
QUATRE JOVES FUGEN
DE CA SEVA

Les germanes, R.A.L. i
MC.A.L, de 17 i 16 anys
respectivament, abandona-
ren fa uns dies el seu domi-
cili. Es varen fugar de ca se-
va, amb dos al·lots, un ano-

menat Àngel, de 24 anys,
casat, i l'altre. Francese, de
20 anys. El pare, Josep Al-
varez, va manifestar que és
possible que les seves filles
se'n duguessin de ca seva

roba, unes 64.000 pts. i al-
tres objectes de valor.

Fins ara, i malgrat totes
les gestions, no s'han ten-
gut notícies seves.

EXPOSICIÓ COL-LECTIVA
PRO "EL GALL"

Com l'any passat, en-
guany El Gall organitza una
exposició col·lectiva de Pin-

PP^RTOnir POT T FNCT tura' Gravats ' «cultura perL·Kiuuit, ruL·L·t.iN L,J aquestes feste$de Nadal que

tendra lloc a la sala d'expo-

sicions de Colonya. Supo-
sam que serà una exposició
important a la qual hi par-
ticiparan els artistes locals,
a més d'altres forans que ens
envien la seva obra. El bene-

fici que reporti aquesta mos-
tra està destinat a ajudar a

que aquest periòdic pugui
continuar endavant en la se-

va tasca d'informació.
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ELS COSSIERS:
una tradició a recuperar
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Ha sortit el darrer número de la revista

llubinera, "El Pu-put"

EL PU-PUT HA MORT:
VISCA EL PU-PUT!

L'OBRA CULTURAL BALEAR

VOS DESITJA

QUE L'ANY

QUE VENO

SIGUI TAN DOLENT COM

VOLEN FER-NOS SUPOSAR

ESTIMAT PU-PUT
Un poc enfora del teu

redol ens arriba el teu da-
rrer gemec, el teu cant trist
de la despedida, de la mort.
Has cantat clar, en defensa
de la nostra llengua, de la
nostra cultura i del seu po-
ble: Llubí. Comprenem la
incomprensió que vos en-
volta, les dificultats econò-
miques, els comentaris de
taverna, i ho comprenem
perquè no son externs per
aquest "Gall" que encara
piula.

Jo també m'he coma-
nat l'abrig de fusta, no si-

gui cosa que aquest hivern
hem duguin a veure els gar-
baions. Per noltros el Pu-
put és un brot de verdesca,
dins el rostoi de la comuni-
cació estandaritzada, és una
de tantes petites flames que
intenten escalfar aquesta
olla nostra que no arriba
mai a bullir. Llubí, poble de
bons foners, veu caure als
seus peus aquest Pu-put. De
Pollença t'envii una forta
cantada, fresca i matinera,
un salut. Si algun dia a Llu-
bí hi torna haver-hi un ani-
malot d'aquests que canten
les veritats. Deu faci que

neixi amb esperons.

"El Pu-put ha mort. La
revista d'excepció que, da-
vant Déu i davant la Histò-
ria, assumi l'immensa res-
ponsabilitat del més exigent
i sacrificat servei a Llubí, ha
entregat la seva vida crema-

da dia a doa, hora a hora, en
el compliment d'una misió
trascendental. "Així diu el
réquiem de despedida del
darrer número d'aquesta re-
vista llubinera, i nosaltres, el
nostro Gali, lamenta aquest
buit que s'obri a la premsa
Forana.

Després de quatre anys
tornen els Dariant

(Pág. 6)

CONSTITUÏDA LA JUNTA
DIRECTIVA DE L'ESCOLA

D'INFANTS
(Pág. 3)

FOTO
COMENTADA

Aquesta és l'entrada
del servei de Pollença.
L'altra, l'entrada bona
que diuen, la dels se-
nyors, és per la banda
del Monument. Per on és
que normalment entra
vostè?
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NOTA
Pal bon f u nei :> M

meni ¿v la secció, ui
que les cartef no t-r--
guln més d'un foll ü'ex-
tensió. A i x í ta.noè i:
condició indiipf liVile
per i U seva -; • illca-
cló, que venguin flr-ia-
des. amb no TI I núm.
dal DNI. A ser pos-
sible convendría ••asar
un tCtni a la c.-rt-.

COMUNICAT DE CC.OO.
Dia 13 de setembre de

1980, la Unió local de Co-
missions Obreres de Pollen-
ça presenta una instància a
l'ajuntament de Pollença i
que deia lo següent:

"En vista de que l'any
qui ve les festes de Sant An-
toni i La Patrona cauen en
dissabte i en diumenge res-
pectivament, i essent l'ajun-
tament, a petició de la Dele-
gació de Treball, el qui ha
de decidir les festes abona-
bles no recuperables, d'a-
cord amb l'article 37-2 de
E.T.

Davant això, la Unió Lo-
cal proposa el que segueix:
Que l'ajuntament decidesqui
quines han d'ésser les dues
festes abonables i no recupe-
rables que s'han d'incloure
en el calendari laboral de

«

1981, tenint en compte lo
exposat més amunt".

A conseqüència d'aquest
escrit, la Comissió Perma-
nent de l'Ajuntament per
acord de l-X-80, ens remet
lo següent:

"Se posa en coneixement
la necessitat de que l'ajunta-
ment soüiciti i comuniqui a
la delegació de Treball les
festes de caràcter abonable
no recuperable, i de caràcter
local, a incloure en el Calen-
dari Laboral de 1981. Els
reunits en vista de que per
l'any que ve la festa de la
Patrona cau en diumenge,
acordaren per unanimitat
sol.li citar les festivitats de
Sant Antoni, dia 17 de Ge-
ner, i la Segona Festa de
Pasco, dia 20 d'abril.

ËSTRAPAJOSA'
PILAR FRANCO

Estrapajosa, no porque
pronuncie mal sus palabras
sino como las pronuncia, di-
ciendo falsedades (declara-

ciones a Ultima Hora,
29-10-80). No es de extra-
ñar a su edad, como bien lo
creo que al parecer, no con-

cuerda y lo más probable es
que esta buena señora em-
pieza a delirar.

Todo esto significa para
Vd. que interpreta las cosas
a su modo, aunque sean de
muy mal agüero. Como sim-
plemente en todos sus escri-
tos, alabando a su familia,
con todo lo más merecido
en conciencia para Vd.: ha-
bla del altruismo con todos
sus afectos, sin discriminar
los hechos* de los valores.

Considero que su buen
hermano Ramón para mu-
cha gente, fue un gran oo-
hemio-lechuza ave nocturna
que se deja oir, sin que lo
veas.

Como se atreve a hablar
de masones, sin que su her-
mano, nada tenia que ver
con los de Mallorca, y ade-
más muy pocos había en es-
ta isla, es más había uno en
el Puerto de Pollensa que re-
sidía con su familia con
Juan Clein, que tuvo duran-
te el movimiento salvador, a
su hermano Rosendo de
Juez para los muchos prisio-
neros que había en ia Isla,
fue el único que le dejaron
salir para Norteamérica por
miedo a que no lo fusilaran
"--por el pueblo decían que
el Sr. don Juan Clein era
masón"-.

Como puede Vd. Señora
hablar del altruismo con su
hermano Ramón, ni de los
masones, ni de los Rojos, te-
niéndoles un miedo atroz,
por todas partes parecía que
tenían que acorralarlo, con
un temor acobardado. Ra-
món.

En el pabellón de oficia-
les del Puerto de Pollensa
supe que había una mujer

que trabajaba allí y que se
llamaba Margarita (Moixa de
apodo), por lo cual pregun-
tó quién era y cuando le di-
jeron de la buena mujer que
tenía tres hermanos marine-
ros encarcelados por ser Re-
publicanos, la hice despedir
fulminantemente: figúrense
aquella pobre mujer, que
ella sola por no tener más
familia, trabajaba para man-
tener y ayudar a sus herma-
nos, persiguiéndola para que
no le diesen trabajo, ya que
creo- los había en Formente-
ra, donde se moría uno ca-
da día de hambre y de mar-
tirio —el enterrador aún vi-
ve—.

En Formentera sólo se
salvaron los de la Isla que
podían mantenerlos su fami-
lia, cuyos hermanos marine-
ros estuvieron en el Mitin
comunista que hizo Ramón
en la plaza de toros de Po-
llensa.

Muchos hechos quedan
aún para escribirlos, de las
barbaridades de su hermano,
del Conde Rossi y del Jalifa
de Marruecos, como se em-
borrachaba siempre, era ca-
paz de disparar su pistola
para espantar a la gente,
como sucedió una vez que
disparó en un abrevadero a
una muía enganchada en el
carro y con dos personas
dentro, se espantó el animal,
que se puso a correr a toda
velocidad, hasta que volcó,
sin que por fortuna no tu-
vieran que lamentar desgra-
cias.

Cuando estaba borracho
en el Club de Pollensa, de-
cía mataré a todos los Rojos
si es posible para obtener
Ceuta y Melilla, promesa del

General Franco para que los
moros lucharan contra Espa-
ña y ahora ha resultado que
lo de Ceuta y Melilla fue
una falsedad. Sólo les entre-
gó el Polisario, cosa que no
era suya, como lo demues-
tran con el conflicto entre
.ambos.

Revela Vd. Sra. Pilar
Franco, que su hermano, no
tuvo accidente, sino que lo
mataron los masones. Como
es posible que su amigo de

Ramón el mecánico Icicio
Gómez, vaticinó, diciéndole
un día antes, de que su apa-
rato cualquier día les daría
algún disgusto, debido a que
cuando salían para hacer al-
gún servicio, los motores no
le correspondían tal como
lo hubiera deseado el mecá-
nico. Siendo así que al día
siguiente, tuviera el acciden-
te y murieron ¡que en paz
descansen!

TIRANETA

ACLARACIÓ A UNA
DISCUSIO DE CACA

Companys d'el Gall vos
agrairia la publicació d'a-
questa carta.

Damunt una discusió que
hi va haver en el Bar de Ca'n
Berenguer acusant-me de
que jo caçava els tords amb
casette, aparell que està pro-
hibit, teñe que dir que això
es tot i absolutament falç i
sense fonament i estic dis-
post a demostrar-ho quan
vulguin: Jo sempre caç al
mateix lloc: kilometre 14,
odómetro 3 de la carretera
de Lluc, allà me trobaran en
temporada de caça, i ademes
jo no en tene de casette.

S'ha dit també que jo
com a caçador atempt con-
tra la natura, damund
aquest punt només vull dir
que l'home per instint natu-
ral és caçador i sempre ho
ha estat; ara bé que això
avui s'ha convertit amb un
perill per l'ecologia, degut
als aparells cada vegada més

enginyosos per caçar, pot
esser i per això els organis-
mes competents dicten unes
normes al respecte, per pro-
tegir les espècies, per això hi
ha un temps de veda durant
el qual no es pot caçar, jo
som el primer en procurar
respectar aquestes normes.

En tot cas per discutir so-
bre atemptats a la natura
s'hauria de començar per
parlar dels vedats privats allà
a on deu o dotze senyors
que ningú controla maten
animals fins que en tenen
ganes, per exemple se diu
que a un d'ells s'han mort
en un dia vuit-cents conills.

I jo deman, com així' uns
tant i els altres tant poc? I
encara hem d'aguantar criti-
ques desconsiderades sense
que mai ens oferesquin so-
lucions satisfactòries.

Esper haver aclarit
aquests punts embuiats, re-
beu un cordial salut d'en:

JAUME "TERRASETA"
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REIVINDICACIÓ D'UNA PALLISSA
Estimat Gall:
Una petita rectificació.

El Gall va parlar de la pallis-
sa pegada pel "director" del
Karting a n'en Joan LLO-
DRA. El qui va rebre els

cops no era el meu fill sinó
jo mateix, Miquel LLODRA
Efectivament, aquest "di-
rector" es curt de gambals
ja que te la costum de voler
resoldre els problemes amb

els punys. Esperem que
aquesta vegada la Justícia
el curi per a sempre d'a-
questa mania.

M. LLODRA

L'ESCOLA D'INFANTS

EL ROSSINYOL
NOMBRA JUNTA DIRECTIVA

(Redacció).— El passat
dia 27 de novembre va tenir
lloc una junta general, a la
que foren convocats tots els
socis de l'entitat. Es va ele-
gir la Junta Directiva, ja que
la qui hi havia fins ara, era
provisional. Els càrrecs són
els següents:

President: Magdalena
Cerdà

Secretari: Toni Font
Orell

Tresorer: Joana Cap-
llonch

Vocals: Magdalena Torni-
la, Margarida Llompart Cer-
dà, Jeroni Llobera March,
Antònia Capllonch, Llusia
Cerdà Seguí, Joana Vicenç,
Francesca Cifre.

A la mateixa reunió, fo-
ren tractats els problemes
pedagògics i econòmics de
l'entitat. Tots els presents,
informats de les dificultats
econòmiques per les que
atravessa el centre, decidiren
col·laborar activament cap a

un recolzament moral i eco-
nòmic per part del poble i
de les entitats pollencines.

La nova junta directiva
vol expresar el seu agrai'-
ment a totes aquelles perso-
nes que han col·laborat i
col·laboren en el seu mante-
niment i continuïtat. Es per
això que ho agraeixen públi-
cament a tots els seus socis
i socis protectors, dels quals
ens han enviat una relació,
també volem donar les grà-
cies als que han col·laborat
en el montatge del local.

Joan Orejuela Llamas
Sebastià Bordoy Serra
Emili Emazabel
Antoni Font Orell
Jeroni Cànaves Crespí
Rafael Mercer Bibiloni
Carmen Poley
Llúcia Cerdà Seguí
Joana Capllonch Cànaves
Margarida Llompart Cer-

dà
Santiago F. Bo Company
Jeroni Llobera March
Sebastià Rebassa Pasqual

Ma. Magdalena Cerdà
Cerdà

Ma. del Carmen Morillo
Isabel Morillo
Salud Gutiérrez
Martí Ochogavía
Antònia Capllonch
Pere Josep Cànaves
Joan Cebrian Manzanares
Martí Vilanova
Lluís A. García
Joana Aina Cerdà
Antoni Cànaves
Jesús López
Alberto Portugheis
Tomeu Paveras Cifre
Margarida Tomás
Bernat Amengual
Francesc Capllonch
Joan Llobera
Francesca Alemany
Antònia Ordinas
Biel Cifre
Ma. Rosario Galindo
Tofol Borràs
Margarida Alemany
Ma. Magdalena Tomàs
Francesca Cifre
Antonia Salas

Joan Tomàs Vila
Magdalena Cànaves
Jaume Llobera Bibiloni
Jaume Cerdà Cifre
Catarina Cifre Vila
VAYPA
Jaume Sastre Reines
Antony David Bampton
Maria Cifre Cànaves
Agrupació Comunista de

Pollença
Unió Local de CC.OO.
Javier Uria San José
Antoni Mercer Batle
Magdalena Tornila Caba-

nellas
Bartomeu Seguí Vices
Joan Forteza Bennassar
Joan Martorell Campo-

mar
Jaume Amengual Llom-

part
Martí Bosch Puig
Antonia Reig Cifre
Joana Ana Vicens Cerdà
Martí Xavier March Cer-

dà
Martí March Vives
Angel Fuster

HA SORTIT

LA REVISTA

"CALA MURTA
(De nostra redacció).—

Coincidint amb l'Aniversari
de la Mort do Costa i Llobe-
ra, i la Celebració de l'Ho-
menatge i Diada de Formen-
tor, ha sortit a la llum la re-
vista "Cala Murta", editada
per la Fundació Rotger-Vi-
llalonga, amb la intenció de

j»

difondre la vida i l'obra de
l'il.lustre poeta pollencí Mn.
Costa i Llobera. La revista,
d'una presentació excel·lent
du col·laboracions, entre
d'altres, de Bartomeu To-
rres Gost, Bernat Cifre, Mi-
quel Bota, Gregori Mir,
Francesc Bonnin, etc...

INTERESSANTS
CONFERENCIES EN EL
PLA DE DINAMITZACIO
DE "LA CAIXA'5»

Fins el moment de tancar l'edició han estat varies les
conferencies i cursets que han tingut lloc a la Casa de Cul-
tura de dita entitat. La qualitat dels conferenciants i l'in-
terés que al manco semblava que "a priori" havia de desper-
tar en el públic no varen tenir correlació amb la quantitat
de públic assistent. Hem de destacar que moltes de les en-
titats pollencines que havien proposat la celebració d'a-
aquestes carrades brillaren per la seva ausencia.

LA INCOHERÈNCIA
MUNICIPAL

Si la memòria no em fa-
lla, el 27 de juliol de 1980
l'UCD de Pollença distribuí
unes fulles a on s'intentava
donar una resposta a les crí-
tiques rebudes sobre la seva
negativa a normalitzar el ca-
talà a l'Ajuntament. En dei-
xaren unes quantes al meu
domicili, cosa que aprofit
per agrair l'amabilitat que
tengueren. Aprofit també
per a demanar disculpes si
alguna vegada duit pel desitg
de defensar la nostra llengua
he arribat a consideracions
massa personals d'alguns
membres del nostre consis-
tori.

I anant a lo que anava,

manera l'UCD vol que, per
davant de tot, pugui resplan-
dir la veritat"...

Diven que no estan en
contra de la normalització;
normalització vol dir: l'ús
constant i exclusiu de la
nostra llengua en totes les
activitats públiques i priva-
des de la nostra nació. La
foto està prese quatre mesos
després de l'acord del con-
sistori; si el Sr. batle es con-
sidera funcionari de l'Ajun-
tament, també deu estar
obligat a complir els acords
i per tant a fer aquest es-
forç. Quan parlen de caràc-
ter "autònom", o bé no sa-
ben lo que vol dir aquesta

,„EHTÖ WHiOPUCÖRRBPOHDeiE M K
H CONOCIMIENTO PE TODOS IOS H020S »DOS ÍH C

feto m\mm mi mnm
rOfniKE DE 1%2,A« MESES IHtW8Wt,lK <

DE mi p«"TO
BHWUiFtcìo KJTOMIAR u mm

''-'•• *W

. follerà, 15 (jeOdubeìie mö

vui recordar algunes de les
afirmacions que foren im-
preses a l'esmentada circular
ja que crec que son molt in-
teressants. "L'UCD no està
en contra de la normalitza-
ció de la llengua catalana"...
"ja que l'Ajuntament en el
ple del dia 26 de juny, va
aprovar per majoria recoma-
nar un esforç als funcionaris
en el coneixement del cata-
là"... "L'UCD vol expressar
una vegada més, el seu ca-
ràcter autònom (?) i la seva
estima, per tot allò que sia
part de la nostra cultura, co-
mençant per la llengua" per
' acabar diguent... "D'aquesta

paraula o per ventura és un
error d'imprempta.

El moviment es demos-
tra caminant; el català no es
normalitza escriguent en
castellà. Ni tan sols el nom
de Pollença està correcta-
ment escrit; i això que va
ésser aprovat en un ple que
el nom oficial seria amb
"ç".., "L'UCD vol expresar
la seva estima per tot allò
que sia part de la nostra cul-
tura, començant per la nos-
tra llengua"... hi ha "cari-
ños" que maten.

TOMEU PAYERAS
CIFRE

CLASSES D'IDIOMES i CONTABILITA!

MELCHOR BOSCH SALAS
PROFESSOR MERCANTIL

Cecilio Mételo, 101
POLLENÇA -

- Telf. 530531
M A L L O R C A

¿SíeSo'tyetta.j oueita.j

CA'N CABRER
MIEMBRO FUNDADOR DE LA ASOCIACIÓN

ESPAÑOLA DE GEMOLOGIA
AGENCIAS OFICIALES

OMEGA - TISSOT PERLAS MAJORICA
PORCELANAS LLADRÓ

Temple, 13 Paseo Saralegui, 80
Telf. 530241 Telf. 531309
POLLENSA PUERTO POLLENSA

BAUER
CIIMECAMERES per a filmar

sense problemes

MICER
Els seus millors preus

C/ alcudia, 14 - Telf. 530346 Pollanca - Mallorca
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CARNiSSERiA
CHARCUTERÍA

L'HORT NOU
VIA POLLENTIA, 11

COMANDES Tel. 53 03 55

TEL: 530049 POLLENÇA

Construccions

TORRES DÍAZ
c/. Cecilio Mételo, 118

ELS JUBILATS DE POLLENÇA
SE SENTEN MARGINATS

La Agrupació Socialista de Pollença va presentar fa
prop d'un any una moció a una sesió plenària que fou apro-
vada per unanimitat per demanar una casa pels jubilats, que
ja tenien uns estatuts i una junta. Però els jubilats que se pe-
setgen pels carrers i La Plaça per prende el sol se queixen de
que no veuen res efectiu per ara.

Segons pareix el rumor de que contaven amb dos lo-
cas dependents de l'Ajuntament i ubicats en el local de St.
Domingo. L'extenció no arribava als 200 m2. però de mo-
ment hagués estat un pas efectiu, en canvi ara no conten
amb res, l'assumpte està en un punt mort.

ANTÒNIA VICENS

ENTREVISTA A LA DIRECTORA DEL

"GUILLEM CIFRE DE COLONY A'»

Joana Nicolau Bover, fra-
dina, neix a Ciutat de Mallor-
ca. Dialogam sobre el seu cà-
rrec, i sobre les ventatgei d'a-
quest Institut de Batxillerat de
Pollença.

—Joana, quins problemes has
trobat en aquest curs?

—Doncs, de principi, ens fal-
tava un professor, però el pro-
blema as va solucionar ràpida-
ment.

-Quants alumnes s'han ma-
triculat?

-Uns 229.
-A quant puja la matricula

aquest any?
—A 500 pessetes, i els do-

blers d'aquestes matricules s'en-
vien a Madrid, i ens els tornen,
per tal de que funcioni millor, i

por les despeses no es paga res
més.

—Sobre els solars adquirits
per el nou Institut, sembla ésser,
que hi han esperances que sigui
per el 1983, es pugui comen-
çar en aquest nou col.legi.

Doncs si, ja que les actuals
instalacions s'han fet antigues,
però tenim el mobiliari nou.
L'Ajuntament ha previst que no
es tinguin que desambutxacar
més doblers. Ho ha deixat tot
molt net, i de moment no po-
den acceptar a ningú més per
falta d'espai. Mi trobo molt a
gust, i contenta d'ésser direc-
tora. Som uns 17 professors i
sols tres de la Península. Tenim
els estatuts aprovats, i l'Associa-
ció de Pares marxa bé.

—El futur Institut de quants
alumnes serè, i quines comar-
ques abarcará?

-Serà per a la comarca de
Sa Pobla i Alcúdia. Tindrà una

cabuda de 500 alumnes.
Moltes gràcies i que tot va-

gui tan bé com ara.

ANTÒNIA VICENÇ

és una promoció de la caixa d estalvis
de pollenpa "colonya"

CONFERENCIA DE
D. FRANCESC SERRA

DE GAYETA
Baix el patrocini i l'organització de la Conselleria d'Educació i Cultura del

Consell General Interinsular, i amb motiu de la œrnrnemoraao del Centenari de la
Fundació de l'Escola Mercantil, l'historiador poOencí Francesc Serra de Gayeta i
Asprer va dictar una conferència que duia per títol: "ALEXANDRE ROSSELLÓ
I LA INSTITUCIÓ D'ENSENYANÇA DE POLLENÇA". A l'exposició del tema,
seguit amb gran interès per nombrós públic i representació de les forces polítiques
del municipi, el conferenciant va manifestar la comunió d'idees existent entre N'Ale-
xandre Rosselló i En Cifre de Colonya.

L'acte va ésser presentat per D. Joan Franch Serra, president de 11J.C.O. a
Pollença, en nom i representació del Conseller de Cultura del Consell General.

AJUDA A LA GUARDERIA
"EL ROSSINYOL"

Per acord del Consell d'Administració de la CAIXA D'ESTALVIS DE PO-
LLENÇÀ, i considerant que institucions d'aquest tipo, compleixen una missió de
caire social que repercuteix amb benefici de tot el poble, va acordar fer-se càrrec de
1 Import de diferentes factures de menatge i material didàctic.

SOPAR DE GERMANOR DELS

ANTICS CONSELLERS

DE COLONYA
A fi i efecte de donar les gràcies, d'una manera publique a tots eb antics

Consellers que amb la tasca desenrotllada han fet possible aquest primer Centenari,
i recollint una idea del nostre President JOAN VILANOVA C AN AVES, la Caixa de
Colonya va reunir en un sopar de germanor a tots eb ex-Consellers.

La vetlada resulta molt emotiva i després de que el President donas les grà-
cies a tots eb presents i eb hi fes entrega d'un diploma d'agraïment i recordança, el
poeta JOSEP MUNTANER I CERDÀ "Fusteret" va llegir una poesia seva, especial-
ment dedicada a Colonya. La nit va acabar cantant tothom el "Visca Pollença".

.

CICLE DE CINE-CLUB
Organitzat per la Secció de One del Club Pollença, COLONYA, patrocina

un cicle de cine que baix el títol genèric de "CINE I PSICOANÀLISI" compren tí-
tol i directors tan sugestius com: EL HOMBRE DE MARMOL de Andraj Wajda, LA
BATALLA DE CHILE, de Patricio Guzman, LA TIERRA DE LA GRAN PROMESA,
deAndrag Wadja, EL PROCESO DE BURGOS de Inuuiol Uribe, LAS TRUCHAS de
José Luis García Sánchez.



11 DESEMBRE 1980 - PAG. 5

El talaiot
Esclerotitzat, macis, en-

varat, ple de misteris, desar-
mat, vençut, humiliat, ro-
manç el Talaiot. Però té
l'encant dels conceptes fol-
kloritzants, de la senitut del
geni homenatjat, quan no
pot competir amb ningú
perquè és a les portes de la
mort, o totalment mort,
ben mort; i no fa por a nin-
gú.

El Talaiot, a part d'un
munt de pedres, és |a fita
que per la banda de les Ba-
lears delimita la 'ustòria.

El Talaiot és el deu in-
mortalitzat en pedra pels
seus fidels. Es la mostra
eloqüent de com una ideolo-
gia, una esperança, un po-
ble, pot quedar amb les
seves venes plenes de mort,
buit de vida.

Com vares néixer, gran
Talaiot? No se sap.

Com vares viure, poble i
deu dels talaiots? Qualque
cosa sabem.

Com vares morir, omni-
potent fortalesa de l'esperit
d'un movimient? Vares mo-
rir expropiat dels teus fona-
ments filosòfics, expoliat de
la teva alternativa de socie-
tat, cercat pels teus infide-
líssims companys de viatge.
Te varen matar. I te varen
matar per menjar del teu
corp les deixalles de la
grandària de la teva àni-
ma. Te varen assassinar; per-
què no quadraves dins els es-
quemes de la petita gent de
l'època. La petita gent que
volia créixer a costa teva,
però no amb tu, perquè tu
sembles despreciable, peri-
llós, massa sòlid, gran, po-
derós i coherent.

Tu no quadraves als es-
quemes i la teva raça era
considerada inferior, i calia
dur-la a la decadència. Tu
ets un permanent condem-
nat a mort. Un impertinent
candidat a quedar definitiva-
ment inmovilitzat, clavat a

terra, neutralitzat. Ets una
obsessió per la gent del fi-
nal de la teva època. D'ells
no cal que esperis el poeta
que canti la teva grandessa.
Tu no defensaves un imperi.
Tu no volies accrptar els
dogmes de la guerra santa.
Tu aixecaves el teu claper
amb raó, però sense tras-
cendencia immediata. I ho
sabies, crec.

L'imperi d'Occident era
el teu enemic a mort, el teu
enemic oficial. Era el teu
enemic militar.

ï/imperi d'Orient jugava
amb la teva amistat; li con-
venia bi teva amistat i, es-
tratègicament, reconeixia la
tpva existència. L'imperi
d'Orient necessitava neutra-
litzar-te, perquè ni tan sols
et volia en les seves files.
Potencialment eres un aliat
massa perillós, massa impor-
tant, massa evident.

Per un i l'altre imperi,
per uns i altres deus, tu va-
res esser un instrument, mai
un problema o una solució.
Els esdeveniments enrevolta-
van la teva existència i te
feian donar una passa en-
vant i altra pasa enrera, fen-te
quedar al mateix lloc fins
la teva immovili tat final,
fins al teu obstracisme.

Però, ni tan enemics eren
uns, ni tan amics eren els
altres. Simplement, tu no
existies, eres un producte
d'una cultura ubicada a al-
tres coordenades, sense im-
brincació sobre la realitat
dels fets en la confronta-
ció entre l'Est i l'Oest, en-
tre el Llevant i el Ponent.
Te varen convertir en un...
fantasma.

Després la Història te va
considerar una fita. La His-
tòria te va constituir en
referència, després de lle-
var-te el "san benito" d'ad-
venedís que fhavian en-
dossat els teus unilaterals
enemics.

Quan l'imperi de l'Orient
abdicà dels seus principis
ideològics, filosòfics, reli-
giosos, econòmics i fins i tot
socials, l'imperi d'Occident
va enfortir els seus valors i
va enriquir els seus pressu-
postos. Un exèrcit de sants
i un riu de la seva moneda
(comprant a tot-hom) inva-
dí els projectes de les peti-
tes parcel·les de llibertat.
L'imperi d'Orient plorava,
plorava i male i a la pecami-
nosa actuació del sinfidels
imperis enemics. Ploraven
per les victòries dels ene-
mics, perquè no volien veure
que els desastres eren sim-
plement conseqüència dels
propis fracasos.

Mentres, impassible, el
Talaiot contemplava el
camp de la baralla. Al seu
voltant l'herba era verda,
fresca i tendra. El cel ne-
bulós, tormentos, deixava
caure uns degotadisos de
llum, per on devallaba el Sol
comunicant-se amb els
megalítics principis arqui-
tectònics.

Deia, el Sol, que la llum
és vital per entendre els co-
lors, perquè sense llum no
hi ha colors. I si l'imperi de
l'Orient nega el dret de la
llum en la formació dels co-
lors està negant, idò, els co-
lors de la seva bandera, es-
tà qüestionant la seva prò-
pia existència. I si acàs l'im-
peri d'Occident vol negar
l'existència dels colors, l'im-
peri de l'Orient ha de deixar
pas a la llum perquè il.lu-
mini la fosca i denuncii', des-
cubrint, la multitut de tona-
litats. I se tractan de des-
truir-los, enfosquint-los fent
la negritut i la mort, cal fer
front, decididament, a l'im-
peri d'Occident.

La llum fa els colors.
Dels colors no cab esperar
la llum. Pobres polítics pro-
fessionals d'avui; qui hi van
de despistats!

El Talaiot, mancat de po-
ble, queda petrificat front
als vendavals dels temps,
sense ànima, sense colors,
sense por a ningú, sense va-
lor, sense res i, per tant,
el converteix simplement en
un monument. Es conver-
teix en una fita. En un ele-
ment singular. El Talaiot
romanç petrificat, inmobilit-
zat, colonitzat per les roma-
gueres, adulterat en el seu
significat per l'imatge que li
volen endossar els seus ene-
mics naturals. El Talaiot es-
tà fossilitzat. Però el Talaiot
sobre-viurà als seus unilate-
rals enemics. De fet ja és
per damunt de les míseres
cabanyes de càrritx on s'a-
maga la gent igual a ell amb
necessitat de vida, però dife-
rent en quant a grau de fi-
delitat i coherència en la
causa. El Talaiot no reco-
neix als autonominats ene-
mics, si no que tan sols els
veu com adversaris de poca
categoria.

Tan sols la presència del
Talaiot, enmig de la verde
sementera, és suficient per
constituir-lo en alternativa
d'honorabilitat, en energia

vital, en alternativa formal i
en catalitzador d'una capa-
citat de lluita.

On sou, adversaris del Ta-
laiot?

On és la vostra triunfal
grandesa, de la que no dei-
xau cap fruit, cap benefici
per ningú, ni per vosaltres
mateixos? Vàreu acabar es-
sent simplement una sar-
càstica rialla que rossega per
les pedres, condui'da per les
intempestuoses aigües del
torrent de ta realitat.

Mentres, el Talaiot, amb
els anys, amb l'embat de les
tempestes, amb els paràsits,
les pluges purificadores de
l'exterior i la bendició del
Sol redentor —per la llum—
de la veritat, deixarà que el
seu megalític corp el vagi
cobrint amb la patina de
l'honorabilitat que els altres
li neguen, que el temps li
dóna i que ell no ha dema-
nat.

Però el Talaiot és fidel,
és honrat; no farà estelles
de l'arbre caigut. Ell simple-
ment està. Es.

Qualque dia, magnífica-
ment el passetjarà sublime
per damunt de les tendèn-

cies disgregadores, per da-
munt d'escoles i moviments
místics idealistes. Qualque
dia oblidaran els possibles
errors del Talaiot, i la gran-
desa del seu roquissar farà
exclamar, cridant al vent:
"Aquest Talaiot veritable-
ment és la meva arrel, és
part de la meva Història, de
la meva cultura; perquè la
resta ha desaparescut, per-
què les excel·lències retòri-
ques'dels falsos amos de la
veritat ja no hi són i les se-
ves obres no existeixen!!

I tan sols quedarà el tes-
timoni del Talaiot.

Gegant de pedra, di-
guem: es pentura el teu des-
tí ésser destruït totalment
per evitar la teva acusadora
presència? Ells perden el
temps, perquè el cant del
poeta va prendre dins l'à-
nima dels joves i aquests
començan a mirar com l'à-
guila talla el vent, al mateix
temps que el renou de la
mar va diguent: "Fills d'una
raça dreturera i forta que
unia el seny amb l'Ímpe-
tu...". (M.C.LL.).

J.A. ENCINAS S.

ELS NOSTRES PESOÍ
Tot poble té uns usos i costums que li donen una

identitat pròpia, i que quan els perdem ens fan sentir
com a forasters a dins ca-nostra. Així, la meva intenció
és donar a conèixer una vella usança, tal vegada no tan
passada de moda, encara que la majoria del jovent la des-
coneix totalment.

Una de les deixes que ens han fet els nostres pa-
drins és l'ús dels pesos i mesures que desde molt temps
enrera s'han anat emprant tant a Pollença com a la resta
de Mallorca, per comprar, vendre, o baratar els produc-
tes o per midar les terres. A molts els hi pot parèixer
absurd el seu ús, quan el sistema decimal que ens en
senyen a l'escola es tan senzill^ però té moltes coses po-
sitives des del punt de vàia pedagògic, ja que faria pen-
sar una mica més als al·lots del que pensen actualment.

Abans de donar les equivalències es convenient fer
unes quantes puntualitzacions:

En primer lloc, aquest sistema de pesos i mesures
es exclusiu de Mallorca, i no tenen res que veure les coin-
cidències de nom com pugui esser la lliura (lliura anglesa,
lliura castellana...) o el pam (pam decimal, pam de Mom-
peller...). Fins i tot dins els diferents pobles hi ha unes
mesures que si be tenen unes equivalències semblantes
no son iguales.

Quan ens diuen una lliura com a mesura de volum
(per vi, aigoardent, oli.,.) voldir el volum que ocupa un
pes d'una lliura d'aquest líquid.

Quan es tracta de pesos se poden fer dues taules
de equivalències al sistema decimal, ja que se fa la dis-
tinció entre pesar en gros i pesar a la menuda; però lo
més habitual és fer-ho en gros per el quintà i l'arroba, i a

> I MESURES
la menuda per la lliura, els cuarts i les adarmes:

Dins les mesures LINEALS tenim:

S.D.
1 Tomai 6 destres lineals 25,248 m.
1 Destre lineal 2,694 cames 4,214 m.
1 Cama 8 palms 1,564
1 Palm 4 cuarts 19,55 cm.
1 Cuart 2 polzades 4,89 cm.
1 Polzada 12 linees 2,44 cm.
1 Linea 0,20 cm.

SUPERFICIALS

1 Cuarterada 4 cuartons 7.103'! m2.
1 Corto ,-. 4 cuarts 1.775.775 m2.
1 Cuart ' destres cuádrate 443,944 m2.
1 Destre cuadrat 464 '6 palms cuadráis 17,758 m2.
1 Palm cuadrat 64,2 polsades cuadrades 382'21 cm2
1 Polsada cuadrada , 5,9 5 cm 2 .

PESOS A LA MENUDA EN GROS

1 Quinta: 4 arrobes 40,7 Kgs. 42,3 Kgs.
1 Arroba: 25 lliures 10,175 Kgs. 10,575 Kgs.
1 Lliura (terça)* : 12 unçes 0,407 Kgs. 0,423 Kgs.
1 Unça: 4 cuarts 33,91 Grs.
1 Cuart: 4 adarmes 8,48 Grs.
1 Adarme 2,12 Grs.

* Quan se tracta de pesar carn o animals s'empra la
TERÇA que té el mateix pes de la lliura.

MESURES PER ÀRIDS

1 Quartera:
1 Barcella:
1 Almut:
1 Quart

MESURES PER VI

1 Quartin:
1 Quarter:
1 Quarta:
1 Quarto

MESURES PER OLI

6 Barcellas
6 Almuts
4 Quarts

6,5 Quarters
4 Quartes
2 Cuartons

1 Carga o Somada: 2 Odres
1 Odre: 3 Mesures
1 Mesura: 2 Canteres
1 Cantera: 2 Quartanes
1 Cuartana: 9 Lliures
1 Lliura: 12 Unçes
lUnça

MESURES PER AIGUARDENT

1 Quartin:
1 Lliura:
lUnça

64 Lliures
12 Unças

JOAN

S.D.

70,308 1.
11,7181.

1,953 1.
0,488 1.

S.D.

26,676 1.
4,104 1.
1.026 1.
0,513 1.

99,48 1.
49,74 1.
16,58 1.
8,29 1.

4,145 1.
0,460 1.

38,3 cm3.

26,624 1.
0,416 1.

34.6 cm3.

MARCH SERRA
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ELS "DARIANT": tretze ayns de música a Pollença

De vegades no s'ha de menester preparar res per a fer una
entrevista, basta juntar un grup d'amics amb les mateixes
inquietata (en aquest cas la música), els mateixos records i
les mateixes ganes de tornar a fer qualque cosa; afegim a tot
això una boteOeta de vi (o varen esser més?) i la cosa roda
sense complicacions. Aquest ¿s el cas amb els "DARIANT",
el primer grup pollencí de música "Pop" i, per sort, no el
darrer. Varen ésser tretze anys de fer música, d'il Jugions i
d'alegries i també, com no, de desmoralitzacions i, a vegades
ganes de deixar-ho anar tot. Però aguantaren, i varen fer que
els pollencins, molts de pollencins, tinguéssim als "DA-
RIANT" com a cosa nostra, com a cosa de tots.

—Qui toca al ball d'avui ves-
pre?

—Els pollencins, els DA-
RIANT.

—Anem-hi, idò.
Varen ésser uns principis no

massa fàcils, amb equips de só
deficients, sense experiència
quasi, i tocant molts de vespres
amb grups de gran categoria
(Javaloyas, Bravos, Grup 18,
Los Cuantos i tants d'altres),
que feien pensar als nostres mú-
sic« la conveniència de seguir
amb tot allò, però es tomaven
veure, tornaven provar de fer
aquella cançó que no sortia
molt bé, i tornaven sortir un
altre vespre. I la gent ballava,
i ta gent feia mamballetes, i
els pollencins cridaven Dariant!
Dariantl, I ells anaven endavant.
Tocaven bé els DARIANT, eren
bons; molta de gent a Pollença
(qui no?) recorda cançons com
"El viejo frac", "Suki Yaki",
"C'est magnifique", "Mis ma-
nos en tu cintura", "Capri c'est
fini", "Only you", I les compo-
sicions d'en Martí Torrandell
'Toña" I "Vull viure".

De tot això parlam aquest
vespre fred (a la fi pareix que
l'hivern arriba), i surten mil
anècdotes que la gent no sap,
mil situacions un poc compro-
meses I mil records. Tots conten
la seva, i es rectifiquen un a l'al-
tre aquells petits detalls que el
temps ha tornat boiroses.

—No, home, no. Això no va
esser al bali del "Formentor",
era al ball de casats del "Club"
pel 65.

-No, no, era al "FORMEN-
TOR", tocàvem amb els "Java-
loyas", el vespre que estrenàrem
"Mis manos en tu cintura", te'n
recordes ara?

Fa ja un quants anys que va
començar tot, era pel 63, al
Festival del "Xarxes Club".

—SI, me'n record com si fos
ara —diu en Martí Torrandell,
un poc més vell, un poc més
grasset que llavors i amb un pa-
rell de cabells blancs-. Ho và-

rem moure tot en Toni (Toni
Bennassar, "Dionís") i jo. Ens
varen convidar per a tocar al
Festival, que es va dir "Xarxes
Club" i era a benefici del Puig.
Va tenir un gran èxit, es va fer
durant dos mesos I estava ple de
gent cada vespre, era al "Capí-
tol" í va esser tot un esdeveni-
ment a Pollença.

—Si, sí, hi havia gent que va
anar quatre o cinc vegades al
Festival -diu en Toni "Dio-
nís"— vàrem montar el grup,
que es deia "Xarxes Grup", de
la següent manera: En Martí
com a cantant, en Pere Vilano-
va (Pere "Punta") tocava el saxó
i el clarinet, na Magdalena afre
el piano, en Josep Maria Farelo
la bateria, en Blel Perelló el con-
trabaix i jo la flauta. Encara no
érem els DARIANT, però va és-
ser el començament de tot. Un
bon començament, perquè va
anar tot molt bé.

—A la gent li va agradar molt
—diu en Pere "Punta", el "Sam-
my Davis" del grup—. Després
ja anàrem a tocar a la Base del
Moll, a una festa, i allò si que
va ésser massa, vàrem establir
pot ser un "record" mundial:
tocarem tota la nit, de les dotze
a les cinc de la matinada amb un
repertori de Setze cançons!; és
clar que els "DRY MARTIN l'-
ens ajudaren una mica, perquè
si no, no ho puc explicar encara
ara. Després anàrem a Fornalutx
aquí havia canviat un poc el
grup, na Magdalena se'n havia
anat i en Martí tocava el piano
I cantava. A Fornalutx ens va
passar un desastre i no se com
en sortirem encara. Després
d'haver estat preparant-ho tot
durant molt de temps, ens anà-
rem allá i a l'hora de tocar ha-
víem deixat les partitures a Po-
llença; vàrem quedar tots més
blancs que la parat, sense poder
reaccionar. A la fi vàrem tocar
de memòria, sense partitures i
tot va sortir una meravella, per-
què quedarem els primers classi-
ficats de grups i, a més, en Mar-

tí Torrandell va fer també el
primer com a cantant solista.

—Després va ésser quan và-
rem decidir formar un grup en
serio, i vàrem anar a cercar en
Joan "Anguila", que tocava amb
l'Esbart Pollencí, amb son pare
i els seus oncles.

—M'aturaren en mig del ca-
rrer, a la placeta de l'Almoina,
i em digueren a veure si volia
formar el grup amb ells —En
Joan Cladera-"Anguilé", riu
quan pensa amb aquell dia— i
jo vaig arribar a ca nostra bo-
tant de content, perquè sem-
pre m'havia fet molta il·lusió
tocar amb un conjunt. Es clar
que vaig dir que sí, i ben aviat.
Vàrem començar a tocar junts i
a provar cançons, i ens vàrem
plantejar quin havia d'ésser el
nostre nom com a grup. En và-
rem pensar mil i un: "Los Bo-
quer", "Los Albors", "Els Son
Ali", "Los Cisnes", "Los Du-
ques", fins que ens vàrem posar
els "DARIANT". I aquf ja co-
mençarem en pla formal, i així
després d'haver assajet tot Itii-
vern anàrem a cercar feina al
"Formentor", i ens varen dir:
"Podeu començar dilluns". Allò
no ho esperàvem tan prest i ens
vàrem posar molt nerviosos,
clar. I pel maig del 64 vàrem fer
la primera actuació com a "DA-
RIANT", no sonàvem massa bé
i, a més, tocàvem amb gent molt
bona, però aguantarem. El grup
havia quedat amb en Mart f,
piano i veu, en Biel Perelló la
bateria, en Pedró el saxó ! el
clarinet, en Toni "Dionís" toca-

va la flauta ! el contrabaix i jo la
guitarra. En Toni i en Biel es
barataven qualque vegada els
instruments, i així en Toni toca-
va també la bateria i en Biel el
contrabaix.

—Després -diu en Martf— ja
començarem a tocar pels hotels
i a festes, 1 la cosa poc a poc
anava millorant, però sempre te-
níem petits problemes, per
exemple, amb el piano, que
l'haviem de dur d'un lloc a l'al-
tre a cada actuació, i, és clar,
sempre estava desafinat. I tam-
bé havia un lloc on tocàvem que
ens exigien no aturar-nos entre
peça i peça, perquè la gent ha-
via de ballar sense interrupció,
i anàvem com a locos per a can-
viar les partitures i cercar la que
tocava en pocs segons.

—Si, en passaven de tot co-
lor. Una vegada vàrem anar a to-
car a la festa de la Guàrdia Ovil

a Inca, record que hi havia una
actuació de na Gina Baró amb
el que en aquell temps es deia
"Strip Tease", que no era com
ara, clar, l'al Jota es quedava en
"bikinis", però això ja va bastar
per escandalitzar a les senyores
que havia allà. Quan tornàvem
a Pollença, dúiem el contrabaix
fermat damunt el cotxe, un 'Ta-
xi" que ens duia sempre per a
fer les actuacions. Quan arriba-
rem, el contrabaix havia desapa-
rescut. Ja ens tens a tots tornant
enrera i mirant per les voreres
de la carretera cercant el con-
trabaix. El trobarem per la cos-
teta de Son Vila, dins la cuneta.

Si quatcú va passar per allà i va
veure aquell bultot embolicat
amb una manta es degué dur un
bon esglai, perquè allò pareixia
un mort.

—Una altre actuació sonada
va ésser la que férem a la Penya.
Estàvem tocant tranquil·lament
quan ens varen venir a dir que
no ens aturasem i no diguéssim
res perquè el trispol passava per
ull. L'esglai que ens vàrem dur
no es pot contar. Varen fer sor-
tir la gent poc a poc i a la fi la
festa va continuar amb ndtres
tocant devota la finestra, allà
no havia perill, i la gent ballant
al carrer, com si no hagués pas-
sat res. Encara pens que molta
gent no es va donar compte del
que passava i es degueren pen-
sar que els feien sortir al carrer
per estar més amples, perquè
allà dalt no hi cabien de gent
que hi havia.

Són moltes les coses que ens
poden contar d'aquests anys, i
moltes les cançons que un o l'al-
tre cantussen: "Strangers in the
night", "La noche", "Despeina-
da" i en Marti, una de les seves
composicions, "Vull viure":

No em »nil bé dins la gent,
no compart SM idees
volen que (ací lo que no vull
i que no senti lo que sent.

Parien també de Sapore di
Sale", una cançó amb la seva pe-
tita història. Els "DARIANT" ja
la tocaven quan aquesta cançó

va guanyar el Festival de San
Remo, va esser un petit estreno.

Després, ja pel 67, en Marti
ebandona el grup per motius fa-
miliars i després en Biel i en To-
ni. Va entrar gent nova al grup,
esterns, fins que al 68 va comen-
çar l'altre Pollenci dels "DA-
RIANT", en Biel, en "Gabi".

—Si, em digueren per tocar
el baix amb ells, I vaig comen-
çar a assajar tot-tot a ca-nostra,
amb molta d'il.lusió. Però poc
temps abans de començar vaig
tenir l'accident que em va cos-
tar els dos dits de la mà esque-
rra. Aixi no podia tocar el baix
i ho volia deixar anar tot. Però
ells m'animaren molt, em dona-
ren un gran ajut moral; sinó pots
tocar el baix amb la ma esque-
rra, n'aprens amb la dreta, em
digueren, i ho vaig provar, una
vegada i una altra. I així, a finals
del 69 vaig debutar amb els
"DARIANT" a un ball el "Jam",
que feia poc temps que s'havia
obert. Per aquest temps els DA-
RIANT Ja eren molt coneguts
per aquí i treballàvem molt, als
hotels (Molins, Illa D'Or, Uyal,
Daina, D. Pedro, etc.) i a balls
del Club, i també e totes les Pa-
trones que era quan la gent ens
animava més. Del 70 al 73 crec
que varen ésser els millors temps
per nosaltres. Sonàvem bé, te-
níem un repertori de quasi 80
cançons i la gent ens coneixia
i estava amb nosaltres. Fèiem
cançons bones, "Mickey Mou-
se", 'Teresa", "Smokey Joe",
"Cuando calienta el Sol", "Do-
rotea", "It never rains at the
south of California".... moltes,
moltes.

I així vàrem tenir DARIANT
fins al Novembre del 76, que es
va disotdre el grup. De llavors
ençà, no han tornat tocar ple-
gats, però molts esperam tornar
veure als DARIANT una altre
vegada, í parlam d'això, d'una
possible reaparició.

—No pot ésser com abans, no
ens podem dedicar a tocar com
a grup igual ja no seria el ma-
teix Però sí ens podem juntar
de tant en quant i fer qualque
actuació benèfica.

A veure, idò. I la conversa
segueix, amb un munt d'histò-
ries, records, cançons ¡.moments
viscuts en tal quantitat que l'es-
pai del que disposam toma cada
vegada més petit encara. Es molt
poc això per tretze anys de mú-

sica, però com diu un d'ells,
amb una rialleta maliciosa:

—Es més del que hem tingut
fins are.

JOAN LLOMPART

Calerías Vicens
L'ARTESANIA DE ROBES DE LLENGÜES

DE POLLENÇA AMB PRESTIGI
INTERNACIONAL

CONFECCIÓ, ANTICS I OBRES D'ART

PLAÇA MAJOR 2
TEL. 5 3 0 0 0 2

POLLEMÇ

BONES FESTES
MOLTS ANYS!
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ES COSSIERS DE POLLENÇA
71 anys després

Per a molta gent no exis-
teix cap diferència entre
dansa i ball. Cal dir que ball
és un conjunt de moviments
naturals rítmics i esponta-
nis; dins la dansa aquesta
gràcia està més estudiada i
té un carácter més acadè-
mic. A Mallorca quan deim
"dansa" ens referim als balls
més antics i "Ball" als més
recents. Per exemple podem
dir "dansa dels cossiers" i
"balls de boleros i jotes".
Una altra diferència és que
el ball està més dins l'ànima
del poble, mentre que a les
dances aquest actúa com es-
pectador.

Els nostres balls antics
que a l'Edat Mitjana van és-
ser calif icats d'entremesos
tenen un sentit guerés i sa-
cerdotal, els varen classificar
de folklòrics i populars, pe-
rò això no era del tot cert ja
que el poble sols era un es-
pectador i no un actor.

ELS COSSIERS

La dansa dels cossiers pa-
reix ésser molt antiga, es ba-
llaven a Ciutat i a quasi tots
els pobles de Ulla; ara no-
més es ballen a Algaida i
Montuïri. A Alaró fa un pa-
rell d'anys que no es ballen.
A Ciutat, a partir d'enguany
els tornen ballar.

Com a dates històriques
podem veure a l'any 1628 i
amb ocasió del trasllat del
cos sense vida de la beata
Sor Catalina Tomàs d'una
capella a l'altra, baixaren a
Ciutat, per resaltar la solem-
nitat, un balls de cossiers de
minyons de Valldemossa. A
1671 els cossiers ballaren
davant l'Eucaristia de la
Ciutat de Felanitx amb
l'ocasió de dur el Santíssim
des del vell convent dels
Agustins al nou. També els
cossiers pel corpus participa-
ren a la processó de Ciutat i
de bastantes pobles i viles.
Durant la visita a Ciutat de

la reina Isabel II amb D.
Francisco de Asís i l'infant
Alfons XII també ballaren.

El reverend D. Josep Rul-
lan a la seva història de Só-
ller diu que l'actual ball dels
cossiers és una resta dels em-
prats pels religiosos, i el seu
judici no és eventual, ja que
s'ha sabut que a la Seu de

paraula cossi (barreño) no
pareix derivas de semblant
instrument domèstic.

També s'ha dit que cos-
siers és el mateix que dir
ITîscotisia ja que fa molts
anys hi va haver escossesos
a les Balears.

—Cortada va veure ballar
els cossiers d'Alaró i va tro-

per damunt el dimoni.
—Es comú en tots els cos-

siers el ball de l'Oferta que
per consegüent es balla a
l'església enllaçant en l'Ofer-
ta a la festa del patró del po-
ble.
ELS COSSIERS
DE POLLENÇA

Els cossiers d'Algaida

Dama dels Cossiers de Po-
llença. Tenia 9 anys més o
manco i per tant deu fer 71
anys que no els ballen.

M'en record que els balla-
ven el dia de Sant Pere. Co-
mençava el dematf a l'ofici
de les 10 a la Parròquia.
Allà ballàvem a l'ofertori.
Després a la sortida a la Pia-

Co sîiers de Pollença a la Plaça Vella.

Madò Marimona

Ciutat (1392) i l'església de
Sant Francese (1397) varen
complir com a dançadors.

L'analista Saljet va es-
criure: "domingo 15 de ju-
lio 1397, el maestro Juan
Xameno de la orden de frai-
les menores, habiendo toma-
do el birrete de la Seo, hizo
gran fiesta y grandes bailes y
de todas las órdenes de frai-
les bailaron en esta jornada
en la iglesia de San Francis-
co".

Documents antics asse-
nyalen sense descriure-ho,
"es ball des cossi"

Hi ha també una referen-
cia antiga de la dança dels
salvatges que tal vegada fos
la mateixa.

—D'on vé el nom de cos-
siers? No se sap, i la mateixa

bar aquesta dansa parescuda
a la dels bastons de Catalu-
nya.

—La Dama és el nuu o
centre del ball, girant o fent
cabrioles al seu voltant els
propis cossiers formant un
cercle per oferir millor mar-
ge en tots els sentits o dife-
rentes figures, prenent part
en alguna el dimoni.

—La dansa dels cossiers
ens fa pensar en certes fau-
les.

Alguna actuació fins i tot
té el seu refrany. Com la
que pareix expressar el
triomf de la virtut damunt
els esperits del mal; aixf els
set cossiers un darrera l'al-
tra encarnant els set pecats
tempten a la Dama, que els
venç un a un i acaba passant

abans tenien lletra que avui
només es conserva en l'apre-
nentatge per a marcar els
punts, com aquesta d'origen
po llencí:

"Tapa't això, que ta ma-
re no ho vegi.

Tapa't això, que no ho
vegi jo.

Un cossi romput, un cos-
si trancat

i una gerra vella amb un
bon forat ".

Parlant amb la gent del
poble vàrem saber que Madò
Marimona (que viu al Moll
devora la Gola), havia estat
la darrera Dama dels Cos-
siers que hi va haver a Po-
llença.

Ella ens ho conta :
"Jo vaig esser la darrera

ça Vella i el capvespre a la
processó i a la Plaça Major.
El vespre anàvem a les cases
bones.

Els cossiers eren dotze,
malgrat que a la jota només
n'hi ha deu (no me'n record
perquè deu ésser).

A la plaça vella els cos-
siers es posaven en dues nies
de 6. Després, de dos en dos
(un de cada fila) venien ba-
llant cap a jo, marcaven un
punt, feien una reverència i
jo els donava un ramet de
flors (artificials). Se'n torna-
ven al seu lloc ballant fent
enrera, mai me donaven 1 "es-
quena. Llavors en venien
dos mês i aixf tots els altres,
jo dreta marcant un punt i
fent un botet al compàs de
la música.

A la processó treien Sant

4tere. Els cossiers també ana-
vea en dues nies i jo enmig
anava caminant, fent un
punt molt senzill.

També ballàvem davant
l'Ajuntament. Allà fèiem un
rotlo; jo estava enmig i ells
venien cap a jo i se'n torna-
ven ballant.

El vespre anàvem a ballar
a les cases bones (com les
àguiles). Me'n record de cal
Metge Miquelet (que era
molt amic de ca-nostra), a
ca'n Sivella, a ca D. Pere
Llobera (de la Plaça Vella),
a ca'n Sureda...

Per cert un any a cal
Metge Miquelet me vaig es-
clatar el nas, ell totduna va
dir que me posassen un clau
dins l'esquena perquè s'es-
trancàs i no me tacas el ves-
tit.

El vestit era de ca'n Si-
vella (del carrer dels Morts,
veinât de ca'n Cetre). Era de
color obscur, com de seda.
Amb la falda amb molta fo-
na i duia unes randetes de
color d'or per les mànegues
i el coll. Pel cap duia una co-
rona de flors, que me pens
que eren artificials. Mai vaig
dur una corona com la de
les reines. Sempre se va dir
Dama i no Reina com molta
gent diu.

Els cossiers duien uns cal-
çons en bufes blancs i una
camisa ampla amollada i
amb un cinturó. També
duien guardapits morats bas-
tant llargs. Portaven un ca-
pell de palla fina tirat da-
rrera, amb uns llaços ver-
mells i blancs.

Amb una mà duien un
mocador vermell i a l'altra
un de blanc amb una anella
perquè no caiguessin. Sem-
pre alçaven el mateix braç,
és a dir, tots els mocadors
del mateix color.

Anaven sempre molt ben
coordinats els braços i els
peus".

Tot això ens digué Madó
Marimona de 80 anys dia 4
d'octubre de 1980.

Gràcies a na Margalida
Cerdà Cabanellas de 85 anys
i a na Joana Vives March
(de ca'n Estret) de 87 anys,
tenim la tonada de la música
dels cossiers. (nota impres-
cindible per a tornar-los ba-
llar). Elles dues han coinci-
dit amb lo que diu mad ò
Marimona.

"Cosa romput, cossi
trencat, camieta blanca i
calçons morats*.

Si qualcú sap res més,
que ho comuniqui a Ca'n
Niu (carrer Major) o a la pa-
pereria Piloses (c/ Metge Su-
reda, 28).

MATEU COLL
JAUME PAYERAS

f£^efit6tofcfcA«ie
CÄIM PEP

'jtj^e»

.ENSAíMALI.««»"^ 5300J^É

GRAN VARIEDAD
DE PLANTAS

GABRIEL MARTI VENSALA

PLANTACIÓN Y CONSERVACIÓN
DE JARDINES

Alhucasim, 3 VIVEROS: Carretera ds Lluc km. 1,100
POLLENSA - Mallorca Tel. 531885

TALLER REGA
REPARACIONES ELÉCTRICAS

AUTOMÓVILES Y EMBARCACIONES

Prolongación Loren/,0 Cerdà, 22 - Tel. 531031
POLLENÇA
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UNA GRAN INCÒGNITA: EL PARC NATURAL
DE LA SERRA DE TRAMUNTANA (II)

Com a continuació de
l'article publicat a l'anterior
número de EL GALL en el
que després de fer una expo-
sició de la historia, articulat
finalitat, per acabar fent al-
gunes consideracions sobre
temes que quedaven sense
aclarir. Aquest tema ha es-
tat estodiat darrerament per
algunes entitats tocáis de
forma particular i en reu-
nions conjuntes. L'OCB de
Pollença presenta una pro-
posta alternativa al projecte,
essent aceptat per les enti-
tats assistents a la reunió
convocada el passat 11 de
novembre per la Secció de
Defensa de La Natura-GOB
del Club Pollença. La pro-
posta que serà presentada a
ICONA es la següent:

1.— Manifestar el seu
públic recolzament a la De-
claració de Parc Natural per
a la Serra de Tramuntana.

Consideram, però, que l'a-
vantprojecte elaborat per

ICONA tan sols s'ha de con-
templar com a un document
de treball i com a base apro-
fitable per a l'elaboració
d'una proposta definitiva.

D'altra banda, les enti-
tats sotasignants manifestam
el compromís de col·labo-
rar decididament amb la
Comissió Gestora del Parc
Natural, sempre que dins
ella s'hi trobin correctament
representants.

Consideram de primera
necessitat, que l'organis-
me promotor (ICONA) con-
voqui una Assemblea de Re-
presentants (Comissió Ges-
tora). Com a criteri repre-
sentatiu proposant la se-
güent:

NIVELL A (Institucions
Públiques).

—Cada partit polític cons-
titucional nombrará un re-
presentant.

—Un representant del
Consell de Mallorca.

—Un representant de la
Capitania General de Ba-
lears.

—Un representant del De-
legat del Govern (Govern
Civil).

—Un representant per ca-

da un dels ajuntaments afec-
tats.

—Un representant de la
Universitat

NIVELL B (Entitats So-
cials)

—Un representant d'en-
tre les Societats d'Investi-
gació Científica.

—Un representants d'en-
tre les entitats que «statua-
riament se dediquin a la pro-
tecció de la naturalesa.

—Un representant d'entre
les entitats culturals i re-
creatives d'àmbit provin-
cial.

—Un representant d'entre
les entitats esportives i es-
cultistes del medi ambient
(Muntanyisme, Excursionis-
me, etc.)

—Un representant d'entre
les associacions de caçadors
i pescadors esportius.

NÍVEL C (Representació
Particular)

—Els sindicats de treba-
lladors nombraran un re-
presentant.

—Les associacions patro-
nals nombraran un repre-
sentant.

—L'Associació, o la fede-

INFORMACIÓ AGRÀRIA
TRACTAMENT DELS ARBRES

Degut al fred, els tractaments que es
feien contra la mosca blanca es poden
interrompre perquè està en fase d'hi-
vernació. Si el fred segueix com ara no
hi haurà necessitat de tractar la mosca
mediterrània. Si la temperatura puja
a 15-lGo C s'ha de tractar amb els pro-
ductes Lebaycid o Diazinon a base de
100-200 ce. per cada 100 litres.

En aquest temps hi ha moltes ta-
ronges que han caigut degut a una ma-
laltia: "aguado". Només es pot prevenir
sulfatant amb oxiclorur de coure al 50
per cent a base de 300 gr. en 100 litres
d'aigua. L'arbre s'ha de tratar quan el
fruit té el tamany aproximat d'una ave-
llana i així evitarem la caiguda.

PODA

Es un bon temps per exsecallar els ar-
bres de fulla caduca: pomeres, pereres,
melicotoners, ametlers, etc.

ACURAT DELS FRUITERS

Es un bon temps per adobar la terra
amb superfosfats de calç i amb potassa.
Se li sol tirar 40 gr. de matèria activa del

producte per cada any que tengui
l'arbre, contant com a màxim 5 anys. El
nitrogen, i el sulfat amònic es llençaran
un mes abans de florir amb la proporció
de 20 gr. de matèria activa per any de
l'arbre, con tan 5 com a màxim.

ADOBAMENT DE LES GRAMINIES

Es una bona època per a sembrar
blats, civades, ordis i faves. Volem acon-
sellar que l'incorporació de sulfats i
potassa donen una certa consistencia a
la sequetat i a l'excés d'humitat. Una
bona fórmula per cortarada serien 4
sacs d'amoniac, 6 de superfosfats i dos
de potassa. A la primavera se li pot in-
corporar 1 0 2 sacs segons l'any si és sec
o humit.

HORTALISSES

Es poden fer planters d'hortalisses
com per exemple domatigueres o pe-
brers, que es vulguin sembrar devall plàs-
tic. Recomenant sempre cercar llavors
de qualitat, híbrides i d'una germina-
do d'un 80 - 90 per cent com a mi-
nlm.

SERVEIS TÈCNICS COOPERATIVA
PAGESA DE POLLENÇA

ESTUFA - CHIMENEA - FRANKLIN

MARTORELL TORRANDELL
TODO PARA LA CONSTRUCCION-TRANSPORTES

TITO CITTADINI, 8 - TEL. 53-0549 - Pollensa (Mallorca)

PAVIMENTOS GRES Y CERÁMICOS
REVESTIMIENTOS
AISLANTES
FIBROCEMENTOS
TUBOS DE P.V.C. RÍGIDOS Y DE POLIETILENO BLANDO ESPE-
CIAL PARA RIEGOS POR GOTEO.
IMPERMEABILIZANTES
REFRACTARIOS
CEMENTOS, PREFABRICADOS
MANGUERAS Y ASPERSORES

PRECIOS ECONÓMICOS /

ració, de propietaris afectats
nombrará un representant

—L'Assemblea de repre-
sentants nominará cinc per-
sones triades entre persona-
litats de Balears que haguin
destacar per la seva labor
pública, i preferentment, de
defensa o estudi de la natu-
ralesa.

El Secretariat estarà diri-
git per ICONA, com a mem-
bre permanent i amb un
sol representant. Constituirà
la infraestructura adminis-
trât! va^bu roerá tica del Parc,
sota l'executiu (Junta Rec-
tora) i depenent dels òrgans
polítics (Nivell A). S'articu-
larà els nivells de represen-
tació per donar-li funcions
concretes, però l'òrgan de
govern intern serà sempre
l'Assemblea.

2.— La comissió Gestora
redactarà un nou projecte
de Reial Decret, sobre la ba-
se de borrador existent, te-
nint en compte les propos-
tes d'aquest document i de
la forma següent:

a) ICONA encarregarà, i
facilitarà el pressupost ne-
cessari, un estudi rigorós de
l'àmbit a afectar per la de-
claració de Parc Natural
(inclourà estadístiques de
població, anàlisis sectorials,
de creixement, parcel·laria,
bibliografia científica, infor-
me turístic, econòmic, ocea-
nogràfic, urbanístic, botà-
nic, etc...).

En base a tot això la
Comissió Gestora determi-
narà l'àrea del Parc, amb to-
ta precisió, indicant a més,
anells de protecció marginal
entorn al parc.

b) La Comissió Gestora
•farà elaborar un estudi eco-
nòmic, financer i fiscal, per
oferir una contrapartida als
pobles i propietaris afectats
per la Declaració del Parc.

3) Completat l'expe-
dent, la Comissió Gestora
redactarà el Decret de Parc
Natural. En aquest Decret
s'exposaran els mèrits de tot
tipus de l'àrea a protegir
(segons l'expedient), les me-
sures compensatòries (estudi
econòmic, fiscal, etc...), el
sistema organitzatiu (Assem-
blea de representants, és a
dir: Junta Rectora, i men-
tres tant Comissió Gestora) i
els òrgans administratius
(Secretariat, és a dir ICO-
NA).

El decret fixarà un plac
de 6 mesos perquè la Comis-
sió Gestora, constituida en
una Junta Provisional, apro-
vi els estatuts, els Regla-
ments administratius, elabo-
rin els pressuposts econò-
mics i formalitzin legalment
el nombrament dels repre-
sentants.

4.— Constituït el Parc
Natural de la Serra Nord
o de Tramuntana, i for-
malitzat el seu funciona-
ment, s'expresarà l'agraï-
ment públic a totes les en-

titats, organitzacions i es-
pecialment als particulars
que haguin contribuït a fer
realitat el projecte. Per això
se podria fer un estudi de
posibilitáis de deixar cons-
tància (toponímica, per
exemple) —dins una àrea
concreta del Parc— d'aquest
esforç col·lectiu. Se recolli-
rien també, els noms dels
propietaris que donen fin-
ques al Parc o facilitin de-
cididament l'adquisició de
les seves pròpies.

* * *

Aquesta es en definitiva
la proposta que des de Po-
llença es tramitarà a ICO-
NA, es un replantejament
del mètode utilitzat a l'a-
vantprojecte, permet una
major participació de les en-
titats afectades i de socie-
tats científiques i tècniques
per a enrriqui el seu contin-
gut. Es una proposta-cohe-
ri·iit, seriosa i constructiva.
Pot ésser dins tot hi falta
enllestir l'aspecte econòmic,
de vital importància. Es al
meu entendre una responsa-
bilitat que hauria de caurà
exclusivament dins els pres-
suposts econòmics de l'Es-
tat, ja que els magres re-
cursos que dispondrá la nos-
tra Comunitat Autònoma,
faran dificil el manteniment
d'un parc natural així com
Deu mana.
TOMEU PAYERAS CIFRE

LA CONTAMINACIÓ DE LA
TERRA DE CULTIU PER
PESTICIDES

Son nombroses les sustancies químiques
emprades a l'agricultura per combatre els
també molt nombrosos insectes, àcar, her-
bes i altres organismes vius que son perjudi-
cials per la bona obtenció de productes del
camp. Aquesta "bona obtenció" fa referèn-
cia a productes abundosos, grosos i sense
tares, ja que des del punt de vista sanitari
el producte te alguns elements tòxics.

En general, els pesticides emprats te-
nen una acció més o menys eficaç i una
persistència reduïda. Però el problema de
la seva contaminació no radica en el pro-
ducte actiu sinó en l ' influència que realit-
zen els residus dels pesticides damunt els
organismes vius i la qualitat del sistema
ecològic, ja sigui en les parts aerees de les
plantes, en el sol o en els aliments.

Els pesticides que queden damunt les
plantes o que s'introdueixen a la terra es
veuen sotmesos a reaccions químiques i
bioquímiques, ja sigui a la superfici de la
planta o dins els teixits. Les modifica-
cions provocades per aquestes reaccions
son d'una gran importància per la desapari-
ció dels residus primaris.

Hi ha pesticides que es descomposen a
la planta sense cap intervenció d'enzimes
vegetals, com es el cas del Malatió, que stii-
drolitza. Però això no vol dir que no hagi
inf luï t en l'erosió de factors del medi am-
bient. Els procesos bioquímics tenen una
intensa relació amb la naturalesa de l'es-
peci, que dona el seu impacte de sensibili-
tat o resistència a les sustancies dels

tractaments.
Els pesticides poden provocar fenò-

mens de fitotoxicitat en el sol, amb la con-
secuent baixa del rendiment de certs cul-
tius. Això pot passar en el cas d'herbici-
des selectius, en que els residus poden pro-
vocar gran perjuicis a algunes espècies di-
ferents a la tratada i que es sembren poste-
riorment. Al mateix temps, els herbicides
inhibeixen totalment l'activitat fotosintè-
tica de les algues, impedint a la terra les
principals vies mitjançant les cuals la micro-
flora reb el material energètic.

Les plantes poden absorbir gran quanti-
tat de pesticides per les arrels, molt mes
dels que l'hi arriben per els tractaments
propis del sol, ja que tots el residus que
queden sobre les parts aerees cauen a terra
per les plujes o per caiguda de les fulles
a la tardor.

La contaminació de la terra de cultiu
per pesticides i residus influeix en tot el
conjnnt de les relacions sol-pianta que son
d'una gran complexitat, provocant uns
desequilibris de la microflora i fauna, que
tenen com a repercudo posteriorment l'afa-
voriment de l'expansió d'algunes plagues i
enférmela ts.

Els tipus de sols tenen uns paper impor-
tant per una major o menor retenció de
pesticides. Els sols argilosos rics en matèria
orgànica retenen millor els pesticides i els
residus, mentres que les terres sorrenques
faciliten el drenatje l la volatilització.

JUAN CERDÀ VILA

Venc Seat GOOD
Matrícula PM. 82211

Informes, Carrer Jesús, 11
Ca'n Pol.

Drogueria

Venc Seat 800
Matrícula PM. 96884

Informes. Jonquet, 43

Pollença
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ENTREVISTA A MIQUEL BOTA
Entrevista, cedida per sis

alumnes pollencines de l'es-
cola Industrial de la Pobla.

Miquel Bota Totxo, va
néixer a Pollença dia 7 de
juny de 1920. Premi de poe-
sia Catalana, Ciutat de Bar-
celona (1965). Amb el seu
llibre "Rimes d'hores madu-
res" Sisol. Premi de Terra
Jerma dels Jocs Florals de
Caracas (Veneçolà) Any
1971 amb la seva obra tito-
lada "Poesia en imatges" i
premi de premis a Ciutat de
Palma de Mallorca a l'any
1973 per la seva feina d'im-
puls i acceptació de la tasca
cultural de Pollença.

—Com se'n va adonar que
tenia talent poètic i a quina
edat?

—Jo no sé si tenia un ta-
lent poètic, però des de pe-
tit a n'els 6 ó 7 anys ja feia
el que se'n deien "Gloses"
sense prétendons literàries,
també feia cançons, record
que en vaig dedicar una a
Jim Haleam, un artista molt
famós.

—Quina va esser la prime-
ra "obra" que va escriure?

—Jo no sé quina va ésser 1
la primera, n'he escrites tan-
tes! m'en record que quant
tenia 8 ó 9 anys vaig escriu-
re una petita obra de teatre,
no record bé si tenia dos o
tres actes; era de lladres, de
coves i tot això! La repre-
sentaren els al·lots del meu
barri a la cotxeria de ca'n
Martí Cànavos i fèiem pagar
un "rompé". Aquesta obra
se la va quedar en Jaume
Tomàs, metge, l'obra s'ha

perdut i no l'he poguda re-
cuperar mai més. L'argu-
ment més o manco el re-
cord, però no... clar, tot lo
que passava no.

—De totes les obres que
ha escrites, quina li ha agra-
dat més?

—Com totes son filles
meves, no puc rebutjar-ne
cap. M'agraden totes.

—A la gent que ha llegit
les seves obres, quina ha es-
tat la més criticada? ¿Quina
ha agradat més?

—Jo tampoc no puc fer
les crítiques però més o
manco són favorables en ge-
neral.

—Vostè ha escrit molts
de poemes a personatges fa-
mosos, en podria nombrar
un parell?

—Sí, tene una coUecció
de retrats. Faig uns dibui-
xos; és un doble retrat, una
comparança poètica i un di-
buix meu. Ja n'he fet més
de dos-cents, a n'els perso-
natges més famosos de la
història.

—Després del premi que
va obtenir a Ciutat l'any
1973, n'ha obtingut d'al-
tres?

—Si n'he tingut bastants.
M'han obsequiat amb "Flor
natural i Rosa d'Or" dels
Jocs Florals a Maó, "La Ro-
sa de Plata" també uns anys
després del de Maó ; el Premi
Extraordinari dels Jocs Flo-
rals de Barcelona, premi de
"Jaume 1er." de llengua ca-
talana a les festes de la Con-
questa de Mallorca, "Èxit de
la Flor Natural" de Mana-

cor, "La Rosa d'Or" de Cas-
tellig (Algaida), "Premio de
la Paz" a Madrid, i molts
més que no record.

—Les "Xeremies i Àgui-
les" són escrites per vostè?

—No, el que vaig fer és la
lletra per a la música de les
Àguiles que està a una obra
que es diu "Vos reinau da-
munt l'altura". Es un poe-
ma historic-dramatic en tres
actes, tracta del Castell del
Rei, de les dones de "Ca'n
Salas" quan veren la imatge
de la Verge del Puig i el pri-
mer acte que acaba quan
Dona Floreta, na Dolça i
Dolcia Blanc arriben a Po-
llença per anar a la proces-
só del Corpus Christi, i en
arribar la veuen venir, aca-
bant així' l'acte primer amb
les àguiles que surten i el po-
ble toca i canta la música de
castanyetes, que jo vaig fer a
posta. Com l'obra és musi-
cal, ja que té dotze peces
musicals, moltes idees són
meves, però les va escriure
Mestre Torrandell.

"Visca Pollença" és se-
va.'

—No, és d'en Pere Mèlia.
—Moltes gràcies per la se-

va col·laboració. Li estem
molt agrai'des.

—Gràcies a voltros.

Margarida Cerdà Llompart
Magdalena Cerdà Martorell

Ma.R.Ensenyat Ferragut
Magdalena Ensenyat

Ferragut
Encarnació Cerdà Díaz

Antònia Expósito Xamena

ISA = MAR
Cosmetica del Cabell

HORARI
Díllums de 3 a 7 Dimarts, Dimecres, Dijous

i Divendres de 8'30 a 12'30 i de 3 a 7 Dissabtes
de 8 a 6

Coronel Aloy, 69 - Tel. 53 07 73 - POLLENÇA

CERC FINCA AMB
CASA PER A REFORMAR

MAX. 2000 rri2 PREU RAONABLE
PAG AL CONTAT Tf. 53 00 42. Guillem

INACHITTI
ELECTRODOMÈSTICS

IMATGE I SO

MOLTS ANYS! I BONES FESTES
Distribuïdors de:
SCHNEIDER. MARANTS. SUPERCOPE.

TELEFUNKEN. SEVERAGE. FAITH
VIETA J.V.C. SENEY. FISHER

C/. Mercat, 1-10 - Telf. 53 06 19 - POLLENÇA

El poeta Ramon Picó i Cai n p amar, pollencí d'arrel forta, autor de la
poesia guardonada a Barcelona "Eu celle", que descriu amb molta gràcia la
"Feste dels Paumers" ara recuperada per l'Esbart Pollencí.

ES UNA GENTILESA DE
L'ARXIU BESTARD
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"COLONYA" ROSER CENTENARI.

LA MOCIÓ
DE CENSURA
Jo vull censurar

Tu vols censurar
Ell vol censurar
Nosaltres volem censurar
Vosaltres voleu censurar

Ells volen censurar

Tots volem censurar

A quin hem de censurar?
Al Batleeeeeeeeee!

Perquè?

Perquè es el millor polític del poble
Perquè es una granerà que tira cap per ca seva
Perquè te tot el poder del poble
Perquè guanya sempre
Perquè té manobres per tot arreu
Perquè no te ver... tigen
Perquè el seu partit està a la lluna
Perquè la Oposició li té enveja

Perquè encara es "demodé" fer vots de censura
Perquè no sabem que mes hem de fer
Perquè no hi ha altra política com alternativa
Perquè l'atac personal sempre es rentable per alguns
Perquè es realment dolent
Perquè, perquè, volem que s'en vagi
Jo vull censurar
Tu vols censurar
EU vol censurar
Nosaltres volem censurar
Ells volen censurar
Tot crist censura.

"LA SANTA INQUISICIÓ"

Fa cent anys un jardiner
dins un solar que tenia,
tot just arran de la Vila,
hi va plantar un roser.

El conrava amb gran fervor,
visitant-lo cada dia...
La femada era l'amor,
d'aigua no n'hi planyiria.

Sovint els amics convida
a cuidar tan bell roser.
Tots els diumenges li duien
l'aigua que havia mester.

L'arbret agafa esporterà...
Dona gust estar vora ell.
Creix com una aufabeguera,
ses fulles són un verger.

Però vengué el temporal
i després la sequedat...
I aquell valent rosaret
sembla que se va esfullant.

Els amics es donen compte
de que manca una saó
Li donen nova calor,
i tots els ullets H brosten.

Portat al cor de la Vila,
la gent, que l'està mirant,
baix la seva ombra florida
ne viu un somni daurat.

Els estalvis que li han duit,
han servit per fer el bé,
i ara tothom ja té
de lo que ha sembrat el fruit.

Fent una tasca tan noble,
arrelares ben endins,
per això te diu el poble:
"El roser dels pollencins".
Oh, benvolgut jardiner!
Pollença t'ha d'agrair
que avui ne puga collir
les roses del teu roser.

Josep MUNTANER I CERDÀ
Pollença, Novembre-80

PEL·LÍCULES OBLIDADES
"Saint Jack"
Peter Bogdanovich va re-

presentar l'infant mimat
d'una indústria que putja el
talent a nivells d'efectivitat,
de taquilla. Fou un crític
apassionat i reverent que,
després de mils de pel·lícu-
les, volgué, va poder i va fer
cine. "Tanguets", "Que me
passa doctor?", foren expe-
riments perillosos que afor-
tunadament donaren molts
de doblers i es guanyà el vist
i plau de cineòfíls i ban-
quers. Bona cosa hem tro-
bat! degueren pensar, però a
partir de "Daisy Miller" ba-
sada en la novel·la de Henry

James, el públic va comen-
çar a fer badalls. A partir
d'aquest moment l'at.lot
llest havia deixat d'interes-
sar. Si volia seguir en el tin-
glado havia d'oferir "carna-
za" digerible. El propietari
de "Play Boy", li financeria
a l'estil de la casa a base de
burdels exòtics, erotisme de
luxe. Bogdanovich aparent-
ment accepta el joc, li dona
la volta i construeix una pel.
licula rara, personal.

"Saint Jack" conta la his-
toria d'un corruptor amb es-
til que juga les darreres vases
amb l'elegància del que ja
ho te tot perdut. Jack Flo-

wers rebutja la posibilitat de
sortir de Singapur perqué
sap que els paradisos no
existeixen per la gent com
ell. Rebutja l'amor, en una
dematinada hermosíssima,
perquè sap que hi ha deter-
minats camins que s'han de
recorre sol. "Saint Jack" és
una pel·lícula sobre l'amis-
tat entre dos homes, sobre
la dignitat enmig de la co-
rrupció. En "Saint Jack"
passen poques coses i manco
de les que demana el públic.
Lo grandiós parteix de lo
que intuim.

El material de treball de

Bugdanovich és sempre el
mite. 1 aquí el mite és "Ca-
sablanca": L'americà fugitiu
de si mateix i no de la histò-
ria, una ciutat espectadora
d'una guerra, tipus de fron-
tera que sobreviven en plena
picaresca. Però aquí acaban
les semblances entre les dues
pel·lícules perquè Jack Flo-
wers ja no ha lluitat en una
guerra idealista, ni regenta
un "tugurio" a on es juga i
mor líricament, ni existeix
la nota melancólica d'un
gramófono tocant "El
temps tornera".

Joan Tortellà

*^**^¿*ÍV

CONCURS
DEBETLEMS 1980

Per a fomentar i descobrir el gust artístic entre els infants i mantenir el costum patriarcal de compondre el betlem
familiar, es convoca el ja tradicional CONCURS DE NAIXEMENTS. Amb aquestes condicions:

Les dimensions dels pessebres s'entenen lliures, així com també els materials dels objectes i figures.
Els nins i nines que vulguin participar-hi es podran inscriure a partir d'ara i fins el dia 23 de desembre, a les 12 h., a

la CAIXA D'ESTALVIS DE LES BALEARS -SA NOSTRA-, Carrer Colon, 4, de Pollença; i Plaça Miquel Capllonch, 2,
del Port de Pollença. La visita del Jurat als betlems es realitzarà el dia 30 de desembre, a la tarda.

Es concediran els PREMIS següents:
Primer, 2.000 pessetes i TROFEU D'HONOR; Segon, 2.000 pessetes; Tercer, 1.500 pessetes; Quart, 1.000 pessetes.

I altres GUARDONS.
El veredicte del Jurat serà inapel·lable.

UNA SUBVENCIÓ DE 50.000 PESSETES DE "SA NOSTRA" PER A LA RESTAURACIÓ D'UN DELS VITRALLS
DE LA PARRÒQUIA DE LA MARE DE DEU DELS ÀNGELS, DE POLLENÇA

La CAIXA D'ESTALVIS DE BALEARS -SA NOSTRA- ha encapçalat, amb una subvenció de 50.000 PESSETES,
la llista de donatius per atendre a les despeses de la restauració d'un dels vitralls de la Parròquia de la Mare de Déu dels
Àngels, de Pollença. Vitralls que, segons es diu, foren dissenyats pel magistral Arquitecte Antoni Gaudí. Com és natural,
els vitralls del nostre primer temple són una part valuosa del patrimoni artístic pollencf.

NINS I NINES de POLLENÇA: No oblideu que el CONCURS DE REDACCIÓ DE NADAL és per a tots vosaltres;
i que, per tant, tenim preparat UN CARAMULL DE PREMIS. Esperam la vostra participació.

LA CAIXA D'ESTALVIS DE BALEARS -SA NOSTRA-
VOS DESITJA UN BON NADAL I UN ANY 1981 PRÒSPER

I CURULL DE PAU, SALUT I VENTURANCAI

ESPAI PATROCINAT PER LA

/fr CAJXA D'ESTALVIS
V DE LES BALEARS

"SA NOSTRA'
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ARTS PLASTIQUES Per Toni Marquei

DINS L'ESTUDI D'EN JOAN BENNASSAR
Parlam del seu món i del grup de nova formació de 9 pin-
tors pollencins.

A l'anterior "Gall" co-
mençarem fent una xerrada
amb .un artista vinculat di-
rectament amb l'art plàstic
local, prometent intentar
realitzar un contacte distint
sempre que fos possible.
Per aquest número vaig visi-
tar l'estudi d'en Joan Ben-
nassar, el qual no necessita
presentació, no sols a Po-
llença sino al manco en tota
l'illa, vàrem mirar i comen-
tar les seves obres actuals en
les que està treballant, obres
destinades a la propera ex-
posició que tindrà oberta

per a Pasco a la Galeria
Bearn de Ciutat. El seu estu-
di reflecteix la seva pròpia
personalitat, i se respira I'at-
mósfera d'aquesta pintura
realista fantàstica, o simple-
ment realista, jo diria el rea-
lisme d'en Joan Bennàssar,
figures en actituts estàtiques,
pepes, braços, objectes que
se comuniquen entre ells, i
que també se comuniquen
amb noltros, i que ens diuen
aquestes obres? Jo crec que
ens estan parlant d'unes in-
quietuts, d'unes vivències,
d'unes preocupacions, jo di-

ria que ens descriuen el nos-
tre present i ens sugereixen
el nostre futur, un futur in-
segur i molt trist.

Com veus la pintura ac-
tualment? Es una pregunta
que tenia que fer-li, i me res-
pon que la veu totalment es-
gotada, donant voltes dins
ella mateixa, intentant re-
descubrir camins ja descu-
berts i _sense cap mena de
perspectiva de futur i en se-
gons quins moments com un
ens aillât de la realitat que
l'envolta. La manca de pers-
pectives humanes, la carèn-
cia de valors, l'impotència
de viure, els temps que tan-
cam un segle.

Tu penses en alguna so-
lució? li deman, alguna sor-
tida? No, crec que no, però
me contesta que estaria en
sebre trobar una nova cul-
tura, encara que amb els
pressuposts de partida que
tenim seria totalment im-
possible. Sols seria trobar
"pance" i aquests son més
terribles que la pròpia situa-
ció, van des d'una altra gue-
rra a desepereixer darrera les
màquines.

Els homes ens adaptam
massa aviat al medi que ens

ELS VERMELLS D'EN PEP TORRANDELL
El món d'aquest pintor,

es un món distint de molts
d'altres, la seva pintura de
tècniques entre realistes i
impresionistes es distin-
gueix per un acentuat co-
lorisme calent, de verme-
ll ons purs i taronges, uti-
litzant uns temes que de si
son frets, paisatges re-
plens d'arbres amb case-
tes de camp o marines
amb aigua i arbres per les
costes.

La qualificació d'cn Pep
com a pintor es tasca prou

difícil per jo, però ell és ben
conegut per tots noltros, per
tant sobra tot lo que jo pu-
¿ui dir.

Pens que tota persona se
marca un camí a seguir per
la vida, aquest camí de vega-
des està imposat per conve-
niències diverses, fins i tot
familiars, però quasi sempre
un artista ho és per pròpia
vocació, en Pep va sentir
aquesta vocació ja fa molt,
quan de jove decidí ésser
pintor, lluitant amb la vida

per a conseguir el seu ob-
jectiu, que no era més que
pintar passant per damunt
de moltes dificultats de tot
tipus social o econòmic.

Actualment el sentim
parlar molt profundament
de naturisme, pagesia biolò-
gica, etc. Són temes que des-
conesc i pertant no en vull
parlar, encara que no des-
precii la seva importància, i
pens que poden ésser per-
fectament compatibles

envolta i això avui consti-
tueix un perill. Aquesta pla-
nificació de món futur els
únics que sobren son els ho-
mes, arbres, ocells Tot el
que fins ara hem entès com
a vida, vivim obligats a de-
fensar-ho deixant lliures els
nostres egoismes i contradic-
cions.

Com veus el pintor ac-
tual? En Joan me diu que
per ell el pintor es un inves-
tigador a pesar de que el seu
cos es com el d'un conillet
d'indies, se té que anar in-
vestigant i vegen t lo que
passa, cercar les contradic-
cions per anar a cercar solu-
cions, l'artista no pot mirar
les coses superficialment, té
que entrar dins elles. La me-
va obra es el resultat d'una
actitud i d'una manera de
pensar, la vida, segueix, la
reduesc actualment a l'amor
i la mort, no solament física,
sinó també moral, l'amor
per les coses, la mort de les
coses, tota l'obra actual està
dins aquesta manera de pen-
sar i dintra això està la pro-
pera exposició.

Ja que parlam junts, no
vull deixar passar l'oportuni-
dad de comentar lo que pen-

aquestes idees i tasques amb
les de qualsevol artista, lo
que em preocupa en el cas
d'en Pep es que no arribi a
preocuparli mes aquest te-
ma que el que ell havia ele-
git de més jove i pertant que
no volqui les seves inquie-
tuts dins aquesta materia i
estudi, oblidant o passant a
segon terme la seva profes-
sió de pintor. La meva crí-
tica, sobretot l'artista, vol-
dria la consideras construc-
tiva ja que aquesta es la me-
va intenció.

NOTES D'ART
MATEU LLOBERA A CIUTAT

El pintor pollencí Mateu Llobera, a presentat una
mostra de la seva mes recent obra al "Círculo de Bellas Ar-
tes" de Ciutat. La mostra va resultar molt interessant, DO-
guent observar algunes innovacions en la seva tècnica.
L'expossició naturalment tengué èxit.

* * *

PREMI PER MARTI VICENÇ

En Martí Vicenç a guanyat el nrimer premi de la
"Muestra de Artesanía de Vanguardia" organitzat nel "Ban-
co Vitalicio de España" en la modalitat Tèxtil, estampació,
trama i tècniques mixtes, consistent en 250.000 otes, en
metàlic i trofeu del Foment de les Arts Decoratives.

Al seu moment el nostre GALL ja li va donar una di-
tada de mel per la seva feina local, ens alegra que els seus
mèrits hagin estat reconescuts mes enllà de la nostre illa.

* * *

MARQUET PASCUAL A CIUTAT

Vull als amics, i públic en general, l'interès que m'han
demostrat visitant la meva exposició que tene oberta a la
Galeria Roc Minué de Ciutat. Nombrós públic vengué el dia
de la inauguració.

* * *

TONI OLIVER A POLLENÇA

El pintor pollencí Toni Oliver i Cerdà, inaugurà una
mostra de la seva obra, a la sala d'exposicions de "La Cai-
xa" Estarà oberta al públic fins dia 18 pròxim.

GUIA D'EXPOSICIONS

GALERIA DART.— Durant tot el mes, col.lec-
íiva d'artistes de la galeria.

GALERIA BENNASSAR.— Exposició del pin-
tor Toni Llabres a partir del dia 20, amb tècniques
mixtes i colage.

GALERIA NORAI.— A partir del 20 de Desem-
bre exposició de tapissos de l'artista Egipci Ibrahim
M. Hussayn.

SALA D'EXPOSICIÓ DE LA "CAIXA".—Ex-
posició de l'artista pollencí'Antoni Oliver Cerdà.

ESPAI SUBVENCIONAT PER

"SALVADOR", "LACAIS",

DAURATS I POLICROMATS"

BONES FESTES
A TOTS!!

C/. Philip Newman 6

Telf. 53 07 68

se referent al grup de recen-
ta creació de 9 pintors po-
llencins, però abans vull po-
sar al corrent als lectors, se
tracta de que 9 pintors po-
llencins joves i amics han
format un grup per realit-
zar exposicions itinerants
conjuntament pels Paisos
Catalans. L'ideia sortí per
dir-ho d'alguna manera assa-
guts al voltant d'una taula
d'un bar, els components
son en Pep Torrandell, Mi-
quel Cerdà Sales, Joan
March, Toni Dionís, Toni
Jaume, Miquel Ordines,
Anador Magraner, en Joan
i jo. La primera mostra se
fera el proper gener a la ga-

leria Bearn de Ciutat. I de
la meva pregunta referent al
que ell pensa, diu que H
sembla que pot resultar una
experiència molt interessant,
perquè sient Pollença un po-
ble que té una anomenada
cultura, unes vegades pot
agafar-se a bona i d'altres
com a dolenta però sempre
la cultura fomenta Pinquie-
tut. Aquesta mostra serà
una manera de demostrar
com un grup de nins que
viuen una mateixa realitat,
més o manco igual son capa-
ços de trobar-hi diferents
camins. Lo difícil es comen-
çar i les màximes dificultats
les trobarem al principi.

V TROBADA DE PINTORS
A SA POBLA

Com els altres anys al
passat diumenge dia 23 es va
realitzar la V trobada de
pintors, que fou molt con-
currida, per tots els cantons
hi havien pintors. Sa Pobla
semblava un gran estudi ar-
tístic, a pessar que de Po-
llença tan sols participaren
quatre. El sistema seguit
aquest any fou igual que els
anteriors, pintaren, entrega-
ren el quadre per subas-
tar-ho a benefici d'un futur

museu d'art, després ens en-
revoltarem a una taula amb
un bon dinar d'arroç brut.

Entre el participants hi
havia artistes d'un cert pres-
tigi dins el mon artístic ma-
llorquí. El dissabte dia 6 se
cel.lebrarà la subasta, a pes-
sar que als moments de re-
dactar aquesta nota no tene
informes del resultat.

Per propers anys tenim
en projecte reestructurar tot
el sistema.

bertnoeeor
galeries

Antoni
Llebres

des de el 20 desembre

Sant Jordi, 19

Pollença 531967
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NA "KATY' I ELS JUBILATS
Com cada any els convida a una excursió

INCENDI D'UNA MAQUINA D'ASFALT

LA BASE
De La Base què?

-De La Base resi

Però, no deia el Batle què...?

-Sí, però ell no serveix per rés!

I del Mèlia, què?

-Del Mèlia, res!

Però, no deien que...?

-Sí, però gran governador de Catalunya ara és!

I dels partits polítics, què?

-Els partits polítics? NA!!

Però, no deien que el P.S.M. volia fer...!

-Sí, però el varen dir que rés.

Idò, de la serietat, què?

-De la serietat, res?

Però... no deien que...?

-Sí, però... rés!

"UN EXILIAT"

Una espectacular fumarada,
producte de l'accidentat incendi
d'una màquina d'asfaltar, se pro-
duí* el passat 25, a les 11 del matí,
front a Ca'n Berenguer.

El foc va durar més de dues ho-
res constituint una perillosa curio-
sitat per la gent que s'hi acostava.
(De nostra Redacció) (Foto Meca)

Fútbol infantil

I. POLLENÇA, 5
I. CAMPANET, O

Alineació. (1) Moreno,
(2) Cabanellas; (3) Morro,
(4) Amengual, (5) Albis,
(6) López, (7) Albis I, Dani
I, Llompart, (7) Alcal, (9)
Dani II (11). Hi va haver
manca de canvis.

Gols: Alcal I, Llompart
I, Dani I, Dani U, Albis I.

Motosierras

FERRETERIA

CA'N MOROU
JOAN LLOBERA

Carrer Costa i Llobera, 40
Telèfon 530365

POLLENÇA
MALLORCA

Las motosierras más potentes del mer-
cado mundial presentan en I .spana la gama
para cubrir todas las necesidades.

Usted puede disfrutar ahora del mode-
lo mag adecuado sabiendo que encontrará
en él las máximas satisfacciones.

Escoja el modelo quo más le interese,
por su cubicaje y por la longitud de la es-
pada. Las hay desde 19.200 pU. hasta
36.200 pts.

OFERTA PROMOCIÓN

Le abonamos 3.000 pts. por su viejo
serrucho en la compra de una motosierra
Tronk.

L'ESPERO

Sí un dia es pega foc a qualsevol lloc diní Pollença,
val més que tinguem les cavíes ben llestes per a córrer,
perquè pot ésser que el famós film de "El Coloso en
llamas" ens fagi riure, tenint en compte cl modern
sistema contra-incendis i l'especialització del nostre
cos de bombers.

Una forma interessant de promocionar un llibre:
que el mestre recomani als seus alumnes que estal-
viïn i que després el comprin.

Aquest gall té ¡es plomes de punta i les orelles des-
troçades del renou d'aquestes motos brusquercs, la
culpa no la tenen aquestes bistiotas sinó els regidors
que sembla que disfruten més amb aquest "estruen-
do" que quan escoltan música d'en Beethoven.

En el plenari del Consell de Mallorca es va propo-
sar l'adhesió d'aquest a la festa de l'Estendard del dia
31 de desembre. El Conseller pollenci Bernat Rotger
mostrà la seva estranyesa que es donàs tanta impor-
tància a un acte localista de Ciutat, ja que hi havia al-
tres pobles que també feien aquestes festes i no neces-
sàriament aquest dia.

L'única festa de qualsevol poble de Mallorca a on
surt el nom de Estendard ¿s a Pollença ei dia de Sant
Sebastià, juntament amb els cavallets, l·'ou un petit
lapsus el confondre l'Estendard quatríbarrat del liei
en Jaume I amb el que passejam per Pollença.

DITADA
DE MEL

Marejat he acabat donant voltes pel "camp", es
veu que qualcú s'entrena sembrant arbres artificials,
en forma de disc de circulació i col·locats de forma
que se gasti benzina.

Volem donar una bona cuarada de la nostra mel al
Col·legi Joan Mas per la seva magnifica idea de fer un
curset d'educació permanent per adults.

Una ditada de mel que se'n va fora de Pollença, ja
vorem si arriba. A tots els consellers del Consell de
Mallorca per la seva aprovació per unanimitat a la uti-
lització del català a les corporacions locals. Cosa que
el nostre ajuntament en un ple de fa uns quans mesos
no va acceptar.

Mal per a VÉSPERO!, després de sentir les criti-
ques rebudes —ja que en el darrer número no hi apa-
regué— ens veim obligats a seguir amb aquest espai de
tanta acceptació entre els nostres clients.

Hidrats de carbó, per aquelles entitats que posin
rclols en català: Bar Lspanyol, Club Pollença, Bar
Auboraba (toca dir Alborada), etc.

La Pobla i molts de pobles de Mallorca a on es fan
manco conferències que a Pollença ja fa temps que
tenen els seus corres amb el nom posat correctament
amb la nostra llengua i amb unes plaques molt ben fe-
tes a on està dibuixat l'escut de la vila.

CONFERENCIA SOBRE
PINTURA MODERNA

L'OCB de Pollença està organitzant una conferència a cà-
rrec del crític d'art Damià Ramis Caubet, que parlarà de la
pintura actual, des de l'impresionisme als nostres dies. No
podem donar la data en el moment de redactar aquesta no-
ta, perquè encara no ha estat fixada definitivament.




