens fa, per
miracle de la seva pintura,
participants i confrares.

Crec que la mostra de
Pau Pericas, seguint els trots
característics de la seva obra
és més depurada, més càlida.
Es el resultat de saber anar
per el camí escollint els mi-
llors recursos de la tècnica,
i les millors alenades de la
inspiració.

Mirau poc a poc els qua-
dres que ens ofereix Pau
Pericas, estic segur, que com
a mi, anireu sentint la veu
d'un poble i d 'una gent que,
coneixem, de tant de viure-
hi, quasi no coneixíem.

A aquest temps, el cel
s'aigualeix. 1 a aquest temps,
Pau Pericas, torna amb la se-
va personal taumaturgia, a
estendre davant nosaltres,
les belleses i misèries del
nostre cada dia, meitat d'or,
incitai, de paper d'estrassa...

Alexandre Ballester

,, f£#&t**WuWtc

ENSAíMALLORCrtTr': 5300 J
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GALERIA DART
Anuncia la preparació de l'exposició de

l'anomenat pintor ARTISTA - CATALÀ

JOSEP MENESES
En properes dates inauguració

C/. Del Mar
Tl.: 53 14 69 POLLENÇA

Dol 3 de maig - 3 Juny

bennaeeor
galeries

ANDREU MARTRÚ
Exposició desde el 3 de maig, 1980
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ANIMAT CROSS DE
'COLONYA'«i

Dissabte passat va tenir
lloc el Cross dins la cam-
panya de "Colonya i/amb/
per" L'esport", que actal-
ment se celebra a Pollença.

Es varen fer dues divi-
sions general: una perles es-
coles, l'altre oberta a to-
thom. Dins cada una es fe-
ren distintes subdivisions
segons l'edat.

A la Categoria d'escolars
hi participaren un total de
110 al·lots. La classificació
segons les edats fou la se-
güent:

9-10 NYS:
58 PARTICIPANTS

NINES- Maria Bauçà
Colorado; Francesca San-
der; Antònia Cifre Llom-
Eart; M.» Dolores Llamas;

;abel Sastre Estrany; J. M.
Criado; Maria Campomar;
Charon Nicole y Joana Coll.

NINS.-- Teodoro San-
chez; Miquel Cifre Cifre;

E
S
P
O
R Vranéese Domínguez; Josep
-r Nadal; Bernat Autonell;
' Joan Plom er; Lluis Ortega;
o losep Coll y Bernat Cifre.

11-12 ANYS:
26 PARTICIPANTS

NINES.— Joana Morro;
.Joana Cànaves Ribas; Llúcia
Galán; Catalina Cerdà; Julie
Hadfield; F. Rabassa; Mag-
dalena Cervera; Cristina
Capllonch; M. Castanyer y

^M.a Bonnin.
NINS.— Joan Daniel; An-

toni Alvarez; Antoni Mu-
ñoz; J. Capitán; Antoni Sán-
chez; Josep Frontera; Diaz
Pons; A. Pena; R. Chacon y
M. Palou.

13-14-15 ANYS:
26 PARTICIPANTS

NINES- Llorente M.;
Mateu Coll, Cifre Crespí;
Jaume Puig; A. Cifre; Joan
Cifre; Bauçà Manresa; Ri-
chard Scott y Martorell; M.
Vilanova.

NINES- M.a Crus; Lau-
ra Cerdà; Campomar Serra;
A. Caimari; M.a Llompart;
Espasa; M. Bota; Amparo

y*

Aguiló y A. ̂  uor.

—oOo —

La segona divisió va és-
ser oberta a tothom, fent
dues categories: una de sè-
nior i una de "veteranos".
Hi participaren un total de
44 persones entre homes i
dones.

La classificació de vete-
ranos fou la següent: Col-
men Constant (fora de con-
curs). Lluïs Canals, Biel Mes-
tre, Andreu Oliver, Josep
Coll, Jaume Autonell.

La classificació dels sè-
niors va quedar així: Fran-
cisco Campillo' (fora de con-
curs), Manuel Romero, Joan
Bauçà, Sebastià Gómez, Ma-
nuel Jiménez, Antoni Pons.

La classificació de dones
va ésser: Magdalena Torni-
Ila, Bel Bordoy, Maria Nadal

Per acabar va tenir lloc
I'entrega de premis als gua-
nyadors. Per altra banda, la
Caixa de Colonya, organit-
zador del Cross, amb la col.
laboració de la Comissió
d'Esports de l'Ajuntament,
va obsequiar a tots els par-
ticipants amb una petita pa-
langana commemorativa.

EL CA EIVISSENC
El ca eivissenc ha estat

un dels animals autòctons
de les .Illes que més bé
s'aguantat dins d'unes ca-
racterístiques més o man-
co definides i conegudes.

Qui no coneix l'exura
d'un ca Eivissenc? es un ca
de grandària mitja, més bé
tirant a grossa, de cames
llarges, aspecte agalgat, són
característiques ben cone-
gudes de tot-hom. Solen pe-
sar devers una vintena de
quilos i el color varia en-
tre el blanc i el distints tons
del roig quasi sempre barre-
jats.

Tenen dues variants de
pèl: la de pèl curt o llis, i
l'altre anomenada de pel
dur per tenir-lo risat i grui-
xat.

L'altura a la creu varia
entre el 58 y els 65 cm.,
essent les femelles un poc

més petites que els mas-
cles.

Les seves facultats cap
a la caça del conill són de-
gudes entre altres punts, a
les cames llarges que té, alt
promitx d'intelJigencia, de-
mostrada al combinar-se per-
fectament amb els com-
panys de la manada quant
caça. També és degut al
desenvolupament de les ore-
lles, nas i ulls, sentits im-
prescindibles per la seva mi-
sió de caçador.

La caça del conill pels
cans Eivissencs té lloc als
boscos i a les garrigues de
las marinas.

Cada caçador mena una
guarda de cuses que cacen
amb un sol ca, això té raó
de ser degut a què els cans se
solen barellar per agafar el
conill.

El caçador una vegada ja
és a la garriga amolla els
cans, que s'escampe com

una estrella, ben aviat.
Quant un dels cans afina un
conill, emet una lledrada es-
pecial, que els caçadors ano-
menen aglapit, i tots els al-
tres cans en sentir cose n'hi
van de quatres, i perfecta-
ment entesos, encalcen el
conill. Tot eltempslladren i
només s'aturan si perden el
conill.

Una vegada agafat el co-
nill entre tota la guarda, el
ca que el té a la boca el du
a l'amo, que el sol recom-
pensar amb unes paraules
d'estima.

Aquest sistema de ca-
ça es d'una gran bellesa i
espectacularitat, ja que se
trata d'una lluita noble en-
tre el cá i el conill, la velo-
citat i intel·ligència enfron-
ten dos animals l'un davant
l'altre.

LLORENÇ PAYERAS
Abril 80.

RACÓ DE SALUT
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COM FER PA INTEGRAL

Tal volta qualcú se dema-
ni quina és la relació entre el
fer-se el pa i la salut. Molt
senzill: Per poder estar real-
ment sans es important
aprendre a preparar els pro-
pis aliments d'una forma se-
gura i autèntica, sense fan-
tasnes ni mentides, i ja que
és el pa l'aliment bàsic, an-
cestral, de la nostra cultura,
es el més indicat per ésser
elegit com exemple que pu-
gui servir per a recobrar
l'estima i confiança en les
nostres velles habilitats,
apart de lo reconfortant i
regenerador que és menjar
un aliment preparat per un
mateix, amb totes les garan-
ties de que no l'hem privat
de cap de les seves propie-
tats nutritives.

Evidentment quan xerr
de pa me referesc a un pro-
ducte aconseguit a partir del
blat sotmès a una transfor-
mació simple i natural, sense
llevar-li cap dels seus com-
ponents.

Tot el que necessitam per
fer pa integral és: Farina de
blat sense cendre, aigua i un
fom.

En quant al blat, és im-
portant que s'hagui segat
d'hora (quan la planta és
ben seca i el gra (madur)
i que no hagui estat tractat
químicament (esquitat). Ac-
tualment existeixen moltes
varietats híbrides de blat,
concebudes perquè donin
més pes. Però no ens deixem
enganar: quan més gros és el
gra més desequilibrats estan
els percentatges dels seus
components, disminuint
principalment la proporció
del "gluten" o <fgermen",
que es la part més vital del
gra. Per tant no refusem un
tipus de blat sols perquè si-
gui de gra petit.

Per aconseguir la farina
lo millor es dur un sac de
blat a moldre al molí, dema-
nant que no li llevin el segó.
Desprès es aconsellable pas-
sar-la per un sadàs de malla
ampla, a fi de llevar algunes
impureses, com serres, tro-
ços ,de palla, o qualque clos-
ca d'escarabat,..

•Anem ara a fer un pa
d'un kilo:

En primer lloc preparam
el "llevat", uns dos o tres
dies abans de pastar, per lo
que feim una bolla del tama-
ny d'una nou, amb aigua i
farina, que posam dins una
escudella, tapant-la amb una
fulla de col o bleda, segons
el costum, perquè no sequi
i sigui bona de fondre. Esti-
rà a punt quan sigui ben
agra, cosa bona de saber en-
sumant jo tastant-lo. Lo més
senzill és que cada dia que
.pasteu deixeu el llevat per la
pròxima vegada, (mentres
no f asseu pa només un pic
0 dos cada any...)

A continuació fonem el
llevat dins un tassó d'aigua
1 el mesclam amb uns set-
vuit cents grams de farina,
afagint l'aigua necessària
perquè la pasta sigui el.lasti-
ca i una mica moldejable; si
ho feim així el pa no se
cruiarà. Posam després la
mescla sobre una llauna i li
feim prendre la forma desit-
jada, posant-li un poc de fa-
rina seca davall perquè una
vegada cuit no s'aferri. Se-
guidament el tapam amb un
p ad as deixant-lo en repòs a
un lloc calent si és possible
(vora una camilla, o al sol...)
Entendrem que el pa es
"tou" quan el seu volum
es aproximadament el doble
que el de la pastajuiicial, per
lo que necessitarà unes cinc
o sis hores, segons la farina
emprada, si la pasta és clara
o espesa i la temperatura.
Després el posam dins el
fom (el de la cuina de buta-
no, per exemple) quan ja es-
tigui ben calent. Les prime-
res vegades es necessari com-
provar el temps que necessi-
ta perquè "prengui color"
(sobre una mitja hora).
Quan agafi aquest aspecte
dorat i amb, convé que esti-
gui un quart més dins el
forn amb el foc baix.

Ja tenim el pa cuit, però
higiènicament xerrant enca-
ra no està a punt per a men-
jor-lo: un espai d'un o dos
dies millorera la seva quali-
tat alimentària fent mes di-
gestiu el midó que conté.

A cada bocinada que pe-
gueu al vostre pa, penseu
amb la quantitat i varietat
de principis nutritius que
vos aneu fent vostra: pro-
téines, sals (de calç, mag-
nesi, ferro, coure, potasi i
fòsfor), grases, hidrats de
carboni (midò-calories), vi-
tamines (A, Bl, B2, C), en-
tre altres coses, totes elles
ben repartides en cada una
de les parts del gra de blat.
Bon profit!.

Joan March

L'ESPERO

'L'altre dia en Tomasset
no volia anar a escola. "Que
tens, guapo?" li vaig dir: "El
mestre que mos pega"... res-
pongué. El fetge me va do-
nar dues voltes, la pell se va
posar de gallina, vull dir de
•Gall" i la sang me corria

fins a la mateixa punta de
mon ESPERO... " Malgrat
això no vaig fer res: bo que
es un. Però avís que com
tomi veure en Tomasset
anguniat per les manies dels
seus mestres, trucaré al tío
Jomeini perquè vengui a po-
sar ordre, o fari un escrit a
"El Gall", i vos assegur que
no en canteran ni galls ni
gallines de tots aquells que
s'han equivocat de temps i
pot ésser d'ofici.

* * *
De vegades veig la televi-

sió, i un bon dia vaig tenir
la desgràcia d'enfitorar un
programa anomenat "Ding
Dong", i esperant^ trobarme
amb qualque exòtica cos-
tum japonesa, tot el que
vaig veure va esser un "ho-
mo hispànicus" bavant com
un ca pardiver perquè li es-
taven oferint un 'TMÍejillón
gigante" més quatre-cents
mil reals per haver endavi-
nat el nom d'aquest singu-
lar espècia. A lo vist a la
nostra badia tenim molts de
"Mejillons gigantes", i si a
Madrid m'han de donar tota
l'enömenada "realesa" de
doblers, lo cert es que havia
pensat en banyarme les plo-
mes. Però com un bon po-
llencí que som, ben aviatrh'ha
fuitar la idea de la cresta, i
m'he decidit per regalar
qualque llibret als entesos
de TVE on puguin veure
que els "mejillons gigan-
tes" se diuen NACRAS.

* * *
Aquests passats dies una

"embaixada de nins france-
sos va estar entre nosaltres
com aconseqüènciad'unsin-
tercanvis escolars internacio-
nals. Contaren que en els
seus pobles, quan té lloc un
d'aquests esdeveniments,
l'Ajuntament els reb oficial-
ment obsequiant-los amb
petits objectes testimonials
i desfent-se perquè ho pas-
sin lo millor possible i s*hen
duguin un bon record. Però
a Pollença no ha estat així:
les nostres autoritats no te-
nen temps de dedicar cap
atenció a lo que no sigui
posar traves burocràtiques,
ó no valen, o no en saben.

¿¡aterías Vicens
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