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SE CRÉ A UN GRUP
ECOLOGISTA A POLLENÇA:

EL G.O.B.
Una nova entitat s'ha

constituït al nostre poble.
Es tracta d'un grup ecolo-
gista, el GOB, és a dir, el
Grup Balear d'Ornitologia i
Defensa de la Naturalesa.

El nou grup forma part

del Club Pollença, del que
és la Secció de Defensa de
la naturalesa, i que en cer-
ta mida ens fa recordar al
Grup Muntona, hores d'ara
esvaït, però que fa un gra-
pat d'anys va suposar tot un

esdeveniment a Pollença.
A les planes interiore del

periòdic podreu trobar més
informació entorn als objec-
tius, activitats,... del nou
grup.

(Veure pàg. 9)

LA FOTO
COMENTADA
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RELLOTGE
SENSE

ESFERES
L'any passat va voler acal>ar

amb desgracia. Els quatre
vidre« dels rellotges del nostre
campanar varen eiser empesos

per un fort vent (110 Kms./
h.) i romangueren per damunt

la teulada de l'església i els
carrers que l'envoltan.

Al Moll també en va fer de
les seves, va treure

barques damunt l'arena, a me»
d'algues, pedres i altres

brutors.
Foto: PEP BORDOY

Important incendi a Llinàs,
Son Grua i Ternelles

El dilluns dia 5, dissab-
te dels Reis, va quedar
totalment apagat l'incen-
di que des del dissabte
dia 3 de gener s'havia de-
clarat a la Serra, entre
Llinàs, Son Grua i Ter-
nelles.

Se pensa que començà
dissabte horabaixa a la
zona coneguda com el
"Paraigo", no massa
enfora de les Penyes Ver-
melles". En poc temps
el foc se va extendre per
altres indrets, ajudat per
la ventada que aleshores
feia a tota la comarca

pollencina.

Un total de 350 Ha.
aproximadament, varen
ésser arrasades pel foc,
entre càrritx i pinar so-
bre tot a Llinàs. A Ter-
nells, i Son Grua les des-
troces pel foc no va-
ren ésser tan impor-
tants.

Á les tasques d'extin-
ció hi acudiren gran part
de la Brigada Municipal
d'obres, així com alguns
membres de la Policia
Municipal, ICONA, i
veïns de les finques de
devora.

La causa que el va ori-
ginar encara no està
esclarida. Així i tot ha es-
tranyat que sé calas foc
en aquesta època de

t l'any, en que quasi tot
' està banyat i tot costa

prendre.
Durant tot el diumen-

ge gran quantitat de flò-
vies varen caure per tot
Pollença, embrutant-ho
tot, prova de la magni-
tud de l'incendi, sense
cap casta de dubte un
dels més importants i
grossos dels que aquests
darrers anys han afectat
a Pollença.

EL DIA 24, A LES 20 H.
ASSEMBLEA DE L'OBRA

CULTURAL BALEAR
El proper dissabte dia

24 de gener, tendra lloc
l'anunciada Junta Ge-
neral Anual de l'Obra

Cultural Balear de Po-
llença. A la vegada se
celebraran les eleccions
per a cobrir lots els
càrrecs de la Junta Di-
rectiva.

L'assemblea se farà a
la sala d'actes de la
Caixa d'Estalvis de Po-
llença "Colonya", y co-
mençarà a les vuit del
vespre.

ELECCIONS AL CLUB
POLLENÇA: PARLEN ELS CAPS
DE LES DUES CANDIDATURES

SEBASTIÀ SERRA
AL MÍTING DEL PSM

PAG. 2

AMB AQUEST NUMERO:
SUPLEMENT ESPECIAL

DE COLONYA
PAGINES CENTRALS

Foto: PEP BORDOY
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EL REPRESENTANT DEL
P.C.I.B. DIMITEIX DE LA
COMISSIÓ D'INFRACCIONS
URBANÍSTIQUES

El ties passat, el tinent-batle i regidor en representa-
ció del Partit Comunista, Jeroni Llobera Vives, va presentar
la seva dimissió com a membre de la Comissió d'Infraccions
Urbanístiques de l 'Ajuntament.

En el seu escrit de dimissió, el regidor comunista rei-
tera la seva opinió expressada en altres ocasions, de que les
matèries d'infraccions i sancions per qüestions urbanísti-
ques són competència exclussiva de l'Alcaldia.

Per altra part assenyala que no ho considera a basta-
ment la imposició de multes, si no s'articula al mateix
temps una actuació i unes mides coherents destinades a
reduir el número d'infraccions, cada dia més nombroses. En
concret, l'escrit assenyala que degut a l'elaboració del Pla
General d'Ordenació, és mes necessari un vertader control i
una actuació decidida i ferma, amb la finalitat de que no
supeditin la seva reacció.

A la vegada, justifica la dimissió, per l'actitud de l'Al-
caldia, en el debat sobre l'aprovació dels projectes d'urba-
nització de Silier i el Pinaret de n'Anglada, sense que ni
tant sols s'entràs en discusió, prova evident de no admetre
cap aportació de membres de la Corporació disposats a
col·laborar en una política urbanística coherent.

Per acabar, s assenyala lo següent: Davant tot lo expo-
sat és evident que continuar com a membre d'una Comissió
en que la seva única finalitat és la de posar multes, signifi-
ca una complicitat totalment incoherent i insuficient i
que me neg a continuar.

/

* # #

PER UN PATRONAT

MUNICIPAL DE TURISME
En un dels darrers plens de l'Ajuntament de Pollença

de l'any 1980, el grup de regidors comunistes va presentar
una proposta tendent a la creació d'un Patronat Municipal
de Turisme amb els seus estatus per a que fos discutida en el
sí del consistori potlencí. Dita proposta fou rebutjada amb
els vots en contra dels regidors d'UCD i del PSOE amb una
argumentació (?) ridícula, legalista i sectària. Com a alter-
nativa a aquest Patronat els regidors centristes varen pro-
posar la creació d'una comissió assessora de turisme, inte-
grada dins la comissió de cultura, de la qual no se saben ni
les seves funcions, ni les seves competències, ni quan se reu-
nirà ni res. Dita proposta fou aprovada pels vots d'UCD i
d'un PSOK cada vegada més d'acord amb la política munici-
pal de la UCD pollencina.

Per què va proposar el PCIB aquesta proposta? El
punt de partida que ens va impulsar a presentar dita pro-
posto fou la importància que el turisme té per a l'econo
mia de Pollença tant directa com indirectament. Aquesta
importància és la que fa necessari al nostre entendre la
coordinació d'esforços entre les entitats públiques i pri-
vades relacionades amb el turisme, és el que fa necessari
la creació de nous serveis i equipaments per a els turistes,
és el que fa necessari potenciar i promocionar el turisme
d'hivern, és el que fa necessari el tenir una política tu-
rística, sense caure amb cantonalismos absurds, d'acord
amb Ics línies generals que pugui marcar el Consell. Aquesta
proposta dels regidors comunistes pretenia, doncs, posar
les bases d'una política turística, actualment inexistent, i
unificar esforços de cara a potenciar la nostra decaiguda
economia.

EI que més sorprèn de la postura d'UCD és que el
Conseller de Turisme afirmas en el darrer ple del Consell
que recolzava la iniciativa de crear Patronats Municipals
de Turisme, com un dels elements de la política turística
que el Consell vol tirar endavant. Aquesta resposta del Con-
seller de Turisme membre de la UCD — fou realitzada

a instàncies d'una interpel.lacio del Conseller Comunista
Josep Valero, sobre dits Patronats.

El que per altra part sorprèn de la postura del PSOE
és que s'al.leguin raons legalistes per rebutjar la proposta de
crear dit Patronats, quan resulta els Estatuts presentats
estan inspirants en uns que l'Ajuntament de Madrid que
presideix el socialista E. Tierno Calvan va aprovar, quan a
d'altres municipis el PSOE ha recolzat dit Patronat, quan
determinats dirigents socialistes s'han manifestat a favor,...

Per tant els regidors comunistes de l'Ajuntament de
Pollença seguiran insistint en la creació de dit Patronat Mu-
nicipal de Turisme ja que creim que és totalment necessari
pel nostre poble.

AGRUPACIÓ COMUNISTA DE POLLENÇA
DEL P.C.I.B.

* * *

# * #

MÍTING DEL P.S.M.

A POLLENÇA
Dimarts, 30 de Desembre, el PSM va fer un "míting"

a 1'anexe del Convent, amb la intervenció de Sebastià Serra,
Salvador llamón i Tomeu Payeras. L'acte va supossar una
interessant radiografia de les malalties que pateix el nostre
malhaurat procés pre-autonòmic; que ens du per una via
morta fins la vergonya d'una autonomia de baixa categoria.

.Sebastià Serra va expossar, amb la claredat i precisió
que el caracteritza, el moment polític actual, on el desen-
cant és un "càncer" greu que no afavoreix la lluita per la
democràcia i l'autogestió. Brillantment exposà la situa-
ció política actual a Mallorca, essent, no obstant, modera-
dament optimista.

Salvador Ramon va insistir en la necessitat vital de
defensar lo propi, al nostre nivell del poble, diguent que
l'autonomia es fa amb la feina de tots, cada un al seu
barri, al seu poble, al seu país.

Tomeu Payeras exposà detalladament la dinàmica de
la negociació de l'Estatut d'Autonomia que du a terme la
famosa "Comissió dels onze". Una negociació que no és tal,
sinó que, tot el contrari, significa la impossició sistemàtica
per la UCD dels seus presupossits centralistes i sucursalistes.
Aquesta dinàmica durà a la redació d'un Estatut que no pot
ésser, mai, representatiu de tot el poble de les Illes i, per
tant, no complirà amb el seu imprescindible caràcter de nor-
ma institucional respectada per tots. Es un error de les for-
ces politiques majoritàries que, per ventura, sofrirem tots.

A continuació se va obrir un coloqui amb el públic
asistent, que segurament hagués estat molt més extens i
aprofitable si les impresentables condicions de la sala, que
l'Ajuntament té destinada per aquest tipus d'actes, no la
fesin tan freda. Finestres sense vidres, tètrica il·luminació,
humanitat, etc., significa la imatge que s'en duen els dipu-
tats, personalitats i gent en general que ens visita a Pollença.

J.A. Encinas S.

FRENEM ELS
ATEMPTATS

ECOLÒGICS
Ben volguts amics:
Us agrairia, a ser possible, la publicació d'aquesta car-

ta.
Hem- dirigeixo a vosaltres, aprofitant l'ocasió per

felicitarvos per la perseverança d'aquest periòdic.
El tema que hem porta a escrivir vos, és per donar la

meva opinió sobre algunes obres estrafolàries que és pro-
dueixen en Mallorca, i especialment a Pollença.

Tenim a la vista la destrucció de la muntanya que
dona a la urbanització del Vila, on s'està construint una ca-
rretera, que segons informacions oides, vol arribar a la cres-
ta de la muntanya. Cada vegada que passo per devant
d'aquesta monstruositat començada, com qui diu, dins del
meu estómac s'hem produeix una diarrea especial, i hem
pregunto on està la justícia en que tant és benagloria "El
Gran Magnifie Ajuntament Pollencí". Perquè si seguim per-
metent aquestes barbaritats, a part d'altres projectades- -,
arribarà el dia, que tot aquell visitant que arribi a Mallorca,
fugirà aterrat devant de tantes destruccions que és perme-
ten fer.

Ja no és pot dir avui dia, que l'illa sigui un l loc de cal-
ma i pau. Ens trovem devant de urbanitzacions, en que al-
gunes, les condicions de sanitat son mínimes. Apartaments
que es cauen desabitais en el pas dels anys, i com a postre,
amb uns materials de deficient qualitat. Parets que és res-
cabreguen, finestres que no tanquen, i qualquna fuga
d'aigua.

Com acabarem en el demà, —què ja és l'avui—, en un
mosegar-se mútuament l'en amb l'altre. I a l'hora de les re-
clamacions hauremde callar, i haurem d'acceptar que Mallorca
jo no és l'illa de l'harmonia, ni de la pau. Serà l'illa de les
monstruositats en carreteres, xalets, i Ports Esportius.

Atentament us saluda:

Lluis Vilaseca.

* * *CERCANT LA FORMA

BELLA
(Endreça de Miquel Costa i Llobera)

Cercant la forma bella que sempre es fa palesa,
cantant les nostres terres i el nostre mar llatí,
a plena llum tragueres el ritme diamanti
i els caires cisellares amb art i exquisidesa.

Vogant per la tempesta, amb l'ànima malmesa,
cercares incansable el far del port diví.
Sortires del naufragi vencent el terbolí,
seguint la ruta certa, resolt i ambfortalesa.

Els secos de la lira, tan destrament polsada,
gravaren dins el Temple de Marbre Intemporal
"el nom de nostra pàtria", per tots sempre estimada.

I amb l'ànima curulla d'efluvi celestial,
dins l'Atri de l'Altura, amb força encoratjada,
potentes rels clavares "com l'arbre del penyal"!

Toni Seguí Bennàssar.
Port, oct.80.

Aquest poema, publicat a la revista Bajarí, nums.
116-118, Ciutat de Mallorca, desembre 1980, fou un dels
cinc finalistes del "II. Concurso de Poesía y Narraciones
Breves Bajarí", concurs bilingüe patrocinat per La Caixa.

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 POUETILENO BLANDO ESPE-

CIAL PARA RIEGOS POR GOTEO.
• IMPERMEABILIZANTES
• REFRACTARIOS
• CEMENTOS, PREFABRICADOS
• MANGUERAS Y ASPERSORES

PRECIOS ECONÓMICOS

BAUER
CINECAMERES per a filmar

sense problemes

MICER
Els seus millors preus

C/ Alcudia, 14 - Telf. 530346 Pollença - Mallorca
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L'ACTIVITAT CULTURAL DEL MES DE DESEMBRE
Aquest mes de desembre

i lo que duim de gener ha
estat entretengut, intens,
desconcertat, inquiet, etc..
pel que fa a les activitats
culturals i als quefers de les
entitats locals més impor-
tants. Son aquests, mo-
ments d'eleccions i assem-
blees, i el Club Pollença
i l'OCB en són un bon exem-
ple. Aquest fet de les elec-
cions ha estat sens dubte el
que ha concentrat gran part
de l'interès dels réduits am-
bients culturals de la vila.

Així i tot no poden dir
que s'ha fet poca cosa. Tot
el contrari, ja que segura-
ment el més de desembre és
dels més plens amb actes,
esdeveniments... Precisa-
ment de tot això en férem
una mica d'inventari.

CONFERENCIES DE
LA CAIXA

Dins del Pla de dinamit-
zació que aquesta entitat es-
tà duent a terme, cal ano-
menar una sèrie de cursets,
conferències i xerrades du-
rant tot el mes passat. En-
tre aquestes hi ha les xerra-
des damunt "Orientació Pro-
fessional", destinada, sobre
tot, als joves estudiants i no
estudiants de Pollença. Tam-
bé és feren interessants, en-
cara que poc concorregu-

des, conferències sobre
"Premsa, ràdio i televisió",
"Moviments socials: revolta
dels Forans i Germania",
"Propaganda Política",
"L'abús dels Medicaments",
"La Contaminació Marina".

FESTES DE NADAL

Aprofitant les Festes de
Nadal i Cap d'Any, varen
tenir lloc les populars "Se-
renates Nadalenques", les
quals foren seguides per
molts de pollencins. El Cor
i la Banda ens oferirem, per
tercer any consecutiu can-
çons de nadal, pels carrers
de la vila.

Per altra banda, seguint
amb la temàtica musical, va
tenir lloc, abans de festes,
un interessant concert de
piano a càrrec de D. Fran-
cesc Capii onch, interpre-
tant peces de Sonpare, D.
Miquel Capllonch. Aquest
concert es va fer en el Moll
de Pollença, resultant tot un
èxit.

La Caixa d'Estalvis de les
Balears "Sa Nostra", va or-
ganitzar, com és costum, els
tradicionals Concursos de
Betlems i de Redacció, amb
participació realment nom-
brosa, talment com la Festa
Nadalenca on s'entregaren
els premis als guanyadors.

FORT TEMPORAL
DE GREGAL

Un temporalasso del nor-
dest —un gregal insòlit que
bufava devers cent per hora,
portador de pluja— assaltà
les nostres „costes el decap-
vespre del dissabte dia 27 i
quasi tot el diumenge.

Els cops de mar pegaren
fort, saltant per damunt del
braç de la Fortalesa —cosa
que fa molts d'anys no s'ha-
via vist— ¡encresparentota la
badia amb íorça creixent
fins a mitjan decapvespre
del diumenge. Les platges
estan plenes d'algues i la ca-
rretera d'Alcúdia plena de
pedres a molts dels seus
trossos.

Algunes petites embarca-
cions de vela trabucaren;
dos iots romperen amarres
i foren duits fins a la platja;

un ran del moll vell y l'al-
tre a Ca'n Cullerassa, i mol-
tes embarcacions es colpeja-
ren fort unes contre les al-
tres.

Pescadors i mariners esta-
ren vetlant tothora i brega-
ren ferm per reforçar ama-
rres i assegurar les embar-
cacions. Els desperfectes, en
general, foren considerables,
rai que, afortunadament, ni
hi hagué desgràcies perso-
nals.

També una alta grua, d'a-
questes de tipus ploma",
fou tombada. I la televisió
va emmudir durant tot el
diumenge i el dilluns, dia
que tancam aquesta infor-
mació.

Eu Moll, 29-12-80
A .S. Bocch ontano

CINE CLUB

El passat mes de desem-
bre començà una altra tem-
porada de Cine Club, orga-
nitzada per la Secció de Ci-
nema del Club Pollença i
sota el patrocini de Colo-
nya.

Les pel·lícules projecta-
des són les següents: el dia
5 es va projectar "El hom-
bre de mármol" del director
polac Andrej Wadja. El dia
19 va esser "La Batalla de
Chile", de Patricio Guzman,
i el día 9 de gener "La Tie-
rra de la Gran Promesa"
també del polac Wadja.

Pel mes de febrer està
prevista dur el film "El pro-
ceso de Burgos" de Imanol
Uribe.

REVISTAS, CURSET DE
CÁTALA, I D'ALTRAS

El mes passat varen apa-
rèixer nous números de les
revistes escolare "Endavant"
i "Bocchoris". Una i altre
han millorat considerable-
ment la seva Tècnica d'Im-
pressió, així com la seva
qualitat periodística. Com
se sap, ambdues revistes son
editades pels CoUegis de
Monti-sion i Miquel Cap-
llonch, respectivament.

D'altra banda hem de co-
municar que ha començat la
segona fasse del Curset de
català. Aquest segon cicle se

celebra en el Moll, a una de
les aules del C.N.M. Miquel
Capllonch.

No podem oblidar tam-
poc la presentació de la no-
va Secció del Club Pollença
el GOB, que va tenir lloc al
passat dia 13 de desembre.

Dues setmanes després
tengué lloc l'Assemblea Ge-
neral del Club Pollença, amb
gran assistència de públic,
donant compte de l'estat
econòmic, resum d'activi-
tats, del procés electoral
anulat, etc...

LES ENTITATS
CULTURALS
CONVOQUEN
ELECCIONS

El tret més interessant i
atraient del d'aquest darrer
més i mig, és la convocato-
la d'eleccions per a cobrir
els càrrecs de la Junta Di-
rectiva tant de l'Obra Cul-
tural Balear, com del Club
Pollença, i que podem su-
posar ja sigui una continua-
ció de l'activitat duita a ter-
me fins ara, o per ventura
un canvi sustanciós d'aques-
tes entitats i per tant del
quefer cultural.

La resposta no se farà
esperar, el dia 24 per l'Obra
Cultural i el dia 31 pel Club
Pollença.

MIQUEL ÀNGEL MARCH

DESGRACIAT ACCIDENT
A LA COSTA DE SON BRUÌ

El passat dia 24 de De-
sembre, el dissabte de Na-
dal, un desgraciat accident
de tràfic va acabar amb la
vida de'n Rafel Palou-"gall".

A les 7,15 del matí, quan
circulava amb la seva bicicle-
ta a l'altura de la costa de
"Son Brui", de la carretera

Pollença-Ciutat, fou agafat
pel camió Pegaso PM 144.693
de l'Empresa "Cusach S.A."
que conduía en Rafel Vives
Colell; al desgraciat accident
en Rafel Palou-"Gall" perdé
la vida. Acompanyam a tots
els afectats amb el nostre
sentiment. Descansi en Pau.

UNA ALTRA DESGRACIA
Un altre mortal accident

va succeir el dia 23 del pas-
sat Desembre, al troç de ca-
rretera que va des del cre-
ver de "Ca'n Berenguer" al
Pont de "Sant Jordi", a on
una dona que conduia un
Seat 600 va pegar un cop

a un home que anava ca-
minant. Com a conseqüèn-
cia del cop, el desgraciat
home va caure i va pegar
amb el cap a un arbre, mo-
rint en pocs moments. El
nostre pesar als familiars i
amics del afectats.

Jerónimo Riusech Bisañez & Hijos SA.
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PUBLICAS

ROSERVEU, 9 - POLLENSA (MALLORCA) TelfS! 530208 - 530212

INACHITTI
ELECTRODOMÈSTICS

IMATGE I SO
Distribuïdors de:

SCHNEIDER.MARANTS.
SUPERCOPE. TELEFUNKEN.

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

C/. Mercat, 1 - 10 - Telf. 530619 - POLLENÇA

¿¡aterías Vicens
L'ARTESANIA DE ROBES DE LLENGÜES

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

ESPAJffOL
CJ£''N¿JhlOIXliT

PLAÇA M A J O R , 2
TEL. 5 3 0 0 0 2

POLLENÇA

CARNISSERIA
CHARCUTERÍA

L'HORT NOU
VIA POLLENTIA, 11

COMANDES Tel. 53 03 55

TEL: 530049 POLLENÇA

í̂ eat*wu5*A*te
CA IM RER

53-v.'/íw^ l̂

.ENSA(MAUORCA) I F-' 5300JCy |̂

GRAN VARIEDAD
DE PLANTAS

GABRIEL MARTI V ENS ALA

PLANTACIÓN Y CONSERVACIÓN
DE JARDINES

Atbucasim, 3 VIVEROS: Carreteira da Lluc km. 1,100
POLLENSA • Mallorca Tel. 531885

Construccions

TORRES DÍAZ
c/. Cecilio Mételo, 118
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MARTI VICENS

ENTREVISTA

Una entitat i-nportant que ha marcat des de
fa Tiolts d'anys la línia cultural del nostre poble,
es troba en període d'eleccions. El resultat d'a-
questes pot suposar la continuació o el canvi
d'una línia d'actuació al Club Pollença.

El Gall, conscient de la importància d'aquest
fet oarla avui amb els cap de les dues candidatu-
res presentades. MARTI ROTGER

ELECCIONS AL CLUB POLLENÇA
Kn Martí Vicens es el cap de

la candidatura formada per eU
mateix com a President, Tol'ol
Borràs Vicepresident, Joana Co-
lom Secretari Joan Martorell
Tresorer i Tomeu Vallori, Mi-
quel Oliver, Francesca Aloy,
Pep Bonloy i Pere Nadal com
a vocals.

— Martí, què és el que con-
sideres més | » >M I i u, en (piani
a activitats i experiència,
d'aqucts anys en que has estat
presidint la Junta Directiva del
Club Pollença.

— Bé,...)iauriem<!e dividir-ho
en parts segons l'activitat desen-
volupada. Una part molt impor-
tant (tens que ha estat l'activi-
tat realitzada per les diferen-
tes seccions del Club i la crea-
ció a n'aquets anys de altres
seccions que han estat, i son,
importants. Porem destacar aquí
la creació de la secció d'arts
plàstiques que va esser, fieni,
una iniciativa molt aprofiteu
i que segueix aportant un nivell
d'activitats molt important.
També la secció del Cine-Club
ha duit una tasca important
durant aquest temps, i de cada
dia agafa més força. I .«-s altre«
seccions, com |>cr a exemple el
grup ile muntanya, han anat
també fent camí. Hem volgut
potenciar totes aquestas
seccions donant-lis una absoluta
llibertat per a actuar; crec que
axió ha estat una cosa impor-
tant i que ha donat fruits prò-
fi tosos.

— Un altre capítol a desta-
car i-s el de les obres fetes du-
rant aquest temps.

— Si, ens hem trobat en la
necessitat de envestir una sèrie
d'obres que eren ja absoluta-
ment necessàries i que malgrat
hagin suposat un gran esforç en
tols el sentits, el resultat ha
estat satisfactori. Vaig parlar a
la passada assemblea de tot
això però per si no quedas molt
clar, l'hi donaré un repàs. Une
de les primeres obres va ester la
adaptació de les dependències
del "Conserje" que en la situa-
ció que estaven eren absoluta-
ment inhabitables, es va repas-
sar tot i eg va fer un bany. Des-
prés, a la part d'alt es va fer un
excusat que ja feia temps que
demanaven els socis. A l'any
següent es va arreglar la taula-
da i quasi es fa ver nova, s'arre-
glà tot el que era necessari arri-
bant inclus a canviar un parell
de llenyams que no estaven en
condicions. Es varen adaptar
també les dependències que «ren
abans del grup de muntanya,
inclus la gent de les seccions
va ajudar pintant i enrajolant
ells mateixos, això és molt
d'agrair. Una altre reforma im-

portant, que és va fer darrera-
ment, és l'enrajolat de l'entra-
da, que malgrat donas moltes
molèsties als socis durant el
Irnips que es va fer, el resultat
final crec que a la llarga tothora
ho ha d'apreciar.

— Tot això deu haver costat
un desembols econòmic bastant
important. Com està ara la situa-
ció econòmica?

— Es dar; en quant a la part
econòmica, vos diré que quan
ens férem càrrec del Club
eixistía un dèficit considerable.
Contàvem amb un presupost
d'aproximadament 300.000,00
Ptes. i uns 700 socis tan sols.
Ara contam amb quasi 1.700
socis i cl darrer presupost es de
1.200.000,00 Ptes. Hi havia
també una Hipoteca que s'ha
llevada i també s'Iian anat tor-
nat accions des de fa dos anys.
Tenint en compte que partíem
d'una situació econòmica defi-
citària, pens que l'acosenguit
ha estat considerable.

— I en nuant al resum d'acti-
vitats?

— En aquest aspecte, una co-
sa que voldria destacar es l'im-
portància que han pres les festes
com el carnaval, la volta ciclista
etc., que tornen ésser tengudes
en compte a nivell popular. I
amb els esports, el futbol, que
malgrat funcionin amb autono-
mia pròpia, els èxits que han
tengut ens alegren a tots, (lògica-
ment. També a destacar la crea-
ció del Cross Popular que va
ésser tot un èxit. Una altra cosa
que voldria dir, dins el capítol
d'aument del número de socis,
és l'importància que ha agafat
la dona dins el Club. Fins fa poc
temps la dona anava al Club
com a simple actmipayanl, avui
té una participació pròpia, tal
com ha de esser i en proposarem
al principi.

— Martí, tu fa quatre anys
ja que presideixes la Junta del
Club penses ara que tant tu com
per la societat és interessant que
et presentis de nou a las elec-
cions?

— Home, no em present jo
totsol, som el cap d'una candi
datura tan sols, i no he volgut
esser mai presidencialista, per-
què pens que aquesta és una tas-
ca de grup, no de persones. Pe-
rò contestant la pregunta, et
diré que en principi jo no
pensava tornar-me presentar a
les eleccions. No per cansanà ni
perquè no vulgui tenir respon-
sabilitats i mals de cap, sinó
perquè crec que s'ha de donar
pas «gent nova, amb iniciati-
ves pròpies, concretes i realitza-
bles que puguin ajudar al Club.
S'havia cercat una altre persona
que ja havia acepta t el presidir

la candidatura, però al darrer
moment, i no sé els motius, et
va retira: Així torn presidir jo
la candidatura, amb la mateixa
il·lusió i ganes de fer feina que
quatre anys abans. A més, pent
que la societat, sense els proble-
mes econòmics que trobarem
nosaltres, está ara a un moment
molt important cara a la seva
potenciació. Ara realment és el
moment de treballar més que
mai i empènyer fort per acon-
seguir el Club Pollença que tots
desitiam.

— Quina línea d'actuació
pensau seguir, cas de sortir ele-
gits una altra vegada?

— Bàsicament la mateixa, no
pensam canviar gaire cosa. Ja he
dit abans que ara, amb una eco-
nomia sanejada, el Club està en
situació de fer moltes coses que
abans no es podien fer. En
quant a Cultura, sempre hem
volgut donar a la gent coses
bastant avançades i, sense voler
despreciar rés, hem volgut fogir
del que estàvem acostumats a
veure, com eren aquelles co-
mèdies de l'amo de Son Magra-
ner, en Pau i tot allò. Hem vol-
gut mostrar al poble coses
progresistes, fer veure que hi
ha altres coses.

Vull dir també que al Club
mai hem tengut les portes
tancades a qualsevol casta de
gent que s'hagi volgut mani-
festar, tant l'Ajuntament, Caixes
d'estalvis, organitzacions cultu-
rals com per exemple L'O.C.B.,
i no parlem dels colJegis, tant
estatals com privats o religiosos;
tothom ha tengut les portes
obertes, malgrat que al moment
de la nostra elecció, fa quatre
anys, era quasi al principi del
canvi polític i un moment deli-
cat que va afectar també, lò-
gicament, al Club Pollença.
Però pens que això es va supe-
rar bé. Una altra qüestió, de
la que es va parlar, va ésser el
de l'animml de les quotes,
però tenguent en compte el
creixement del número de socis
que pensam seguir potenciant,
això no va ésser necessari.

— Vols afegir qualque cosa?
- Tan sols agrair al "Gall" la

atenció, tenguda amb la Junta
que presídese donant mos
l'oportunitat d'expresar-mos de-
vant el poble.

- I als socis del Club Pollen-
ça?

- Als socis, agrair lis la ajuda
i col·laboració que ens han do-
nat en tot moment... i rés més,
perquè no paresqui una propa-
ganda electoral.

Toni Marquet
Joan Llompart.

Martí Rotger
Martí Torrandell
Antoni Barea
Pere Vila
Vocals

— Com va néixer l'idea de
formar aquesta candidatura?

Es conseqüència de pressions
de fora, com diu la gent?

— No. Pressió cap ni una,
això va sortir als postres d'un
sopar, on érem un grup d'amics
i d'on va partir l'idea inicial de
formar la candidatura. Després
anàrem fent gestions amb altre
gent que pensàvem podia ser
molt útil, i així començarem.
Però pressions, cap ni una.

— Es diu però que un partit
polític de Pollença desde fa ja
bastant de temps, anava for-
mant una candidatura, i la gent
pensa que és aquesta.

— Jo no sé res d'aquestes re-
mors, l'únic que puc dir es que
nosaltres no hem lengut contac-
tes amb cap partit ni organitza-
ció política.

— Ha causat també un poc
d'estranyesa la teva participació
com a candidat, perquè no se
t'ha vist molt pel Club darrera-
ment. Casi bé no ti vêem per
allá dins. Vosaltres coneixeu la
problemàtica del Club Pollença
abastament?

— Això es veritat. He
frecuenta! poc el Club, tal vega-
de per motius profesionals. Ara
això ha canviat un poc i pens
que tendre més temps per
anar-hi. Sobre la problemàtica
del Club, la veritat es que la
coneixem en part, però pensam
que temdrem temps de mirrar-
mos i la voluntad de solucionar
els problemes que hi pugui haver
la tenim.

— Quin pla d'actuació teniu
marcat?

— Programa no hen tenim,
tenim una sèrie d Ideas clares
Actuació però no han cristalit-
zat a un programa. Bàsicament
pensam aprofitar el que tenim
i al mateix temps aportar coses
noves que trobem interessants,

President
Vicepresident

Secretari
Tresorer

Paco Valero
César Samarini

Joan Campomar
Miquel Cerdà Salas

Miquel Cerdà.

i en cas d'ésser elegits ja dona-
ríem a conèixer el que pensam
fer amb més amput i l i .

— Una de les coses a tenir en
compte és el problema econò-
mic. Sobre això han sortit re-
mors, atribuïts a vosaltres, de
que es plantetjava la posibilita!
de instalar un "Bingo", és veri-
tat això?

— El problema econòmic
sempre hi és, ens heurem
d'adaptar al que tenguem i mirar
de treurer-li el màxim de profit.
Eixisteix un presupost, que
in'imagin podrà ésser flexible i
sofrir qualque modificació si
sortim elegits. En relació al
"Bingo", com a posible solució
als problemes econòmics, sé que
eixisteixen aquestes remors. Jo
pens que la Societat no està
malament econòmicament com
per a haver d'instalar un "Bin-
go", i el que es cert és que això
no està dins el nostre programa.

— Quina postura pensau
prendre cara als grups que estan
integrats dins el Club Pollença,
però que tenen una autonomia
pròpia?

— Aquests grups han de
ésser recolzats, sense cap dub-
te. Son molt importants dins
el Club, malgrat ací ui u amb
autonomia pròpia. Grîn part de
la dinamització del Club és deu
a ells i pens que han de anar en-
davant. Això està dins els
nostre esquema d'actuació, ja he
dit que no teniam un programa
massa concret. Nosaltres som un
grup de Pollencins, diguem-lis
independents o lliberals o com
volgueu,que tan sols volem par-
ticipar a una institució tan im-
portant dins Pollença. No tenim
afiliació politica, tan sols volem
aportar el que puguem al Club;
Una persona arriba a una certa
edat en que, sense ser vell, té

ganes de fer qualque cosa... el
que has fet de jove: organitzar
una obra de teatre quan et de
vacances, en fin... després ve una
etapa en que només penses
en trevallar i allavors et dones
conte de que hem de fer qual-
que cosa pel nostre poble, que
estimam tant. Insisteix en que
nosaltres som independents i no
tenim cap afiliació política.

— Es que militants d'un de-
terminat partit estan ajudant a
la vostra candidatura cercant fir-
mas per a recolzar-vos, pot ser
això es el que fa pensar a la
gent amb una posible vincula-
ció a n'aqueat partit.

— Nosaltres som una candi-
datura que devem caure bé a
aquest partit però no tenim cap
compromis amb ningú. Aquest
partit ens deu recoltzar per sim-
patia cap a nosaltres o pot-ser
per antipatía a l'actual Junta
Directiva. Nosaltres agraim tota
la ajuda vengui d'alia on vengui,
i a tots, gràcies; la nostra actua-
ció no estarà influenciada per a
ningú ni marcada per cap signe.
Personalment, no teñe cap mili-
tància... m'agraden les festes, les
tradicions., m'agrada anar enda-
vant, això es tot. Volem tenir
una línea d'actuació progresis-
ta, s'ha de anar endavant; ara
bé, hi ha moltes coses que no
es poden deixar, moltes coses
agradables que s'han de conser-
var i el Club Pollença, té una his-
tòria de molts d'anys que s'ha
de tenir en compte.

— Vols dir qualque cosa
més?

— Tan sols que esperam que
eristesqui una gran armonía
allà dins, a una societat on con-
viven un grup de caçadors amb
un altre grup d'ornitologia.

-1 als socis?
— Tans sols que ens votin.

,-'7-
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PRIMER CENTENARI

Lcen.tena.ri

\^980/

DE "COLONYA55

Tots riolers, el matrimoni VIC ENS-P AVERAS (tots el coneixem per
en Guillem PUNXA) reben de mans del Director General de Colonya,
el premi d'un mflio de pessetes que guanyaren al sorteig Extraordinari
jue amb motiu del Centenari va celebrar la nostra Caixa. Ja veis que

les rialles són justificades, perquè baldament la inflació, un milió en-
cara es un milió.

Moment en que la familia ALEGRE diposita DOTZE MILIONS I MIG
de pessetes //12.500.000.-//- import del premi obtengut el passat
sorteig de Nadal a la CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA. Colo-
nya, al temps que dóna a l'afortunada família l'enhorabona, els vol
agrair la confiança demostrada de cap a la nostra Institució. Al mateix
temps desitjam que aquest no sigui el darrer premi que es repartesqui a

Pollença, sinó que l'any que ve sigui el "Gordo"

Alguns dels guanyadors, en falten dos que no pogueren assistir, del Pri-
mer Certamen Escolar de Dibuix i Pintura. Amb els dibuixos d'aquests
joves artistes la Caixa de Colonya ha confeccionat un artístic calendari
per aquest any 1981 que ara comença. I perquè convé que la posteri-
tat ço neixi els començaments dels futurs artistes-pin tors, aquests són
els seus noms. En MIQUEL CAPLLONCH i VILANOVA; edat 8 anys,
Col·legi M. Capllonch. En JOAN A. BARBERO CAPLLONCH, edat
11 anys, coüegi Joan Mas. Na REMEDIOS SANCHEZ ALCON, edat
7 anys, coüegi Joan Mas, N'ANTONI MARQUET VILANOVA, edat
9 anys, coljegi Montiàon. En JAIME CORTES MELERO, edat 6
anys, coljegi Ntra. Dona deia Consolació. Na MARIA PEPA AGUILÓ
CERDÀ, 6 anys, col.legi Nacional Mixte d'Alcudia. En MANUEL DU-
RAN LLOMPART, 6 anys, coUegi Joan Mas. En CARLOS CASTA-

ÑO, 4 anys, Col.legi Costa i Llobera.
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Aquest any que ara aca-
ba, ha estat per la Caixa
d'Estalvis de Pollença -Co-
lonya— el del seu Primer
Centenari. Amb aquest mo-
tiu pareix oportú el xerrar,
fer una mena de balanç del
que ha estat aquesta centú-
ria passada i els projectes de
cara l'esdevenidor, i ningú
tan apropiat per respondre
com el President de l'Enti-
tat, D. JOAN VILANOVA I
C ANÀ VES, Industrial, ca-
sat, pare de família, i vincu-
lat, encara que jove, des de
fa molts anys a Colonya. Ell

més que ningú coneix la tra-
jectòria que per arribar a
aquesta data de centenari ha
estat necessari seguir, trajec-
tòria que no sempre ha estat
fàcil. No hem d'oblidar que
des de la seva fundació en
1880, la Caixa de Colonya
d'una manera o altra ha
hagut de suportar tres gue-
rres, dues mondial* i una ci-
vil. I que la tasca desenrot-
llada en molts de moments
i per diferents motius no ha
estat reconescuda com calia
sinó pel contrari rebutjada.
Dit això, demanam al Sr. Vi-

ENTREVISTA AMB
EL PRESIDENT

D. Joan Vilanova i Canaves
lanova que en defineixi:

1. Què es Colonya?

R) Una resposta simplista
seria el dir que Colonya és
un establiment de crèdit, és
a dir, un banc i com a tal de-
dicat a la compra-venda de
doblers. Indubtablement,
Colonya és això, però no és
tant sols això. El caire so-
cial que defineix a totes les
Caixes d'Estalvi, està ben
acentual a la nostra Caixa
Pollencina. No hem d'obli-
dar que el seu fundador D.
Guillem Cifre de Colonya,
sacrificà a aquesta idea, hi-
senda i vida. I que els seus
principis segueixen vigents,
indubtablement han canviat
de forma però no de contin-
gut. Definint, com vostè em
demana, diria que Colonya
és una Institució que està al
servei del poble i que neces-
sita del poble, per tal de
desenrotllar, una tasca impor-
tant, jo diria que molt im-
portant, en els caires econò-
mics, culturals, socials i mu-
nicipals de les zones allá a
on està arrelada.

2) Què significa per una

Entitat com Colonya haver
celebrat el seu Centenari?

R) Confiança. I això és
una cosa que hem d'agrair.
Tots som ben conscients
que sense la confiança dels
nostres clients, amics mi-
llor dit, aquest centenari
mai s'hagués celebrat. I hem
de reconèixer que aquesta
confiança ha hagut de su-
portar moments, per mo-
tius coneguts de tothom,
de prova. I això mai s'aca-
ba d'agrair. N'estic ben se-
gur, que aquesta confiança
encara s'accentuarà més, si
cal, si ens donarà noves for-
ces per entrar en aquesta no-
va singladura de cap al segon
centenari que ja hem co-
mençada. I és més, diria que
hem ben començada.

3) Hi ha hagut remors.
Uns apunten de cap a la fu-
sió de la Caixa amb altres
entitats. Els altres diven que
a l'hora de potenciar actes
culturals, Colonya s'inclina
de cap a una tendència de-
terminada. Que ens pot dir
de tot això?

R) Permeti que inverteixi

les respostes i contesti a la
segona pregunta en primer
lloc. Pot ésser que per una
part ben definida de gent hi
hagi hagut aquests remors.
Jo, francament no els he
notat. Ara bé els remors són
sols això: remors. Avui,
afortunadament tothom pot
opinar. De totes maneres la
realitat objetiva és sols una,
i aquesta és que Colonya,
sols mira els beneficis cultu-
rals de tot el poble a l'hora
de programar o patrocinar
qualsevol acte cultural.
Això se vora més endavant
en publicar d balanç dels
actes realitzats durant
aquest temps, però permeti
que a títol d'exemple expo-
si un fet, per mi ben signifi-
catiu, es cert que el filòsof
SAVATER, té a més d'un
reconescut prestigi interna-
cional, caires que podríem
anomenar com a esquerrans,
però també és cert que la
darrera conferència donada
en el nostre saló d'actes, es-
tava patrocinada per el Con-
sell General Interinsular.

En quant a la seva prime-
ra pregunta, he de tlir-li que

la Caixa de Colonya ha estat
i és ara mateix una caixa
autònoma i per tant inde-
pendent, limitada tant sols
per les vinculacions pròpies
d'entitats com la nostra em-
marcades a dins camps ben
definits pel Banc d'Espanya
i pel Ministeri d'Economia,
l'únic que pot haver motivat
aquests remors és el fet que
nosaltres, segons acord del
nostre Consell d'Administra-
ció i degut al volum de cada
dia més gros de les nostres
operacions i als costos, pri-
vatius per nosaltres en
aquest moment, que suposa-
rien la compra d'un ordena-
dor, vàrem acordar una inte-
gració mecànica i aquesta es
va fer en el mateix Sistema
que està empleant una altre
caixa.

4) Voldria afegir qualque
cosa més?

R) De tot cor donar, amb
nom de tots els que confor-
mam Colonya, una altre ve-
gada les gràcies i aprofitar
l'avinentesa d'aquestes fes-
tes per a desitjar ¡Molts
d'any s per a tots!

^

r-NIÍ

Façana de l'oficina del
carrer del Moro, 3. Fins fa
dos anys, oficina principal

de la nostra Caixa

"L'Institut, propietat també
de la Caixa de Colonya i
dedicat de sempre a
l'ensenyança. Aquí
durant molts d'anys també
i radica el lloc social de
Colonya.

Casa de Ca les Monges, del
Sagrat Cor, solar Pairal de
D. Guillem Cifre de
Colonya i Hoc a ont
s'efectuà la primera
imposició de la Caixa
d'Estalvis "para combatir
la lacra de la usura" com
deian els primers Estatuts.

LO QUE VA D'AHIR

Km® efßboEPOUENSA

XONYA -

Abans de les obres, a la
plaça
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ENTREVISTA AMB EL DIRECTOR

Per tal d'acabar aquesta
mena d'anàlisi, creim con-
venient que sigui O. Gabriel
Mestre i Far, Director Gene-
ral de l'Entidat, qui ens
analitzi aquesta centúria
passada i de qualque manera
ens digui el que és el pre-
sent i pot ésser el futur de
la Caixa d'Estalvis de Po-
llença.

1.— Quin significat té
per la Caixa de Colonya, la
celebració d'aquest Centena-
ri?

—No hi ha dubte que per
qualsevol Entitat, el sol fet
de durar cent anys, ja slia
de considerar positivament.
Això vol dir, ni més ni man-
co, que es recolza a damunt
bons fonaments. El que ja
no és tant positiu és el fet
que una Entitat, i aquest
és el cas de Colonya, que ha
arribat a aquesta centúria,
no hagi arribat a assolir un
paper preponderant a dins
l'àmbit econòmic, no tant
sols pollencf, sinó al menys
comarcal, per no xerrar-ne
ja de tota l'illa. Dic això
perquè quedi ben clar que
aquest primer centenari que
enguany celebrem, no ha
d'ésser fita, d'arribada, sinó
més bé un punt de partida.

2.— Quins han estat, al

D. Gabriel Mestre Far

seu entendre, els motius que
la potència econòmica de
Colonya, no estigui d'acord
amb la seva llarga trajectò-
ria.'

El passat i el present de
la nostra Caixa, tots el co-
neixem . No tene encara xi-
fres exactes per donar d'a-

quest Exercici que ara aca-
bam, però he de dir que se-
rà un any normal a dins la
trajectòria ascendent de la
nostra Institució, això enca-
ra que sigut molt impor-
tant, no ens ha d'enganyar,
perquè no podem oblidar
que avui som la Caixa

d'Estalvis més petita d'Es-
panya i que encara que els
creixements percentuals de
la nostra Caixa siguin molts
bons, espectaculars a vega-
des, comparats amb les al-
tres Caixes, el nostre
augment, amb xifres abso-
lutes, no es pot comparar
ni de mides. Es a dir, dóna
la paradoxa, que creixent
més, de cada any, tornam
més petits, comparativa-
ment parlant. Quins han es-
tat els motius? en demana.
Be, jo diría que circunstan-
ciais, i aquestes circunstan-
cies feren que la Caixa no
cresqués en el seu moment
com hagués estat el natural,
després Colonya es va trobar
amb una cota de mercat
molt limitada. A devant tôt
això, s'ha agut de lluitar i
gràcies a tots els nostres
amics-clients, no hi ha dubte
que els resultats obtenguts
ens permeten ésser optimis-
tes de cara al futur.

3.— I xerrant de futur.
Com creu que serà el de
Colonya?

Deu ho sap. En aquest
cas. Déu i el Ministeri d'Eco-
nomia, perquè no hi ha dub-
te que la nostra Caixa està
inclosa a dins l'estructura
econòmica del pais, i d'una

manera o altra ens haurem
d'acompassar a la seva mar-
xa. Però abans he dit que
ens podríem sentir optimis-
tes, i n'estic segur que el fu-
tur de Colonya serà el d'a-
narse consolidant de cada
dia més, i aquesta consolida-
ció forçosament haurà de
reflectir al seu entorn. No
podem oblidar que el caire
social de la nostra Caixa
va ben lligat a la seva capa-
citat financiera. Per tant,
anem a fer una Caixa de

Colonya encara més forta,
per així poder tenir per al
poble una millor agricultura,
una Indústria qualificada,
un comerç eficaç i una Cul-
tura més ampla i més a l'a-
bast de tothom.

4.— Vol afegir qualque
altre cosa?

—Una vegada més, donar
les gràcies a tots els nostres
amics, 5 desitjar per a tots
Molts d'anys, amb salut i
qualque pesseta. ¡Bones
Festes!

.A AVUI

Oficina urbana de la Cala
San Vicent. Amb l'obertura

d'aquesta ja se cobria tot
el terme pollencf.

Oficina principal.
Inaugurada fa dos anys.
Modernes Instal.lacions,
Sala de Conferències.
Saló d'actes, Sala
d'exposicions, Biblioteca.
Per noltros, una fita
important, estam a la Plaça.
A la casa que fou de D.
Bartomeu Albis.

Oficina del Port de
Pollença, en el carrer

Ponent. També hi ha la
Biblioteca i una Sala

d'exposicions.

Oficina d'Alcudia,
també amb saló

exposicions.

cfc*
$t AHORRO* {£
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RELACIÓ D'ACTIVITATS SOCIO-CULTURALS
DE LA CAIXA DE COLONYA

La commemoració del nostre primer centenari ha estat estructurada amb una programació ampla i diversa de contingut fonamentalment cul
/"«•p f)\TOT Ci(~* T A tural- s ha Procurat cobrir toda l'àrea d'influència de la Caixa, així com a tots els sectors de població.
^^v-Jl̂ l vJjwv/vJjLA El programa, iniciat als primers dies de gener, s'ha anat realitzant durant tot aquest any passat, i

cretament dins el mes de gener de 1880.
, malgrat que la fundació de la Caixa fou con-

GENER Dia 19: "diada del clavell". La Caixa obsequií a tots els clients, un clavell a
lei dones I un cigar als homes, ja que el dia 20, que era diumenge, es compila,
dia per dia, el centenari.

A les 21 hores, I en el saló d'actes de la Caixa, poguérem escoltar a en Miquel
Alenyar, prestigiós economista mallorquí que parla de "L'estalvi I l'Inversió a les
Illes, dins el marc de l'autonomia".

FEBRER
Dia 20: Inauguració al saló d'actes del 1 er. Cicle de Conferències, que amb el

títol genèric de "Para qué sirve la Filosofía", fou obert per Da. Adelaida Ambro-
gl, professora de la Facultat de Filosofia I Lletres de Palma de Mallorca, amb la

titulada també "Para qué sirve la filosofía".
Dia 27: A les 21 hores Alberto Saoner, també professor de la Facultat de Fi-

losofia I Lletres de Palma de M., I dins el Cicle de Filosofia, ens parla damunt
"Diferencias entre Platón y Aristóteles".

MARÇ

Dia 6: Tercera conferència del cicle. Parla Francisco Torres, professor de la
Facultat de Filosofia I Lletres de Palma, damunt "Kant y su moral".

Dia 12: Quarta conferència del cicle. A les 21,30 h. I en el saló d'actes de la
Caixa, com totes les altres, en Gabriel Amengua!, professor de la Facultat de Fi-
losofia i Lletres de Palma, va parlar de "Hegel y el problema de la Dialèctica".

Dia 15: Tenint com a marc l'església del Convent I amb gran especiado, a les
21 hores, es celebra un extraordinari concert de plano a càrrec del destacat con-
certista mallorquí Joan Moll, que va deleitar al públic assistent amb música quasi
bé nostra, com pot esser la de Miquel Capllonch.

Dia 19: Quinta y darrera conferència del primer cicle a càrrec de Diego Sa-
biote, també professor de l'esmentada Facultat, amb el títol de "Marxismo y
sus consecuencias en el mundo actual".

Dins aquest mes, i organitzat pel Grup d'Escoltes Tornir, es convoci el Cer-
tamen Cient if Ic-Literari de redacció, que va constar de dos primers premis, un

pel millor treball de caire científic y un altre pel millor de caire literari.
També aquest mes, organitzat per Colònia amb l'ajut dels professors d'E.G.8.

dels diferents centres participants, que foren tots els de Pollença, el Moll I Alcú-
dia, es convoci el 1er. Concurs Escolar de Pintura "Guillem Cifre de Colonya".
El tema I la tècnica a emprar foren lliures, finalitzant el plac de presentació dels
treballs el dia 9 de maig de 1980. Amb els vuit treballs seleccionats pel Jurat,
compost per:

Un representant de la Inspecció Tècnica d'Educació.
Un Psicòleg.
Un representant de cada centre escolar participant I
Dos representants de Colònia.
La Caixa d'Estalvis de Pollença, es va comprometre a la publicació d'un Al-

manac per l'any 1981, a més de concedir una menció honorífica a cada un dels
autors

ABRIL
Gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament, I al cobri que donaren moltes fa-

m illes de Pollença als seus components, a més del Ministeri de Cultura alemany
amb la mediació del súbdit d'aquell país, I coneguts de tots, per les llargues tem-
porades que passa entre noltros, en Peter P. Sohn, es pogueren patrocinar una
sèrie de concerts durant aquest mes d'abril de l'escola de música alemanya de la
MUSIKSCHULE FILDERSTADT, I que foren els dies:

Dia 6 a Pollença a l'església del Convent a les 21 hores.
Dia 7 a Alcúdia a l'església de Sant Jaume, també a las nou del vespre.
Dia 9 al Moll de Pollença a l'església de la Verge del Carme.
La Caixa d'estalvis de Pollença a més de patrocinar aquest concerts, organit-

zà una sèrie d'excursions y menjades de companyerlems pels Joves components
de la Musikschule Fllderstadt.

MAIG

Dia 3: Colonya vegent que de cada dia hi ha mis adietes al "cross", organit-
zi ei de 3,800 km. que començà a les 6,30 del capvespre amb gran participació
popular, amb el següent Itinerari: La Plaça, Colón, Ramón Llull, Flor de Rico-
mana, Cartra. del Port, Cova del Boter, Ca'n Joanet, Pont Romà, Lleó, Jesús,
Cor. Aloy, F.J. Serra, Madre Alberta, J. Vives Rotger, Roser-vell, Marqués Des-
brull, Sant Isidre acabaña a La Plaça. Al final entrega de premis I begudes pels
assedegats I caramel·los pels nins.

Aquest mateix dia començà el Campionat Interescolar de caire esportiu, amb
corregudes dels alumnes dels diferents centres escolars participants. L'esmentat
campionat es va desenrotllar durant 15 dies, del 3 al 17,1 constà de Futbol-Sala,
Bàsquet, Voleibol, Cross I Atletisme (Pes, Altura, Velocitat I Fons).

La Caixa d'Estalvis de Pollença s'adheria l'esport pollencí, col·laborant I or-
ganitzant el citat campionat, amb la col·laboració del Col.legl "Joan Mas, Monti-
Slon, Guillem Cifre de Colonya I Miquel Capllonch, així com la secció d'Esports
de l'Ajuntament.

DU 12: La Caixa d'estalvis de Pollença començà a obsequiar a tots els seus
clients amb els següents llibres:

"Joia I Tristor", autobiografia d'En Pau Casals, reflexions seves tal com les
va relatarà Albert E. Kahn.

"El Factor Humano" de Graham Greene, novela d'intriga contada per la plo-
ma del destacar novelista anglès.

I "Robín de los Bosques", d'Annie y Michel Polluer, llibre molt Interessant
pels met petits.

Dia 13: Tangué lloc en el saló d'actes de la Caixa la primera de les conferèn-
cies del Cicle de Psicologia, que Impartí Maria Elena Tarapow Martínez, profes-

sora d'E.G.B., Llicenciada en Filosofia i Lletres, secció de Psicologia i professo-
ra de Psicologia General Aplicada, en el que s'enfocà de front els problemes de
l'adolescent amb relació als estudis, professors I pares, I, per tant, sumament In-
teressants per tots.

Aquesta primera xerrada dugué per títol "Crisis de la adolescencia y el ado-
lescente en la búsqueda de nuevos valores".

Dia 19: Començà el II Cicle de Conferències. Fou Inaugurada amb la xerrada
que, dulta per Fernando Savater, professor adjunt a la UNED, escriptor I desta-
cat filòsof, slent un dels pensadors més destacats del nostre país, I amb el títol
de "Pensamiento, sueño y risa", va fer tornar petit el nostre saló d'actes, en el
que, com Ja s'ha dit, varen tenir lloc totes les altres conferències, però degut a la
gran afluència de públic tant pollencí com de fora poble, fou Impossible colJo-
car a aquest dins l'esmentat saló. Per el que escoltarem a Savater en el saló del
Club Pollença, que estava ple.

Dia 20: Maria Elena Tarapow, l dins el Cicle de Psicologia, dóna la conferèn-
cia titolada "El adolescente ante el mundo, lucha para conseguir una nueva vida.
Posición de los padres ante este fenómeno".

Día 23: Segueix el II Cicle amb la conferència "Escribir en los 60" per José
Ma. Guelbenzu I Lourdes Ortiz, escriptora.

Día 27: Acaba el Cicle de Psicología. María Elena Tarapow el va cloure par-
lant de "Función del Psicólogo en un centro escolar: su relación con los padres y
alumnos".

Día 29: Tercera conferència del II cicle, que de la ma de Celia Amorós, pro-
fessora adjunta a la UNED dula per títol "Feminismo: El Discurso de la Diferen-
cia y el Discurso de la Igualdad".

JUNY
Día 1: A Ca'n Cscarrlntxo, I a les 10 del matí, es va fer la presentació del

Grup Juvenil VOLTOR, que ens donaren a conèixer el minoritari esport de
l'Aéromodélisme.

Aquest mateix dia, I i la ciutat d'Alcúdia, es patrocinà el segon concert del
I Festival Internacional de Música d'Alcúdia, amb l'actuació de l'orquestra de
Cambra "Ciudad de Manacor" a les sis del capvespre a l'església de Sant Jaume
d'Alcúdia.

Dia 6: "La Crisis de la Izquierda y el Resurgimiento del Anarquismo" era el
títol que duia la conferència que clouria el II Clelb, i que Impartida per José Al-
varez Junco, professor adjunt a la Universitat Complutense, va esser una de tes
més animades, referit al col·loqui.

Dins aquest mes, I també en el saló d'actes de Colonya, es patrocinà un Cicle
de Conferències amb el títol genèric de "Higiene vital", I que foren Impartides
pel conegut naturista André Torcqué. Així" els naturistes I vegetarians de Pollen-
ça, pogueren conèixer un poc més aquesta de cada dia més seguida "doctrina".

JULIOL Dia 27: S'organitza y patrocina la vinguda a Pollença del Ballet de Cambra
de Palm* d* Mallorca, y U sev« actuació en aquest dia al Claustre de "Santo Do-
mingo" a lei 10 del vespre, I que dirigit per Ludmlla Getchanlnoff I en coreogra-

fia de Doreen Young va entusiasmar al nombrós públic que abarrotava l'esmen-
tat lloc. El citat acte fou emmarcat dins el programa de les festes patronals, slent
d'agrair la col·laboració de l'Ajuntament en l'organització del mateix.

SETEMBRE
Dia 19: Es patrocinà l'actuació al Claustre de "Santo Domingo", del grup

"Camargo Sauvage" de Provenu (Franca), participant de la l Mostra Folklòrica
Internacional, en la col·laboració de l'Ajuntament de Pollença I l'organització de
l'Esbart Pollencí. Fou a les nou de la nit.

Dia 26: A les neu I mltji del vespre la Caixa d'estalvis de Pollença es va com-
plaure en convidarnos • la presentació del llibre, en el saló d'actes, LLENGUAT-
GE 1er. E.G.B., edició que va patrocinar, I adaptada al pollencí, a càrrec dels au-
tors: na Joana Serra de Qayeta, en Miquel Vives Madrigal I na Marta Francesca
Vidal.

NOVEMBRE Dia 21: Amb motiu de la commemoració del Centenari de la Fundació de
l'Escola Mercantil es va patrocinar, amb l'organització de la Conselleria d'Educa-

ció l Cultura del Consell General interinsular, la conferència tltolada "Alexandre
Rosselló I la Institució d'Ensenyança de Pollença", que va tlndr« lloc en el saló
d'actes de Colonya, dictada per l'historiador local D. Francesc Serra de Gayeta.

DESEMBRE
Es patrocina el cicle de Clne-Club "Cine I Psicoanàlisi", amb organització de

la Secció de Cine del Club Pollença, l el lloc de projecció serà el Saló d'Actes del
Club Pollença. El Cicle consta de cinc pel·lícules, projectadas amb aquest ordre:

Dia 5: "El Hombre de Mármol" dirigida per AndrJ Wajda.
Dia 1»: "La Batalla de Chile", dirigida per Patricio Guzman.
Dia 9 de gener de 1911: "La Tierra de la Gran Promesa" dirigida per AndrJ

Wajda.
Dia 6 febrer de IMI: "El Proceso de Burgos" dirigida per Imanol Urlbe I
Dia 23 març 1981 : "Las Truchas" de José Luis García sinché*.
Durant aquest darrer mes de l'any la Caixa d'Estalvis de Pollanca va sortejar

entre els seus Oients UN MILIÓ I MIG DE PESSETES, repartides entre totes les
oficines amb un primer premi d'UN MILIÓ I vlnt-i-clnc de VINT-I-CINC MIL
PESSETES.
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GENTILESA
ARXIU BESTARD

PORT DE POLLENÇA
Per: A.S. Bocchoritano

VETLADA PRO-COL-
CADA DELS REIS.- Mag-
nífica vetlada fou la del pas-
sat dia 13 de desembre en el
"Círculo Cultural". Cinc ho-
res llargues de rifes; venda
de llibres, discs, pastes, bu-
nyols, objectes de tota clas-
se; tómbola, ¡ una gran sub-
hasta final. I tot regalat per
particulars i per firmes co-
mercials per aquest fi con-
cret: recaptar doblers per a
la Coleada dels Reis.

El públic va respondre
molt bé, puix l'assistència
fou nombrosa i hi va parti-
cipar generosament. La re-
captació passà de les cent
cinquanta mil pessetes.

El "Tío Juan" —coordi-
nador i ànima de la colea-
da— ens digué que la sugge-
rència de la vetlada va ésser
recollida i duta a terme per
les senyores Diana Rhodes i
Dorothy Loeffler amb un
grapat de col·laboradors,
principalment de la colònia
resident estrangera, a tots
els quals —especialment a la
senyora Diana— donà les
gràcies. No hi ha d übte —di-
gué el "Tío Juan"— que
haurem de preparar una col-
cada i una recepció als Reis
de pinyol vermell a fi de que
la "Nit de la Il·lusió" sigui
vertaderament memorable
pels nins d"'Eu Moll".

"ALS VUIT VENTS".-
Aquest és el nom del nos-
tre incipient cor infantil que
féu el debut amb èxit a la

vetlada pro-Coleada dels
Reis, dirigit per les jovença-
nes Judit Borràs i Aida Rot-
ger.

No estaria malament que
una persona entesa i algunes
mans protectores donassin
suport i empenta a aquest
grenyal grup de cantaires
molleros. Ho val la pena.

RECITAL DE PIANO
DEDICAT A MIQUEL CAP-
LLONCH I ROTGER.- La
nit del passat dia 19 de de-
sembre era tranquil·la, però
molt freda i la brusquina
queia persistentment. Així
i tot, contra tot pronòstic,
allò no fou obstacle per a
que l'església d'Eu Moll
s'omplís totalment.

Es va preparar una tari-
ma-escenari ran de la paret
de la nau del fons del tem-
ple. El retrat de Miquel Cap-
llonch —obra del artista M.
Huggins, de la galeria de
Fills Il.lustres de la Vila—
presidia" l'acte; un artístic i
gran canelobre de set bra-
ços, amb els llargs ciris en-
cesos, estava en el centre; a
la dreta, el piano, i al seu
costat un enorme ram verd,
de més de dos metres d'alça-
da, enmig del qual contras-
tava la intensa vermellor
d'unes flors. Tot feia un her-
mós conjunt de sombres a la
gran paret, produït per un
focus potent.

Na Joana Rosselló, ex-
alumna del col·legi "Miquel
Capllonch" —organitzador

de la vetlada musical— va fer
la presentació i va recordar
que el col.legi celebra
aquests actes defora de les
aules, de cara al públic i per
al públic, centrant-los dins
dues dates importants, els
aniversaris de la mort dels
dos artistes que aquí tenen
monument; Miquel Cap-
llonch i Rotger, músic po-
llencí, mort el 21-12-1935,
com a valor local, i H. An-
glada Camarasa, pintor cata-
là, Fill Adoptiu de Pollen-
ça, mort en Eu Moll el
7-6-1959, com a valor de
fora.

El programa interpretat
per Francesc Capllonch i Mi-
teau, dedicat al seu pare i
mestre, tingué dues parts:
a la primera escoltàrem mú-
sica de Beethoven, Chopin i
Schubert, i a la segona part
va tocar "Vals de Saló",
"Nit Estival", "Tema i Va-
riacions" i de plus "Idil·li",
essent les quatre composi-
cions del seu pare.

Sense "més solfes", po-
dem dir que —per tots els
cantons— la vetlada fou un
èxit rellevant i memorable.

El col.legi agraieix el pa-
trocini de la Caixa d'Estal-
vis Sa Nostra, la col·labora-
ció de l'Ajuntament, la de
les entitats socials mòlleres
i la del grup d'entusiastes
particulars que ajudaren a la
realització d'aquest magní-
fic recital dedicat al seu ti-
tular Miquel Capllonch i
Rotger.

CREADA A POLLENÇA
UNA DELEGACIÓ

DEL G.O.B.
El passat dia 13 de de-

sembre va tenir lloc a la sa-
la d'actes del Club Pollen-
ça, la presentació d'una
nova entitat. Es tracta del
G.O.B., és a dir Grup Ba-
lear d'Ornitologia i Defen-
sa de la Naturalesa, sens
dubte el grup ecologista
més important no només
de les nostres illes sinó
també de l'estat espanyol.

La nova entitat, a la ve-
gada se constitueix en la
Secció de Defensa de la
Naturalesa del Club Po-
llença, on hi té el seu local
social.

L'acte de presentació
començà amb la projecció
de diapositives damunt "El
Patrimoni Natural de les
Balears". A continuació
s'exposaren els objectius
del grup, les activitats que
es pretenen realitzar, així
com el perquè de la crea-
ció del GOB.

Els objectius són bàsi-
cament tres: L'estudi, la
divulgació i la defensa del
nostre entorn natural.

Entre les activitats que
en principi se proposen hi
ha les següents:

—Fer estudis o informes
damunt la vegetació, fau-
na, degradació, etc. de Po-

llença i comarca.
—Donar a conèixer a es-

coles i públic en general, el
nostre territori mitjançant
xerrades, diapositives,
films, exposicions...

—Organitzar cursets
pràctics d'iniciació a diver-
ses ciències o tècniques
(fotografía de la natura,
ornitologia, botànica, as-
tronomia, agricultura bio-
lògica, ecologia, etc.)

—Fomentar i organitzar
col·loquis o taules rodones
damunt temes problemà-
tics del nostre entorn (ca-
ça, zones humides, parcs
naturals, ports esportius,
urbanisme, protecció d'es-
pècies.)

—Manteniment d'una
biblioteca especialitzada.

—Interposar denúncies,
impugnacions o alegacions
davant organismes i enti-
tats sobre fets que afectin
al medi ambient.

—Fer excursions periò-
diques.

—Promocionar la crea-
ció de grups de treball so-
bre aspectes diversos (bo-
tànica, anellament, foto-
grafia, Higiene Vital, urba-
nisme, ornitologia, etnolo-
gia...)

—Promoure la conserva-
ció de monuments histò-
rics artístics, tais com ta-
laiots, molins, sínies, ca-
ses i pous de neux, forn de
calç...

Per a dur a terme tot
això se demana la col.la-
boració no només de per-
sones, sinó també d'enti-
tats, partits, grups, asso-
ciacions, etc. que tenguin
en comú la defensa del te-
rritori, del nostre territo-
ri.

A l'acte de presentació
es va fer esment a la ne-
cessitat d'adreçar els es-
forços cap al Pla General
d'Ordenació, actualment
en fase de redacció. En
aquest sentit cal aconse-
guir que respongui als ver-
taders interessos dels po-
llcncins, i a la vegada su-
posi una clara eina per la
protecció de la natura, de
l'espai rural, de l'arquitec-
tura i urbanisme tradicio-
nal, pugui posar les bases
d'un nou model d'econo-
mia i en definitiva un nou
model de societat. El
G.O.B., sense cap casta de
dubte lluitarà per aconse-
guir-ho.

M.A.M.
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LA COVA
Aquesta motxilla va massa carregada. A damunt el camí és

tot cap-emunt. I menys mal que no fa sol, que la boira de l'opuscle
va dominant el coll, i la calor és tan sols un enemic discret.

Sempre passa el mateix. Vaig repassar tot el que duia dedins:
hi són fiu prejudicis, els errors, les pretensions, la mal volença, les
limitacions, les il·lusions, les esperances, les ingenuïtats, les penes i
els goig«. No podia haver-hi deixat qualque cosa a ca meva?. Què és
de feixuga aquesta motxilla!. I aquets amics meus —que són de Ciu-
tat— cada dues passes que donain volen descansar una vegada, i així
mai arribant, i el camí se fa llarg, interminable.

Aquest silenci, aquell cantell,aquesta gent. Quin paisatge!. El
càrritx és aspre i obstacufitzador però, a vegades, defensa d'una cai-
guda. La nit és freda i n primen t però coincideix amb la devallada 1,
així, tots els deus ajuden. Hem arribat al eovai i hem regirat» la mi-
rada cap per on veníem: un roquiasar impressionant, tallat quasi a
plom i, al fons, una negritut que s'enfonsa dins la mar. El vent va
assumint protagoniame i sentim siulJar els espadat« de la ribera. Es
nit tancada. Procedeix, ara, endinsar-nos dins el fondai, fugir del
cas tic. de la tempesta.

Estic cansat, profundament cansat. Llegir unes pàgine« del
passat, escrites pel personatge de la pròpia estimació, no sempre
suposw una injecció de vitalitat sinó que pot ésser tot el contrari i,
en aquest cas, a jo m'ha deatroçat. El mateix, exactament el mateix,
altra vegada. "La Caverna", la cova, altra vegada la mateixa corre-
lació de situacions «sperperi tiques, com durant i avant de l'antic
Règim, i com avant d'avant de 1'apocalipsis. Quina precissió la de
(•ova, als seus gravats, que coincideix també a idèntiques aprecia-
cions de l'entorn de la seva realitat, com de tants esperits crítics,
i profonament humans. Sempre la mateixa dinàmica, cap al suicidi
grotesc. Aquest país desprecia olímpicament als intel·lectuals i sent
una forta i cruel conmisseració per els pobres. Enmig de la concien-
cia social no hi ha res. Massa bruta?. No; massa meutra, tan sols.

L'endetxa és estreta, llarga i fonda; fa unes sinuositats exas-
perants que t'absorveig com un engolidor. Devaüam i devallam. No
acaba mai. Ens recorda als somnia dolents, quan el cos s'endinaa a
un buit laberíntic i l'ànima queda suspesa a l'aire de l'eternitat vol-
guent ajudar-lo, al cos, sense remei. I devalla, cada pic més decidi-
dament. Una devallada arriscada, símil del complexe de supositori.
Mai sortirem, pensàvem.

A la fi arribam. El cul banyat a l'aigua d'un espai grandiós,
artesonat d'argent, ens condueix fins la vorera d'un altra gran fon-
dai. Aquesta altra devallada és una caiguda lliure, aèrea, elegant,
sumament estètica; no exenta de risc, pot èsser encara més perillo-
sa que l'altra però, decididament, més formosa, mes neta, quasi
èpica. Ve a ésser com l'invers de l'ascensió de la Nostra Senyora
que tant magistralment pintava Murillo, el meu paisà sevillà. Aquí
no hi ha àngels de cel, ni lluna, ni riques robes de plegs celestials.
Som al fondai de la Mare-Terra, al regne de les tenebres eternes, al

paradís de l'escultura natural de les concrecions calcàries. El final
de la meva fuita. El principi de la topada amb les realitats deb fi-
nals, de la tomada. Quin embull. Per el mateix camí hem de tor-
nar. No cal la política de l'estruç. I tornam.

Hem de tornar a banyar-nos el cul —gràcies per l'autoritza-
ció de la pronúncia, Senyor Cela— perquè és necessari. Qui no «e
banya fa olor.

Sente voler, segurament, el company que allà d'alt em pre-
cedeix m'ha enviat un mac que, com salvatge metralla, em fussila
deipiadadament. Sent els cop« fins les meves eruptoses entranyes;
tanta sort del meu capell, homologat per una entitat que no m cap
Ministeri de Treball, afortunadament. Em palp el cos. Són petites,
les ferides, gràcies a Déu. Tengo mal de cap, fred, fam,son, vomite-
ra, por, i estic tot sol.

La paret, freda i humida, m'agafa per davant i per enrera. El
meu computador de compleixos em fa pensar en un "sanvitx", jo
som la sobrassada.

Les mans tenen tremolor i, traidores, amallen. Altra vegada
el complexe de supositori. Es necessari lluitar. Es fonamental so-
bre-viure, al manco intel·lectualment.

Les mans, els peus, el cos, el cap, els jonolls... les denta!, tot
serveix en la lluita. El cos es mou, Segueix la pujada. Tota els sen-
tita d'acord. Tots els muscles coordinata, pel servell i la por, i per
l'esperança, i per la serenitat. Puja amb força suprema, amb ansie-
tat salvatge. Puja sense aturarse.

Els bocins de roba queden enganxats als hams de les parets
i U pell, nua, és lubrificada amb la suor i el coratge. Ja som «dalt!
Ja estam salvats!. Un esforç més i veurem la llum.

Son les cinc del matí, encara dorm, la llum. No la hem vist.
Eh companys, escampata per la gran sala d'entrada, fan inventari
de les malalties conquistades en la brega amb la paret. Es tota la
condecoració rebuda.

Però les ferides curen aviat en els cossos sans i generoso« i U
necessitat de coneixement no ha estat de tot satisfeta, hi ha altres
noms que penetrar, altres misterir que denunciar amb la nostra
presència, altres pobles dispots a córrer el risc i a mamar l'amarga
llet de la lietrera. Tanmateix l'evolució de l'home és lluita cons-
tant, permanent, inacabada sempre. Lluita creadora.

Fora, comença a néixer el dia i veim com la boira és guanyada
pel groc del contrallum del sol. Fa fred, encara.

J.A. ENCINAS S.

EXCURSIÓ PER ALS JUBILATS

"SA NOSTRA" va organitzar una memorable i extraordinària excursió per als jubilats que reben la seva pensió a través
de les Oficines de Pollença.

Fou una jornada meravellosa i de gran alegrança per a tots els jubilats que hi participaren.
Es visità la finca experimental de "SA CANOVA", en el terme de Sa Pobla; el "MOLÍ D'EN GASPAR", en el terme de

Llucmajor; "CA'N TAPARÀ" i el "POBLE ESPANYOL", a Ciutat; i altres punts d'importància i d'interès.
Després d'un saborós dinar, a "Ca'n Taparà", el polifacètic Rafel Coves Quer recità "EL PI DE FORMENTOR", de

Miguel Costa i Llobera, deixant testimoni del seu art i qualitats meritòries.
Tots els excursionistes visqueren una diada plena de satisfaccions.

ESPAI PATROCINAT PER LA

tò CAÍXA DESTALVIS
V DE LES BALEARS

"SA NOSTRA"
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ARTS PLASTIQUES

ANTONI OLIVER A LA SALA D'EXPOSICIONS
DE LA CAIXA

Aquest pintor, no necessita cap presentació dins Po-
llença. El llarg camí recorregut i la quantitat d'obra seva
que hem pogut contemplar són prou eloqüents com a tarja
de presentació i qualificació. No obstant en Mateu Llobe-
ra en una curta nota damunt el ca tàlee de l'exposició ex-
pressa tot lo que d'aquest pintor se pot dir, per tant tene
molt de gust de reproduir-ho a continuació:

"En Toni Oliver — "Magraner" — és per als amics i
coneguts, un pintor sense "pose", un home senzill, cor-
dial, a qui els seus amics tenen en gran apreci i estimen.
Jo el conec bé.

I en quant a la seva pintura, no és necessària una gran
"perspicàcia" crítica, ni se requereixen teoritzacions inútils
per a definir i emmarcar les seves característiques. El seu
art no és un art petulant ni difícil d'explicar. En Toni, amb

els seus pinzells, no teoritza, no juga, no fa proves, ni tan
sols intenta establir coses noves. Tot això, en el fons, és una
gran qualitat.

Per la seva gran simplicitat i sinceritat —en lletres ma-
júscules- l'ART d'EN TONI NO ENS AMAGA RES: se'ns
entrega desnú i sense "punyeteries". No ha menester que el
desentranyem. La nostra tasca només ha d'esser la de mirar,
contemplar, allò que En Toni ens mostra ja desentranyat i
ben a punt, damunt la seva generosa taula pictòrica.

En una paraula, l'obra d'En Toni Oliver és com ell,
senzilla, amb una visió comú i normal de les coses, emperò
realçada i feta art per la justesa de la seva expressió pictòri-
ca i la vida que de tota ella es desprèn.

Sincer ets tu i sincera és la teva obra. Estàs d'enhora-
bona, Toni! Així de just".

MOLTS DE DOBLERS

A LA SUBHASTA

DE SA POBLA

En el número anterior de El Gall, donàvem compta de
la Trobada de pintors de Sa Pobla, de lo concurrida que ha-
via estat, superant en molt la d'altres anys, bona prova
d'això és la quantitat que recabdaren de la subhasta
d'aquestes obres, ascendint a 702.600 pts, import que desti-
nen a l'adquisició d'obra dins la Mostra que tendra lloc per
les festes de Sant Antoni, obra destinada a la creació d'un
Museu d'art Plàstica a Sa Pobla.

* *

EXPOSICIÓ DE TAPISSOS
DE IBRAHIM
M. HUSSAYN

Conjuntament les Galeries Norai i la sala d'exposi-
cions de Colonya ens ofereixen una interessant exposició de
l'artista egipci Ibrahim M. Hussahyn, organitzada per G. No-
rai.

El sistema d'expressió d'aquest artista no és massa co-
negut ni utilitzat, ja que usa la tècnica del tapis.

Es tracta del descendent de toda una dinastia de tapi-
cers que durant vàries generacions han acumulat experièn-
cies per a arribar a la perfecta obra que mos mostra l'artista.

Les grans dimensions d'aquestes tapiços, la perfecció
del dibuix i els colors, fa d'ells vertaderes peces d'interès per
qualsevol aficionat a l'art.

* *

NOTA D'ART
Per aquestes dates el grup de "9 PINTORS POLLEN-

CINS" tenia previst la inauguració de la seva exposició. Ha
estat ajornada per a poder realitzar noves idees que conside-
ren millorarà en molt aquesta Mostra i tota l'organització.

ELS FUTURS ARTISTES

POLLENÇINS
Vull donar la meva personal ditada de mel a la Caixa

d'Estalvis de Pollença "Colonya", per l'interès que ha de-
mostrat en editar un calendari en reproduccions de l'obra
realitzada pels escolars de Pollença.

Com tots sabem, a finals del curs passat la Caixa de
Colonya, organitzà entre els col.legis pollencins i alcudiencs,
un concurs de pintures infantils. Dels guanyadors han repro-
duit l'obra en un calendari per l'any 81, deixant així cons-
tància d'aquests treballs i fomentant l'afecció dins les esco-
les.

Record també, que una firma comercial d'Olot, cada
any reprodueix l'obra d'un artista olotí dins un calendari,
contribuint així a fomentar als artistes del seu poble i
d'aquesta forma la seva pròpia cultura.

Exemples, tant un com l'altre a tenir molt en compte.

* *

TONI LLABRÉS A
GALERIES BENNÀSSAR

Antoni Llabrés a la seva mostra de les Galeries Ben-
nàssar, malgrat es tracti d'obres "menors", dóna una mera-
vellosa imatge d'un llenguatge senzill i sincer, obres realitza-
des amb tècniques mixtes, pintures, colajos, emprant com

a suport la pàgina d'un llibre vell o qualsevol paper, cons-
trueix damunt ell amb inigualable seguretat tot un món que
només un home sincer amb un esperit obert pot crear, un
món que sembla més bé el d'un nin, sense dolentia amb
molta de fantasia, però que pateix per la societat que l'en-
volta.

Jo he vist amb aquesta mostra un interessant pintor,
un home que lluita dia a dia per continuar comunicant-se
amb l'espectador, per poder dir-li qualque cosa més cada
dia en cada obra utilitzant sempre aquest senzill llenguatge
seu, abstracte però sincer.

SUSCRIPCIÓN DE OBRA
GRAFICA 1981

GUINOVART (El meu carrer)
(4 Litografias)

TAPIES (Litografia)

CANOVAR (Litografía)

ROSSER RRU (Litografia)

Mediante 12 mensualidades del año 1981 de la obra u
obras elegidas

OBRA GRÁFICA
EN PERMANENCIA

Argimón — Amador Magraner — Torralba — Amengual —
Nils Burwitz — Amelia Riera — Eusebio Sampere — Gar-
cía Ponce — Gimbirt — Lució Muñoz — Antonio Riera —
Guinovart — Ahmed Nawar — Broglia

bemaeear
galeries

Diciembre, 19BO

Inauguración
día 20 diciembre
a ias 20 horas

Horario:
de 10 a 13/17 a 21
Domingos: 10 a 13.

V

ffkWs

GUIA D'EXPOSICIONS

GALERIA D'ART.- Durant tot el mes, col·lec-
tiva d'artistes de la galeria.

GALERIA BENNÀSSAR- Exposició del pin-
tor Toni Llabrés, durant tot el mes.

GALERIA NORAI- Exposició coüectíva
d'obra gràfica.

ESPAI SUBVENCIONAT PER
"SALVADOR", "LACATS",

DAURATS I POLICROMATS"

C/. Philip Newman 6
Telf. 53 07 68
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EL MOLL I ELS ESPORTS
Per: A. S. Bocchoritano

ESPORTS,- Sembla menti-
da que en una entitat de pobla-
ció tan petita com és Eu Moll
hi hagi tanta activitat esportiva
durant l'hivern. L'única explica-
ció possible és el fet de que el
personal, durant l'estiu, està to-
talment ocupat en les seves obli-
gacions professionals d« cara al
turisme i, tal vegada, per altra
banda, perquè durant l'estiu les
competicions esportives han aca-
bat oficialment.

En Eu Moll avui mateix hi ha
cinc equips esportius en plena
activitat:

FUTBOL.- 1) "U.D.C. Cul-
tural", que juga a la categoria
Primera Preferent i pel qui en-
guany sembla que el vent és de
proa. Qualsevol dia haurem de
fer una xerrada amb els seus di-
rectius per veure el què pama;

2) "U.C. Nàutico", equip del
grup d'empreses, sector Pobles,
que ara ocupa el segon lloc d'en-
tre els tretze de la llista.

FUTBOL UE MA.- 1) "Ju-
ventud Port de Pollença", dins
la categoria Primera Provincial,
d'entre sis equips ara està clas-
sificat en tercer lloc; 2) "Juven-
tud Port de Pollença", en el
Campionat Juvenil Masculí ocu-
pa el quart lloc d'entre els vuit
equips del grup.

TEMIS.- Un grup de tenis
tes aficionats que, apart dels
seus amicals enfrontaments, té
intercanvis internacionals. En-
guany és la segona vegada que
han anat a París i, segons diuen,
es prepara un intercanvi amb un
grup d'aficionats d'una pobla-
ció d'Alemanya.

CONSELL, O -
POLLENÇA, 5

Una altra goleada varen
empessolar els infantils del
Pollença al titular de Consell
Cinc preciosos gols varen
marcar els braus jugadors
pollencins que varen oferir
un bon espectacle futbolís-
tic, a fora camp.

El Pollença va treure els
següents jugadors: Moreno,
Amengual, Cabanellas, Albis
Morro, Alcal, Albis I, Gadea
Llompart, Coll i Dani I (ca-
pità).

Danl II, P. Oliver, López,
Alberti, estaven de reserva.
Dels cinc gols marcats pel
Pollença, Alcal en marcà dos
i un Llompart, Coll i Dani I.

INFANTIL
POLLENÇA, 3
- B. RAMON
LLULL, 1

El dia vint, els infantils
del Pollença seguiren amb la
bona ratxa i va guanyar de
manera holgada a un fort

adversari, en aquest cas el
Beato Ramon Llull d'Inca.
El resultat final va esser de
S a l a favor dels locals.

L'alineació local era la se-
güent: Moreno, Alcal, Dani
II, Morro, Cabanellas, Gadea
Albis, Dani I, Llompart,
Coll, P. Oliver.

Cerdà i Alberti varen sor-
tir a la primera part. Els gols
varen ésser marcats per Al-
cal (2), i Coll (1).

POLLENÇA, 5

- MURENC, O
Una forta goleada se'n

dugué els infantils de Muro,
en el seu partit disputat a
Pollença el passat dia 6 de
desembre.

Cinc gols varen marcar
els pollencins, dos de Dani
I, un d'Alcal, un de López,
i un de Coll.

Els pollencins alinearen
els següents jugadors: More-
no, Cabanellas, Amengual,
Morro, Albis, López, Albis
1, Dani I, Llompart, Alcal
i Dani II.

De reserves: Alberti, Coll
Oliver, Gadea.

ELS REIS VAREN
PASSAR PER
POLLENÇA

Nota d'agraïment
Voldria agrair als clients de la discoteca "Chivas" el seu

magnífic comportament durant aquestes festes nadalen-
ques. Aquest públic, majorment jove, ha animat les vetlades
demostrant que no és necessari haver de fer cap tipus d'es-
càndol per passar-s'ho bé.

Llorenç Cladera
Director de "Chivas"

A TU AMIC
A n'Antoni.

A tu, que amb el teu silenci ofegues
l'aire que lentament sentim
a tu, que amb passes curtes cerques
una amistat queja no és aquí.

A tu, que ets mà lluitadora de vida
la força que altres voldrien tenir
a tu, que ets per uns altres enigma
llarg d'ésser un nou camí.

A tu, que amb poques paraules sentires
com una amistat es trencava així
i així anani cap a la deriva
dins un somni que no és aquí.

Quan llunyà són les mans!
quan llunyà són les veus!
quan llunyà és el fet
de no ésser ja companys!

Vendrà un nou temps
de plena llibertat
a on els ulls puguin veure
i les boques puguin xerrar,
d'aquell petit camí
d'aquell camí tan llarg.
Ara i sempre haurem de cercar
el refugi del nostre voltant...

... Ara és el temps de pensar, amic...

... ara és el temps.
Jaume Ferrer. Novembre 80.
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L'ESPERO
Aquest gall esta més que emprenyat amb aquests

"magos" i "tècnics" del futbol que cada diumenge es
dedican a anar al camp de "Ca'n Escarrinxo" a "ani-
mar" al nostre equip citant las "qualitats" dels nos-
tres jugadors i dient-lis coses com a vago, perdut, cosa
poca i altres més grosses. Aquest "gall" pensa que no
guanyen tants de milions anant a pegar coces els nos-
tres jugadors com per haver d'aguantar tot això, i a
més ho fan el millor que poden, que ja és molt. O no
pujarem a preferent aquest any? Amunt Pollença!!!

La gent que apagava el foc de l'altre dia a "Llinàs",
"Son Grua" i "Ternelles" anava com a loca cercant el
gran ajut de la Guàrdia Civil. Aquesta vegada no va és-
ser el benemèrit "cuerpo" el que va apagar cl foc amb
la "Col·laboració d'altre gent".

L'altra dia un "mister" d'aquests que "espiquen in-
glis" anava com a loco cercant la manera d'arribar a
L'Almoina per a visitar el nostre parent. I com és ai-
xò? Aquest gall, sempre preocupat per la promoció
del nostre turisme, ho sap: el "mister" havia entrat
pel pont de Sant Jordi.

ü

DITADA
DE MEL

Al Diari "La Vanguardia" de Barcelona: perquè va
recollir la notícia de la trenca de les esferes dels rellot-
ges del nostre campanari.

Mem si s'anima!! i una altra vegada no només ens
publiquen les nostres desgràcies.

Mel. Molta mel, per la gent de Pollença que tengui
el fetge agre i pels redactors d'El Gall; ja que ningú
ens fa cas i tot ho feim tant malament... almanco ten-
drem la boca dolça. Olè!

GALL DE NADAL
¿On va el gall pintat,
sa cresta enlairada,
i tan pentinat,
quan encar l'albada
no s'és despertada,
i el sol entre núvols
bé dorm ajassat?

— Per una quimera
son niu ha deixat:
diuen que una estrella
el té enamorat,
i corr darrera ella,
amb saba novella,
d'amor, encisat.

Així marmulaven
la serp i cl mart,

i per l'ampla volta
el lladre milà...
Quan, de sobte, l'òliba,
els digué: —Callau!
¿Per què marmulau?

No sent la delera
del desig mundà.
Benhaja el bon gall
que ha vist una estrella
pel cel de Nadal;
i el mena a un pessebre
d'AMO R i de PAU!

Rafel Coves i Quer

BONES FESTES
Pollença. Nadal 1980




