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LA FOTO
COMENTADA

Toni B i sany t ' s amb Ui st.'vd monumenta!
"mona de pasqua"; el nostro Gali ha estat

protagonista enguany.

FRANCESCA COMES,
COMPLEIX 100 ANYS

Més centenaris a Pollença. Som el poble dels centenaris. Ara és madò Francesca Co-
mes Terrasa qui compleix 100, concretament el dia 15 de MAIG, va néixer a l'any
1881 a Esporles. El proper dissabte dia 16, l'Ajuntament li retrà homenatge, en nom

de tots els pollencins. Enhorabona!

I A MÉS:
Un article de J.A.
ENCINAS S., amb

acotacions al problema
energètic
(Pag. 5y

Bota Totxo parla de
Gutemberg, a la pag. 10

Un recent nat:
"COL.LECTIU

ZAPPELIN",
se fica amb la política
vicaria d'aquest poble,

(es a la pàg. 7)

TONI MARQUET
du a la seva plana d'arts

plàst iques al pintor
Joan March

(pag. 1 1 )

I l 'ESPERO se f ica amb
to t -hom, al seu reconet

de la segona portada
(pàg. 12)

El manifest en defensa de la llengua catala-
na fet públic per un grup de destacats intel.
lectuals i professors de la nostra fila ha provo-
cat gran polèmica i discutions en torn al tan
dut tema de U definitiva normalització de la
nostra llengua a tots els nivells dins la nostra
comunitat. Un tema espinós i delicat a on per
part de certs elements es tracta de crear un cli-
ma de confusió jugant amb paraules tais com
a discriminació, xauvinismc, etc., paraules i
manifestacions que intenten allunyar de la
realitat la teína tica de la recuperació de la nos-
tra llengua i cultura, i en definitiva, fer possi-
ble l'eliminació de la nostra identitat com a
poble. El manifest anomenat deb 2.300 apa-
rescut al 25 del passat Gener, no ha ajudat
gens a clarificar la situació més aviat tot al
contrari, ha contribuït a reproduir la confusió
de la que parlàvem abans. La cojuntura social
i política originada per l'intent de cop d'estat
del 23-F ha ajudat a l'enraríment i confusió,
aprofitant aquest succés per aturar els tebis
avanços cara a la consolidació de les autono-
mies i com a conseqüència d'aquesta consoli-
dació, el ple desenvolupament de la llengua i
cultura dels diferents pobles de l'Estat Espa-
nyoL

En aquest moment, quan ha passat ja un
any i mig de l'aprovació de la Constitució eg-

SOM UN POBLE VIU
panyola, pot ésser sigui recomenable el fer un
estudi del desenvolupament real de l'Article
3 que amb el títol de "El Castellà i les altres
llengües Espanyoles" parala de l'oficialitat,
juntament amb el castellà, de les altres llen-
gües de l'estat espanyol a les respectives co-
munitat« i al respecte i protecció d'aquestes
llengües. Indubtablement la realitat no é* gai-
re satisfactòria. La nostra llengua s'estudia a
les escoles (NO A TOTES) com à es tractàs
d'una llengua estrangera mentre que quasi toU
els mitjans de comunicació utilitzen el castellà
majoritàriament, quedant reduït a la més mí-
nima expressió, i sempre com a fet marginal,
l'ús del català. L'Ajuntament de Pollença no
ha normalitzat encara aquest ús, i desgraciada-
ment no és una excepció.

En contra de la definitiva normalització de
la nostra llengua i des de diverto« sectors
s'amollen teories no massa fundades i qualcu-
nes absolutament irracionals i absurdes que
donen a entendre clarament l'intencionalitat
dels seus autors i el seu allunyament del que
és la realitat que ens enrevolta^ com que l'im-
portància d'una llengua ve determinada pel

seu pes específic dins el contexte mundial i a
la real contribució a la cultura universal, o que
existeix el perill de crear una tirania de llen-
gües minoritàries, s'amollen com si rés; cal
pensar quina ideologia s'amaga darrera aques-
tes afirmacions. Inclus diuen que "ara està de
moda això del català". Caldria aquí repassar
un poc la història. Una llengua i una cultura
(Es a dir, la identitat d'un poble) que ha resis-
tit la imposició del cecret de nova planta de
1716 instaurat per el primer Borbon i la re-
pressió a regades camuflada, de quaranta anys
de autoritarisme i que segueix viva i lluitant
mereix molt més del que té.

Una altra de le« afirmacions sense sentit
que s'amollen en contra de la total normalit-
zació del català, és la que provocaria una dis-
criminació contra els castellà-parlants de les
nostres Illes, principalment els immigrants.
Rés més allunyat de la realitat ni més careni
de sentit, demanant el respecte i el lloc que
mereix la nostra cultura ens feim solidaris
amb els que, alluny de ca seva, segueixen man-
tenint viu el seu esperit de poble amb el re-
cord viu i pràctic de la seva tradició i cultura,

sempre dins el respecte a la comunitat a on es
troben, que té un patrimoni cultural diferent
que es pot veure enriquit per la seva aporta-
ció. No podem oblidar que la cultura és un
element aditiu, i que el sistema social i polític
que va fer necessària b immigració és el ma-
teix que ha atemptat contra nosaltres trac-
tant de reduir a la més mínima expressió el
nostre esperit com a poble amb una llengua i
cultura pròpia. La normalització de la nostra
llengua no té el perquè significar cap mena de
discriminació, imposició o aUienació cap als
immigrants de parla castellana, que conten
arnb una cultura pròpia rica i que, des de la
consideració de b cultura com a element adi-
tiu, poden (i hi ha casos que ho demostren)
contribuir al desenvolupament ple de b nos-
tra.

Resumint, partint de b consciència de b
nostra realitat cultural cal lluitar per aconse-
guir b total normalització del català dins b
nostra comunitat i a tots els nivells, a les esco-
les, als mitjans de comunicació, ab Ajunta-
ments i organismes oficials, sense que això re-
presenti cap mena de discriminació ni imposi-
ció als integrants d'altres cultures que con-
viuen amb nosaltres. Sob així demostrarem el
que som: Un poUe viu.

O.C.B. Pollença
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CARTA A L'ESQUERRA

Estimati nostres: vull euer
molt breu. Tant soli lo suficient-
ment ample per deixar constàn-
cia de la meva impresilo perso-

nal d'una realitat aclaparado-
ra.

"El Gall" -si econòmica-
ment, aní 11 uns lectors qualifi-
cats, amb una clientela molt
desinteressada, amb una dota-
i ¡" infraestructura! imprescin-
dible i amb un parell d'anys
al carrer— anirà a parar a les ma-
teixes mans de sempre, als ma-
teixos mecanismes de poder i
control social; d'on parteixen

lote» les directrius alienants
d'aquest poble. I arribarà allà,
no perquè ningú d'ells fassin
rés efectiu per conquistar-lo
(per les bones o per les males,
estam sempre ben alerta front a
això), sino perqué vosaltres, sí
vosaltres, els més responsables
i preparats no teniu la suficient
clarividència i generositat políti-
ca per adonar-vos de la necessi-
tat de conservar independent

aquest òrgan d'expressió popu-
lar.

"EL GALI.", mai ha estat,
al meu entendre, una trinxera
de ningú. Pot haver estat una tri-
buna, o un mecanisme, legal i
constitucional, de concienciado
nacionalista, però mai una trin-
xera. Amb la postura d r certa
esquerra, aquest |x-i indir po-
Uencí caurà pels caní in.- labe-

ríntics d« les instrumenlalitya-
< ¡on- a que la dreta econòmica,
suciai i política tan acostumats
ens té per aquestes terres.

Si no voleu, no cal adunai
se. Però ningú pot negar la prò-
pia responsabilitat. Sense rabi,
sense ira, sense enemistat cap ni
una; amb companyerisme i sose-
gada preocupació: feia falta. Es
la meva personal opinió.

J.A.ENCINAS S.

SI TU TORNASSIS.
I s l'hora dels udeus.
Quina mala hora!
Estic sadoD de soledat...
Es massa buida i fosca.
La brisa murmura entre les branques
dels amics; mes, res no em diuen.
Rera els turons de la serra,
el sol llenega cap a la posta;
però no em fa l'ullet com abans feia.
Les ones, rodolant, besen la platja;
abans molt rioleres,
avui sembla que ploren.
Fins i tot el crit de la gavina
ahir sonava alegre.
Estic sadofl de soledat...
Es massa buida i fosca.
Em turmenta el neguit de l'enyorança
i sent les mossegades de! record
cada dia més fondes,
cada dia més fortes...
Si tu tornassis, estic segur,
la meva soledat
s'ompliria de llum i d'alegrança.

Toni SEGUI BENNASSAR.
Port, novbre. 79

EL MÓN PINTÒRIC

DE MARTÍNEZ TENDERO
Fou l'any 1975 quan Josep

Maria Martínez Tendero guanyà
el Premi "POLLENÇA", eri el
nostre XIV Certamen Interna-
cional de Pintura, amb la teva
obra titulada "NAVÈS", po»-
seídora de mèrit i relleu. Des de
llavors, aquest quadre figura on
cl Museu Municipal d'Art de la
nostra Vila.

Ara, i per segona vegada, Jo-
sep Maria Martínez Tendero ha
exposat, a les Galeries NORAI,
una nova col·lecció de pintu-
res, totes eues demostratives de
la gran capacitat creadora d'un
artista ja representat en el Mu-
seu Nacional d'Art Contempora-
ni de Madrid, i en els Museus
Provincials de Ciudad Real, Os-
ca, Albacete, Pontevedra, Terol,
Màlaga, Guadalajara, Zamora i
Saragossa, així com també en al-
tres Entitats de significació en
qüestió d'art.

Manuel Conde ha puntualit-

zat que la pintura de Martínez
Tendero reflecteix la visió d'un
artista autèntic que, pel fet
d'eeser-ho, es també un perfec-
te artesà, és a dir, un home que
concep l'obra segons criteris ri-
gurosos, i la realitza amb una
tècnica cuidada, que li permet
aconduir al màxim l'autentici-
tat de la seva expressió.

I és que,
"L'art té arrels que profunditzen
en els solcs de l'esperit;
i té ales que. s'estenen
per l'amplitud del desig,
per l'espai de l'esperança
que aixampla tots els camins".

Dins una línia progressiva de
l'art, Martínez Tendero stia tra-
çat una trajectòria que puja fins
al cim sorprenent d'allò que el
simbolisme intenta suggerir sota
l'impetu d'un temperament
creador, mai no mancat d'a-
quell sentit oníric que dóna

ritme i també misteri al con-
junt de l'obra pictòrica, con-
juntament la vàlua dols colors
i de la llum.

Idees, gradacions de matisos
i força temperamental per una
part, i ritme, harmonia i sím-
bols, per l'altra, són virtuts ar-
tístiques que vénen a deVnos-
Irai la qualitat i U maduresa
d'una bona obra.

S'ha dit que el món pictò-
ric de Martínez Tendero és ín-
tim, de colors greus, sòlids, em-
però d'una gran sonoritat, fins
al punt de situar-la com equiva-
lent a les peces de musica de
cambra, per ésser densa de tons,
de contrapunts i d'evasió lírica.

I/a mostra d'ara, a Galeries
N oral, també inclou una sèrie
d'obres figuratives, d'expressió
viva i delicada suavitat.

Pollença, maig 1981.-PAU
M.IIOTA TOTXO

"Aportació a la Història de Pollença"
Es un llibre que ve a engreixar

més les dades de la nostra histò-
ria, escrit per l'historiador-inves-
tigador pollencí, Sr. Francesc Se-
rra de Gayeta, presentat al pú-
blic per Miquel Vives Madrigal,
amb un senzill i emotiu acte, el
passat dia 23, al saló d'actes de
Colonya, coincidint amb la Festa
del Llibre.

El presentador va fer un re-
trat de l'autor destacant els seus
grans treballs d'investigador dins
els arxius mallorquins, i la seva
gran estima al nostre poble, enu-
merà també una llarga llista de
treballs publicats en distintes re-
vistes i periòdics, i de càrrecs
ocupats dins organitzacions de-

fensant sempre la nostra llengua,
entre ells ocupà la Vice-presidèn-
eia de l'O.C.B. de ciutat, quan,
com diu Vives Madrigal, el per-
tànyer a aquesta entitat no era,
precisament, un privilegi.

Continuà parlant del llibre,
oferint una ampla anàlisi de ca-
da un dels capítols del Sumari.

Posteriorment, parlà el Sr.
Francesc Serra de Gayeta, el
qual agraí a tots l'interès demos-
trat i recalcà com ell mateix
escriu el pròleg que no es tracta
d'una història de Pollença sinó
únicament una aportació a dita
història, i perquè serveixin com a
punt de partida per futures in-
vestigacions, tant per ell com per

altres persones, acabà agraint a la
Caixa de Colonya, per haver fet
possible la publicació d'aquest
llibre.

Tancà l'acte el director de
Colonya, Biel Mestre, que augu-
rà èxit a l'autor i oferí un vinel
per aquest èxit.

Jo des d'aquestes pàgines vull
fer constar la meva admiració dl
Sr. Francesc Serra de Gayeta
pels seus treballs els quals ens
ajuden a conèixer-nos millor, es-
timant sempre la nostra llengua i
al nostre poble. Esper també,
que Colonya promoción! tots els
treballs encaminats a millorar la
nostra cultura, tant d'aquest
autor com d'altres.

TONI MARQUET

SUGGERENCIA
A

L'AJUNTAMENT
DE

POLLENÇA

El nom dels
abres

Sense ficar-nos amb cl
discutible disseny urbà dels
jardins del convent per altra
part, agraint la idea d'ajun-
tar, a un redol especial, tan
significativa i Interessant
mostra del nostre patrimoni
forestal; amb aquesta n «te-
ta suggerim a l'Ajuntament
de Pollença que completi la
feina, i la completi bé. Què
volem dir?

Que hem de donar un
sentit didàctic al jardí i ofe-
rir una curiositat adicional.
Es tracta de dotar a cada ar-
bre, o planta, d'un lletreret
curiós i discret on se pugui
llegir el nom popular de l'es-
pècie i el seu nom científic.

Això és molt econòmic
de fer i pot quedar bé.

I, ja que estam en aques-
tes, podríem completar la
cosa posant, per exemple,
al trispols dels camins de la
plaça central (on és la font)
unes ratjoles dibuixades, o
escrites, que explicasin la fa-
mília, l'ordre, les espècies i
varietats germanes de cada
una de les plantes del nos-
tre jardí.

No es el mateix dir:
per allà va un homo!; que
dir aquesta altra frase: per
allà va en Pau, el meu cosí,
germà d'En Tòfol i casat
amb Na Junaina.

Estam entesos?
Idò, meam si aquesta es

vera.

(El secretari del llop de
Fèlix Rodríguez de la Fuen-
te).

Riusech & Hijos, s.a.
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PUBLICAS

ROSER VELL, 9 - POLLENÇA (MALLORCA) - TELS. 530208-12

CARNISSERIA
XARCUTERIA

L'HORT NOU
VIA POLLENTIA, 11

COMANDES Tel. 53 03 55

Íieat*5iwu5i*vte
CAN RER

*r
.ENSA(*ALLO«c*>~rc:53°OJ<^g

GRAN VARIEDAD
DE PLANTAS

GABRIEL MARTI VENSALA

PLANTACIÓN Y CONSERVACIÓN
DE JARDINES

Albucasim, 3 VIVEROS: Carreteira di Lluc km. 1,100
PO L LENS A - Mallorca Tel. 531885

Construccions

TORRES DIAZ
c/. Cecilio Mételo, 118
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APROVAT EL PRESSUPOST

MUNICIPAL DE 1981
Amb els vots a favor de la

UCD i l'abstenció dels reflidors
del PCIB i PSOE, fou aprovat al
ple txtraordinari celebrat el pas-
sat dia 30 d'abril, el pressupost
ordinari municipal de 1981.

Aquest puja a 131.000.000,
lo que suposa un augment del
24 per cent respecte a l'any an-
terior, que s'elevava a 106 mi-
lions.

Els comunistes presentaren,
emperò, una esmena a la totali-
tat, bàsicament per dos motius.
En primer lloc per la manca
d'un programa d'actuació que
justifiqui el pressupost i an se-
gon lloc per la manca de parti-
cipació i de coneixement en la
seva elaboració.

A continuació s'aprovà el
pressupost d'Inversions, que
també comtà amb els vots fa-
vorables de la UCD i l'abstenció
del PCIB i PSOE.

Anem a veure ara el desglosa-
ment del pressupost ordinari, se-
gon« eli ingressos i les despeses:

INGRESSOS

Aquest apartat puja a 131
milions, i el resum per capítols
és el següent:

—imposts directes (imposts
municipals, rústica, urbana, lli-
cències fiscals...): 42.183.600
pessetes (15 milions més que
l'any passat).

-imposts indirectes: 14.750.
000 (set manco que l'any pas-
sat),

—taxes i altres ingressos
(fems, clavegueres, aigua co-
rrent, llicències d'obres...),
38.722.231 (10 més que l'any
passat).

—transferències corrents de
l'estat: 33.157.843 pessetes.

—Ingressos patrimonials:
2.036.333 pessetes.

—transferències de capital:
149.893.

Fins aquí el capítol d'in-

gressos, vegem ara les despeses
(gestos)

DESPESES

—Remuneracions de perso-
nal: 69.849.022 pessetes.

—Compra de bens corrents
i de serveis: 28.933.000.

-Interessos: 6.386.858 pes-
sete*.

—Transferencie» corrents:
1.125.000 pessetes.

—Transferències de capital
(a Inversions reals): 21.126.320.

—Variacions d'actius finan-
cers: 3.579.800 pessetes.

INVERSIONS REALS

Des d'enguany les inversions
reals necessiten un pressupost
aposte, que t'extreu de l'ordina-
ri. Fa referència bàsicament a
grans inversions, endemés de les
que s'inclouen en el pressupost
ordinari. Aquell se pot desglos-
sar així':

—Il·luminació dels Jardins
"Joan March": 333.093.

—Poliesportiu municipal:
12.750.000.

—Redacció Projecte amplia-
ció de la Xarxa de sanejament
del Port: 1.500.000.

—Adquisició solar per a Cen-
tre EGB a Pollença: 3.000.000.

-Adquisició vehicle "Land
Rover" per diversos serveis mu-
nicipals: 900.000.

—Adquisició camió per el
Servei de Recollida de fems:
2.633.327.

La suma de totes aquestes
inversions reals és de 21.126.
420 pessetes, que suposa un aug-
ment bastant gros respecte a
l'any passat. Aquest augment se
pot xifrar en un cent vint-i-sis
per cent respecte a l'any ante-
rior, que només pujava a 9 mi-
lions i bisques.

M.AJv1.

NOVA JUNTA DIRECTIVA
DE L'OBRA CULTURAL BALEAR

A POLLENÇA
Una vegada tancats els terminis preestablits i cumpEmentades

les formalitats de rigor, se procedí a donar una moratòria perquè la
Junta que sortia fengués ocasió de facilitar la formació d'una junta
nova. Ja que, fins a n'aquefls moments, no hi havia cap candidatu-
ra per cobrir els càrrecs en la seva totalitat.

Tancat, també, ei termini de la moratòria, la nova Junta Directi-
va ha quedat constituida de la forma següent:

President: Antoni Marquet.
Secretari: Catarina Carbonell.
Tresorer: Salvador Ramón.
Vocals: Pep Bordoy.

Joan Llompart. i

Amb aquest equip bàsic de treball, l'Obra obrirà un période
de reestructuracions amb la finalitat de trobar noves formes de parti-
cipació.

L'ESTAT DE LA CARRETERA
D'ALCUDIA: LAMENTABLE

E« vertaderament vergonyant i empe-
guei'dor el que e*tà passant amb la carrete-
ra que va d'Eu Moll a Alcúdia. I no s'ha
perdut per falta d'Insistència per part del
nostre Ajuntament. I no s'ha perdut per
no demanar explicación*. I no s'ha perdut
per manca de queixes damunt la premsa,
tant en cròniques local« com en carte« al
director». Però, res de res. La carretera es-
tà com estava: mitja carretera asfaltada
d'F.u MoU a mitjan camí d'Alcúdia -i per
ésser més exacte: asfaltada la meitat de
mitja—. Una feina que, tal com està des de
fa molt de mesos, causa molèsties a tots els
conductors, degut a l'escalonet del mig.
i, per altra part, segons diuen i deim, una
feina de manyà que, si prest no hi posen
mà de metge, serà com la "feina d'En Gau-
fà: que quan un la té feta, la desfà"... No
són bromes: fa pena que encara passin
aquestes coses...

UN NOU ALTAR.- Durant aquesta
passada Setmana Santa, concretament
durant la jornada del dijous al divendres, la

capella del nostre temple parroquial —on
tots els anys per aquestes saons se prepara
la Casa Santa per a guardar-hi les Sagrades
Formes— ae va vestir de gala per estrenar
un nou altar. Deim un nou altar perquè no
es tracta d'un altar nou. Ens explicarem:
Fa ben bé més de vint anys, el marquès de
Ciria es va comprar uns terrenys dins el
coster, prop de La Punta, i allà s'hi va bas-
tir el seu xalet amb una capelleta particu-
lar, on, duit de Madrid, hi va col·locar un
altar molt polit que, pel seu aspecte tras-
pua un aire clàssic per totes les seves mol-
dures, arcs i columnes. Doncs bé, Muís
Mánchala r, actual marquès de Ciria, ha-
vent venut les seves propietats de La Pun-
ta, ha regalat l'altar a la nostra parròquia
d'Eu MoU.

I,'excel·lent restauració ha estat feta
per En Salvador en el seu obrador de Po-
llença.

La magnífica peça —dos metres per cin-
quanta centímetres, poc més o manco—
presideix ara, amb tota dignitat, la capella

del nostre temple. I ens proposai» de se-
guir-li el rastre fins el seu origen —si ens és
possible— per a parlar-ne amb més detall
quan en sapiguem més noves.

VIATGE DE FI D'ESTUDIS
A les darreries del passat mes d'abril un

grup de vint-i-cinc alumnes d'octau nivell
d'E.G. Bàsica del col·legi Miquel CapUonch
sortiren de viatge de fi d'estudis. Amb ells
anaren dos professors. A aquesta sortida
s'hi afegí un grup de vint-i-sis persones de
la localitat, que s'ajuntaren al viatge d'es-
plai per terres andalusses, aprofitant l'avi-
nentesa per a visitar la capital sevillana
dins les darreres diades de la famosa Fira
d'Abril.

L'itinerari del viatge fou: Ciutat de Ma-
llorca, Màlaga, Granada, Còrdova, La Car-
lota, Sevilla, Ronda, Tarifa, Ceuta, Fuengi-
rola i Màlaga, per a volar altra vegada fins
a Ciutat, cosa que feren el passat dia 4.

A.S. BOCCHORITANO

NO HI HAURÀ REFERÈNDUM SOBRE
EL MERCAT

Definitivament no hi haurà
cap referèndum ni consulta po-
pular per a decidir el dia de fer
piaça. El diumenge hi seguirà ha-
vent mercat, esta M in t-se a més a
més un altre dia per vendre que
serà el dimecres.

Aquests tres punts assenya-
lats, varen ésser aprovats en el
darrer ple de l'ajuntament. La
UCD y el PSOE votaren a favor,
mentre que el PCIB votava en
contra, per quant ells són parti-
daris de passar el mercat en dis-
sabte, una vegada celebrat un re-
ferèndum i una prova durant un
parell de mesos.

Com hem dit abans, a més
del diumenge, se farà mercat en
dimecres, però aquest dia només
es podran vendre productes agrí-
coles, i per tant de venedors
d'aquí. En poques paraules, no
podran venir venedors ni revene-
dors de fora, i d'altra banda no
hi podrà haver-hi venda ambu-
lant de roba. sabates, menjar,
etc.

A la mateixa sessió es va do-
nar lectura a dos escrits de la
Cambra Agrària i de la Unió de
Pagesos, donant la seva opinió
sobre el tema. Com ja es ben sa-
but, ambdues entitats eren parti-
daris de lo que ara l'ajuntament
ha aprovat.

BEQUES PER ALUMNES
DE GUARDERIES I
ESCOLES D'INFANTS

Un total de 30 beques de
6.000 pessetes cada una conce-
dirà l'ajuntament a alumnes
assistents de les distintes escoles
«l'infants o guarderies del muni-
cipi (en total 3), tal com s'apro-

và en el darrer ple municipal. Se-
gons se digué aquestes ajudes se
referien únicament a enguany,
fent-se endemés en pla experi-
mental.

Els comunistes s'oposaren a
elles, ja que consideraven que les
ajude« s'havien de donar directa-
ment a les escoles, considerant,
endemés, quasi insignificant
l'import estipulat, oposant-se,
d'altra banda, al sistema d'ense-
nyament amb beques, que quali-
ficaren de discriminatori.

El resultat de la votació fou
el següent: nou vots a favor
(UCD), tres en contra (PCIB) i
tres abstencions (PSOE).

A continuació, fou aprovat
per unanimitat la concesó de
dues subvencions per a la realit-
zació de Campaments d'Estiu,
tenint en compte les peticions
rebudes. Així, fou concedida
una subvenció de 60.000 pesse-

tes a la Secció de Muntanya i
40.000 pessetes al Grup Tornir.

AUGMENT DE PREU
DE L'AIGUA CORRENT
DEL MOLL

Tres pessetes pujarà el metre
cúbic d'aigua potable en el MoU
de Pollença, segons acord del
ple. A partir d'ara la tonelada
d'aigua valdrà 21 pessetes en
comptes de 18, segons una sol.
licitud de la Companyia abasti-
dora. De totes maneres aquesta
s'haurà de comprometre de la
col·locació de diverses boques
d'aigua a diferents zones del
Port, per casos d'incendis i per
regar.

Els dos darrers punts feien
referència a temes d'urbanisme.
En primer lloc la corporació va
aprovar per unanimitat, l'estudi
de detall d'alineacions i rasants,

i la dotació de serveis del Polí-
gon 1, Sector Bóquer, de forma
inicial, amb l'obligació de la pre-
sentació d'altres planeils neces-
saris. Recordem que dins aquest
polígon hi entra el solar pel fu-
tur Col·legi d'KGli cedit per la
propietària.

En canvi no s'aprovà, dei-
xant-se damunt la taula, el Pla
Especial del Polígon 4 y Parcial
del Polígon 12 del Pla General
de la Badia de Pollença (finca
Bóquer), degut als informes des-
favorables aportats per la Comis-
sió d'Urbanisme i l'Arquitecte
Municipal, motivat per les nom-
broses deficiències de la docu-
mentació.

Ja, damunt les dotze de la
nit, la sessió es donà per acabada
una vegada examinats tots els
punts.

MJUVI.

GAMBERRADA CRIMINAL
CONTRA CORREUS

Durant la matinada del passat dia 2 de maig,
la policia municipal es va assabentar de l'incendi
provocat a la bústia de ('estáfela de correus de
Pollença.

Donat avís a Catarina Bonnin, Administradora
de l'oficina local, que viu just damunt, va compa-
rèixer immediatament, procedint-se a apagar l'in-
cendi.

Segons ens varen informar a Correus, el motiu
de l'incendi va ésser la introducció a la bústia
d'unes fulles de periòdic encès. El foc va prendre
fort, fent una gran fumarada i cremant totalment
unes 60 cartes i targetes postals, a més de deixar
molt afectades altres 30.

El mateix dia, i possiblement els mateixos au-
tors, amb un martell, varen rompre a cops la peça
de madre de la boca de la bústia.

Vàrem parlar amb Catarina Bonnin que, se-
gons va dir, s'en dugué un gran retgiró; i més te-
nint en compte que ells estan al pe de damunt.

Ens digué que expressasim la seva excusa i
trist sentiment a tots els usuaris que, durant el
dia anterior, varen depositar cartes a la bústia, ro-
gant-lis que se facin càrrec de les circumstàncies
comprenent la impossibilitat de preveure aquest
tipus d'actes.

Pel que a aquesta redacció afecta: crídam
l'atenció dels poUencins perquè entre tots, amb
ulls vius, fassem lo possible per descobrir, denun-
ciar i evitar fets tant vergonyosos com els que co-
mentam. Al mateix temps condemnam i dema-
nam la detenció del culpable per l'autoritat com-
petent.

Jerrtri

tertime
BARTOLOMÉ FUSTER INACHITTI

C. MONJAS, 20 - TEL. 531690 - PUERTO POLLENSA

GRANDES DESCUENTOS EN LAMPARAS,
APLIQUES Y PLAFONES

LOS MEJORES PRECIOS EN EQUIPOS DE MUSICA
Y LAS MEJORES MARCAS.

GRUNDIG - TELEFUNKEN - PHILIPS
PANASONIC - DUAL.

VISÍTENOS

BAUER
CINECAMERES per a filmar

sense problemes

IVIICER
Els seus millors preus

G/ Alcudia, 14 - Talf. 53034$ Pollanca - Mallorca
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CRITERIS BÀSICS PER A LA NORMALITZACIÓ

DE LA LLENGUA CATALANA

A LES ILLES BALEARS

I — INTRODUCCIÓ

L'Obra Cultural Balear, conscient de la seva responsabi-
litat davant el poble i mentre esperant la formació d'una
Assemblea legislativa balear que reguli per llei l'ús de la nos-
tra llengua en tots els àmbits públics de la nostra societat,
creu que és el seu deure donar a conèixer els criteris que, a
parer seu, haurien de guiar l'actuació dels organismes pre-
autonòmics —i en el seu dia autonòmics— aixf com la de
l'administració local (Ajuntaments), per tal d'assolir en un
termini breu de temps la presencia efectiva de la llengua ca-
talana dins la vida social de les illes Balears, com a passa pri-
mera i primordial per arribar a la plena normalització de la
nostra llengua, la qual només serà realitat quan el seu ús
s'hagi estès efectivament a .tots els nivells públics i privats,
orals i escrits, en què es realitza la vida del nostre poble.

Per tot això, i encoratjada per l'exemple que en aquest
aspecte ha donat el Consell Insular de Menorca amb la pu-
blicació de la "Declaració del Consell per la normalització
lingüística", l'Obra Cultural Balear ha cregut convenient do-
nar a conèixer els presents criteris d'actuació en un aspecte
tan fonamental per a la recuperació cultural de les comuni-
tats insulars, esperant que la seva aportació sigui tenguda en
compte per les institucions i demanant a tots aquells col.
lectius que ho creguin oportú la seva adhesió a aquest docu-
ment. Reiteram al mateix temps la clara voluntat de l'Obra
Cultural Balear de col·laborar amb les institucions en tot
allò que pugui conduir a' l'assoliment de la normalització
lingüística del pafs.

En aquest sentit, l'Obra Cultural aprofita aquesta avinen-
tesa per fer una crida als organismes estatals, preautonòmics
i locals, a totes les entitats cíviques, culturals, professionals,
etc. de les Balears, als partits polítics, als sindicats i als ciu-
tadans en general perquè facin seus aquests criteris i col·la-
borin, segons les seves possibilitats, a estendre l'ús públic de
la llengua catalana fins a arribar a la completa normalitza-
ció.

II — PRINCIPIS GENERALS

1,— La llengua pròpia de les illes Balears és el català. Es
deure irrenunciable de tots els ciutadans d'aquestes illes
conservar la nostra llengua i promoure-la fins a la seva nor-
malització total, com a condició indispensable per transmc-
tre-la amb tota la seva riquesa a les generacions futures.

2.— Tot ciutadà de les Balears ha de poder exercir e! seu
dret a usar la llengua catalana en totes les ocasions i cir-
cumstàncies a qualsevol de les illes, i no podrà ésser obligat
a usar-ne una altra de diferent.

3.— Perquè aquest dret pugui ésser exercit sense dificul-
tats és necessari que tots els ciutadans coneguin, com a mí-
nim passivament, la llengua catalana. En l'actual situació
lingüística, fruit de més de dos segles de discriminació i per-
secució, el compliment d'aquest principi toparà amb difi-
cultats que només amb esperit de convivència i amb una ac-
ció decidida en el camp de l'ensenyament es podran anar su-
perant. L'acció sobre les generacions joves s'haurà de com-
plementar amb el compromís per part de l'Administració de
facilitar als adults l'ajuda que els faci falta o que desitgin
per a l'adquisició del coneixement del català.

m.— US DEL CATALÀ ALS CONSELLS, ALS
AJUNTAMENTS I ALS ORGANISMES
QUE DEPENGUIN D'ELLS

1,— La retolació i la senyalització serà feta en català dins
totes les dependències dels Consells i dels Ajuntaments i de
tots els organismes que en depenguin.

2.— Els impresos de règim intern seran normalment re-
dactats en català. Els escrits que dirigeixen els particulars als
esmentats organismes podran ésser formalitzats pels ciuta-
dans en català o en castellà, segons la seva voluntat.

3.— Els avisos, els comunicats, les notificacions i tota
casta d'informacions de caràcter administratiu, tant d'ús in-
tern com públic, seran redactats en català. Però, ateses cir-
cumstàncies especials, podran anar acompanyats de traduc-
ció castellana. Les notificacions als particulars seran normal-
ment redactades en català, però hi podrà haver versions en
castellà per a aquells ciutadans que les demanin expressa-
ment.

4.— Les comunicacions entre els Consells Insulars, Inter-
insular i Ajuntament de les Illes es faran en català. Les diri-
gides per aquests organismes a les delegacions de l'adminis-
tració central de les Illes es faran també en català, acompa-
nyades de versió castellana, si és sol·licitada.

5.— En les relacions entre funcionaris i ciutadans es fa
necessari que el funcionariat, si més no, pugui entendre el
coiutadà en la llengua pròpia de les Balears.

*
IV.— FUNCIONARIS I EMPLEATS DELS
CONSELLS I DELS AJUNTAMENTS

1,— Es respectarà escrupolosament el dret dels ciutadans

a ésser servits per l'Administració en llengua catalana. Per
això:

a) En la contractació d'empleats o en l'adjudicació de
places per oposició serà indispensable el coneixement de la
llengua catalana.

l i ) A fi de facilitar al públic l'ús de la llengua catalana, els
funcionaris i empleats hauran de seguir, si fa falta, uns cur-
sos de català de característiques adequades a la necessitat
del servei que prestin, els quals els seran proporcionats gra-
tui'tament i dins l'horari laboral.

c) Els Consells i els Ajuntaments prendran les mesures
necessàries per assegurar al personal els cursos i les ajudes
que li calguin (assessorament, servei de correccions de tex-
tos i traduccions) per al coneixement i utilització correcta
del català.

V.- US PUBLIC DEL CATALÀ FORA DELS
CONSELLS I DELS AJUNTAMENTS

1,— Tots els noms de lloc, de carrers i de places de les
Balears han de tenir com a única forma oficial la catalana
correctament escrita. Els Consells i els Ajuntaments pren-
dran els acords necessaris en aquest aspecte per normalitzar
tots els topònims que depenguin d'uns o altres.

poble,
Renauuna llengua

oficialitat del català

2.— Tots els rètols urbans i interurbans destinats a infor-
mar els transeünts seran redactats en català, i quan es consi-
deri necessari, també en castellà, per aquest ordre. Amb
aquest fi, els Consells i Ajuntaments prendran els seus
acords pertinents per normalitzar els rètols que en depen-
guin i faran les gestions necessàries amb altres organismes
(Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, Junta del Port,
etc.) perquè aquests també modifiquin els seus rètols segons
el principi establert.

3.— S'establirà un règim d'exempcions tributàries durant
un període de três anys en les operacions subjectes a tribu-
tació que siguin necessàries per a la catalanització de rètols i
altres indicadors de comerços, societats, etc.

4.— Com a representant de tots els pobles de les Ules Ba-
lears, el Consell General Interinsular gestionarà davant les
delegacions ministerials, els tribunals, el Govern Civil, i al-
tres organismes estatals a les Dies la disposició de tots
aquests a l'ús de la llengua catalana en les seves relacions
amb el públic (impresos, notificacions diverses, anuncis, ju-
dicis, etc.). Aquests acords seran vàlids almanco mentre no
existeixi una llei de l'Assemblea Legislativa balear que reguli
l'ús del català dins el nostre territori.

5.— Així mateix el Consell General Interinsular farà ges-
tions perquè les disposicions del Decret del Ministeri d'Edu-
cació que regula la incorporació de la llengua catalana en el
sistema educatiu de les Dies Balears es facin extensives a
l'Educació Especial, al Batxillerat Nocturn, al COU, a For-
mació Professional de Segon Grau i a l'Educació per a
Adults. Igualment s'hauran de dictar normes que equiparin
les hores d'estudi del català i el castellà i es donaran el mà-
xim de facilitats perquè es pugui ensenyar en català a totes
les escoles i centres d'ensenyament,

b. El reciclatge del professorat s'haurà de fer extensiu
als professors de totes les assignatures i de tots els nivells
educatius.

7.— El Consell General Interinsular farà també les ges-
tions oportunes perquè el nou centre de TVE a punt d'ins-
tai.lar-se a Mallorca estigui realment al servei de la cultura
de les Dies i immers dins la nostra realitat nacional, procu-
rant que tota la seva programació sigui efectuada en la llen-
gua catalana.

8.— La Universitat de Palma prendrà els acords necessa-
ris perquè la normalització de la llengua catalana sigui un
fel dins tot el seu funcionament, i perquè tots els estudiants
que hi cursin estudis acabin la carrera perfectament capaci-
tats per ensenyar i exercir la seva professió en català.

9.— El Consell General Interinsular i els Consells Insulars
establiran uns sistemes d'ajut a les publicacions periòdiques
redactades íntegrament en català i també als programes ra-
diofònics emesos en aquesta llengua, promovent així la se-
va màxima presència a la premsa i a la ràdio.

1 0.— El Consell General Interinsular i els Consells Insu-
lars promouran també, segons les seves possibilitats, la pro-
ducció i la projecció de cinema en català a les nies. Si és ne-
cessari, prendran acords amb la Generalitat de Catalunya i
el Consell del Pafs Valencià per tal de fer més viable l'exis-
tència i exhibició d'aquest cinema. Igualment serà promo-
gut el doblatge i el subtitulat en català de les pel·lícules no
catalanes.

11.— Els Consells Insulars, en col·laboració amb els
Ajuntaments, organitzaran cursets de llengua i cultura cata-
lanes destinats sobretot a les persones adultes i, molt espe-
cialment, als immigrats desconeixedors de la nostra llengua i
la nostra cultura, a fi de facilitar-los al màxim la integració
dins la societat de les Balears.

12.— El Consell General Interinsular promourà l'ús de la
llengua catalana entre tots els ciutadans a través de campa-
nyes propagandístiques, actes diversos de conscienciació lin-
güística i oferint la seva col·laboració i la seva ajuda mitjan-
çant la creació d'un Institut per a la Normalització de la
Llengua Catalana.

VI.— CREACIÓ DE L'INSTITUT PER A LA
NORMALITZACIÓ DE LA LLENGUA CATALANA

1,— Ha d'esser un organisme vinculat al Consell General
Interinsular.

2.— La seva tasca consistirà en:
a) La direcció del programa de normalització lingüística.
b) L'assessorament en matèries de la seva competència,

tant a l'Administració pública com als particulars.
c) La creació i el manteniment d'uns serveis per a la pro-

moció de l'ús públic de la llengua catalana tais com: servei
d'assessorament tècnic en matèria de toponímia, terminolo-
gia especialitzada, llenguatge administratiu, etc.; servei de
traducció documental; servei de traductors-intèrprets, do-
tat amb personal i material tècnic per a la traducció simul-
tània; servei de correcció lingüística, etc.

d) La investigació de la realitat sociolingüística de les
Dies a través d'enquestes, estudis, etc. que aportin dades so-
bre la situació social de la llengua catalana, la castellana i al-
tres que puguin ésser en ús dins les comunitats illenques.
Aquestes dades permetran una planificació de les futures ac-
cions per a la normalització de la llengua.

3.— L'Institut per a la Normalització de la Llengua Cata-
lana col·laborarà, en tot allò que es vegi necessari, amb enti-
tats públiques o privades que tenguin entre els seus objec-
tius la promoció de la llengua catalana.

4.— Igualment, l'Institut per a la Normalització de la
Llengua Catalana es coordinarà, sempre que ho cregui con-
venient, amb organismes similars del País Valencià i del
Principat, amb els quals podrà emprendre accions conjun-
tes.

VIL— AUTORITATS NORMATIVES DE LA
LLENGUA CATALANA

1.— Es reconeix l'autoritat científica de la Secció Filolò-
gica de l'Institut d'Estudis Catalans en lot allò que afecta la
normativització, l'actualització i l'ús correcte de la llengua
catalana, d'acord amb el Reial Decret 3.118/76 de 26 de
novembre.

2.— El Departament de Llengua Catalana de la Universi-
tat de Palma serà l'organisme de consulta de tots aquells
dubtes que afectin els aspectes esmentats a l'apartat ante-
rior sobre la llengua.
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MODESTES ACOTACIONS AL PROBLEMA ENERGÈTIC

L'altre dia, observant una
alga burell, o Fioficea, (la
Cystoseira strida) que se
cremava sense produir f lu-
mes, s'em va ocórrer ques-
tionar alguns aspectes de i'e-
foc del problema energètic
internacional.

Efectivament: les secto-
rials aplicacions tecnològi-
ques dels coneixements
científics son molt anàrqui-
ques i estan mancades d'una
programació d'explotació
racional. La simple ordena-
ció dels problemes energè-
tics fonamentals, en una es-
cala de prioritats, per el imi-
nació ens permet constatar
una sèrie llarga de camins
tancats a l'evolució tecno-
lògica. Camins, a més, plens
d'obstacles i de bandetjats
que exigeixen el pagament
de tribut de passada als
usuaris.

El petroli ve condicionat
tota la tecnologia de l'auto-
mòvil, sense deixar quasi
lloc a l'evolució del seu mo-
tor de combustió. Aquesta
circumstància ha provocat,
complementàriament, la in-
ternacionalització de la pro-
ducció i del mercat del cot-
xe; facilitant una permeabi-
l i ta t industr ial que beneficia
al comerç en general i a les
mult inacionais en particular.

Al marge del progrés que
aquosta situació ha pogut
com portar, pareix arribada
l 'hora tie aprofitar els nivels
tècnics conquerits i el sen-
timent de sòtil evolutiu que
la mecànica del cotxe té
plantejat actualment, per ac-
cedir a uns altres planteja-
ments, a uns altres presu-
pòssits, a moltes altres possi-
bilitats que tenim a Espana,
com aprof i t in - les nostres ex-
cedències etíliques per cre-
mar-les als motors de com-
bustió. Això ens supossaría
uns estalvis in i Dressants de
petroli. Ara se diu també
que és molt convenient
aprofitar l'oli de Girasol,
com a combustible pels cot-
xos.

Productes susceptibles
d'aprofitament com sustitu-
tius de la benzina hi ha bas-
tants; tot és que la indús-
tria del cotxe pugui adap-
tar-se a la necessitat, de ade-
q u a r la seva oferta comer-
cial als recursos nacionals,

AJUSTADES FORMES, DEPURADA ESTÈTICA, CONFORT,
ALTA QUALITÄT ESTILÍSTICA. ENERGIA?; LA MATEIXA DE
SEMPRE. ESTAM ESTANCAT

o regionals. Dites indústries
podríem adaptar algunes de
les seves seccions producti-
ves, i certs models indus-
trials, a l 'aprofitament dels
productes regionals exce-
dents que supossin renlabili-
tat a l'hora de fer-los ser-
vir de carburant. Així, amb
un plantejament veritable-
ment autonomista, Andalu-
cía exportaria menys vins
(Especialment dels dolents)
i, en contrapartida, importa-
ria menys petroli. L'esperit
que no se fes necessari pel
consum intern, ni per l'ex-
portació altament qualifica-
da, seria transformat auto-
màticament en combustible.
Adaptan-lo a un motor de
combustió de gran rendi-
ment, per a cotxes d'una
marca determinada (Millor
nacional) dins un models
concrets que cobresquin les
exigències d'uns usuaris es-
pecífics.

Amb aquesta estructura,
pot-esser, Andalucía —que
aqui la feim jugar d'exemple
il.lustratiu— a més, podria
potenciar la seva sub-explo-
tada indústria d'extraccions
etíliques i, tant amb el cul-
tiu de la vid, com de l'oli
de girasol, metilos, metanos,
essències vegetals vàries, i
nectars minerals, seria possi-
ble anar cubrint un ample
espectre de necessitats ener-
gètiques regionals. El que
pareix segur es que cap regió
o nació podrà, d'altra ma-
nera, produir un sustitutiu
del petroli de valor univer-
sal. Les solucions son, doncs
parcials i triades, en funció
del país concret, de la seva
capacitat tecnològica i de
les pròpies matèries primes
amb valors energètics.

Desenvolupant aquest
raonament, dins Andaluci»

tendrían un consum alter-
natiu de diferents carbu-
rants, coberts amb models
concrets de marques nacio-
nals (o no). Al mercat sor-
tirien, en franca i neta com-
petitivitat, motors preparats
pel consum de l'esperit,
d'oli de gira-sol, o de lo que
sigui; a més, aquesta situació
obriria les portes per que la
tecnologia i el mercat for-
çassin un combinat cap a

'l'aprofitament indistint
d'uns o altres productes.
Tot això sense necessitat de
deixar al marge el petroli i
altres carburants clàsics, si-
nó com a complement d'a-
questes matèries primes
energètiques. Vendria a
ésser una ampliació del que,
ja ara mateix, està succeint
amb ois derivats del petroli
Gas-oil (motors diesel, etc.)
butano, bencina (diferents
tipus segons utilitzats, o po-
lítica energètica nacional),
etc.

Tecnològicament, es trac-
ta de l'adecuació dels meca-
nismes de combustió del
motor de la màquina (tren,
cotxo, tractor, motoret, cre-
mador, etc.) i la convenient
diversificació energètica i la
seva conseqüent especialit-
zació d'usos. No necessària-
ment tota màquina rondant,
o aparell mogut per motor
de combustió, ha de depen-
dre forçament del mateix
combustible. Cal especialit-
zar, diversificar, estalviar fle-
tes, potenciar noves indús-
tries nacionals, frenar les im-
portacions de cru. Els fran-
cesos diven: "ells tenen el
petroli, però nosaltres te-
nim les idees". Aquesta, al
meu entendre, és la dialècti-
ca correcta i progresista.

El problema té suficients

dades com per haver-hi arri-
bat al moment de plantet-
jar-nos vies o propostes de
solucions. Pareix que hi som
davant limitacions tecnolò-
giques quan, en realitat, pot-
èsser que estiguem front a
uns privilegiats interessos
econòmics, defensats per
mecanismes polítics molt re-
gresius. Convé, doncs, des-
triar si les soluccions han
d'ésser tecnològiques o polí-
tiques. Des del punt de vis-
ta tecnològic i de diseny,
sembla que l'adecuació, o la
inter-relació entre carbura-
dor y carburant se redueix a
una elemental qüestió eco-
nòmica. De presupost, d'in-
versió inicial. Tornant així,
als privilegiats interessos
econòmics.

Des del punt de vista
econòmic i de rentabilitat
social no cab dubte: cal pro-
cedir a la diversificació i des-
lligament de la estrema de-
pendència exterior (Multina-
cionals, oligarquies financiè-
res, etc.).

No apareixen altres solu-
cions que no siguin políti-
ques. Que els canvien els
mecanismes productius, o
canalitzin els capitals cap el
progrés per vies més justes i
igualitàries. L'atur i el des-
envolupament regional tro-
barien, amb aquestes alter-
natives, oportunitats inèdi-
tes d'accedir al progrés. Evi-
dentment, progrés com ho
entén l'esquerra política
moderna: un progrés digni-
ficant i respetuos amb la na-
tura i amb l'homo.

L'autogestió no és una
utopia panfletária. Cada ve-
gada més, i a cada nou pro-
blema, reapareixen les alter-

natives autogestionaries,
amb solucions concretes,
amb conceptes nous, fins i
tot pragmàtics, i quasi pos-
sibilistes. Estam superant
els planteigs libertaris, sen-
se enfrontar-nos dins la prò-
pia senyera autogestionària.
Altra cosa és que arr ibem a
tenir l'oportunitat de dur les
nostres propostes a la pràc-
tica o com hem de conquis-
tar aqueixa oportunitat. El
més probable és que la dre-
ta econòmica capitalitzi els
nostres desitjós. Així i tot
no tendrem altres sortides.
Sigui qui sigui el que coman-
di i qualsevol que sigui la
política que se vulgui fer, al
final el progrés s'impossarà.

Al seu naixement també
la màquina de vapor prete-
nia menjar-se tota limitació,
ultrapassar tota escala, tota
lògica, tota humanitat, i el
resultat ha estat que del
monstruós compleix indus-
trial, ple de fums i de misè-
ries, anam caminant cap a la
petita factoria, on la elec-
trònica i les celjules foto-
magnètiques sustitueixen
paradigmàticament, amb el
seu silenci, els renous d'a-
bans. Amb la seva petite-
sa cel.lular, invalidan les des-
mesurades proporcions me-
càniques; amb la seva econo-
mia d'homes, ja innecessari
els exercits proletaris; i, fins
i tot, la seva netedat resti-
tueix el paisatge, al que, per
altra part, tenim més temps
d'accedir gracis a l'humani-
tació de l'oci.

Els grans terminals ferro-
viaris se densifican, se con-
densan; ja fa estona deixa-
ren de créixer i, ara, se pro-
porcionan, tornan a la mida
de l'individu. I tal humanit-
zació no està varellada amb

el creixement del nùmero de
usuaris.

Front a l'omnipotent im-
peri de la recoidora agra-
ria que, manetjada per vint
0 trenta homes, agafava d'en
terra el tubèrcul, el rentava
el feia bocins i el donava
cuit i embassat, a punt per
menjar (Ja abans de posar-
lo dins la camiona que, des
del camp, el duia directa-
ment a vendre al supermer-
cat), front al "sumum" de
la mecanització ultra-centra-
litzada, la U.R.S.S., s'ha
adonat de que els petits
horts familiars, al seu con-
junt, son més productius
1 socialment més rentables
que els compleixos excessi-
vament mecanitzats. Exis-
teix un evident desequilibri,
una certa desproporció en-
tre medis i objectius. Que
no és possible? Pot-esser,
evidentment, intoxicació in-
formativa de la propaganda
capitalista anticomunista.
Me estranyaria molt, Crec
que en realitat l'homo ha de
fer la màquina, ha de cons-
truir mecanismes (produc-
tius, infraestructurals, polí-
tics, econòmics, de poder,
de control, etc.) a escala que
ell pugui dominar, contro-
lar democràticament i es-
timar emotivament. L'home
té l'obligació de trobar una
resposta adequada al proble-
ma de l'home, i al proble-
ma de la màquina, en el seu
polivalent sentit abstracte i
metafòric.

Fins ara la màquina, l'e-
nergía, el creixement con-
tinuat, gegantí, havia estat
solució tolerable als proble-
mes de subsistència. Avui els
problemes estan inconfundi-
blement relacionats amb la
màquina, amb la superes-
tructura, amb l'energia i el
creixement incontrolat. Ne-
cessitam bona programació
progesiva (garantida per me-
canismes polítics realment
democràtics) necessitam ra-
cionalització a tots els ni-
vells, necessitam acostar-nos
als centres de decisió, pro-
ducció i consumició. En de-
finitiva: necessitam una via
d'accés socialitzant a l'auto-
gestió. Estam lluny, però es
convenient anar preparant el
viatge.

J.A.ENCINAS S.
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PROTEGIU-LA!
Penso que és oportú de

recordar, en època de "ma-
nifestos", la proclama se-
güent:

"El dret de la Nació és
el fonament de la cultura i
l'educació. La Nació és una
comunitat que té una histò-
ria que va més enllà de la
història de l'individu i de la
família. I és en aquesta co-
munitat on la família co-
mença la seva tasca d'edu-
cació mitjançant la llengua,
que permet a l'home en for-
mació d'esdevenir membre
de ta comunitat. En procla-
mar això, les meves parau-
les reflecteixen una expe-
rièncie molt particular. Sóc
fill d'una Nació els veins
de la qual han condemnat
a mort repetidament, però
que ha sobreviscut i ha res-
tat fidel a ella mateixa. Ha
conservat la identitat i ha
conservat, tot i les parti-

cions i les ocupacions es-
trangeres, la sobirania nacio-
nal, no gràcies a la força fí-
sica, sinó recolzant-se en la
seva cultura".

"Penso també, amb pro-
funda emoció, en les cultu-
res de tants pobles antics
que no han cedit quan s'han
vist enfrontats a les civilit-
zacions dels invasors. També
evoco amb admiració les
cultures de les noves socie-
tats, que neixen a la vida en
la comunitat de la pròpia
Nació i que lluiten per man-
tenir la seva identitat i els
seus valors propis contra les
influències i les pressions de
models proposats des de
l'exterior".

"Jo us dic: per tots els
mitjans de què disposeu,
vetlleu per aquesta sobirania
fonamental que posseeix ca-
da Nació en virtut de la se-
va pròpia cultura. Protegiu-
la en benefici del futur de

la gran família humana. Pro-
tegiu-la! No permeteu mai
que aquesta sobirania fona-
mental sigui la rapinya de
cap interès polític o econò-
mic. No permeteu que esde-
vingui víctima de totalitaris-
mes, imperialismes o hege-
monies, per a les quals l'ho-
me només compta com a
objecte de dominació i no
com a subjecte de la seva
pròpia existència humana".

"¿No és cert que hi ha, si
mirem el mapa d'Europa i
del món, nacions que pos-
seeixen una meravellosa so-
birania històrica que prové
de la seva cultura, però que
al mateix temps estan pri-
vades de la seva sobirania
plena? No creieu que això
és important per al futur
de la cultura humana, i més
important que mai en el
nostre temps, quan és tan
urgent eliminar els residus

del colonialisme?".
"Aquesta sobirania exis-

tent, i que té el seu origen
en la cultura pròpia de la
Nació i de la societat, en la
prioritat de la família en
l'obra de l'educació i en la
dignitat personal de tot ho-
me, ha de ser el criteri fona-
mental per a enfocar un pro-
blema important, per a la
humanitat d'avui: el dels
mitjans de comunicació so-
cial. No poden ser mitjans
de dominació sobre els al-
tres, sinó que han de tenir
presents les veritables neces-
sitats de la societat. Han de
respectar la cultura de la Na-
ció i la seva història".

Per a escàndol de repa-
tanis, no són les opinions
d'un "cap calent"; són pa-
raules pronunciades davant
la UNESCO del Papa actual,
Joan Pau II, Karon Wojtyla.

(AVUI) Josep VI. Espinas
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COL·LEC-
CIONISME
DE FÒSSILS

Una activitat molí entre-
tenguda, didàctica i verita-
blement apassionant é« el
col·leccionisme de fòssils.
Des dels nins als vell», els jo-
ve« i els grans, homes i do-
nes; tots tenen Uoc en aquest
entreteniment científic.

Armat amb un equip bà-
sic i molt econòmic (se pot
partir de rés) podem anar
completant unes col·leccions
de gran valor emotiu, per
quant cada peça suposarà
pel col·leccionista no tant
sols un testimoni d'èpoques
llunyanes, sinó també l'ob-
jecte, la concreció física
d'una diada pel camp, con-
centrada al moment de U
trobada i assaborida durant
la classificació.

Per començar cal situar-
se a unes mires d'amor i res-
pecte per la natura i fer-se el
ferme propòsit de que la fi
de tota recerca d'aquestes ca-
racterístiques és recollir, do-
cumentació per a contribuir
al millor coneixement de la
nostra terra, de la nostra geo-
logia i dels seus habitants du-
rant les diferents èpoques.

Per recolectar fòssils cal
umiliai nos una bossa resis-
tent, un martell, unes escàr-
peres, una llibreta de notes i
bolígraf per escriure, bosses
de plàstic, un plànol geològic
de la comarca (millor a esca-
la 1:25.000) una brúixola,
etiquetes, una lupa, i un poc
més.

Amb aquest "armament"
ja podem sortir al camp; pe-
rò si volem trobar peces fer-
moses serà necessari comen-
çar a fullejar llibres de geolo-
gia, per introduir-nos al te-
ma.

En qualsevol cas, davant
un fòssil extremadament es-
trany lo més seriós és deixar-
lo al mateix Hoc i demanar U
presència d'un especialista.
Podem ener davant una tro-
bada singular.

En la generalitat del» ca-
so«, tant sols »era necessari
prendre les següents precau-
cions: situar ¿obre el plànol
el punt exacte de la trobada,
prendre senyes, sobre el te-
rreny, del lloc on é« el jaci-
ment (prendre nota a la lli-
breta, de les senyes i dels to-
pònims) extreure la peça sen-
se fer-Ir mal i sense fer des-
barats a la resta, una vegada
guanyada la peça cal posar-
li una etiqueta de paper i do-
nar-li un número, llavors se
fica dins una boma de plàstic
(cada peça a una bossa dife-
rent). A continuació a la lli-
breta se farà un croquis geo-
lògic del lloc, amb tota la
precisió possible. Si acàs en-
cara no sabem geologia sufi-
cient, fer un dibuix aproxi-
mat. Llavors, a ca nostra,
cal classificar U peça, trobar
als llibres els seus llinatges, la
seva història i, així, poc a
poc anirem introduint-nos
dins el coneixement d'aquest
interessant món dels fòssils,
dels vestigis de la terra, que
fa milions d'anys es prepara-
va per a rebre la nostra breu
visita. Sort, i ja m'ho conta-
reu.

Ammonites

Ena referirem concreta-
ment a l'efecte antibiòtic que
l'aigua de mar exerceix sobre
les bactèries d'origen fecal
que allà hi vessen procedents
de les clavagueres urbanes.

Tots sabem que la conta-
minació fecal es deguda a la
quantitat de bactèries d'ori-
gen humà o animal.

La quantitat d'aquestes
bactèries fecals per unitat de
volum ens donarà una idea de
la contaminació en aquella
zona. Des del moment i el
Hoc de l'abocament d'aques-
tes aigües el temps i l'espai
jugaran en contra de la den-
sitat de les bactèries fecals.
Quines són les causes d'a-
queste disminuirlo del nom-
bre de bactèries?

EI mar actua en aquest
cas com un organisme en el
que s'introdueixen substàn-
cies estranyes, posa en pràc-
tica una sèrie de mecanismes
fisico-qu únics i biològics per
combatre i eliminar aquesta
infecció.

MECANISMES
FISICO-QUIMICS

Les bactèries fecals proce-
dents dels budells estan adap-

tats a viure a un l'H neutre
o lleujerament àcid i a una
concentració osmòtica deter-
minada, 9 gr. sal/litre. En arri-
bar al mar canvien de cop
aquestes condicions. EI pH
es més elevat, 8,2 aprox. i
la concentració de sals es de
37-38 gr. litre en el Medite-
rrani a més de tenir aquest
mitjà líquid una composició
química molt diferent de la
dels nostres budells. L'efecte
químic més el osmotic fa que
molts dels microorganismes
no ho resistesquin i morin.

EI gradient de difusió a
partir de la terminal de l'emi-
sari és molt fort degut a l'e-
fecte anterior combinat en la

dilució que experimenta l'ai-
gua dolça contaminada en
mesclar-se en la salada. Aques-
ta mezcla tarda en produir-
se més de el que sembla de-
gut a la diferència de les dues
densitats. Això pot dur fàcil-
ment a realitzar anàlisis de-
fectuoses o males interpre-
tacions de resultats —de la
manera com s'han de fer
aquests anàlisis en parlarem
en el proper article.

MOLTS D'ANIMALS
MARINS DEPUREN
L'AIGUA

DEPURACIÓ BIOLÒGI-

CA.— Els organismes marins
eliminan les bactèries d'origen
terrestre, es pot tractar d'or-
ganismes microscopies i ma-
croscòpics. Entre els micro-
predadors hi prenen part indi-
rectament els virus bacteriò-
fags, però amb escasa incidèn-
cia perquè es reprodueixen
poc. El cas més curiós i in-
teressant és el que es pro-
dueix a les aigües litorals per
una bacterià la "Bdellovi-
brio bacteriovirua" que té la
rara particularitat de man-
jar-se a les "Escherichia coli"
d'origen fecal. Aquest rar fe-
nomen descrit en 1962 per
Stolp— Pet/old obri un camp
interessant dins la microbiolo-
gia aplicada. Es a dii com els
mateixos microbis es poden
encarregar d'eliminar als mi-
crobis contaminants.

Entre els macropredadors
hi ha tot tipus d'animals ma-
rins. Des de els protozoos
(Pauletti, Mònaco 1964) fins
a moluscs, esponges, nemà-
tos, anèlids, crustacis, peixos,
etc. Les esponges i moluscs
s'alimentan per filtració de
l'aigua de mar, acumulant en

i·I seu cos |>art de Ics bactè-
ries que ingereixen.

En el Port de Maó l'any
1975 vaig comprobar l'exis-
tència de bactèries fecals dins
les escopinyes -"Venus ve
rrucosa"—. Citrem com excm
ple, les nacles de la Radia d
Pollença que també serveixe
de prcdadors biològis de le¡
bactèries fecals.

PRODUCCIÓ DE
SUBSTÀNCIES
ANTIBIOTIQUES PELS
ORGANISMES MARINS

A vegades l'eliminació d
les bactèries es deguda a 1
producció de substàncies an
tibiòtiqiies per les algues i a
guns animals marins. Aques
fenomen de defensa també e,-
troba molt estès entre els or
ganismes vegetals terrestres
Els primers en demostrar I;
producció de substàncies an
tiobiòtiques per les bactérie:

LA NOSTRA FLORA: Les Estepes
Una de les plantes que ocupen un

lloc important dins la vegetació me-
diterrània són les estepes o CISTUS.

Els trobam dins tots els tipus de
vegetació. Des dels clars dels alzinars
de muntanya fins a les vegetacions de
platges i dunes.

El gènere CISTUS està format per
una sèrie d'arbrets de fulls perenne,
oposades i senceres. Flors grans, blan-
ques o rosades, amb infinitat d'es-
tams, tots fèrtils. Fruit amb forma de
càpsula. Floreixen normalment entre
els mesos de març-abril.

A Mallorca trobam abundantment
tres tipus d'estepes: el CISTUS AL-
BIDUS o estepa blanca, també ano-
menada estepa d'escurar, és fàcil de
reconèixer per les seves fulles blan-
ques i flor rossada; el CISTUS SAL-
VI FOLIUS, estepa negra o borrera,
de fulles blanes ovalades i flor blanca
solitària, quasi tan grossa com l'este-
pa blanca (3-5 cm.) i el CISTUS
MONTPELIENSIS, estepa llimonen-
ca o morisca, de fulles estretes lan-

ceolades i viscoses al tacte i flors
blanques petites. Aquesta darrera es-
tepa s'empra com a planta medicinal,
ja que les fulles, principalment les
terminals de les branques, boUides
amb vi negre serveixen per rentar úl-
ceres i Hagués.

Altres espècies d'estepes que tro-
bam a Mallorca són el CISTUS INCA
NUS, el CISTUS CLUSII i el CISTUS
FLORENTINUS, aquest darrer és un
hibrit entre el C. MONSPELIENSIS
i el C. SALVIFOLIUS.

En general podem dir del gènere
CISTUS que són plantes adaptades al
clima mediterrani; amb füllt-s dures o
pel .ludes per combatre la sequedat de
l'estiu. Són plantes que creixen bé a
terres calcaris, encara que també les
podem veure a llocs àcids com són els
baixos d'alzinars.

BIEL CANA VES
CISTUS ALBIDUS CISTUS SAIVIFOLIUS CISTUS MONSPELIENSIS

EDITORIAL: OTAN
<2

4 SOLDAT pf LA
"OTAN", EN PLA

"PF COEX|5r€NC!A PACÍFICA
I D'ALTRïS 5£We ITURES .

Ens volen ficar a la O.T.A.N.. Volen fer de nosaltres
un exèrcit al servei d'unes no massa clares idees de contri-
bució a la PAU mundial, bassada —aquesta PAU— en la vi-
gilància mútua de les dues superpotències. Així, volen
convertir el nostre territori, sota el domini dels janquis,
en blanc dels míssils del pacte de Varsòvia.

La dreta, tota la dreta, demostra un gran interès cap
a la nostra (o seva?) adhesió a n'aquesta organització mili-
tar imperialista; un gran interès per el que ells anomenen
"garantia de llibertat" enfront de l'expansionisme soviè-
tic i el comunisme internacionalista. Però els motius ver-
taders són uns altres. EUs ho saben.

Els partits d'esquerra se manifesten en contra, ro-
tundament en contra, i pareix que se comença ara a mou-
re fils per evitar-ho. La primera passa hi seria lògicament
la convocatòria d'un REFERÈNDUM popular perquè el
poble tengui oportunitat de dir la seva opinió al respecte.
Oportunitat que el govern d'U.C.D., amb l'ajuda dels al-
tres partits de dreta no vol possibilitar, perquè tenen por
de que fins i tot una bona part de la seva gent voti en con-
tra.

El govern de Madrid, per boca del President, Sr. Cal-
vo Sotelo, ja ha dit que no veu la necessitat de convocar
un referèndum. I diu això malgrat que ell sab que incu-
rrcix dins improcedència respecte al corresponent article

de la Constitue' . on se fa relació als tractats militars
altres estats.

Quins arguments tenen per justificar aquestes p<
res claudicants front a les forces armades estrangeres?

Un dels arguments que ens amollen per Justí
l'ingrés de Espanya a la O.T.A.N., el que més prefere
ells, tracta c Ir convencer-nos de que aquesta aUiança mi
ajudaria a consolidar la democràcia al nostre pais, i
així podríem superar aquests difícils moments per qui
estam atravessant. Res més lluny de la veritat. Teniu
exemple prou clar: TURQUIA. El cop d'estat a càrrec
militars del seu exèrcit (que és a la OTAN). ILI mi ) i l .
una dictadura militar de desastroses conseqüències p<
pais. Perquè?. Perquè, sencillament, els aliats de la OI
no se poren permetre el risc que amb els problème
l'Orient mig Turquia poguessi decidir que la seva polit
les seves conveniències nacionals no coincideixen ami
conveniències militars dels grans pai'sos capitalistes,
dictadura de Turquia supossa manca de llibertats f
metals, repressió i autoritarisme militar. I això està
piciat per les democràcies burgueses, niares putative
les multinacionals, que mantenen una aliança militar d
característiques de la OTAN.

El cas turc és una mostra del que ens pot pass
nosaltres si ens adherim a la OTAN. Una simple vict
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Uns cristians opinan

sobre el divorci
reu Ketchum, Carey i Hrigs
1950, a 1961 Krassil com-

oba que de 326 espccis ana-
zades 27 eren productores
intibiòtics.
A les algues microscòpi-

les planctòniques també hi
ibam representants amb
uesta propietat. Com a da-
signillcativa senyalem que

ecburt a 1959 demostra que
I gr. d'aigua marina que
>nté gran quantitat de la dia-
mes "Skeletonema costa-
m" és capaç de matar 10
liions de bactèries d'origen
ilutiu.
Prescot 1 965 comprobà

Jliberament de substàncies
itibiòtiques mer moluscs i
ponges.

—-oOo

CONCLUSIÓ. Per a una
jiservació integral dels
ossistemes marins és ne-
ssaria una total eliminació

l'actvitat humana sobre
¡uests sistemes. Això es gai-
bé impossible si es vol man-
nir l'actual ritme d'indus-
lalització i de producció,
actuació de l'home sobre
s ecosistemes determina la
va alteració i l'estudi d'a-
lesta alteració es el que fa
ogressar els coneixements
bre el seu funcionament,
i el cas concret que tractam
contaminació ha servit com
vehicle indirecte per co-

:ixer nous antibiòtics i la
îiologia inmunitària de
oïts d'organismes marins, la
.ilitat ecològica de molts de
olusc com les nacres que
mblava que només servien
:r adornar el fons mari i
jrir un camp a la lluita eco-
igica contra les infeccions
•cals utilitzant la propietat
:1 Bdellovibrio depredadors
c bactèries fecals.

TOMEU PAYERAS CI-
RE, Biòleg.

Com a cristians i ciutadans
en exercici del dret a expres-
sar-nos, volem fer arribar a
l'opinió pública les reflexions
que ens suscita la situació so-
cial de discusió sobre el divor-
ci.

1.— Creim que el més im-
portant de la vida cristiana és
l'amor. Jesús a l'Evangeli no
mana ni prohibeix "coses";
parla més aviat d'actituds. Per
això proposa unes metes i uns
camins que hi condueixen.
Totes les metes de l'Evangeli
són d'una gran exigència:
"dóna la teva vida pels al-
tres"... "ofereix l'altra gal-
ta..." "ven tot lo que tens i
dona-ho als pobres...". Mai
podem donar per acabats els
camins o tal vegada no tots
caminarem amb la mateixa
perfecció. Jesús no obliga per
llei. Ell convida per exigència
amorosa.

2.•- Creim que el matrimo-
ni cristià és un camí fet per
dues persones, ajudades per la
comunitat, cap a una meta
exigent. Tal vegada per les
"noces d'or" una parella esti-
gui aprop de ser "dos en una
sola carn", però, quan es van
casar, certament no ho eren.
Començaren el camí de l'esta-
bilitat i de la fidelitat. Clamí
que es fa amb dificultats tal
volta insoportables per al-
guns. Si Jesús no empra la
força de la llei, nosaltres tam-
poc l'hem d'emprar, ni per
prohibir ni per castigar. Tro-
bam a faltar una postura més
fraternal que mostri indicis de
comprensió pels homes i do-
ncs que passen per situacions
difícils.

3.— No creim que el divor-
ci sigui un bé en si mateix, pe-
rò no podem ignorar que en
la realitat es donen situacions
en que les relacions conjugals
assoleixen uns graus de dete-
rioració que de mantenir-se
poden provocar perjudicis
irreparables per a.tots els im-

plicats, bloquejant-los a tots
els nivells; individual, familiar
i social. Així' el divorci és un
problema humà i social, i, per
tant, exigeix solucions huma-
nes i socials, vàlides tant pels
creients com pels que no ho
són. Ens sembla, doncs, inac-
ceptable qualsevol tipus de
discriminació o condemna
que s'imposi als creients que
s acullin al dret del divorci.
Divorci —nul·litat— que, per
altra banda, l'església mateixa
otorga.

4.— No ens senbla ni intel.
lectualment ni cristianament
honest afirmar que el matri-
moni, qualsevol matrimoni,
"és, per dret natural, intrínse-
cament indissoluble" ja que
això suposa ignorar una reali-
tat i una pràctica històrica
que demostren precisament el
contrari, i ignorar també una
pràctica eclesiàstica actual, i
en molts de casos escandalo-
sa, de les declaracions de nul.
litat.

5.— Vivim en un Estat plu-
ralista i no confessional, que
té unes lleis que defensen la
llibertat religiosa de tots, com
un dret de la persona. El Go-
vern i els representants dels
ciutadans (encara que siguin
catòlics) són lliures de dictar
lleis que regulin la convivèn-
cia civil. Si dicten una llei so-
bre el divorci (ningú te obli-
gació de divorciar-se), estan
en el seu dret.

6.— No creim que la de-
fensa de la família, i molt
menys de la família tal com
un cristià l'entén, passi pel
manteniment forçat d'un vin-
cle que, per les raons que si-
guin, ha deixat d'existir. Ens
alegraria molt que sempre
l'església utilitzàs en defensa
dels oprimits de la nostra
època, dels aturats, dels mar-

, ginats i del poble, la mateixa
força e influència que aplica
a les qüestions morals, sexuals
i familiars. Les condemnes del

divorci són extremament con-
tundents, mentres les con-
demnes de la injustícia i de
l'opressió acostumen a ser ge-
nèriques i dèbils.

7.— Desitjaríem que tota la
legislació sobre el divorci esti-
gui sempre a favor de les per-
sones, principalment de les
més dèbils i indefenses i que
s'arbitrin tota classe de solu-
cions per afavorir la fidelitat
conjugal, l'estabilitat familiar,
els drets dels fills i el bé so-
cial.

8.— Voldríem que l'esglé-
sia potencias la preparació
dels batejats per al sagrament
del matrimoni i ajudàs pasto-
ralment a evitar les causes que
poden ser motiu de ruptura.
La societat civil certament ha
de promoure una preparació
eficaç pel que fa a les dimen-
sions humanes i socials del
matrimoni.

9.— Opinam que és millor
deixar totalment a les autori-
tats civils la funció de legislar
i de jutjar en aquesta matèria,
l'església s'esforçarà a servir
l'amor, la reconciliació i el
perdó. Aquestes actituds, en-
demés, continuen essent per
un cristià les primeres en tot
conflicte.

10,— Demanam a l'església
—i ens demanam a nosaltres
mateixos i a les nostres comu-
nitats— seguir el camí difícil
de l'evangeli d'acord amb la
invitació de Jesús "si vols..."
i fomentant la vida de fe per-
sonal i comunitària, fe que
doni vertader testimoni del
Regne als homes d'avui. Que
tots puguin dir: "Mirau com
s'estimen...". Sols així aug-
mentarà el nombre dels que
creuen i viuen la seva fe amb
exigència.

Comunitats Cristianes de
Mallorca. Grup de Preveres
dels primers dimarts.

Capellans de Barriades
"Justícia i Pau" de Mallor-

ca.

sfO, GRÀCIES
electoral de l'esquerra suposaria una intervenció militar
internacional, o amb misils nacionals (pitjor encara), sem-
pre baix l'excusa d'alteració de l'ordre públic, violació de
les condicions de convivència, perill de la democràcia i al-
tres paraules estandarts de les que sempre ens donan com
a preservatiu de virus alliberador.

D'aquesta manera podem veure clarament com
l'adhesió supossa, üanament, la consolidació del sis-
tema econòmic, social i polític vigent i la seva transmisió
hereditària, tant si ens convé com si no. Tant si les urnes
diven blau com si diven vermell.

Doncs, els perills de la integració al pacte militar
d'occident son clars i no necessitan de grans explicacions.
Ens ficaran en qualsevol guerra que muntin qualqú dels
aliats, tant si els seus enemics són amigs nostros o no. El
pacte és el pacte, i el compromis s'han de pagar; mala-
ment ens vagui malament i ens fassi mal.

A més, es impossible formar part de la OTAN sense
contar amb tot un sofisticat dispositiu d'atac i defensa,
que passaria sense dubte per la instalació de material de
guerra ultramodern (el que vol dir: ATÒMIC), suminis-
tra! i controlat per potències estrangeres. Se farà neces-
sari, també la potenciació de les bases estrangeres ja exis-
tents i la creació de noves. Això supossa lògicament que
els nostres gastos militars haurien d'aumentar-se consi-

derablement, en propoció a la cuota dels altres països, el
que, el camvi de moneda, ens supossa sacrificis molt mes
grosos econòmicament.

Nuclearització, militarització, presència massiva de
forces estrangeres (i de putes excesiu cost econòmic,
pèrdua d'independència nacional, implicació automàti-
ca al enfrentament amb la U.R.S.S. (que no és un enemig
qualsevol), pèrdua d'informació respecte als interessos del
nostro país, etc. etc.

Tans sols una estricta neutralitat espectante, front a
un possible conflicte mundial, ens permetria ajudar als
nostros amics, sempre i quant tal ajuda correspongui a un
lògic procés de compensacions justes entre pai'sos germans
i de la mateixa línia ideològica. Es l'única manera respon-
sable de mantenir la independencia i la dignitat d'un país
com el nostre, marginat sempre, perseguit moltes vegades
i instrumentalitzat, ja durant la passada guerra, com a
camp d'experimentació d'extermini.

Tant sols l'esquerre pot dur netament la lluita popu-
lar contra l'alienament militar i cal que, amb aquest tema
concret, totes les persones de bé se situin en torn a aques-
tes organitzacions populars per evitar, ara que és possible,
que a un futur molt proper ens pertoqui fer la guerra a un
país estrany, per una causa desconeguda i baix una bande-
ra que no ens diu rés.

No a la O.T.A.N. Volem un REFERÈNDUM.

LA POLÍTICA

VICARIA

D'AQUEST

POBLE (I)
Ha estat Raül Morodo, l'antic cervell de l'assassinat

P.S.P., qui ha parit el terme "Democràcia Vicaria", per
descriure la indescriptible confusió d'aquesta Espanya
nostra de cada dia. Ho va fer no fa moltes dades al dia-
ri "El País" i el dit article ha axicat un munt de comen-
taris i general asentiment.

Estam, doncs, a una "Democràcia Vicaria", de vica-
ria. Què vol dir això, dins els nostres nivells vivencials?

En primer lloc, tenim una constatació de que estam
a una "democràcia adjetivada" i que, per a més inri, -
l'adjetiu ve carregat de connotacions transcendentals,
vistes des de la trastenda, manipulada des dels cenacles
particulars dels ministres executors. Parlant en cristià:
tot això no és ni més ni manco que un muntatge que fa
possible tenir un frontis democràtic, on veritablement
no hi ha més que estructures autoritàries de materials
messiànics disfrassats de catòlics.

Més clar encara: formalment ens permetem gaudir
d'un accésit democràtic als aspectes formals i, per l'al-
tra cara, ens tenen acollonits amb l'amenaça d'una gue-
rra civil "bis".

Com l'aigua clara: un altre cop d'Estat, en cas de
que no s'alci amb l'èxit, durà a una altra guerra civil
que, naturalment, guanyaran els mateixos. I volen, ells,
esperen tots, que nosaltres diguem amen. I no fassem

Però tanmateix, ells faran qualque cosa. No estan
contents. No els agrada "la cosa. Nosaltres, acoquináis
mortals i vençuts sempre en totes les guerres i nacions,
els perdedors universals, demanam: emperò... encara no
estan satisfets? Amb més de quaranta anys d'oportuni-
tat per arreglar Espanya i encara som a les mateixes?
No podem entendre com no estan empegueits de dema-
nar una altra oportunitat. Una oportunitat excloent
com la proppassada. Això deu ésser el que ells volen!

Costa molta pena entendre-ho. Comanden a tot el
país, tenen tot el poder i tots els doblers, majoria encis-
sadora a les cameres, un exèrcit de funcionaris servils i
convençuts, legions de servidors, religió, banderes a vo-
ler, gran sentit de la disciplina (a vegades), serveis d'in-
teligència, el 98 per cent dels medis de comunicació de
masses, etc. etc. Així i tot se veu que no els va bé. Es-
tan nirviosos, inquiets, incòmodes. Perquè?

Al nostre petit poble, al nostre estimat indret, ens
costaria menys de pena entendre qualque cosa.

Amb majoria còmoda i autoritària, l'U.CJD. local no
te força MORAL per convèncer a ningú i, conseqüent-
ment, ha de vèncer, que no és lo mateix. Com veim, un
comportament molt poc ortodoxe, i enfrentai als con-
ceptes més elementals de la moral cristiana. Però, així i
tot, guanyant la votació abans de fer-se aquesta, no po-
den executar netament les pròpies decisions perquè,
senzillament, els crea tremendes contradiccions morals,
socials i, fins i tot, econòmiques. Per tant s'han de valer
de la soterrània política dels fets condicionats i de juga-
des d'escacs de complexa elaboració. Mai saben, les
víctimes assenyalades, quins seran els missers que indi-
rectament executaran la política convenient per posar-
nos "jaque-mate".

Ells fan jugades i jugades, sense deixar que l'adversa-
ri (Tierno Calvan, el bâtie de Madrid, diu que no es lo
mateix adversari que enemic) participi al joc i, jugant
amb totes les aventatges, no tenim moltes alternatives.
O ens deixam guanyar de l'avorriment (trista cosa) o bé
donam una potada a la taula (esquema de l'Oest ameri-
cà). En aqueixes condicions no serveixen les regles del
joc. Existeix caciquisme. No serveix de res que el con-
trari sotmès faci proposicions, suggeriments perquè li
deixen mudar una peça del joc. Tanmateix no li escol-
tarà si pensa que, amb això, pot comprometre la domi-
nant possició de control absolut.

En aquestes estam, la estona. Hem de mantenir la
comèdia de que jugam? Hem de continuar deixant-nos
perdre cada jugada, sense haver-hi veritablement parti-
cipat lliurement al joc? Hem de fer creure a la gent que
aquest joc és la democràcia, quan la veritat es que quasi
no s'acosta? Hem de donar una potada a la tauía? A Po-
llença l'esquerra intenta jugar, però no li deixen i, quan
intenta fer qualque jugada, les cartes ja venen marcades
la taula està afavorida cap al guanyador de sempre.

Ells feren el joc, les regles del joc i, a més, triaren els
jugadors. Ara no els deixen jugar. Què vol aquesta
gent?

Pot ésser que vulguin jugar tot-sols.

"Col.lectiu Zappelin"
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BUTLLKTI DE SUBSCRIPCIÓ A "F.L GALL"

Nom i cognome

Carrer

Població

Província

I He.

Telèfon

Voldria subscriure'm a partir del proper número.

Forma de pagament:
anual (12 número«, 500 ptes.) Q O talo bancari adjunt

quota voluntària ptes.

Data

D domiciliació bancària

Signatura

BUTLLETÍ DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Senyors, els agrairé que amb càrrec al meu compte/llibreta atenguin el rebut que anyalment eli
presentarà "EL GALL" pel pagament de la meva subscripció.

Titular compte

Banc/Caixa

Num. Compte Llibreta

Agència

Adreça Agencia

Població

Data Signatura

SI us plau, ompliu l'Imprès amb totes les dades I no oblideu de slgnar-lo. Un cop omplert envlau-
lo a: "EL GALL". Carrer de Sant Isidre, 3.

MARTORELL TORRANDELL, S.A.
(MARTOSA)

- PRODUCTOS PARA LOS PROBLEMAS DE
HUMEDAD

- PRODUCTOS ESPECULES PARA LA CON-
SERVACION DE T, \ MADERA.

TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/. Tito Cittadini, 8. T.-l. Ò3U549. POLLENSA

m
CA'N AMOIXI:T

; . t -v -I
',1:'J¿

-MESPAm°L
^ »Me

PLAÇA MAJOR 2
TEL. 530002

POLLENÇ

,&4«-, 7-r«*,

C4W CABRER
MIEMBRO FUNDADOR DE LA ASOCIACIÓN

ESPAÑOLA DE GEMOLOGIA

AGENCfÀS OFICIALES
OMEGA - TISSOT PERLAS MAJORICA

PORCELANAS LLADRÓ
Temple, 13 . Paseo Saralegui, 80
Telf. 530241 . Telf. 531309
POLLENSA PUERTO POLLENS »

Calerías Vicens
L'ARTESANIA DE ROBES DE LLENGÜES DE
POLLENÇA AMB PRESTIGI INTERNACIONAL

CONFECCIÓ, ANTICS I OBRES D'ART

CLASSES D'IDIOMES i CONTABILITA!

MELCHOR BOSCH SALAS
PROFESSOR MERCANTIL

Cecilio Mételo, 101 - Telf. 530531
P O L L E N Ç A - M A L L O R C A

TEL: 530049 POLLENÇA

coionra
CAJA DE AHORROS DE POLLENÇA

PRÉSTECS SOCIALS PER:

* PAGESOS

* PETITA J MITJANA INDÚSTRIA

* PER CONSTRUCCIÓ DE VIVENDA

* PER COMERCIANTS

PRÉSTECS DE TIPO PERSONAL
SERVEIS DE:

?
* PAGAMENTS DE REBUTS

(Llum, Aigua, Col.legis etc.)

* DOMICILIACIÓ DE NÒMINES

* LLOGUER DE CAIXES DE SEGURETAT

* TRANSFERÈNCIES

* XECS DE GASOLINA

* TARGETA 6.000

* XECS DE VIATGE

* XECS EN MONEDA ESTRANGERA

ESTALVI:

* COMPTES CORRENTS

* LLIBRETES A LA VISTA

* LLIBRETES A TERMINI

¡Colonya, la Caixa d'estalvis de Pollença,

al servei de tot el poble!
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Ja tenim obert

cada vespre per a

la temporada d'estiu

Diumenges i festius

GALES
lUVENILS

DISCOTHEQUE

PTO. POLLENSA

AUTOCARS VILLALONGA
Horaris d'estiu des del Primer de Maig

lins eí 30 de Setembre
SORTIDA DE PALMA A: FEINERS FESTIUS
Port de Pollença 10,00-13,00-18,00 10.00-16,30-20,30
SORTIDA CAP A PALMA
del Port de Pollença 8,00-15,00 8,00-14,00-18,45

SERVEIS DE PASSATGERS PER CARRETERA COMBINATS AMB EL FERROCARRIL
Destins: Port de Pollença i Cala Sant Vicenç per l'estació d'Inca.
Surtida des de Palma en tren a les:
Feiners: 8,00-15,00-19,00.
Festius: 8,00.
Tornada a Palma:
Feiners: 7,00-12,45-17,45.
Festius: 7,00.

AGENDA
METGES:

A u loiirll lícit;. J.C. Reina Maria Cristina, 5
Tel. 530351.

Via Nuredduna, g/n. EI Port, Tei. 531747.

Ballester Balges, D.C. Ho XI, s/n. Telefon«
531522.

Rotger Bennassar, M.C. Joan Girant, 11.
Tel. 531034.

C/. Pio XI, 12. Kl Port. Tel. 530836.

l »omi-niM'h Coll, A. Paseig Anglada, 61
Kl Port, Tel. 530376.

Franch Serra, J.C. Mallorca, 40. Teléfono
530195.

C/. Faro, 2. El Port. Tel. 531292.
Vidal Llabrés, A. Pío XI, s/n. Teléfono

530245.
Carretero Moya, A.C. Poeta Ribera, 1.

Kl Port. Tel. 531906.
Maneras Torrent», M. Urb. Gommar, 38

El Port. Tol. 531652.

Siquier Serra, B. Ecònomo Torres, s/n.
Tel. 531013.
AMHL'LANCIES (CRUX KO)A).
Tel. 530437.

l- VK.MACIES:
Farmácia Antirh Saloni. C/. Joan XXlll ,

17. El Port. Tel. 531443.
Farmacia Cerda. C. Mar, 31. Tel. 531978.
Farmacia Miquel Oliver. C/. Alcudia, 7.

Tel. 530063.
Farmàcia Ventanyoi. C/. Joan Mas, 5.

Tel. 530237.

AJUNTAMENT:
Alcaldia: Carrer de Montesion, s/n. Tel.

530108.

POLICIA MUNICIPAL
Carrer del Càrritx, »/n. Tel. 530437.

SERVEIS RELIGIOSOS:
Parròquia de Nostra Senyora dels Àngels.

Colon, 5. Tel. 530067.
Parròquia de Nostra Senyora del Carmen.

P.M. CapUonch. 521201.

VARIS:
Club Pollença: Plaça Major, 1. Tel. 530000
Cámara Agraria Local. Antoni Maura, 40.

Tel. 530052.
Unió Sindical de Comissions Obreres (C C.

OO.). Carrer de l'Horta, 73-lo.
Ciiió General de Treballadors (I.G.T.),

Carrer del Càrritx, s/n.

lodos Hay cosas, que no por sabidas son menos
importantes. Como por ejemplo, que todos

. —^ _ los Renault 4 utilizan gasolina
IftC KOriQlllr/l de 90 octanos. Y que además.
1VPÌ3 IVVTIIHU11 ̂ T gastan muy poco. Puestos a

¿•l* ï« recordar, por qué noutilizan gasolina "-SÄSSÄ
J-. f\í i ^v^-k^-^^m^^fc.x-1 de este coche que se riede 90 octanos. *ass-£~äs

familia contrastero incluido. De su fortaleza.
De una suspensión a prueba de boches y

un robusto motor Renault de852crr>3.
Ventajas de los Renault 4. Un coche que se
"agarra cuando vienen curvas". Que ahorra

en gasolina, en gastos y en problemas.

RENAULT 4
Su belleza es su mecánica.

Le esperamos en:Concesionario

RENAULT PEDRO PAYERAS SÓCIAS

MnctiM COMnW: On. * IMI. 21 - TMtMtt S4M55 y 540412 - IA PUBI*
SERVITICI J LA PUEBLA • Ctro. de Inca. 21 - Tel. 54 OB 55

°̂ ) POLLENSA - Cecino Mételo. 30 - Tel. 630663
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GUTENBERG I ELS LLIBRES
per Miquel Bota Totxo

Don Gregori Marañen, el metge famós i autor extraordi-
nari d'un sens fi de biografies i assaigs històrics, per l'agost
de l'any 1933, va dir: "La Història es fabrica no tan sols
amb fets grandiosos i permanents, sinó també amb aquesta
altra multitud d'instants volandera i nimis; que tot és va-
luós mentre respiri sinceritat".

L'amo En Miquel Ganador de l'Hort de Ca'n I r in xe te t,
amb tota la seva filosofia popular, solia assenyalar una set-
mana sí i l'altra també, que:

"A damunt aquesta terra
no hi ha res que sia meu.
Vaig a la bona de Déu
perquè mai no he volgut guerra.
Jo bec l'aigua d'una gerra
feta de l'any tirurany.
A ca meva no hi ha pany
que ajusti o tanqui la porta;
i, oberta l'ànima forta,
amb salut treball i guany.

Si amb la vostra saviesa
conqueriu allò millor
i anau perdent la raó
pels clivells de l'avolesa,
és que heu errat la comesa;
i no em vingueu a contar
històries per recordar
un passat que no té cura,
que jo me faig ¡a mesura
d'allò que em com/é menjar".

De totes maneres, hem de puntualitzar que l'home ne-
cessita la Història encara que, essent una i la mateixa per a
totes les criatures de la humanitat, sia considerada, amb fre-
qüència, des d'un punt de vista particular i fragmentari; i
això malgrat que, en no poques ocasions, l'essència de la in-
vestigació es circumscrigui a una petita comarca. Tota co-
munitat, tota família tribal, tot nucli de gent, tots els terri-
toris, en el seu viure i en la seva evolució, posseeixen qual-

que fet o gesta o esdeveniments que han tingut trascenden-
cia enllà els seus àmbits réduits, donant, davant el món, un
testimoni fidedigne de la Universalität de l'home.

I considerant que els llibres també són testimoniatges de
la Història, podríem recordar que el més gran del món se
conserva a la biblioteca de la "Staatsgewerbeschule", de

Viena. Es tracta d'un Atlas Anatomie de quasi dos metres
d'altura i d'un gruix de noranta centímetres, imprès des del
1823 fins al 1830. En canvi, les mesures del llibre més petit
no arriben als onze mil.límctres. Fou imprès a Pàdua l'any
1897. Té 208 pàgines i conté, entre altres, una carta medita
de Galileo Galilei, del 1615.

I el més voluminós del món és un diccionari xinès que se
compon de 5.020 toms de cent-setanta pàgines cada un
d'ells. Es va imprimir a principis del segle XIV, per orde de
l'emperador de Xina, /Ini Houzhao, de la dinastia dels
Ming.

T tot, gràcies a Joan Gutenberg que, després de l'hàbil Pi
Shin», propagà la imprempta des de Maguncia -Alemanya—
a partir de l'any 1450. Per això, vull cloure aquest escrit,
insistint en el fet de que el gloriós joier de la imprempta fou

GUTENBERG

l.a invenció de la imprempta per a l'home
va ésser trascendental; per a la terra
fou l'esdeveniment, fou el prodigi
històric grandiós de més volada.

Ja Pi S hing, a la Xina, el segle dotze,
assaigs en féu usant peces d'argila.
I en el segle catorze ho provà Europa
amb fruit òptim; i a tu, visionari,
que a Maguncia Joan Gensfleisch nasqueres,
el nom de Gutenberg t'ha dat ¡a història
com inventor de la tipografia.

Tu que fores joier i fores orfebre
quan els anys de la teva jovenesa,
després dares al món la joia magna
de les lletres de motilo i la cultura,
dels llibres que són font de saviesa,
del pensament, de llibertat i vida.

Pollença, 1981.-PAU
Diada de la Festa del Llibre

NOSTRA
TERRA

MAGNÍFIC CONCERT DE LA
CORAL UNIVERSITÀRIA

Organitzat i patrocinat per l'AJUNTAMENT DE PO-
LLENÇA i la CAIXA D'ESTALVIS DE BALEARS -SA
NOSTRA-, l'excel.lida CORAL UNIVERSITÀRIA, sota
la direcció del Mestre Joan Company, va oferir, próvida
i generosa, un concert de magnitud cimera.

El públic assistent, que va omplir de tot l'Església del
Convent de Sant Domingo, no escatimà els aplaudiments
davant la magnífica actuació de la Coral Universitària
que, en una mostra valuosa de la seva maduresa artísti-
ca, interpretà una selecció d'obres clàssiques representa-
tives de la universalitat de la música, art sense fronteres i
vehicle que, a través dels Continents, els països i la idio-
sincràsia de les races del món, unifica criteris, idees i pen-
saments.

Després de l'encertada presentació de l'acte a càrrec
d'En Miquel Bota Totxo, de la Secció Cultural de SA
NOSTRA, la CORAL UNIVERSITÀRIA donà testimo-
niatge viu de la seva autèntica magistratura polifònica, de
l'equilibri tècnic i lloable conjuminació de veus, inter-
pretant la "Cantata Brevis de Sancta Maria'-", de Joan Ma-
ria Thomas i Sabater. Tot seguit, de Josep Antoni de Do-
nostia, poguérem escoltar "Oh, Jesús meu dolcissimi"
En tercer lloc, la Coral Universitària va interpretar qua-
tre peces del compositor alemany Fèlix Mendelssohn, les
següents: "Déu de la meva alegria", "El dolor del just"
—Salms 43 i 22-, "Beati Mortui" i "Laudate Pueri",
aquestes dues amb acompanyament d'orgue.

A continuació la Coral Universitària va cantar "Canta-
te Domino" del compositor també nascut a Alemanya,
Heinrich Schütz. I del músic anglès Henry Purcell, cantà
tres "Oracions Fúnebres": "Home que ha nascut de mu-
ller", "A mitjana vida" i "Tu sabies, Senyor, els secrets
dels nostres cors.

I com a final del magnífic concert, la Coral Universi-
tària va oferir la interpretació exquisida de "SI LLUNY
DE VOS UN DIA'..", Coral de la Passió segons Sant Ma-
teu, de Joan Sebastià Bach.

La satisfacció general de l'auditori es patentitzà amb
vives mostres d'alabança i aplaudiments interminables a
cada una de les obres del programa i agraint una interpre-
tació valuosa de la música que dona llibertat a l'esperit.

El concert de música sacra del Barroc al segle XX,
dins les diverses modalitats de l'instrument coral, que
fou organitzat i patrocinat per l'AJUNTAMENT DE PO-
LLENÇA i la CAIXA D'ESTALVIS DE BALEARS -SA
NOSTRA-, i que la CORAL UNIVERSITÀRIA oferí el
Diumenge de Ram, a l'Església del Convent, deixà dins
Pollença un ambient de satisfacció que mai no es pot
oblidar.

CURSET D'HISTORIA DE POLLENÇA,
ORGANITZAT PEL COL.LEGI DE MONTI-SION
I PATROCINAT PER "SA NOSTRA"

Organitzat pel Col·legi de Monti-Sion i patrocinat per
"SA NOSTRA", els dies 18, 19, 20, 21 o 22 de maig,
s'impartirà, en el Saló d'Actes del Col.legi aljudit, un
CURSET D'HISTORIA DE POLLENÇA, a càrrec de don
Ramon Rabassa Ensenyat, Llicenciat en Història i Direc-
tor del Museu Municipal d'Art d'aquesta Vila. Hi podran
assistir els alumnes de Setè i Vuitè d'E.G.B. de tots els
Col·legis de Pollença i Port de Pollença; emperò s'hi hau-
ran d'inscriure. En el Curset es tractaran els temé« se-
güents: "De l'Alba a Jaume, el Conqueridor", "Dd Wgle
Xin a la renaixença", "Edat moderna i contemporània",
"Valors humans" i "L'Art a Pollença".

ESPAI PATROCINAT PER LA

fò CAIXA DESTALV1S
V DEIES BALEARS

"SA NOSTRA'
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ARTS PLASTIQUES Per Toni Marquet

EL PINTOR JOAN MARCH
En Joan Maich és tal volta un dels joves va-

lors més representatius de la nova pintura pollen-
cina, IPS seves obres han estat premiades en alguns
certàmens i mostres, ocupant llocs importants
dins col.leccions particulars i públiques.

En aquesta ocasió he parlat amb ell, seguint
en la serio d'articles dedicats als artistes locals.
En Joan és un home que profunditza molt dins el
tema qu1.' tracta i per tant parla meditant les pa-
laules que diu, té un caràcter quasi tímid però
amb una simpatia molt personal, la seva pintura
reflexa la seva personalitat a més de les seves in-
quietuts.

Per què pintes Joan? li deman. "Els motius
que m'empenyen a la realització d'un "quadro"
són variats, per una banda pint unes imatges més
o manco reals, o al menys explicables mitjançant
la raó, que se produeixen a un nivell conscient i
racional, provocades per les inquietuts, senti-
ments, angoixes... d'un determinat moment, i que
transform segons el meu còdig simbòlic, les pint
perquè així' les puc fer més objectives que amb al-
tres llenguatges quedant com a mostres de la mel
o del verí que duc (o que duim) dedins, ja que
m'interessa l'aspecte testimonial de l'art. Nor-
malment aquest tipus d'obres solen quedar-me
denses i d'uría cuidada execució. Però no sempre
és així, també pint imatges inexplicables des del
punt de vista racional (encara que sempre empiei
elements que se poden identificar com a reals,
vull dir que no són imatges abstractes! i si les rea-
litzo és perquè me produeixen una emoció (no
exclusivament plàstica sinó més complexa) i unes
suggerències que ben bé poden ésser comunica-
bles i compartibles amb altres persones. I final-
nii·iit també faig una pintura totalment desenfa-
dada, producte del fet de "jugar" amb alguns
components de l'expressió pictòrica (color, for-
mes, textures) amb un fi exclussivament "tera-
pèutic" de disfrutar pintant o de "espessar-me els
nirvis", aleshores me deix dur per la casualitat,
l'espontaneïtat, la I rescura, etc. sotmès tot pels
meus criteris estètics. El resultat són unes imat-
ges amb mols d'elements abstractes o be una pin-
tura d'"anècdotes" intrascendents i més u manco
divertides. Així' mateix, com crec que passa a tots
els pintors, la meva pintura està alimentada (la
inspiració) per uns detonadors psíquics, o manies,

o obsessions, essent en el meu cas el d'un deter-
minat concepte d'ecologia el més reincident".

¿Què penses de la pintura actual? "Crec que
darrerament hi ha hagut un "boom" de la pintura
"d'efectes" o de "virgueries", provocat en gran
part per la incorporació d'un gran nombie de tèc-
niques a les estrictament pictòriques, això crec
que en essència ha estai positiu, però així mateix
pot haver servit per camuflar un minvament de la
sensibilitat de l'artista obligat a sofisticar extre-
madament el seu llenguatcjo. L'espectador també
paga les conseqüències, de forma que de cada ve-
gada està menys capacitat o més "embullat" a
l'hora de valorar l'autenticitat i el sentiment de
les obres realitzades amb senzillesa. També crec
que s'ha abusat de l'aspecte pjàstic-decoratiu de
la pintura, quan, si bé és el més ¡mpoitant, no és
l'únic, i la seva explotació se tradueix en un min-
vament o en la desaparició dels altres, tant és així'
que estic convençut de què molts de pintors que
són considerats mestres de l'art actual en realitat
no són més que uns extraordinaris decoradors.
També un altre aspecte típic de l'art actual (i que
abans no hi era) és la forta demanda d'obra a què
estan sotmesos els artistes quan arriben a un de-
terminat nivell, essent això un condicionament
molt important que repercuteix d'una forma de-
cissiva dins la qualitat de la seva obra. Això pot
ésser positiu en segons quins casos ¡a que pot
obligar al pintor a una autodisciplina de simplifi-
cació dels medis o maneres d'execució poguent
originar unes experiències molt interessants, però
desgraciadament no sempre és així i molts d'artis-
tes comencen a degenerar-se quan arriben a l'es-
mentat nivell".

I el futur de l'an de cap a on s'encamina?
"Jo no som cap futurista i per tant no ho sé, però
pens que l'època tecnològica està arribant a un
sòtil que l'home ja concebeix encara que de mo-
ment no té els medis per a materialitzar-lo. Des-
prés crec que vendrà una època eminentment es-
piritual que no m'atrevesc a descriure. Per altra
part no sabem lo que ens espera una vegada que
l'home aprengui a aprofitar aquest 80 per cent de
cervell que ara no està en condicions d'emprar,
però referent al llenguatge artístic és molt possi-
ble que perdi 'gran part del seu sentit, ja que si la
seva finalitat és transmetre mitjançant uns mate-

rials més o manco rudimentaris uns determinats
sentiments, vivències, etc. fegent-los apreciables
pels sentits i impossibles de manifestar amb un al-
tre llenguatge, és possible que deixi de tenir sentit
una vegada que l'home pugui comunicar-se tele-
pàticament, per exemple, transmitint-se d'aquesta

forma aquelles imatges que ara necessitam repre-
sentar amb determinats materials, això suposaria
la desaparició de l'art manifestat d'una forma in-
dividual per a convertir-se amb un sentiment col.
lectiu. Ara be', inclus si això arriba, és possible
que se mantenguin certes formes de representa-
ció artística - material si l'home conserva encara
aquest sentiment "narcisista", aquesta necessitat
de veure-se representat, ja que l'art és en defini-
tiva la representació de l'home, és un mirall".

Pollença que te sembla com a centre artístic
de l'illa? "Es un lloc ideal i tradicionalment s'han
demostrades les seves capacitats per acollir <jran
varietat i quantitat d'artistes capaços de assimilar
la màgia pollencina I representar-la de mil mnne-
res distintes, el perill està en la possible aparició
d'escoles, ja que personalment no crec nn la seva
utilitat, i moltes vegades no són més que un en-
ganyós invent dels "erudits" damunt art, sempre
obsessionats per estructurar, ordenar, definir... i
això dins una matèria tant complexa i subtil com
la que ara tractam és absurd. Més important és la
comunicació entre els artistes".

Què penses fer a partir d'ara? "No me consi-
der un pintor amb massa pretensions i de mo-
ment lo únic que me preocupa dins el camp artís-
tic és expressar tot allò que vulgui sense obsessio-
nar-me ni en fer coses noves, ni revolucions, ni
projectes espectaculars, passant un poc dels mon-
tatges comercials i d'altres, que en general acom-
panyen al fet artístic, encara que som ben cons-
cient de què vulguis o no estam condicionats per
aquestes circumstàncies".

Vols afegir alguna cosa més? "Hi ha moltes
més coses per dir, però per avui ja basta, no sigui
cosa que lenguem un empatx pictòric".

Déu vulgui que no en tenguem cap d'empatx
i continuem pintant i xerrant p«r molt de temps.

Toni Marquet Pascual

Ceràmiques de
Rafael Bordoy
a "La Caixa"

La ceràmica és un art molt antic, de
molts d'anys d'existència malgrat de
no abundar molts de ceramistes, un
poble com Pollença, ric amb artistes
compta tan sols amb aod sedicats ex-
clussivament a aquest art, i els dos de
la mateixa família.

Aquests dies hem tengut l'oportuni-
tat de visitar una de les poques exposi-
cions que «n Rafel Bordoy ens ha ofert
aquí a.Pollença, a la sala d'exposicions
de La Caixa.

Les peces d'aquest ceramista es dis-
tingeixen sobre tot pel seu colorisme i
ben demostrat queda amb aquesta ex-
posició, dominant el color vermell, co-
lor difícil d'aconseguir i sobre tot amb
la intensitat que ell l'aconsegueix, tam-
bé altres colors com ocres daurats,
blaus, grocs, formen una col.leccio
d'obres que vistes en conjunt degut a
la seva vistositat donen a l'espectador
una sensació de viure un món diferent,
més formós.

L'exposició ha estat un èxit, tant de
vendes com de públic, desitgem que
mostres com aquesta, o almanco que
no siguin només de pintura, siguin més
freqüents.

GUIA D'EXPOSICIONS

ESPAI SUBVENCIONAT PER
"SALVADOR", "LAC ATS,

DAURATS I POLICROMATS"
C/. Philip Newman, 5

Telf. 530768

GALERIA DART.— Exposició de paisatges del pintor català
Josep Meneses.

GALERIES BENNASSAR.- Mostra d'obra gràfica actual.
GALERIA NORAI,- A partir del dia 9 exposició de Niïs

Burwitz.

SALA D'EXPOSICIONS GUILLEM CIFRE DE COLO-
NYA.— Del 24 de Maig al 4 de Juny exposició de Miguel Amen-
guai.

SALA D'EXPOSICIONS DE LA CAIXA.- Fins dia 14 expo-
srció d'olis de Fiancesc Truyols.

NOTES D'ART
En Toni Dionis ha obtengut el primer premi de pintura

del Certamen de Santa Maria del Camí, aquest premi vé a en-
grandir la llarga llista de premis obtenguts per aquest pintor
pollencf.

Com anunciàrem al número anterior, l'artista pollencí
Cerdà Salas, ha inaugurat una exposició a la galeria Joaquim
Mir de Ciutat.

£1 Certamen de Pintura de Pollença aquest any oferirà
unes millores considerables a la quantia dels premis, que en
propers números de "EL GALL" donarem a conèixer, espe-
rem que d'aquesta manera continuarà ocupant el primer lloc
dels certàmens de Mallorca.

GALERIA DART
C. del ITIar - Cantonada Padre Vives - Tel. 53 U 69

POLLENÇA (Mallorca)
•f*í

JOSEP MENESES

C E R D A
PINTURAS

<4
ESCULTURAS

GALÍ. RIA DE ARTE «JOAQUIM MIR»
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HORÒSCOP PEL VILATANS I POLLENCINS
DE DEBÒ

Vàlid des de la primera
lluna de Maig fins la darre-
ra de desembre.

Donada la clarificadora
circumstància que els endivi-
nadors professionals són tan
sols uns aficionats —mireu
sinó el fracàs del maremoto,
que el mal d'ulls del senyor
De la Puente ens envià—
hem acomès l'alta i ingenio-
sa missió de convertir-nos
nosaltres en endivinadors
oficials, amb absolut con-
venciment que mai donarem
patinades tan grosses.

I, en aquesta sagrada i va-
luosa missió, ens dóna su-
port tota la tradició sibil,
lenca (Alerta: no és el ma-
teix que dir sii.lina) d'aquest
dissortat Macondo. A més,
la nostra idoneïtat acadèmi-
ca ve avalada per les fondes
arrels gregues de la cultura
indígena i, així, els oracles
i les pitonisses ens són, per
part de mare, familiars molt
acostais. Per part de mon
pare tene, també, una
micoia de sava endivinadora.
Em vaig adonar quan escol-
tava la història del poble
d'Alcortà, que recitava amb
sentiment quasi religiós un
racionalista sempitern, fill
del poble veïnat, afussellat
políticament i avui amb la
seva ànima vagant en pena
per les misterioses eternitats
dels palaus endomassats de
terenyines.

Anem a la cosa:
—Potser que els pollen-

cins, a la lluna plena del dia
17 de juliol —quan t indrem
un sol radiant i les cuixes
a l'aire— agafem un consti-
pat col·lectiu rabiós, que ens
farà perdre fins i tot la veu.

Pertoca, per evitar la malal-
tia, escoltar el que diu el
bruixot cristià: aneu alerta!
No descuideu les vergonyes
aquests dies de lluna plena
de juliol.

—-Però abans, a la nit de
la nova lluna de Juny, es
materialitzarà una conjura
que ens serà permès conèi-
xer al moment favorable de
l'horabaixa del dia de Sant
Joan. Pertoca, doncs, no po-
sar-s "h i massa nerviosos, fins
veure els resultats defini-
tius, a l'horabaixa de Sant
Joan, com abans hem dit.
Recordau: fet preocupant
durant la nova lluna, que se-
ran "aclarits" per Sant Joan.

—Durant l'Agost, a Ma-
condo, es calarà foc. Però
no paseu pena, les pluges de
la lluna creixedora el con-
trolarà aviat. Aixf i tot els
mals seran quantiosos.

—Una bona notícia: Se-
tembre pareixerà una nova
primavera. Estarem gojosos i
il·lusionats; baldament els
auguris dels trencavidres ens
diguin tot el temps que la
cosa acabarà malament. El
nostre bruixot, llogat per
hores, recomana no fer cas a
les amenaces de barrumbada
i divirtir-nos sanament.

—Al quart creixent de
l'octubre no passarà rés. Tan
sols, a Madrid, s'hauran ca-
rregat mitja dotzena de te-
rroristes. A Pollença, el Bat-
lle, farà marxa enrera.

—El novembre sentirem
la "resaca" de l'estiu, i mal
de ventre. La cosa comença-
rà a espenyar-se i els metges
no donaran abast. El brui-
xot diu que prenguem tots
tisanes dlierbesana.

—No volíem arribar al de-

L'ORATORI DEL
ROSER-VELL

EN RESTAURACIÓ
A la fi s'han començades les obres de reslauració a l'Ora-

tori del Roser Vell. Aquestes obres se fan sota el patrocini
i amb la col·laboració del Consell Insular de Mallorca. Desit-
jant que, aprofitant l'oportunitat, aquest bell indret de da-
vant torni un exemple de bon fer. Després podem començar
amb el següent monument de la llarga llista de monuments
que cauen: EL CASTELL DEL REI.

J.A. ENCINAS EN "EL DIA
DEL LLIBRE" DE LA CAIXA

tor. Seguiriameni tractà so-
bre la problemàtica i difi-
cultats de la investigació a
l'Estat Espanyol, tant de
caire institucionalitzat com
la que podiem anomenar
amateur. Es parlà també de
la necessitat de fomentar al-
tres vies d'investigació his-
tòriques, a més de les basa-
des amb documents i escrits,
ja que no representen més
de la meitat de la història.
L'altra, la del poble que pas-
sa a vegades ignorada en els
documents històrics, es pot
refer ajudant-se de l'arqueo-
logia. Sense entrar en consi-
deracions puntuals del seu
llibre, esmenta la tècnica
emprada pels seus estudis.
Acabà comentant la necessi-
tat de democratitzar l'accés
a la cultura i a la investiga-
ció, deslligant-la del seu cai-
re excesivament institucio-
nalitzat.

Al acabar l'acte rebé la
felicitació del públic pre-
sent.

(De la nostra redacció).—
Com cada any La Caixa or-
ganitzà en el "Dia del Lli-
bre" un acte cultural. En-
guany ocupa la tribuna
d'oradors l'investigador lo-
cal J-A. Encinas, autor entre
altres treballs del llibre
"Semblança d'un poble".

Presentà l'acte el repre-
sentant de l'entitat organit-
zadora, Sr. Peiró. Insistí en
el fet que aquesta vegada se
sentien molt satisfets què
ocupas aquest lloc un perso-
natge local dedicat a la in-
vestigació de la nostra cultu-
ra. Començà el ponent asse-
nyalant que, d'acord amb
l'organització, fugiria de la
típica exposició, i que tam-
poc seria la presentació del
seu llibre. Unes magnífiques
diapositives, perfectament
seriades i comentades, acon-
seguiren, a més d'esser un
regal visual, la seva finalitat
didàctica, i al mateix temps
lligava al públic amb l'au-

MALLORQUI CULTIVAT, 40 anys, fadrí, amb casa pròpia
a bell poble de U part forana, amb feina nitlablr, cerra relació
amistosa í sincera amb al.Iota de 25 a 37 any«, equilibrada, rs-
brinada, amb propòsit* matrimonials. Anunci totalment se-
rió». liitnrsMtles, per favor, escriviu a l'apartat de Correus
núm. 724 de Ciutat (Palma), incloent foto i número de telè-
fon, si pot ésser. (60).

sembré però, tanmateix, no-
saltres no tenim la culpa de
rés i hem de complir amb el *-
trascendental deure de llegir
el futur de la nostra repúbli-
ca vilatana. (Això no vol dir
que ens desfarem del nostre
jerarca absolutista, això no
ho diu l'horòscop; ho sen-
tim molt, però: NO). De rés
ens podran donar la culpa,
tanmateix. A Pollença la je-
rarquia sempre ha estat he-
reditària i no canviarà gaire.
Segur.

No ho tene molt clar,
aquesta altra cosa. A vega-
des em surt un cinc, a vega-
des un set i, qualque pic, un
nou. Tots tres són números
màgics. Sembla que un d'a-
quests dies haurà una catàs-
trofe gigantina. No surt, a 1
la bolla, de quin tipus.
Diuen, les senyes, que serà
gros; però no ens dóna dates
abastament per a concretar-
ho més. Jo crec, després
d'un convenient assessora-
ment del bruixot, que con-
vendría fer coincidir les va-
cances amb aquest dies. Es
a dir: sortir de vacances dies
abans; per fugir del malèfic
esperit del Tarot embruixat.

He consullat els meus dub-
tes amb un mestre de l'es-
cola esotèrica ultramontana,
i ens ha dit que potser sim-
plement una barrumbada de
final de l'estiu, curta i bru-
ta.

No ho ha raonat abasta-
ment i, per tant, serà millor,
per si el cas, anar alerta.

I per la setmana que ve,
què diu l'oracle?

—La setmana que ve!...
seria... potser... del 18 al 24
no és ver? Idò em pens que
haurà un accident de cotxe.
Però, uns dies després, defo-
ra d'aquesta setmana, més
tard no sé bé quants dies, un
esdeveniment polèmic.
Qüestió de papers, segura-
ment. I no et diré més. Pel
que em paga "El Gall, ja
està ben servit de profecies
i endevinalles. Quan el Di-
rector del periòdic local em
pugi el sou ja en parlarem
més del futur. Adéu, em
vaig a la meva cova, a ren-
tar-me els baixos.

L'Enfilat de Cal Penyal,
Senyor de Can Perdut (En-
divinador Oficial del Regne,
Doctor honoris causa de la
Universitat de l'Almoina de
La Vila).

LA FESTA DEL 1er.
DE MAIG, ALEGRE
I BULLANGUERA

Organitzada enguany per
CC.OO., ja que el sindicat
socialista U.G.T. es va des-
entendre totalment, la festa
del treballador va complir
voluntariosament amb la ne-
cessitat de mantenir un bri
d'aire fresc i falaguer on tot
l'ambient cada dia es més
ofegant i desencantat.

E) dissabte del 1er. de
Maig, a un sopar de "com-
panyerisme", es varen reunir
quasi bé prop del centenar
de militants més actius. Sen-
cillesa i fraternitat, i desit-
jós sincers de que a l'any
que ve la vesta sia molt més

Taula rodona

LA O.T.A.N.
A DEBAT
Participen:
*Miquel Miró (A.P.)
*Francesca Bosch (PCEB)
*Tomeu Payeras (P.S.M.)
*JosepMoll(P.S.O.E.)
*Jordi Dezcallar (U.C.D.)

grosa, foren els principis que
tota la vetlada estaren pre-
sents a l'ànima de tot-hom.
Al dematí del 1er. de Maig,
una filera de cotxes desfi-
laren pels carrers del poble i,
després, cap al Moll i a Cala
Sant Vicenç. El cap vespre
hi hagué Ball de Bot i revet-
la, amb la participació de
molta de gent.

Col·laboraren, en aquesta
ocasió, tant assenyalada i
significada per la proximitat
del passat intent de cop
d'Estat, el P.C.I.B., el P.S.M.
i l'Ajuntament de Pollença,
baldament que aquest, a da-
rrera hora se despenjàs dient
que no es podia contar amb
la Banda de Música.

Solució del
Passatemps del

n.° 28 de
EL GALL

Moderador:
*Antoni Ma.

(Periodista).
Thomas

Divendres 15 de maig de
1981, a les 9,30 del vespre.

Organitza: Secció de Cul-
tura Club Pollença.

L'ESPERO

Hi ha un bon esbart de pollencins, veinats de la
plaça de Ca les Monnares, que acaben d'enviar una
carta assegurada a la Santa Sede per suplicar al ( I r a n
Wojtyla que els dispensi del sagrat manament del des-
cans diumenger, ja que aquest dia precisament és
quan els hi toquen diana més de matí, i per allò de la
rutina, més de dos s'han aixecat amb roba de feina i
han partit cap al tall encamellats damunt el mobilet,
i clar, ja que hi eren... Resulta que "... el sèptim dia"
una guarda d'"angelets" aterritza de bon matí a l'es-
mentat centre plasaer, i, equipats d'uns estranys corns
metàlics i a piles, armen una escandalissa que ni Déu...
(i tot per a vendrer-nos les porgueres que fan en el
Cel).

Qualcú de vosaltres sap si m'hauria de baliar de
bell nou per poder canviar de padrins? Es que veureu:
els que tene ara son pobrets i no me poden donar segó
a bastament. Però he sentit dir que devers Ciutat hi
román un senyor anomenat Jeroni Alberti que no fa
molt ha donat els primers alens a dos animalets illencs
que, com jo, també els omplen de lletres i els amollen
a pasturar de tan en quan, només es que ells van la
mar de bons i grassos, i jo ja claretg! I clar, a un li aga-
fen ganes de fer-li la bona. Però m'han dit també que
perquè i·l blat de les indris estigui assegurat convé que
quan vagi a veurer-lo al seu ( I ran i General Palau
m ompli la cresta de rolléis mitjos verts i mitjos cara-
bassa, i si vos he de dir la veri tat , no me fa molta grà-
cia haver d'endomassar-me d'aquesta manera passats
ois "Darrers Dies"..

I en Si-Si tornà dir no
a un 'a l t ra petició:

"La Banda no us vull deixar
per l'U de Maig alegrar,
<¡ue aquesta concesiò,
mai prevista fou estat,
i aquest que us ha parlat
de tots voltros n'es senyor''

Ah, bé, sí.
Amén.

En tiraré una a l'U.G.T. de Pollença, meam si l'en-
divin: No se fa necessari cel.lebrar el lo. de Maig, tan-
mateix ja no tenim obrers... al nostre sindicat.

Una altra pels que sempre estan asseguts a la tertú-
lia, sense fotre rés: Tot està malament a aquest po-
ble... no és ver?

DITADA DE MEL
Un lion potei de mel d'aquesta de xupar-se els dits

als amos de Ca'n Vicens i de Ca'n Siquier, de davant
el Convent, per l'heroica paciència que han anat de-
mostrant des de temps immemorial: Ja fa anys que
quan plou se forma un immens bassiot a l'indret
d'aquestes cases, i els cotxes que passen, més o man-
co afuats, s'encarreguen de posar l'aigua a cobri a l'al-
tra banda dels portals... Hem cregut que tanta resig-
nació mereixia un parell de jornaléis de les nostres
abelles.

A la fi porem donar una racció del nostre insèctic
nectar a n'en M.O.P. per haver-se decidit a asfaltar els
arcens de les nostres carreteres. Sols li pregam que,
per damunt, no hi posi gravilla sinó aglomerat, i dei-
xar així contents als bixiclistes.

Tassa i mitja de mel al nostre Consell per haver
subvencionat dignament les reformes que s'han fetes
a l'esglessieta del Roser Vell, que la pobre ja estava
fent el darrer badall.

I donam també l'oportunitat de tornar llepols als
representants de l'Ajuntament, que, decidits a rees-
tructurar el Certamen Internacional de Pintura de Po-
llença, han convidat a col·laboradors i entitats & veure
meam què troben.

I confiant amb el mal nas dels funcionaris de Co-
rreus enviam les darreres cullerades de la mel d'octu-
bre a un oncle que tenim a Madrid, Don Setmanari
"El País", que va considerar absolutament recomana-
ble a la Setmana Santa Pollencina.




