
L*O.C.B. de Pollenpa compleix
el seu primer aniversari

PERIODIC POLLENCI

El primer de juny és ja
per a l'OCB de Pollença una
fita històrica dins el seu es-
devenidor particular. Recor-
dam que la primera junta di-
rectiva es creà a una reunió
que va tenir lloc als locals de
St. Domingo el dia 1 de
juny del 79. Alguns dies
abans el 12 de maig va tenir
Doc als locals de "La Caixa"
una presentació de l'esmen-
tada entitat. Malgrat els in-
numerables problemes que
ens hem trobat i la poca
cooperació que ens han do-

nat, ara a l'any, es segueix
endavant en les mateixes ga-
nes de fer feina en benefici
de la nostra cultura.

Dintre de poc es compli-
rà també un altre esdeveni-
ment força significatiu per
Pollença i per nosaltres en
particular. Es tracta del pri-
mer aniversari de EL GALL.
La redacció està preparant
un número extraordinari i
l'enquadernació de tots els
números apareguts des de la
Patrona 79. També coinci-
dint amb i aniversari es treu-

rà un número especial mo-
nogràfic dedicat íntegra-
ment a la persona del nostre
pintor Dioru's Bennassar.

El comitè de redacció
d'EL GALL i la junta direc-
tiva de TOCB de Pollença
aprofiten aquesta comme-
moració per agrair les col.
laboracions rebudes i els
ànims que molts de pollen-
cins i molleros ens han do-
nat per seguir endavant en la
nostra tasca que per nosal-
tres es ja un compromís.

ANY I - N». 17 - JUNY - PREU 25 PTS. BOLLETI EDITAT PER O.C.B.
POLLENÇA, C/. SANT ISIDRE N°. 3. D.L JJW. 503-79. IMPRIMEIX EDITORA BALEAR, SA.

HOMENATGE
AL "HO JUAN"

L'O.CB. vol manifestar públicament el seu reconeixe-
ment de la figura d'en Joan Seguí Font, conegut per tot
arreu per "Tió Juan", com a personatge popular que ha
contribuii a fomentar l'esport, la cultura i les nostres festes
populars. Tots els atlots del Molí li feren un senzill home-
natge en agraïment pel que havia fet per tots ells...

£1 "Tió Juan" home altruista que fou d fundador del
Club Cultural del Moll, del Club de futbol local, i de totes
les festes populars, és i serà sempre per tots els poflencins
model de dedicació a la comunitat i persona a imitar.

El nostre més sincer agraïment i deàtjam que pugui se-
guir durant molts d'anys la seva desinteressada tasca.

Donam també l'enhorabona a la Directiva del Circle Cul-
tural per haver duit a terme la idea promoguda pels atlots
del Col·legi Miquel Capllonch.

O.CJB.

EXIT DEL FESTIVAL DE MUSICA
DEL MEDITERRANI

El passat-diumenge se ce-
lebrà en el claustre del Con-
vent la festa de música del
Mediterrani. Els grups que
hi participaren foren de les
illes de Córcega, Sardenya,
Menorca, Mallorca i Eivissa.
La festa que fou organitza-
da per el CIEMEN, patro-

cinat per "Sa Nostra" amb
la coUaboració de l'Ajunta-
ment, del Club Pollença i
de l'OCB de Pollença, així
com el Consell de Mallorca
va estar concurrit i seguit
amb interès per el públic
assistent.

FOTO COMENTADA
Vet aquí una dona que per escalivar als violadors no ne-

cessita cap "espray" de butxaca ni de cap ca de bou: amb
un mac com el puny i una bassetja de raça no ni ha ningú
que li faci el contrari. L'esmentada mestressa, que gràcies a
Déu no es massa maleita, se va classificar en tercer lloc en el
concurs de tir amb fona que se va celebrar per la Patrona de
l'any passat.

Cap a una
escola d'infants

(Pág. 5)

S'ESTABLEIX UN RECORD
DE PUJADA AL PUIG A PEU

(Pág. 8)

Un altre vegada ha arribat l'estiu. Que el poguem disfrutar. (Foto Bestard)

ELS ESCOLARS NETEJAN
LES PLATGES

Els alumnes del Col·legi
Miquel CapDonch han rea-
litzat una diada de neteja
de les platges. Durant tota
la matinada del dia 4, els
diferents cursos es reparti-
ren quatre kilomètres de
vorera de mar des de la Ba-
se fins a Llenaire. Cada un
d'eus portava una bossa de
plàstic omplint-la de tots
els materials contaminants
que trobava. Aquest sim-
pàtic acte ha estat molt co-
mentat per tots els turistes

i residents, donant un
exemple a tot el poble del
comportament ideal. Mal-
grat aquest fet important
i destacable no hem d'obli-
dar la labor que durant
tants d'anys estan fent
l'Associació de veïnats del
Mou per la neteja de les
nostres platges. Esperam
que tots, petits i grans, re-
cordem la tasca important
que se està fent. "No em-
brutem les nostres plat-
ges".

PERILL D'ACCIDENTS
A L'ENTRADA

En el bocí de carretera
que va des de Llenaire al
centre del Moll no es res-
peta el senyal de tràfic que
indica que no es pot anar
a més de 50 Km/h. Cada
estiu es produeixen nom-
brosos atropella, alguns
d'ells mortals. L'altra dia
li va tocar a en Sebastià
Amer, atlot de 6 anys que
va ésser atropellat per un
cotxe que al parer anava
molt aviat. Posat en con-
tacte amb el metge, ens ha
comunicat que es tractava
d'una rotura de fèmur, pe-
rò que donada l'espectacu-

laritat de l'accident parei-
xia que seria més greu, ja
que l'atlot quedà quasi in-
conscient i sense visió.

Creim recordar que
l'Associació de Veïnats del
Moll fa molt de temps que
ve insistint a l'Ajuntament
per a la col·locació d'unes
rues sobre l'asfalt per obli-
gar als vehicles a no ver
tanta via. Tampoc hi ha vi-
gilància en quan a la circu-
lació general del Moll. Es-
perem que es donin les
passes oportunes i en rapi-
desa.

L.T.
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Parla el Secretari General del PSOE a Pollença

JO, ABANS DE SINDICALISTA, HE ESTAT POLÍTIC

Marti' Cifre ('•« un hom« ilo part i i , < l in<- i |> l i i i ; i t i lluitador. l'Viii
membre l ' in ic iador dn la C S I I T a nivrll (le l ' I 1 .slat, coni H representant
de Mallorca del mon «indicai que llavors dominava en exdiil·liva les
(xmiuision» Obren», n ICH quilín Hl pertanyia fins a la creació de la
('SUT, «indina a ixeca t po l í t i cament pel ITE i al qual partit Martí
Cifre va ¿utter membro de l'Kxccuuva de Ics lile«.

Din« el l'SOK, actualment és, • me» de Secretari General de
l'AeruparWi local, Secretari Territorial de la Federació Socialista
Ilalrar. l'ero Ir* ncciollH me» destacado« de la sova trajectòria poli-
tini finn ni p renen t sembla <|ue vu CKIMT la nova activitat sindical on
ri soniiclaiidosti Sindical U n i t a r i d'Monteleria (A.S.II.T.) dels darrers
teiil|M de la dictadura.

- Marli : quo fa un homo d'esquerra com tu a una politica
tant Imita cuín aques ta?

Comitlariìr i / i i u In politica no ós bruta, sino quo és nacessù-
ria i bona, t> xtiruf.ii suyiins o/s qui In practiquen. Fait; política perquè
ostie convençut qua pur rinviar aquas! país cap a ana societat més
¡usta i igualitària tir tin lliiit.ir ilins una organització política i mui

'EL GALL'

lOL FAN: Toni Marquet, José Encinas, Antònia
Riusech, Pep Bordoy, Miquel Àngel March, Tomeu
Paveras, Joan March, Margalida Alemany i Catarina
Carbonell.

COL·LABOREN: Bernat Cifre Miquel Bota Tot-
xo, Antoni Seguí, Pop Torrandell, Francesc Serra de
Cnyeta, Martí March Cerdà, Antònia Vicens, Maria
Seguí, Alexandre Ballester, i Miquel Ripoll.

líls articles publicats en aquest periòdic, expressen
únicament l'opinió dels seus autors.

O

Informació telèfons: 53-03-55 - 53-07-G8.
Susoripdons: Tel.: 53-KÌ-7-1. (Als capvespres).

l'única qui; mn dóna garanties sèries per a dur a terme aquesta tasca
és el meu punit.

—'•nicam". abans eres un bon sindicalista, però llavors has
caigut e.n la trampa del sistema, t'has muntat el teu negociei per
començar, però així &> la cosa i ja ets de dins. Es que a tots els sin-
dicalistes destacats els espora la caiguda en la mateixa trampa?

—No accept bé del tut aquest plantejament. Jo seguesc essent
ni que era: un treballador d'hosteleria. Abans de sindicalista he estat
politic í nu ha deixat mai de lluitar sindicalment. Si haguéssim de fer
un poc d'història a Pollença, a ca-nostra, on ens coneixem millor/ la
realitat ens diu r/us c/s lluitadors sindicalistes, uns s'han vist obli-
<j,its ti umi'jr.ir, ttls altri.':; han tingut Que posar-se a feina per compte
stiva i alijun .litri' usta vivint de la bona acollida d'un pollencí molt
concrat QUI: no importa anomenar. Això, en part, reflexa el sentit de
hi oreyunta du que cl sistema se va imposant damunt nosaltres, que
hem intentat canviar-la. Avui encara hi ha sindicats que duen la
política del tumps du la dictadura, perquè no ha sabut, o no ha vol-
gut adaptar-se a la realitat democràtica i construir un sindicalisme
nou.

I.A DIVISIÓ I)K l. 'KSQVJERRA

— I.a CKOK ja té el Monopoli de Ira organitzacions empre-
sarials. Ja t enen una sola patronal, a tota Espanya han fet la unitat,
el front de la patronal. I l'esquerra cada dia més dividida. Quina és
la teva visió del problema?

. -Jo som partidari de la unitat sindical, però la contradicció
qui: suposa l,i realitat de la pluralitat ideològica entre treballadors
justifica l'existència du distints sindicats.

—Crec que els esperits crítics no tenen futur en aquesta de-
mocràcia. Mart í , tí1 arribaràs a <lalt?

- Nti só cl quii entens per arribar a dalt, ¡o sempre he arribat
allà on /n'/iff propos.it. Ara bé, anant al fons de la pregunta és clar
que existai* el plante¡ainent d'un problema que és greu dins els par-
titsdomocràticsd'esQuerra, que és que aquoll que no té afició al po-
diir i que a mos és un critic dins el partit realment troba dificultats
a la sova promoció politica dins l'organització.

—Supôs que esUis d'acord en que hi ha gent més inteIJigent
que tu i que jo, que nosaltres, i que el nivell dlnteUigència no pot
suposar una garantia de veritat ni molt menys dlionradesa de classe.
Com penses que és podria fer lluita eficaç contra aquesta inteli-
gencia de poder superior i evidentment injusta?.

UN SENZILL CAS D'ATUR
Ara que ve l'estiu i que

sembla que tot es alegria i
obluhim els problemes so-
cials, he volgut fer una ra-
diografia a un personatge
sen/ill que sembla que tot
li va bé, però que es tan sols
un exemple de la desigual-
dat social en que vivim. En
Juan Pedró Candell Heras
és un personatge popular en
el Moll i no es més que un
agranndor de carrers, però es
cl que millor ho fa, o al
manco desenvolupa el seu
trobull amb dignitat i eficà-
cia admirable. Tot-hom del
Moll el coneix amb el seu
"mono" verd netejant ca-
rrers i platges.

—Quin temps fa que estàs
per aqui?

—Vaig néixer a Madrid,
després he traballai dos anys
a Ciutat, l·l ¡i Sa Pobla i ara
visc a Inca i treball al Moll.

—Quina i'a la tei>a feina?
—He treballat en tot, ja

que tene vuit fills i havia
d'agafar qualsevol treball.

—Corn arribares a Pollen-
ça?

F e r r e t e r i a

D A M I Á N

ESTUFAS - PINTURAS Y BARNICES - MAQUI-
NARIA AGRICOLA Y PARA CONSTRUCCIÓN -
HERRAMIENTAS - RODAMIENTOS - VARIOS

C/. Titto Cittadini, 6 — Telefono 530564
POLLENSA (Mallorca)

ENCARA
NO ESTA

SUBSCRIT
A

"EL GALL"?
Informació

Telf. 531674
C/. Sant Isidre

n.» 3-A

—No tenia feina i a 1 "ofi-
cina de l'a tur a Pollença en
donaren aquesta per a tres
mesos. Després quan veren
que feia la feina ben feta
l'Ajuntament em donà una
contrata per sis mesos i des-
prés un altre per altres sis
mesos més, aquest darrer
acaba el dia 30 d'aquest més

—/ després quedaràs fit-
xo?

—Aixi hauria d'ésser, pe-
rò l'ajuntament m'ha comu-
nicat que si no canviava la
meva residència a Pollença
—ja que cada dia venc d'In-
ca— ja que no poden pagar-
me el desplaçament no me
renovarien el contrate. Ara
que ve l'estiu i que hi ha
més treball en el Moll, sem-
bla que em tornaré a quedar
al carrer. Si trobàs una casa
a Pollença que no fos molt
cara tot s'arreglaria però ho
veig difícil.

—Creus que l'Associació
de veïnats pot fer algo?

—Vaig parlar amb el Sr. "
Pericas i encara no ha trobat
cap solució. Si l'A A. V V.
que ja em dona algo podía
pagarme els desplaçaments
es resoldria l'assumpte. De
totes maneres crec que ja hi
ha gent interesada en ocupar
aquesta plaça.

—Quan guanya si no es
massa demanà?

—El meu sou es de 26000
pts. mes els punts i algo de
l'AA.VV. arrib a les 32.000.
Per mantenir a la familia
tene que fer moltes hores
extres i també vaig a cercar
caragols i els venc als restau-
rants.

En Joan es tan sols un de
molts, és un problema que
està aquí, davant nosaltres
que miram però no hi veim,
és un de tants afectat per el
core social del atur.

T. P.

—Estic convençut que contra aquesta intel·ligència, que ha
estat respatlada per tanques, metralletes, forces represivas... lo mi-
llor avui es l'alternativa del meu partit, el P.S.O.E., per això estic de
dins, lluitant per canviar-lo.

ELS OPORTUNISTES

—Sr. Secretari General de l'Agrupació Local del P.S.O.E.,
hi ha polítics que s'aproûten de les necessitats populars per fer la
seva pròpia carrera i una vegada a dalt es tornen en contra del ma-
teix poble que ela ha alçat. Em referesc als presupots de la lluita
d'esquerres, perquè a la dreta, ja ho saben: la política no es més
que un negoci. Hi ha molta gent que pensa que el mimetisme del
P.S.O.E. amb les pràctiques dretanes i socialdemòcrates, és l'expo-
nent del que fan la política a la mida, i tenen per objectiu, pujar,
pujar, fins a adalt. Llavors el feixisme els farà caure estrepitosament,
indus amb la convivència masoquista del mateix poble que l'ha
votat. Es aquest camí i aquesta la glòria que l'espera al teu partit?

—L 'Estructura orgànica del meu partit permet combatre als
oportunistes i als trepadors professionals, aturar-los en sec i neutra-
litzar-los. Aquesta mateixa estructura és la que em permet ésser op-
timista en quant a que el meu partit estarà dirigit per les persones
més responsables í eficaces i per tant seran capaços de dirigir la nos-
tra societat. En quant al mimetisme, i altres acusacions, trob que so-
vint se confon la pràctica politica amb l'estratègia.

—N'hi ja que pensen que tu ets al PjS.OJÍ. perquè vares veu-
re que el carro fugia massa aviat; però jo crec que senzillament no
te vares fixar bé i caigueres a l'error d'altres creient que el carro
tirava envant aviat, quan la realitat era dins un embós de fang, fent-
se necessari forces sanes per empenya fort fins al bon camí, i si acàs
fos necessari, tirar a baix als que eren a dalt, alleugerant la càrrega.
Què ens dius?.

— Totes les passes que ¡e donades sempre en política han estat
molt madures, ben pensades. He lluitat dins una dictadura a un par-
tit, en una situació molt concreta de clandestinitat i, acabat aquest
període, hem entrat a un altre en una lluita nova, on les alterna-
tives contra el feixisme no ens serveixen a cap nivell, ni polític, ni
sindical, per la lluita incerta.

—Qualque cosa més?
— Voldria fer una crida en favor de la participació dels pollen-

cins en les qüestions públiques i, una vegada més, fer reflexionar
sobre la postura presidencialista que du el Batle, d'U.C.D., a l'Ajun-
tament, la qual cosa atura les resolucions de molts de problemes que
té al nostre municipi actualment, urbanístics, administratius, etc.

J. A. Encinas S.

NOTICIES MUNIÕiPAS
106.025.000 PTS., PRESSUPOST

DE L'AJUNTAMENT ,
En el Ple celebrat el pas-

sat dia 16 de maig, es va
aprovar per unanimitat, el
pressupost ordinari de
l'Ajuntament de Pollença.
La proposta inicial que pu-
java a 105.525.000 pessetes,
va sofrir una lleugera modi-
ficació, arran d'una propos-
ta mixta del Batle i el regi-
dor del PCIB, Jeroni Llobe-
ra, fent incloure una nova
partida de 500.000 pessetes
per a l'adquisició de dos so-
lars per la construcció d'un
Col.legi d'EGB i BUP.

El pressupost va quedar

finalment en la quantitat de
106.025.000 pessetes, lo
que suposa un augment del
55 per cent respecte al pres-
supost de l'any anterior.

D'altra banda a la matei-
xa nit va tenir lloc un altre
ple extraordinari on se va
acordar desenvolupar els
acords firmats amb el Minis-
teri d'Educació, encaminats
a construir un Col.legi
d'EGB al Port de Pollença.
Els acords se refereixen a la
dotació de la infraestructura
del futur Col.legi (carretera,
llum, aigua, clavegueres etc).

MESURES PER EVITAR
MALALTIES

INFECTE-CONTAGIOSES
Donant compliment a lo

ordenat per la Direcció Ge-
neral de la Salut Pública del
Ministeri de Sanitat i Segu-
retat Social i en evitació de
que es puguin produir malal-
ties infecto-contagioses, hau-
ran d'adoptar-se en tot mo-
ment les següents normes:

1.a.— Les aigües d'abas-
timent hauran d'estar per-
manentment clorades (con-
tendrá de 0,2 a O,3 parts per
milió de Cloro lliure.

2.a.— Les Aigües trans-
portades en camions per a
consum humà hauran d'es-

ser clorades i venir de pou
AUTORITZAT.

3.a.— Se prohibirà el reg
d'hortalisses i verdures mit-
jançant aigües residuals.

4.a.— En cas de tenir cis-
ternes, se recomana la. seva
clorado mitjançant un gram
de cloro per metre cúbic
d'aigua (les botelles de Lle-
xiu corrent solen tenir de 30
a 40 grams de cloro per li-
tre.

Tot això es posa en gene-
ral coneixement d'habitants
i residents d'aquest terme
municipal, per al seu obliga-
tori compliment.
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és una promoció de la caixa d'estalvis
de pollanca "colonya"

II CICLE DE CONFERENCIES
Han sigut nombroses les activitats, tant culturals com es-

portives en las que d'una manera o altre, hi ha estat present la
CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA -COLONYA- que, de
tots es ja sabut, enguany celebra el seu primer centenari.

Aixf, un segon cicle de conferències, organitzat per el Col.
legi Guillem Cifre de Colonya, institució tan lligada per fundació
i trajectòria cultural amb la nostra Caixa, ha posat a l'abast de
tots els pollencins, conferenciants de la talla d'un Fernando
SAVATER, qui precedit per la seva fama i per un polèmic arti-
cle, que dies abans stiavfa publicat en el "País" i que posava de
manifest la vigència del anticlericalisme; ens va deixar bocabadats
quan d'una forma clara, precisa, amb un xic dlronía a vegades, i
sempre d'una manera senzilla, va desenrro'tllar el seu parlament
que duia un títol tan sugerent com es "Pensamiento, sueño y
risa" I aquí hem d'obrir un parentesi per donar les gràcies a "EL
CLUB POLLENÇA", que desinteressadament ens va cedir el seu
saló d'actes, quan la nostra sala de conferències va quedar des-
bordada per el nombrós públic.

En José M.a GUELBENZU i Na LOURDES ORTIZ, amb-
dós escriptors, ens donaren desde la seva òptica professional lo
que era la tasca d'escriure, repasant la lliteratura de post-guerra,
desde la novel·la de caire social, fins a les noves formes d'inves-
tigació del llenguatge de lanovel.la actual. (Escribir en los 60).

"Feminismo: El discurso de la Diferencia y el Discurso de
la Igualdad" va ésser el títol de la conferència de Na CÈLIA
AMORÓS, qui va exposar les premises del feminisme confron-
tant-lesi contrastant-les amb el masclisme dominant en casi tots
els aspectes socials.

Se tancà aquest cicle amb un parlament d'en JOSE AL-
VAREZ JUNCO, filòsof, adjunt a la Universitat Complutense,
qui ens parlà de "La Crisis de la Izquierda y el resurgimiento"del
Anarquismo".

Hem de donar les gràcies a Na Magdalena Vadell, directo-
ra del Col·legi "Guillem Cifre de Colonya" organitzadora i ànima
d'aquestes conferències, i coincidir amb ella quan diu que els
estudiants de Pollença —i tot el poble— tenim dret a tenir les ma-
teixes oportunitats culturals que els que viven a Madrid, els ca-
talans o els de ciutat.

CICLE DE CONFERENCIES DE PSICOLOGIA
Na MARIA ELENA TARAPOW MARTÍNEZ, professora

d'EGB, llicenciada en Filosofía i Lletres, secció Psicología, i
professorado Psicología general aplicada, ha impartit, un cicla de
tres conferències en las que ha anat plantejant I desgranant els
problemes de l'adolescent en front delí seus pares i així mateix
en front de la societat en la qual 'tia d'Incloure.

Les conferències, organitzades per la associació de Pares
d'Alumnes del Col·legi "Guillem Cifre de Colonya" han sarvit
perquè problemes que molts de pares consideraven com exclu-
sius hagin esdevinguts comuns a tots, i així, encara que sanso
donar solucions especifiques a cada cas, perquè no existeixen,
s'han senyalat unes pautes de conducta, unes nonnes de convi-
vència que poren facilitar aquesta complicada etapa de l'adusle-
cencia.

HOMENATGE A N'EL "TIÓ JOAN"
Amb senzillesa, però de cor, COLONYA s'adherit a n'el

merescut homenatge tributat a en Joan Seguí "El Tió JUAN".
Fent-li entrega d'una placa, el nostre President li va donar les
gràcies per la seva tasca en pro de Pollença, especialment del
port, gràcies que avui repetim, afegint que sigui per molts d'anys.

"MUSICA Y ARTE DE ALCUDIA,
I FESTIVAL INTERNACIONAL"

Dins el programe d'actes d'aquest Festival, la Caixa d'Es-
talvis de Pollença, Colonya, ha patrocinat el concert n.° 2 da la
Orquestra de Cámara "Ciudad de Manacor" dirigida per GA-
BRIEL ESTARELLAS i actuant com a solista M.a CONCEP-
CIÓN VADELL.

AEROMODELISME
Amb notiu del dia de l'esport aeri par la joventut, In Caixa

de Colonya ha contribuït a la presentació del Grup Jovenil VOL-
TOR, qui va fer una exhibició de Vol Circular.

Ill CERTAMEN CIENTÍFIC LITERARI
Organitzat per l'Agrupament Escolta TOMIR i ami) el

suport de COLONYA, se va convocar el III Certamen que com

cada any te duos vossantsuno dlnvastigacio I l'altre de creació.
Els guanyadors d'enguany varen éssor:
Premi Guillem Cifre d'Investigació, por N'Ignassi MA-

GRANER BERMÚDEZ.
Premi TOMIR da narrativa, per En JAUME MARCH BIS-

BAL i por EN PERE SALES VIVES.

PRIMER CONCURS ESCOLAR DE PINTURA
Ha sigut fallut B! primer concurs oscolar do pintura "GUI-

LLEM CIFRE DE COLONYA" organitzat por COLONYA mitro
tots els alumn«i d'EGB de Pollença, Port I Alcúdia.

Els premis, consistant en l'edició d'un Almanac per l'any
1981 amb lo reproducció dels treballs seleccionat» han correspost
als següents alumnos:

Carlos Castaño.
Manual Duran.
Remedios Sánchez Alcon.
M.a Pepa Aguiló Corda.
Miquol Capllonch Vilanova.
Joan A. Barbero Colla.
Juumo Miquol Cortos Melero.
Antoni Marquen Vilanova.

CONFERENCIA DE JOSE ALVAREZ JUNCO
A COLONYA

"La crisis do la izquierda y ul resurgimiento del anarquis-
mo". Conferencia quo tanca al II Ciclo, nn la quo JOSE ALVA-
REZ JUNCO ha fot un rosum històric do l'evolucló do l'osquerra
des do la 1 ,a Internacional fins ois anys 50, pur arribar al sorgi-
inont do la Nova Esquorru dels anys 60 quo ve caracteritzada on
als seus fonaments por tros puntals ideològics.

A) Marxismo, poro amb la critica o l'esquema tradicional
soviètic.

B) Psicoanàlisi (Herbert, Marcino).
C) Anarquismo, com a font inspiradora on al quo raspéela

d'antiautoritnrismo, potenclnmont do los Ilibortnts individuals i
drets dols grups "outsiders" (feminismo, marginats socials, ho-
mosoxuals, urt.l. El col·loqui hn ostnt animot nmb I.) prosoncUï
d'annrqiiistos teòrics i imlii.i i i i-

Quan les volgudes munta-
nyes,

deixava oi pobre captiu;
plorant coilí d'una penya,
un brotct do romaní...

Podem dir volgués munta-
nyes, això sí, emperò perquè les
tenim dins el nostre cor. i (uns
l'ànima de pollencinB, o... de
mallorquins, i perquè encara
n'hi ha, gràcies a Déu. que se
mostren amb tota la bellesa i
grandiositat, i que la ma destro-
çadora de l'home i el renou de
les màquines encara no han rom-
put el seu encís.

Emperò..., també tenim de
tot, de bo i de dolent, ja se sap,
i si dins lo bo encara podem co-
llir el romaní amb tot l'amor de
pàtria, no crec que se pugui fer
molt sovint dins unes munta-
nyes venudes i volgudes plenes

ITINERARI

ECOLÓGIC-
NATURAL

D'UN POETA

de carreteres, urbanitzacions i
renous, on els cotxes i l'asfalt
dominen el paisatge, a on cases
sense estètica ni una, i una nias-
sificació especuladora fa canviar
la nostra imatge, per ventura in-
íantívoles de les nostres munta-
nyes... i això ho tenim ben a la
cara, començant per les nafres
del Puig (de la carretera i de la
pedrera) tan estimat per tots els
poUencuisï, i seguint cap a La
Font, i més envant el Vila, i da-
rrera la Cala Sant Vicenç, del
coll de Sfller... no crec que el
nostre poeta dins la seva espiri-
tualitat pogués escriure ara una
poesia tan tendra i tan preciosa,
davant els paisatges que acab
d'anomenar, davant la natura
que tan sols à te manten verge
pot inspirar unes paraules tan
plenes de sentiment.

FELIP MARCH

• • •

ELS ALTRES POLLENCINS:
IMMIGRACIÓ I
RECONSTRUCCIÓ NACIONAL

Estam vivint uns moments
que es poden qualificar de deci-
sius per a la recuperació de la
nostra perduda identitat de po-
ble: estam començant a conèi-
xer la nostra llengua, començarà
a conèixer U nostra història i
cultura, estam avançant, malgrat
sigui amb una lentitud exaspe-
rant, cap • l'autonomia i l'auto-

govern. Però el camí és difícil
i complexe, ple de perills i d'en-
trebancs.

Es, en aquest sentit, la immi-
grada un perill en el camí de la
nostra reconstrucció nacional T
O per altra part el perill està en
l'actitud discriminatòria, margi-
nad ora i "racista" de molts de
mallorquins? Si m'he decidit a

escriure sobre aquesta complexa
temàtica, no m'ha mogut ni el
desig de dogmatitzar ni el d'atiar
el foc d'una polèmica falsa, ¡nu-
li! i reaccionària, sinó lajndig-
uació davant uns fots i uns es-
crits que cal qualificar de la-
mentables i provocatius, contra-
produents i perillosos.

Si perillós es cl noolerrouxis-
me de partits com el P.S.A.,
també ho es cl nacionalisme ra-
dical partidari del "salt enda-
vant", ja que ambdues postures
amb plantejament« ilo base lògi-
cament diferents i contraposats,
coincideixen de fot amb la con-
cepció "binacional" de comuni-
tats amb forta immigració com
la catalana, la basca o la mallor-
quina, presentant així a la socie-
tat dividida en dos grans grups
per raons de procedència i a la
immigració com un bloc prescin-,
dint de diferències do classe. Pe-
rò encara resulta més pelillosa
l'actitud de determinades perso-
nes que confonen el nacionalis-
me amb la insolidaritat, l'anti-
forastcrismc i la discriminació.

Com es pot entendre sinó
l'actitud de determinades perso-
nes en la festa del Primer de
Maig a causa do la col Jocació de
la bandera d'Andalusia a un cos-
tat de la plaça? Es que no varen
veure que la bandera de PoDença
i la de les quatre barres —junta-
ment amb les de CC.OO. i
d'U.G.T.- presidien l'acte? Es
que no se varen adonar que els
cartells anunciad om de l'acte es-
taven realitzats en la nostra llen-
gua? I aquest fet —que cal valo-
rar molt positivament— em sem-
bla molt important en el camí
de normalització lingüística, so-
bretot quan la majoria delí diri-
gents de les esmentades centrals
sindicals són d'origen canteUano-
parlant.

Com es pot entendre el co-
municat de l'Obra Cultural Ba-
lear en relació als fets del primer
de maig publicat en «1 darrer nú-
mero de "EL GALL"? Com es
pot entendre aquest* actitud

tant insolidària d'una institució
tan solidaria —i valgui la redun-
dància— com la O.C.13. quo,
quan es va fundar a Pollença, va
proclamar entro ois seus objec-
tius un — que jo qualificaria de
paternalista— que diu "mirar do
satisfer els interessos culturals
dels immigrants i ajudar-los a or-
ganitzar les seves activitats"?
Vull pensar —i n'estic plena-
ment convençut— <(ue aquesta
actitud respon a una minoria
dein membres de la O.G.U. de
Pollença «nie confonen a l'enti-
tat amb "ima altra cosa".

Es possible una crònici! més
maiiipululiva i sectària que la dd
corresponsal (?) intcrcomarcal,
el Sr. Angelo? A quins interessos
i dicUts respon dita crònica? Ou
és l'objectivitat informativa i
l'ètica professional?

No estaria do meu recordar a
aquests que discriminen amb
feta i paraules a n'aquests "altres
pollencins" que, els qui lian ve-

nut Mallorca a los Multinacio-
nals, als Tours Operators, a l'es-
peculació i a la destrucció ecolò-
gica no han estat aquestos perso-
nes que lian vengut a Mallorca a
traballar. No! Han ««tat "mallor-
quins" que |H>r doblurs 1 poder
: han oblidnt del neu pobla i de
la s i -v i i geni.

Però, malgrat lot, cl procos
<l "integració d'aqueHtn "nltroH
pollonáns" dius In nostra comu-
nitat é» un fet real; hi ha una vo-
luntat general d'arrolar-so, d'in-
tcgrar-sc din» la aova comunitat.
I els fets així ho demostren quo-
tidianament c» el treball, en les
feston, en I» vida cultural, en la
vida política...; els pobles són
mecanismes naturals d'integra-
ció. Però no podem pousar quo
hom pugui o i i l i i l : » - la seva terra
d'origen, cl seu poble, els seus
costums, la seva bniulera..., ban-
dera que cal veuro com un sím-
bol de solidaritat ami) un pubi«
oprimit, marginal i discriminai,

i no com un aímbol d'onfrcnta-
mont.

Cal entendre, doncs, el pre-
sent i el futur de la reconstruc-
ció dol nostra poblo -recons-
trucció institucional, econòmica
i cultural— com un procés obert
i llarg, com un procés flexible
<(iio «viti discriminacions i pre-
cipitacions, on nls drots do tots
siguin respectats, on tots juguem
el noutro paper sense margina-
cions. Cal -.niu flexibilitat do ca-
mí ul sorvei d'una mallorquinit-
/.ució política, econòmica, social
i cultural irreversible. Si no se té
on compto el sentit do globalitut
i do respecto, el procés de reco-
brament do la nostra ¡dentila!
ile poblo fracassarli. Cal per taut
"na reflexió i mia acció seriosa;
comportaments i actuacions
irresponsables i sectàries poden
tirar per enterra anys de foina
multant responsable.

Pollença 17 de Maig do 1980
Marli X. March i Cerdà

&eay\lyrita.j Joyeiía.j

CA'N CABRER
MIEMBRO FUNDADOR DE LA ASOCIACIÓN

ESPAÑOLA DE GEMOLOGIA
AGENCIAS OFICIALES

OMEGA - TISSOT PERLAS MAJORICA
PORCELANAS LLADRO

Temple, 13 Paseo Saralegui, 80
Telf. 530241 Telf. 531309
POLLENSA PUERTO POLLENSA
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REMEIS: LA SON
MALLORQUÍ f , ? *•">« «̂ ) M«»¡US t« ̂ w«

La raça mallorquina
d'ases, pertany segons la
classificació de Sansón i al
igual que la Catalana i ' la
Úeonesa-Zamorana, el
Equus Asinus Europeus. Es
una raça hipermètrica, la
plàstica general correspon al
tipus de someres de gran al-
çada: 1,30 - 1,50 cm.

El cap en conjunt se mos-
tra més bé pesat i gros; de
front ampla i lleugerament
enclotat, les ascades orbitais
les té una mica tretes i els
ulls molt espresius, el nas el
té ampla amb desproporció,
les orelles amples de baix i
molt grosses, les du dretes.

El coll es molt gruixat, el
pit molt ampla, la coa de
naixement baix, amb molts
de pèls a la punta, la creu i
la grupa es destaquen una
mica, té el costellar« molt
redó i el ventre recollit, les
extremitats son ben forma-

des i aplomades, les anques
són planes.

La capa característica
guarda harmonia amb el ti-
pus celoide, sol ésser fosca o
negre no uniforme (pecenya
0 mal tenyida). Al igual que
els seus parents de la penín-
sula presenta unes degrada-
cions difuminades del color
oscur, passant a gris rata o
platejat. Aquesta degradació
és localitza al nas, redol dels
ulls (ulls de perdiu), aixelles,
ventre i bragués i fins i tot
de vegades devalla per la
part interna de les extremi-
tats anteriors i posteriors.

Així comía raça catalana
ha estat objecte de ciudades i
continuas seleccions, des-
tacant la feina del manescal
Joan Vilarrasa. I es més fins
1 tot està funcionant des de
l'any 1880, el llibre geneolò-
gic de gorans de raça catala-
na. La raça Mallorquina no

PAGESOS I PESCADORS NO
VOLEN EL REFERÈNDUM

La polèmica sobre el
mercat dominical no minva
en cap moment. Ara són els
pescadors i els pagesos els
que expresen el seu parer al
respecte. D'una reunió con-
junta, en la que hi asistiren
membres de l'UPM, Cam-
bra Agrària i Cofradía de
Pescadors decidiren lo se-
güent:

a) Oposar-se a la celebra-

ció d'un referendum o con-
sulta per a decidir el dia de
mercat.

b) Recolçar totalment el
manteniment del-mercat en
diumenge (en que es ven
fruita, verdura i peix a la
Plaça Major).

c) Proposar la celebració
d'un mercat d'animals, ver-
dures, fruites i peix en di-
mecres.

HOMENATGE
A COSTA I LLOBERA

A CIUTAT
Organitzat per la Fun-

dació Rotger-Villalonga,
amb lá col·laboració de

Cercle de Belles Arts, va-
ren tenir lloc unes jorna-

des culturals a l'esmentat
local. Entre els diversos
actes hem de destacar

una interessant conferèn-
cia de Don Bartomeu To-
Torres Gost, gran conei-

xedor de la figura i obra
de l'insigne poeta pollen-
cí. La soprano Maria José
Martorell oferí un recital
acompanyada al piano
pel mestre Llorenç Gal-
més. La proyecció de dia-
positives fou a càrrec de
Don Francesc Aguiló
amb comentaris de Don
Bernat Cifre, veïns de la
nostra vfla.

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

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

BLANDO ESPECIAL PARA RIEGOS POR GOTEO
•IMPERMEABILIZANTES '

o »REFRACTARIOS
•CEMENTOS, PREFABRICADOS
•MANGUERAS Y ASPERSORES

PRECIOS ECONÓMICOS

1

ha estat objecte de cap tipus,
de mida amb vistes a una
selecció.

A la raça Mallorquina no
tan sols l'hi ha perjudicat la
caiguda de les bísties com
animals de feina, sinó que si
ha afegit la importació mas-
siva del nord d'Africa de
moltes de someres anomena-
des argelines i que son de ta-
lla petita, i anaven destina-
des a passejar els turistes
per la platja i estirar carruat-
ges petits, però poc a poc
s'han escapat molt.

La situació actual es més
que crítica, el nombre de
gorans és réduit (4 ó 5 de
fins) i se troban localitzats
a l'est de lillà, és important
també que l'edat d'aquest
animals és molt elevada. De

someres n'hi ha arreu de
l'illa i ja si evidencien en-
creuaments, de totes mane-
res n'hi ha molt poqiíes.

» * *

PER A LA RECUPERACIÓ
DE LES NOSTRES RACES

Ja que volem fer qualque
cosa per evitar que desape-
reixin del tot els animals do-
mèstics de races autòctones
de Mallorca, hem començat
fent un inventari dels ani-
mals que queden. Cercam:
Ases i Cavalls mallorquins,
porcs negres mallorquins,
cans me, vaques mallorqui-
nes, ànecs mallorquins, co-
loms de casta grossa,...

Agrairem rebre informa-
ció al número 501305.

Qui mes qui manco, per
no dir tots, experimentam
la necessitat de dormir. Fins
i tot els més deixondiu han
de dormir un parell d'höre-
tes, i és que el cos ho dema-
na. No queda més remei que
reposar les energies gastades
i deixar que la maquinària
corporal faci la seva .via sen-
se veure-se forçada.

Hem sentit a dir que no
hi ha res més convenient
que tenir el costum d'anar-
se'n a dormir a una hora de-
terminada. S'hauria de triar
per dormitori es quarto
millor i també hem sentit
a dir que la millor orienta-
ció es dormir cap a mitjorn.
El quarto ha d'estar ben
ventil.lat i hi ha d'entrar la
llum del dia. Es millor dor-
mir amb la finestra oberta
però sense estar exposat a
correntios.

GRANS DEFICIÈNCIES
A L'ESCORXADOR
MUNICIPAL

(Recollit de U.H. Antò-
nia Vicenç).- L'actual situa-
ció de l'Escorxador Munici-
pal, es pèssima, segons els
mateixos usuaris que afir-
men que no existeix cambra
frigorífica i que no hi ha un
lloc adequat per a guardar la
carn. L'Ajuntament va creu-

re que arreglaria el proble-
ma posant un poals de re-
collida de fems, per a la
col·locació de fems, malgrat
tot les aigües residuals i fe-
cals continuen vessant al to-
rrent. Els veïnats dels vol-
tans protesten per la mala
olor, sobretot quan el to-
rrent esta sec. •

Un tassó d'aigo abans
d'anar a dormir no pot fer-
mal mai, pero si ha estat ho-
res dins es quarto s'ha de ti-
rar i posar-n'hi de nova. Te-
nint en compte les funcions
digestives, convé durant les
primeres hores dormir da-
munt la part dreta. El coi-
xins massa alts comprimei-
xen massa el cap amb sa pi-
tera, cosa que no resulta
convenient ni p'es cor ni per
la respiració.

Les persones que patei-
xen d'excitació mental en
lloc d'anar a dormir una es-

(De Felanitx Post)

toneta després de dinar els
convé més anar-hi abans.

No cal dir que s'ha de
mantenir es quarto molt
net i que no convé guardar-hi
roba bruta.

- Una malaltia de cada dia
més corrent es la de no poder
dormir, estar desvel.lats do-
nant voltes i voltes fent aju-
dar a què això no passi tant
i sensa entrar en qüestions
íntimes direm que no es
convenient menjar aliments
de difícil digestió abans
d'anar-se'n a dormir. Una
acció principal en tots'-els
mitjans contra el desvetla-
ment el banys calents de
peus. Si vos hi fixau el can-
sament de cap se manifesta
en els peus i principalment
en el ventre o braó de sa ca-
ma. Existeix una gì renasi»
respiratoria per dormir-se o
ajudar a dormir-se, se tracta
de fer respiracions fondes,
de pit i ventre, i treure tot
s'aire fins a deixar es pul-
mons ben buits. Se repe-
teix s'operació unes quantes
vegades. A més se pot ajudar
aquesta gimnasia empe-
nyant-se en veure s'alè. Con-
vé inhalar per nas i exhalar
per la boca i encara és més
eficaç si hom' s'imagina que
l'aire entra pel cap, baixa
per l'espinada i surt pel baix
ventre.

Després d'aquesta recep-
ta no mos quedarà més re-
mei que en tornar-hi donar
consells pels roncos.

EDITORIAL
Les indústries desaparegudes a Pollenpa i el turisme

Els problemes econò-
mics més complexes po-
den arribar a ésser sen-
zills i quasi evidents
quan estan enquadrats en
el lloc adequat i en la re-
lació que els correspon;
tots sabem que l'econo-
mia domina i és la base
del món capitalista on vi-
vim i que aquesta és sem-
pre determinant en el de-
senvolupament de qualse-
vol comunitat.

Fa un parell d'anys que
la vida. econòmica, de Po-
llença es movia en un en-
torn ben diferent del
d'ara, en un món on to-
tes les indústries eran de
tipus artesana! i no n'hi
havia poques; recordem
la fàbrica d'estores, saba-
tes, la ràfia, la de paper
etc... Totes elles amb una
llarga tradició dins Ma-
llorca inclus fora d'ella. I,
què ha passat amb totes
aquestes petites i impor-
tants fonts de riqueses?

Hi pot haver multitud
de causes, però tal vegada
n'hi ha dues que ens pa-
reixen fonamentals:

1.— El naixement
d'una moderna tecnolo-
gia.

2.— El desenvolupa-
ment de la indústria tu-
rística.

La fabricació de noves
màquines, eines i altres
tipus d'instruments, va
motivar que l'artesania
hagués d'adquirir i assi-
milar les noves formes
de' produir, és a dir, obli-
gà a renovar la seva in-
fraestructura. Per altra
part la seva capacitat ad-
quisitiva era cada vegada
menor degut a la compe-
tència que havia generat
l'obertura de l'economia
de l'Estat Espanyol a l'e-
conomia dels països Oc-
cidentals (Any 1959), i el
boom turístic que acon-
segueix la màxima cota
dins aquesta època. Per
tot això abans esmentat,
la indústria artesana! que-
da ferida i lentament va
desapareixent.

El turisme dels anys
30 tenia unes caracterís-
tiques que no es semblen
en res a l'actual. Els viat-
gers antics eran homes i
dones que vivien a cases
llogades, si el temps de
l'estada era llarg, en els
pocs hotels existents, si
eren curtes o eren viat-
gers mariners. Les profes-
sions se poden dir que
eren liberals per la qual
cosa tenien una bona ren-
da en els seus països d'o-
rigen.

Sense manca de visió
econòmica i política ex-
plotaren aquest sector
econòmic en base a les
possibles divises que po-
dien entrar (Anys 50-70).
Els efectes han resultat
totalment contraris als
que es persegu ien .
Aquest fenomen ha gene-
rat la destrucció del pai-
satge, la no planificació
del sòl i l'augment del
número de visitants, ma-
jor quantitat però pitjor
qualitat. El 'control
d'aquest sector no depèn
dels illencs; vàrem deixar
que els Tours Operators
(Canalitzadors del turis-
me avui) comprassin a
baix preu la nostra Terra.

Actualment el 60 °/o
de la producció està en
funció del moviment tu-
rístic i totes les altres
fonts de riquesa < Agri-
cultura, pesca, serveis...
estan directament vincu-
lats a ella. La nostra su-
pervivència econòmica
està supeditada a l'econo-
mia d'alguns països euro-
peus, ja que els viatgers
són majoritàriament t tre-
balladors que vindran si
la seva renda els ho per-
met.

No podem afirmar ta-
xativament (no som espe-
cialistes, ni prou fer-s'hi
amb la matèria) quina ha
estat la causa determi-
nant de que la nostra
economia quedas consi-
derablement minvada. El
que si és cert i evident és
la inexistència d'unes in-
dústries que han deixat
un buit no suplantat per
cap altre més rendable-a
curt i llarg termini. Cal
enumerar, com a mostra,
les nostres indústries que
han passat a la història:

Fabrica de Caixes de
paper.

Fabrica de paper.
Indústria d'asseca-

ment de Figues i Alber-
cocs.

Fàbrica d'Estores i ca-
tifes.

Fàbrica de Ràfia, Sa-
bates.

Embotelladora de Llet
Indústria de Captura

i acondicionament del
peix per distribuir a ni-
vell nacional (Pòsit de
pescadors, fundat per Sa-
ralegui).

No pretenim anticipar
dogmàticament el futur,
únicament volem desco-
brir el nou món mitjan
cant la crítica constructi-
va de l'antic.
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El certamen de pintura, sense novetats
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Ja ha arribat una altra ve-
gada la temporada dels Cer-
tàmens de Pintura, les carre-
res de quadres, per a dir
quin és el millor, pintors de
tot el món que s'entrenen
durant tot l'any per a poder
exhibir les seves obres, per a
fer-les competir i arribar a la
meta el primer. Lluites de
tècniques, imaginació per in-
novar els procediments
constructius J[ estètics, ento-
nacions i exaltacions dels
colors, materials incrustats
per aconseguir un sol objec-
tiu, ésser el primer a les ca-
rreres d'obres artístiques.

Sobre el Certamen Inter-
nacional de Pintura de Po-
llença, he de dir que és un
dels millors de Mallorca i
que ha servit d'inspiració
per altres pobles de lilla,
per altres persones.! acon-
seguí fer competir els ar-
tistes dins ca-seva. Del Cer-
tamen pollencí s'en senten
moltes opinions, la gent del
poble la veuen en diferents
ulls, però sempre estan in-
conformes, en quin és el
guanyador, alguns no en-
tesos en art que inclus com-
paren els gran finalistes amb
el més humil aficionat del
poble, altres un poc més en-
tesos els comparen amb al-
tres obres de la Mostra, però
mai estan tots d'acord amb
els Premis, perquè serà?.
Molt simplement: de qua-
dres, no s'enjpoden fer ca-
rreres. Però es un fet que
s'en fan s'en faran i se n'han
fet, perquè així com les ex-
posicions individuals ajuden
a viure econòmicament als
artistes, els Certàmens aju-
den a investigar a mostrar lo
més nou en tècniques, exi-
geixen en els cervells dels
pintors l'esforç de la su-
peració.

Mirant endarrera en els
premis Pollença, ens adonam

.
compte que no estàvem tan
equivocate els que les classi-
ficaren, al menys en quant
a inversió, ja que els noms
que acompanyen la llarga
llista d'artistes no és depre-
ciable, és més, constitueix
una gran col·lecció d'obres
que més d'un col·leccionista
estimaria, i qualsevol muni-
cipi se sentiria orgullós per
poder mostrar-la dins el seu
museu, nosaltres en canvi
sembla que no les respectem
massa, els que no senten afi-
ció a l'Obra Pictòrica s'obli-
den prest d'aquestes joies, i
els que ens agradaria con-
templaries de tan en tan ens
trobam que l'ajuntament
sembla que els compri per a
ells i no estan exposades al
poble. Per tant, son interes-
sants els certàmens? Són les
bases regents les més apro-
piades? Els Certàmens són
d'interès pel poble, pels ar-
tistes o per unes entitats que
més que col·laboradors fan
el seu negoci? I moltes de
preguntes més se fan i se
poden fer, però les respos-
tes correctes queden per
contestar, tant sols jo puc
donar la meva opinió que
naturalment -no és la de to-
thom. Crec que si són neces-
saris els certàmens, el públic
té l'oportunitat de veure
grans variacions d'obra i va-
lorar l'esforç de superació
dels artistes, i per ells, l'o-
portunitat de mostrar el
seu esforç. En quant a donar
premis ja és mes complicat,
perquè moltes són les vega-
des que les persones que
componen el jurat, o no són
les apropiades o no les inte-
ressa massa complir honra-
dament la seva misió, i el
que no pot ésser, que sem-
pre siguin els mateixos que
portin la veu, cada any i en
cada concurs de l'illa. Ells
tenen una visió personal de

CAP A LA CREACIÓ D'UN
CENTRE D'EDUCACIÓ

ESPECIAL PER
A LA COMARCA D1NCA
L'Altre dia una represen-

tació D'El Gall asistí a una
reunió a Inca en la qual asis-
tiren més de vint baties o
representants D'Ajunta-
ments de tote, la Comarca.
La problemàtica tractada
fou la creació d'un Centre
D'Educació Especial que po-
gués donar cabuda a tots els
nins afectats de la Comarca.
La Convocatòria fou inicial-
ment del Patronat de L'A
grupado Pro-Subnormal de
la Comarca D'Inca, i recol-
çat per a la Conselleria de
Cultura del C.G.L, També
asistirin a la reunió els re-
presentants del Consell del
ministeri d'Educació, els re-
presentants dels Ajunta-
ments afectats i pares
d'alumnes.

Tots els Ajuntaments
acordaren recolçar la pro-
posta de Creació del Centre
Comarcal, sense cap excep-
ció. En representació de Po-

llença asistí el regidor de
Cultura del nostre Ajunta-
ment, el mateix que va dir
a un passat ple que això no
era problema ̂  dels Ajunta-
ments. Ja se té el solar i pa-
reix que les Entitats estan
interessades en solucionar el
problema.

El Conseller del Consell
General Interinsular, Sr.
Conrado ens va manifestar
que ìa primera passa seríala
d'elaborar un cens a tote
els pobles de la comarca, ai-
xí mateix sabem que la ma-
joria de dificultats són en
part burocràtiques, ja que
tant el Ministeri de Treball,
com el D'Educació i el Con-
sell General Interinsular són
organismes que tenen que
veure amb aquest assumpte i
la seva coordinació reíanteix
a l'operació.

TOMEU PAYERAS

"Caída" de Iris Lázaro. Premi Llorenç Cerdà 79.

lo que ha d'esser l'art, i pre-
mien d'acord amb les seves
idees, i les seves idees estan
condicionades per les tècni-
ques i estils dels artistes
amics seus, sí se canviassin
totalment els homes es can-

viarien totalment les ten-
dències.

El concedir com és el cas
de Pollença més d'un premi
fa que alguns particulars o
entitats privades facin la se-
va pinacoteca a baix preu,

coüecionistes d'art o opor-
tunistes d'art, ja que els pre-
mis baixos, o no tendrien
que existir o estar a l'altura
de la cotització mínima de
l'obra seleccionada.

En quant a les obres gua-
nyadores que com abans he
dit des de l'any 1962 que
començà el primer Certa-
men sTian adquirides del
premi Pollença 17 obres des-
tinades al Museu Municipal
d'Art, que juntades amb una
molt ampla coUecció d'o-
bres antigues i modernes
aconseguides per l'Ajunta-
ment fa que aquest Museu
sia de molt d'interès per a
visitar-lo. Però realment no
existeix o al menys no està
obert al públic. Fa prop de
dos anys un grup de perso-
nes estaven interessades amb
organitzar-lo i cuidar-lo, pe-
rò l'Ajuntament els digué
que havia format un patro-
nat pel Museu. On és? Qui
són? no ho sabem, però hem
de recordar que a més de
Pafició de Pollença, també
seria interessant pels visi-
tants, inclus ajudaria a for-
mar un alicient pel tant dis-
cutit turisme d'hivern a més
de crear per al menys un
lloc de treball.

Toni Marquet

INAUGURACIÓ
DE

CA'N MOIXET
Altra volta tomam tenir

le« taules de Ca'n Moixet
ocupant un espai a la plaça,
cosa ben oportuna Ja que l'es-
tiu nos ha caigut damunt. Com
tantes altres vegades, que sigui
un èxit.

TAULA
RODONA

A COLONYA
Dimarts passat es va celebrar

una taula rodona sobre la "Pro-
blemàtica de les Escoles d'In-
fants" al salà d'actes de Co-
lony a amb la col·laboració de la
psicòloga Vicenta Cardona, la
Coordinadora del Patronat de
Guarderies de Ciutat, na Magda-
lena Seguí i el pedagog Mart f
March, actuà com a modera-
dor na Maria Magdalena To-
màs, membre, del grup de mes-
tres organitzador. Els ponents
d'una manera clara i prou
argumentada explicaren les di-
ferències entre les Escoles d'In-
fants i les guarderies, la taula en
termes generals fou un èxit,
prova d'això és que al final mes-
tres i pares decidiren dur a ter-
me una Escola d'Infants a Po-
llença.

Gap a una escola d infants
Qualque cosa més que una guarderia

El concepte de Guarde-
ria, com a lloc on deixar els
nins el temps que la mare
treballa, tendeix a desaparèi-
xer, ja que de cada dia més
creix la consciència de que
els infants de O a 6 anys, és
a dir la primera infància, do-
nades les seves característi-
ques psicològiques, tenen el
dret i la necessitat de tenir
una educació no només a ca-
seva sinó també a fora d'ella

Es per això que pares i
educadors han trobat la so-
lució en las escoles d'infants
de zero a sis anys. Aquets
centres es proposen:

—Vigilar per la salut dels
infants.

—Relacionar el nin amb
el seu entorn.

—Cooperar amb els pares
en l'educació dels seus fills
en la primera infància.

—L'integració de la famí-
lia en el món del treball. I
eviten ésser:

—Centres que aprofiten
per fer negoci la necessitat
de les famílies de deixar-hi
els nins.

—Magatzems ni aparca-
ments d infants.

—Que la gent que hi fa
feina es converteixin en
guardadora i vigilants en
comptes d'educadors.

En base a tot això veim
la necessitat de crear a Po-
llença una escola d'infants
d'aquest tipus.

Un grup integrat per mes-
tres i pares hem començat a
fer passes per aconseguir-la,
estudiant:

La necessitat real del po-
ble, en quant al número

d'infants i a com estan esco-
laritzats.

Els procediments legals
per a dur-la a terme.

Informant-nos amb edu-
cadors que treballen dins
aquets centres educatius.

Fent un petit estudi psi-
co-pedagogie i social de les

.necessitats dels infants d'a-
questes edats.

El problema més greu
que ens trobam és l'econò-
mic, donat que el número
de nins per educador ha
d'ésser réduit, les xifres es
mouen entre el 8 i el 20 se-
gons l'edat, i això que pot
semblar exigerai és el que
recomanen organitzacions
que tracten els problemes
educatius (com la UNES-
CO ) i de fet aquí a Ma-
llorca hi ha molts de centres

que s'hi bassen.
Aquest problema pot és-

ser solucionat de dues ma-
neres:

1.— Pagant els pares,
quotes molt elevades, cosa

que entra en contradicció
amb el dret del nin d'ésser
educat amb les mateixes
condicions de gratuïtat que
a partir dels sis anys.

2.— Amb el recolzament
econòmic de les entitats pú-
bliques: Ajuntament, Con-
sell, Caixes, etc., ja que el
Ministeri d'Educació encara
no se'n fa càrrec.

La segona opció és la que
consideram valida, perquè
encara que no s'aconseguei-
xi la gratuïtat si que alleuge-
ra molt el cost.

Per això demanam públi-
cament en aquestes entitats
que col .laborin amb aques-
te, iniciativa.

Finalment convidam a
tots els interessats a posar-se
a treballar amb nosaltres per
a fer realitat l'escola d in-
fants de Pollença.

Margalida Alemany
Franciscà Cifre

Antònia Salas
Maria Magdalena Tomàs

CARNISSERIA
CHARCUTERÍA

L'HORT NOU
VIA POLLENTIA, 11

COMANDES Tel. 53 03 55

Jerónimo Riusech Bisaflez & Hijos SA.
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PUBLICAS

RosERVEu,9 - poLLENSA (MALLORCA) Telis: 530208 - 530212
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COSTRA

LA NIT DE NADAL
Trebafl que va obtenir el Primer Premi del Con-

curs de Redacció de Nadal, organitzat per "SA NOS-
TRA".

Era un pöblet de muntanya allà on vivia En

Lluís, un nin de 5 anys, fill d'un pagès pobre.

En Lluís estava molt il·lusionat en fer a casa

seva un betlem amb el naixement de Jesús. Cada dia,

demanava a son pare si li compraria figurâtes de pas-

tors, la Verge, Sant Josep i el Nin; i a sa mare, si li

ajudaria a fer el pessebre.

La seva mare, que era molt bona dona i estima-

va molt En Lluís, H va ajudar; i per fi, arribada la Nit

de Nadal. En Lluís va tenir el seu pessebre acabat La

mare i En Lluís estaven molt contents de com havia

quedat

El betlem tenia muntanyes, animals... i damunt

troncs que formaven la cova, un camí cap allà, pas-

tors i, ademes, els Reis d'Orient; i, fins i tot, un pe-

tit riu amb un pastor que estava pescant per al Nin.

A En Lluís li pareixia el millor Betlem del mon!

Estava embadalit devora sa mare quan varen

trucar a la porta, i va ésser el rector del poblet que

anava visitant tots els pessebres com era la costum. I

es va donar compte que en el naixement hi faltava

Sant Josep; i va demanar a En Lluís: "A on és Sant

Josep?".

-"Encara no ha arribat, és a la taverna".

Li respongué molt seriós En Lluís.

El Rector va comprendre tot d'una el problema

d'En Lluí's; i és que el seu pare, encara que era treba-

llador i honrat, tenia la mala costum de passar totes

les hores lliures a la taverna.

En Lluís estava tan acostumat a que son pare

no fos mai a casa seva, ni per Nadal, que creia que

tots els pares feien lo mateix, fins Sant Josep, "el pare

de Jesús".

Bernat Autoneü Caldentey

De 9 anys d'edat, del Col.legi

Nacional Mixte d'E.G.B. "JOAN MAS"

NINS i NINES
DE POLLENÇA:

Vos convidam a participar en el Concurs
de Redacció de la PATRONA i a la FESTA
INFANTIL de repartiment de PREMIS, amb
l'actuació del Conjunt Musical "ELS VALL-
DEMOSSA".

Animeu-vos, nins i nines, i decidiu-vos a
participar-hi.

ESPAI PATROCINAT PER LA

/^ CAIXA DESTALVIS
V DE LES BALEARS

"SA NOSTRA'

ANUNCIAMOS EL FIN DE LOS MALES
DE LA MADERA

otros productos

XYLAMON - FONDO
MATACARCOMAS
CONSOLAN- S

MARTORELL i TORRANDELL
TITO CITTADINI, 8
Teléfono: 530549

POLLENÇA
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PROPERES ACTIVITATS
DE GALERIES BENNASSAR

Les galeries Bennàssar fi-
dels en el seus propòsits des
dels seus inicis que ara ha
fet tres anys, de fomentar i
difondre els coneixements
de les arts plàstiques sense
distinció o de tendències
i estils, ve organitzant expo-
sicions de bons pintors en
el nostre poble, tenint opor-
tunitat de contemplar mos-
tres d'artistes de renombra-
da talla nacional i interna-
cional, col·laborant d'aques-
ta manera que la nostra villa
sigui cada vegada més digna
de la fama que se la coneix
com afició a la pintura.

Posats en contacte amb
el seu director En Toni Dio-
nis, ens informa que aquesta
temporada que comença ini-
ciada en l'exposició de gra-
vats d'en Goya "Los desas-
tres de la guerra" que pròxi-
mament seran exposades a
Ciutat i diversos pobles de
l'illa per la Fundació March
"llàstima que cap entitat
pública s'ha interessat a que
s'exposasen una altra vegada
a Pollença, ja que a més de
la mencionada sèrie també
se mostraran "Los Capri-
chos", "La Tauromaquia" i
"Los Proverbios", oportuni-
tat única que disfrutará Ciu-
tat, Inca, Sóller i Manacor.
De poder contemplar l'obra
completa d'aquest genial ar-
tista.

En aquest moment en La

Galeria té oberla una mostra
del pintor americà resident
des de fa anys a "S'Arracó"
Eugebne Holbrook que fou
premi Pollença l'any 1976.
Pròximament dia 21 de juny
inaugurarà una mostra d'en
Farreras, extraordinari pin-
tor contemporani espanyol
que ha sabut pujar el Colla-
ge en el màxim nivell de per-
fecció i sensibilitat, figurant
obres seves dins el més im-
portants museus del mou. El
dia 12 de juny obrirà expo-
sició d'en Francisco Peina-
do, una de les maximes figu-
res del surrealisme fantàstic
d'Espanya¿ En el mes d'a-
gost i seguint el seu costum
mostrarà les obres de Row-
land Fade pintor anglès resi-
dent a Granada que obten-
gué el premi Pollença el pas-
sat any. I per continuar el
16 d'agost amb una gran ex-
posició de pintures i gravats
d'en Alegi Sassu, tan arrelat
a Pollença i del que per des-
gràcia coneixen solament les
obres per reproducció, sient
un dels artistes més impor-
tans de la Itàlia contempo-
rània, i que segons ens infor-
men la G'aleria Bennàssar
editarà una carpeta de varis
gravats seus amb textos d'en
Baltasar Porcel en rigorosa
exclusiva per Pollença.

Per tant em sembla de
gran interès pels pollencins.

TONI M ARQUET

NOTICIES D'ARTS PLÀSTIQUES

GALERIA D'ART.- Del
24 de maig al 30 de juny ex-
posició de pintures i dibui-
xos de Josep Meneses.

GALERIES BENNÀS-
SAR.— Exposició de Eugeni
Holbrook fins el 20 de juny,
a continuació exposició de
Francisco Faireres.

GALERIES NORAI.-
Exposició de ceràmiques de
Castaido del 14 de juny al 15
de Joliol.

SALA D'EXPOSICIONS
GUILLEM CIFRE DE CO-

LONYA.— Mostre de dibui-
xos del certamen escolar, or-
ganitzat per la Caixa de Co-
lonya.

L'Ajuntament ha fet pú-
blic el nom d'els components
del jurat seleccionador pel
proper Certamen que seran:
D. Cesan Rodriguez-Aquile-
ra, Miguel Pons, Josep Bauzà
Pizà, Rafel Perelló Paradelo,
Josep Maria Forteza Forteza,
Pere Garau Sacrista, Juli Ra-
mis, Aliggi Sassu, Joan Cen-
nàssar Vives, Rowald Fade.

ESPAI SUBVENCIONAT
PER "SALVADOR", "LACRATS,

DAURATS i POLICROMATS"
C/. Philip Newman, 5 Telf. 530768

.'TRn-bmr

TEI: FOLLBtffA

electritza

tertime
REGALOS COMUNIÓN
MAQUINAS ESCRIBIR
PORTÁTILES OLIVETTI

y HERMES

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

BREVE APROXIMACIÓN

A CASTALDO

(Galeries Norai)

Ante una "obra de Lluis
Castaido, una "situación"
de Castaido, uno puede pen-
sai- tres cosas. ¿Me encuen-
tro ante un utensilio, una
cosa útil? ¿Me encuentro
ante una "obra de arte"?, o
¿Me encuentro ante una co-
sa?

Para comprender la obra
de este ceramista mallor-
quín (solleric, mejor dicho),
habría que hacer una sínte-
sis de estos tres presupues-
tos ya que su "obra" com-
bina las características nece-
sarias, a mi juicio, para ho-
mologar las respuestas ele-
mentales ante estas pregun-
tas que yo me planteo co-
mo esenciales. Veamos el
problema con cierto detalle
entrando en los complica-
dos, de por sí, componentes
que darían a pregunta y res-
puesta cierto sentido. "Algo
útil", es cierta cosa que en
la historia de nuestra cir-
cunstancia existencial nos
proporciona ayuda para una
función a realizar. Pero, co-
mo se sabe, éste no es el
concepto oriental de útil.
Útil, en Oriente, significa
instrumento para conseguir,
para "llegar", sea este fin fí-
sico o espiritual. Probable-
mente aquí encontremos la
respuesta al primer proble-
ma que nos planteamos.
Veamos.

La cerámica de Castaido
está asociada con el mar, el
mar Mediterráneo. Esto es
evidente tanto en sus formas
como en sus esmaltes y co-
lores. Una casi pura destila-
ción del mar. ¿Y, qué es el

Mediterráneo? ¿No es, acaso
una síntesis de dos civiliza-
ciones que se contradicen y
complementan al mismo
tiempo? ¿No es, España, la
China de Occidente?. ¿No
es con toda seguridad, este
area del Mediterráneo llama-
do Balearos, junto con Sici-
lià, Malta y dreta, uno de
los puntos más conflictivos
culturalmente do todo oí
ámbito quo comprendo oí
Mare Nostrum?

No os pues extraño que
ante un "cuenco ideal" de
Castaido pensemos en una
sopera metafísica. O, ante
un vaso de Castaido, polise-
mos en una jarra llena do
vino para consumo do los
dioses. Una significación fe-
nicia, griega o más hacia el
Este aún, el Medio Oriento,
el Lejano Oriente, In India,
China, el Japón. No sa trata
de un "cacharro" decorati-
vo: se trata de una "cosa
que se podría" (y sin duda,
se pudo) utilizar en el mena-
je diario cuando no existían
las fábricas, la sociedad de
consumo galopante y de ahí
el interés de este ceramista
por la obra de Ramada y de
Bernard Leach, un orientei
importado aquel y un occi-
dental exportado este que,
trabajando juntos, combi-
nan las dos facetas de Orien-
te y Occidente.

Jerónimo Pablo González
Martín,

Trent University - Canadá

Ciutat de Mallorca
May o, 19 80

LA PINTURA DE MENESES
(Galeries d'Art)

MENESES nos atrae ya de
entrada la atención, con un
procedimiento que le va con
su profunda intuición, suficien-
temente demostrada en todos
sus cuadros, principalmente con
una pincelada espontánea .y di-
recta hecha toda ella energía y .
deseo de comunicar a quien
contemple el cuadro, toda la
emoción y toda la impresión
que el artista recibía por los
colores que él devuelve a la tela
llenos de validez, diáfanos en su
espesor y elocuentes en su os-
tensible manifestación, comple-
mentándose con ardor con los
otros elementos cromáticos que
también son producto de una
impresión momentánea reela-
borada por el pintor, y que tam-
bién merece ser expresada y co-
municada.

La pintura de MENESES, no
es nunca producto de un análisis
separado, sino que hace integrar
los colores y volúmenes que su-
giere en el cuadro, invitado a
ordenarse entre el dibujo y una
perspectiva a la que contribuyen
los propios temas que nos quiere
recordar: de lo que resulta que,

de una parte consigue permitir
intuir al espectador las causas
que han provocado esta comuni-
cación anímica y su emoción de-
lante la luz que todos sus cua-
dros poseen como elemento vi-
vificador, y de otra parte: crea
unas relaciones interdependien-
tes entre color y forma, (pie son
precisamente las que hacen el
veritable mérito de esta pintura
en la que domina este elemento
cromático llevado a unos prodi-
giosos límites de serenidad den-
tro de la rotundidad de las ma-
sas modeladas y en relieve que
ayudan a esta unidad que tiene
y que todo y pensando en el
modelo, lo recuerdan suficiente-
mente: que es donde hay el pano
entre el arte y la mera reproduc-
ción, peligro que, con su senti-
miento estético y buena dispo-
sición evita MENESES, que ade-
más de buen dibujante y cons-
ciente de la distribución sabe
servirse de la difícil técnica de
los colores, porque es un autén-
tico artista.

C. CIIEUS
Crítico de Arte de L'EMPOROA

Figures
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DEL 24 DE MAIG AL 30 DE JUNY DE 1980

VISITES: FEINERS DE 9 A 2 i DE 5 A 9
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UN "RECORD"
DE CÓRRER A PEU

Sempre la història regis-
tre esdeveniments, anècdo-
tes o fets que sobresurten
d'entre les coses normals.
Aquest és el cas al que avui
aUudim.

Un pagès de bona cepa,
Joan Amengua! Ochogavía,
més conegut, popularment,
per En Joan dels Rafais,
fent ús de la seva bona salut
i del seu rítmic batec, ha
demostrat que sap córrer
d'allò millor, perquè ha ba-
tut un nou "record" —una
nova mesura, diríem—, men-

tre no se demostri lo contra-
ri.

I és que, l'altre dia, va
pujar al Puig i davallà em-
prant sols 28 minuts, 18 se-
gons i una dècima de segon,
tot comprès; des de la Plaça
Major de Pollença fins a les
barreres de ferro del Santua-
ri on regne la Verge que
sempre somriu; i des
d'aquell temple, vetust i his-
tòric, altra volta cap avall,
fins just a la Plaça Major.

Bona eixida i bona corre-
guda!

Enhorabona, Joan dels
Rafais! I no t'aturis, que
l'estar aturats fa treure ro-
vell.

No son "Ovnis", és la nova instal·lació elèctrica de Ca'n Escarritxó, captada pel nostre
reporter Pep Bordoy.

PROCESSO DEL CORPUS
El dia 5, com cada any se va celebrar amb tota la solemnitat que pertoca la Fes-

ta del Corpus. Tots els assistents, el poble, pogueren admirar l'hermosa Custòdia Ma-
jor, magna obra realitzada per l'Orfebre Ferrer i que porta el seu centenari amb es-
plendor. La processó oberta per Sant Joan Pelós i les Àguiles donen i donaran sempre
la imatge tradicional que tots els pollencins estimen i tenen devoció.

CLASSES D'IDIOMES
¡ COIMTABILITAT

MELCHOR BOSCH SALAS
PROFESSOR MERCANTIL

Cecilio Mételo, 101 Telf. 530531
POLLENÇA MALLORCA

VENC COTXE
850, quatre portes,

PM-0027-B
Informació

BAR L;ALBORADA
c/. Colón, n.° 1

FUTBOL

DARRER PARTIT
DE LA TEMPORADA

DEL POLLENÇA
POLLENÇA, 4
CA'N PICAFORT, 3

Alineacions:
Pollença: Lucio, Maria-

no, Bosch, Pareja, Roig, Mi-
chel, Fuster, Alfredo, Pe-
drin, Moll i Cladera.

Ca'n Picafort: Cladera,
Moranta, Sastre I, Petro,
Fernández (Kempes), Sastre
II, P. Serra i Torrens. -

Darrer partìt de la tem-
porada en que s'enfrontaren
el Ca'n Picafort, campió des
de fa un grapat de jornades i
el Pollença C.F., que gua-
nyant en aquest partit enca-
ra tenia esperances de pujar,
malgrat depengués d'altres
resultats. Però á més
d'aquesta circumstància el
partit tenia l'alicient de la
rivalitat i l'afany del Pollen-
ça en deixar ben sentat la
injustícia del resultat de la
primera ronda, en que pus
mai degué sortir derrotat de
Ca'n Picafort. El Pollença
en sortir e} campió, va tenir
l'esportiu gest de fer-li el
"pasillo".

Gols: Minut 3: Centre
xut de Pareja a mitja altura
amb errada coüectiva de la
defensa visitant, després de

botar davant Bauçà, entra
sorprenent a uns i altres,
1-0.

—Minut 8: Bona combi-
nació Pedrín-Fuster. Tir
d'aquest de dins l'àrea, re-
fusa Bauçà i Cladera opor-
tú remata a la xerxa, 2-0.

—Minut 29: Pilota bom-
bejada a la frontal de l'àrea
amb intel·ligent passe de cap
de Torrens a Petro que em-
palma a la porteria, 2-1.

-Minut 60: Avançada
d'Alfredo des del centre del
camp que culmina amb un
terrorífic tir a un pam d'en-
terra. Se tira bé en Bauçà,
però la pilota es enviada a
la porteria, per el sempre
oportú Cladera. 3-1.

. —Minut 65; falta que
llança Sastre I, fort i ras i
que fa inútil l'estirada de
Lucio, 3-2,

—Minut 80, passe- de Moll
a Fuster que totsol davant
en Bauçà, l'entrà per alt,
4-2.

Merescut triomf del Po-
llença F.C. que va anar per
davant sempre en el marca-
dor, demostrant un esperit
de lluita admirable.

LAUREANO SEGUI

RESUM DE LA TEMPORADA
Una altra temporada que

acaba i el C.F. Pollença no
ha aconseguit pujar de cate-
goria encara que aquest no
fos l'objectiu principal al
començar la temporada. Pe-
rò a mida que els partits
anaven passant es va entre-
veure la possibilitat de pujar
de categoria. Aquest no es
va aconseguir, no per falta
de qualitat, ja que creim que
el Pollença ha practicat el
millor futbol del seu grup,
ni per negligència de la seva
directiva doncs ha estat la
millor dels darrers anys.
Creim que el motiu d'haver
quedat a dos punts del ob-
jectiu són deguts a molts de
factors que hi ha en el fut-
bol, com son la mala sort,
irregularitat i alguna desa-
fortunada intervenció arbi-
tral.

En el nostre parer l'irre-
gularitat en tres partits fà-
cils "a priori" han esbucat
les aspiracions del Pollença.
Els partits contra el Arenas
Llubí i Sant Jordi son sis
punts que mai haviem de
perdre, ja que aquests
equips han, quedat-a,la coa

de la classificació i no per
casualitat sinó perquè entre
el Pollença i ells hi ha un
avenç en tots els aspectes
futbolístics.

El partit contra el CADE
Peguera va ésser també fo-
namental i creim que la ma-
la sort va influir molt. Els
partits de Llucmajor, Espor-
les i Ca'n Picafort es poden
atribuir a les desafortunades
intervencions dels arbits.
Creim que amb aquests
punts el Pollença estaria a
dalt de la classificació però a
vegades en el futbol passen
coses que tiren per terra els
mèrits dels equips.

Per fonamentar més lo
dit, encara que l'estadística
servesqui per poca cosa, hi
ha que dir que el Pollença
ha marcat 88 gols, més que
el campeón i que ha estat
l'únic equip que li ha fet
quatre gols i que a més ha
guanyat a tots el del seu
grup. En resum, hi ha que
parlar d'una temporada po-
sitiva del Pollença idò amb
11 positius normalment es
puja de categoria.

LAUREANO SEGUI-

galerías Vicens
L'ARTESANIA DE ROBES DE LLENGÜES

DE POLLENÇA AMB PRESTIGI INTERNACIONAL
CONFECCIÓ, ANTICS I OBRES D'ART

GRAN VARIEDAD DE PLANTAS

e/aa/i c/ardine

GABRIEL MARTI VENSALA

PLANTACIÓN Y CONSERVACIÓN
DE JARDINES

Albucasim, 3 VIVEROS: Carretera de Lluc km. 1,100
PO L LE NSA - Mallorca Tel. 531885

L'ESPERÓ

Ho.sent molt: voldria
pegar una bona esperone-
jada sobre la declaració
d'hisenda, però n'estic
tant embullat amb tants
d'anuncis de veu melosa
per la tele-vici-ó, i des-
prés de tantes butxaques
cop-piues que rosseguen-
sos pelleringos quan sur-
ten d'am o quinar, que lo
que me diu l'ull dret no
és el mateix que me bori-
neja l'esquerra, i per res
voldria pixar fora de
test... De totes maneres si
anau a declarar i est au
suscrits a "El Gall" no
oblideu dir-ho: segura-
ment vos deduiran qual-
que cosa!

* * *

Després de posar-me
les ulleres i empasolar-me
una bona ració de diccio-
nari Espanyol-anglès, vaig
saber que per La Patrona
se vol fer una Correguda
de Mini-karting (cotxets)
pels carrers de la vila. í
remilllamps!: jo que ja
m'havia embatumat les
escates de les meves ca-
mes confiant en poder
lluir-les en qualque cross
popular com l'any passat
o en qualque carrera de
biciclistes... i és que to-
thom té cames i bicicle-
tes, però no en conec cap
que sigui amo d'un
d'aquests escarabatots
amb rodes i no seré jo
que el compri, que la
venzina i la meva butxaca
no són molt amigues. Lo
que si procuraré tenir a
ma quan se produesqui
l'esmentat esdeveniment
seran uns bons taps per
les orelles, una mascareta
antipolució i una vorera
ben acuiraçada, no sigui
cosa que qualque xofer li
pegui per fer servir les pa-
rets per peralta.

* * *

L'altra dia vaig anar a
fer una pasturadeta per
l'estimat Moll, a veure ai
ja havia comparegut molt
d'aviram estranger, mem
si ni havia qualquna que
me fes l'ullet. I amb això,
ja abans d'arribar me sor-
tí a camí una gallineta
de les Escandinàvies que
col.locant la coa en una
actitud poc. decorosa me
pegà un seguit de blaues
ullades dirigides on no
dic que me deixaren els
calçons" més petits mai.
Aleshores me disposava a
estirar el coll per a fer un
dels meus kik-kiri-kits
quan un mal sotrac me va
deixar tant llarg com som
al mig de la carretera. A
un milió de calàndries
pujaren les despeses per
adobar-me els esperons,
el bec i les plomes!

* * *

Mem, amos de la vila,
si d'una vegada per totes
restituiu aquelles mosse-
gades que féreu a la ca-
rretera un poc abans
d'arribar al Moll, que no
guanyam per esglais.




