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EDITORIAL

Un concert per a l'ecologisme
Tres circumstancies jugaren en contra del concert "De sol a sol" en defensa

de Son Nuviet i de rebuig al projecte d'incineració de residus urbans: el preu
de les entrades (2.500 pessetes el mateix dia del concert), el que aquestes no
fossin gestionades en part per la Coordinadora de Son Nuviet, i la coincidèn-
cia amb la berbena gratuita de Petra amb En Torneu Penya corn convidat este-
lar. L'escasa assistència de públic (entre 1.500 i 2.000 persones) denota uns
errors de càlculs de les dues parts organitzadores; l'artística (Factoria Cultural)
i la del suport logistic per evitar un colapse que no es va produir ni s'hagués
proddit per l'excel.lent predisposició de la coordinadora de Son Nuviet, que
movilitzà a tot un estol de voluntaris que donaren mostres d'una perfecte or-
ganització, pel que a la seva tasca va correspondre.

El públic va fallar, però no es pot parlar de fracàs rotund, perquè l'ecologis-
me no viu només de batalles guanyades o perdudes, sinó de guerres llargues i
lluites sense traves per aconseguir la protecció del medi ambient. Les 35.000
firmes que demanen la paralització del projecte d'incineració són tot un escut
per indicar i reivindicar que la consciència ecologista va en augment, malgrat
haver de lluitar contra postures farisAiques com la del batle de Petra, Martí
Santandreu, que per una part diu que no vol que la cantera de Son Nuviet
(dins terme municipal petrer) sigui un depOsit de cendres tòxiques i per altra
boicoteja de forma pública i descarada un acte que volia convertirse en un re-
buig massiu de les gents de Vilafranca i Petra a un projecte d'abocador tòxic
que posarà en perill la salut dels fills i dels nets dels qui preferiren, a la nit del
dissabte 16 de juliol, "una aclucada d'ull" a "un pont de mar blava".

El concerrt "De sol a sol" va servir al menys per sobrepassar les 35.000 fir-
mes de rebuig a la incineració de residus urbans i una aposta per nous projec-
tes de reciclatge, i per ampliar el nexe d'unió entre els petrers i vilafranquers
que lluiten per evitar que el Pla de Mallorca sigui en un futur el gran femeter
de l'illa, patrocinat per la gent que dona suport a un partit tan insensible a la
problemàtica de la manca de recursos natural, com es el PP del senyor

S'estan guanyant moltes batalles ecologistes, per() la guerra es llarga. L'ene-
mic de la natura, que rovega i menjusa ciment a la taula on s'especula amb la
terra, té la millor arma: el poder. Un poder democràtic, cal dir-ho, producte de
la cultura del benestar i del constant desafiament a un planeta que té els recur-
sos limitats. D'aquí en endavant caldran més mostres de suport a la gent acti-
va de la Coordinadora de Son Nuviet i a totes aquelles altres entitats que estan
en vigília permanent per evitar noves destrosses a la terra que trepitjam i que
maltractam, conscient o inconscientment.

Es Molí Nou
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MUNICIPI

Primera escola d'estiu a Vilafranca
Enguany s'ha fet la primera Escola

d'Estiu a vilafranca.
L'activitat ha estat organitzada per

una cooperativa cultural, "Serveis de
Formació-Soc. Cooperativa", en colla-
boració amb l'Ajuntament de la vila.

S'inicia el passat 27 de juny, a l'es-

cola d'allà dalt i s'allargarà fins al 22
d'aquest mes.

Sembla que la cosa ha estat un exit.

Car, hi participen uns 77 al.lots, de 3
fins a 14 anys, acompanyats de 6 mo-
nitors.

L'Escola d'Estiu funciona de 9'30

l'escola s'ha convertit en una especie
de llogaret, SonCalapot, dividit a la
vegada en diferents possesions: Son
Gutipiris (27 al.lots, de 9 a 14 anys),
Son Patufet (24 al.lots, de 3 a 5 anys) i
So n'Illa de Gel (27 al.lots, de 6 a 9
anys).

Com ja hem remarcat abans, l'Es-
cola d'Estiu finalitzarà les seves acti-
vitats dia 22 d'aquest mes, moment en
que es té prevista una festa per a tots
els pares i nins a l'escola. A més a
més, dijous dia 28 de juliol l'Escola
d'Estiu participara a les Festes de la
Beata, organitzant un cercaviles i fent

jocs per als al.lots i pares del poble a
la plaça de l'Ajuntament. Tothom hi
queda convidat.

Jaume Català

fins a 13'30 de dilluns a divendres, i
conté diverses activitats que volen po-
tenciar la formació en grup dels nins i
nines que hi van:

- repas escolar
- treballs manuals
- jocs infantils
- esports
- natació, organitza per l'Ajunta-

ment: cada dimarts i dijous, l'Escola
d'Estiu s'encarrega de l'acompanya-
ment dels al.lots a la piscina munici-
pal.

-Excursions cada dimecres (fins
ara, s'ha anat a Son Valls, en bicicleta i
a peu; a Sa Ràpita i Can Montes, i als
Calderers i a Cala Mondragó)

Dins l'aura d'imaginació i creativi-
tat que la caracteritzen, per ventura es
interessant apuntar que l'edifici de
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Projectades millores viàries per 25 milions

L'empagament del parc costara 17 milions

L'Ajuntament ha demanat ajudes per dos projectes de la xarxa viaria de Vi-
lafranca, concretament per l'empagament del futur parc municipal Josep Ma-

ria, Llompart per valor de 17 milions de pessetes. Aquest projecte s'inclou en

el programa d'ajuda estatal a les comarques d'acció especial, en les que hi està
compresa la del Pla de Mallorca. Un segon projecte és el d'enllumenat dels ca-
rrers Mestre Bauçà, Sant Josep, Mestral, Llobera, Pare Serra, des Pou i avingu-
da de ses Escoles, que tenen un pressupost de 8 milions de pessetes.

El Conseil Insular dona menys de 48 hores perque la Sala presentes urgent-
ment els projectes a incluir en el programa d'ajudes quadrianual, dins el pri-
mer any. L'Ajuntament confeccionà, registrà i aprovà els dos projectes en
menys de 24 hores per no exeurir el pla fixat. El batle en funcions, Antoni Ni-
colau, remarcà a l'acabament de la sessió plenària, a la que no hi assistiren cap
dels membres del Partit Popular, que es de demanarà al CIM que actui amb
més previsió per així estalviar preses de darrera hora.

REDACCIÓ

catalana

Aci un
quart cu rs sAu, eç filologia

fet el
filologia

reu B

Encara que per a molts aixe
pugui semblar curies, la UIB
(Universitat de les Illes Balears)
te signat un conveni amb una
universitarj.tWaiça, la Univer-
sitat de si4ffika ; pel qual cada
any 3 estudiants mallorquins po-
den anar a cursar quart de Filo-
logia Catalana a la Gran Bretan-
ya. Com a contrapartida, estu-
diants anglesos vénen aqui, a fer-
hi el  tercer de carrera. El con-
veni es realment interessant, ja
no només per l'experiència que
suposa haver d'estar un any a fo-
ra, sinó Lambe perque permet, a
final de carrera, l'obtenció de do-
ble llicenciatura en Filologia Ca-

. talana als que segueixen el curs.
N'Andreu Bauçá, del nostre po-
ble, a més d'altres dos manor-
quins més (un de Sant Llorenç i
l'altra de Manacor) hi aná i conta
l'experiència com a altament

FERRERIA PEP SABO
ESPECIALITAT AVB FERRO FORJAT, PORTES BASCULANTS, ARREMBADORS, ETC

C/. Sequer, 1 (Nou taller)
	

Tel. 56 03 87
	

Vilafranca
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"la Caixa"
1111	 CAIXA D'ESTA LYS I PENSIONS

DE BARCELONA

Desitja Bones Festes a tots els vilafranquers

3Ioristeria friestre
ESPECIALITAT EN

FLORS NATURALS
SERVEI PERMANENT

Monsenyor Damià Nicolau, 12
07250 VILAFRANCA DE BONANY

	
Tel. 56 03 03

FUSTERIA GALMÉS S.L.
St.13,6i7---b&z)--ci 7-z° 62. Tel. 56 00 71
ViLAFRA1V-CA, 11)E 1301VA1V1z -

FABRICACIÓ PROPIA DE:
Portes, vidrieres, persianes, armaris, arrambadors, mobles de cuina i bany, vidrieres assolapades per aillament d'exteriors...

Bar S'ESQUITX
BON AMBIENT e BONA MÚSICA

ESPECIALITAT AMB XUPITOS LA BEATA

Vos desitjam unes Bones Festes



EN FIAT APOYAMOS LA MEDIDA DEL GOBIERNO

SI SU COCHE TIENE MAS DE

DIEZ AÑOS, FIAT LE DUPLICA
E INCLUSO LE TRIPLICA LA

AYUDA OFICIAL.
Si su coche tiene 10 o más años, y lo quiere cambiar por cualquier modelo de la
gama Fiat, recibirá una subvención oficial de 100.000 pts. a las que Fiat añade

un ahorro de hasta 300.000 pts.

MODELO	 P. V. P.	 PRECIO
PROMOCIONADO

CINQUECENTO SIENA	 820.000	 660.000
CINQUECENTO	 960.000	 760.000
PANDA DESCAPOTABLE 810.000	 725.000
UNO START	 999.000	 799.000
UNO 3P DIESEL	 1.190.000	 990.000
PUNTO 3P	 1.210.000	 1.010.000
PUNTO 5P	 1.277.000	 1.077.000

Resto gamas Tipo, Tempra y Croma descuentos superiores a 200.000
P.V.P. Península y Baleares (I.V.A, transporte e impuesto de matriculación, Subvención Oficial y promoción incluidos).

Válido hasta fin de mes para vehículos en stock, no acumulable a otras ofertas en vigor.

1211 111
Concesionario Oficial

AUTOVENTA MANACOR, S.A.
Polígono Manacor. Fusters, solar 43. tel. 84 34 00. MANACOR

FIAT desitja molt Bones Festes al poble de Vilafranca
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Residència Son Tugores
Consorci Aprop

Els nostres cors eren deserts
de tantes vegades de sufrir.
Son Tugores ha estat camí
per poder estar en poc lliberts.

Mals "ratos" hem hagut de passar
per estar al seu servei,
però no queda altre remei
que haver-los de tolerar.

Fins aquí ha arribat sa veu
per no tenir altres eines,
i voltros teniu ses feines
de carregar aquesta creu.

El món ja no esta cabal
havent-hi tantes de coses,
si tots els mals fossin roses
això seria es roser més gran.

D'es vi, un temps, feien arrop
dolç i des color d'una flor,
a jo m'ha arribat en el cor
aquesta paraula "Aprop"

S'ha de mester paciencia
voluntat i sacrifici
per gonyar aquest edifici
que es sa vostra Residencia.

Diven: "Obras son amores"
i aquí hi ha un bon ramell,
es poden treure es capell
admirant a Son Tugores.

Mallorca té meravelles
demostrat en moltes coses,
aquí hi ha un ram de roses
que brillen com les estrelles.

Per més bona vida passar
sou monitors i monitores
com les aus voladores
que ensenyen els fills a volar.

Ses beies que fan la mel
estan ben respectades,
grades vos sien dades.
Voltros mereixeu el cel.

De la fallada quotidiana

Prou sabem que el tractament que de
la nostra realitat nacional fa els mitjans
de comunicació d'aquest país es vera-
ment denigrant. Un dia sí un altre també
ens en donen múltiples exemples. Es
d'àllo més evident, si més no, que la Hen-
gua catalana no ocupa als mass media

una posició remotament proporcionada
al volum demogràfic de la seva comuni-
tat lingüística. El fet és que, al seu propi
país, el català resta excepcional al nivell
públic. Això es fa pales sobretot als mit-
jans escrits, quan precisament les darre-
res enquestes realitzades en aquest sentit
demostren clarament que els mallorquins
tenim la suficient competencia real a l'ho-
ra de llegir i comprendre la nostra llen-
gua. Vet-ho-aquí, l'engany i l'estafa de la
, 'nostra" premsa escrita, clarament Higa-
da als interessos espanyols i antimallor-
quins.

Recordem, tanmateix, que la Ilengua
castellana no s'introduí a Mallorca de
manera espontània, com a conseqüencia
inevitable d'una pretesa superioritat lin-
güística o cultural sobre el català, sinó
que s'imposà per Hei i a cops d'ordres mi-
nisterials i sancions administratives. Per
"justo derecho de conquista", arran de
l'ocupació militar espanyola el juiol del
1715. Ara be, cal veure que davant les
grans dificultats d'eliminació de la llen-
gua catalana, objectiu últim de l'estrate-
gia espanyola, el discurs d'aquesta va co-
mençar a exaltar i "promoure" el bilin-
gilisme, tot convertint-lo en la fórmula
ideal de convivencia i de progrés. Heus
ad, pea), que aquest bilingüisme és uni-
direccional car els únics bilingües conti-
nuen essent els catalans (naturalment,
aquesta pretesa "fórmula màgica", els es-
panyols, amb bon criteri, no l'han aplica-
da mai al seu propi país). Tot això s'esde-
vé, és clar, en la "democràcia lliure i plu-
ralista" dels espanyols.

Andreu Salom i Mir

Jaume Nigorra

3O	 SNfS1 sf-f

Cl. Santa Barbara, 43 • (Devora Camp de Futbol) • VILAFRANCA
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Record per l'home, en Guillem "Estevet"

Kg!P!!!!!!J!i:U!J:Ji::::!*!!!:!!:!:.,

L'amo en Guillem portava el signe del bon afer i bondat (Joan Jaume)

Miguel Barceló

Sc dita que és el
darter recurs de l'au-
tor, pera el cert és
que del que tenies ganes cVekriure se-
ria contraproduent parlar-ne en temps
d'olors a festa a est*ealent. La veritat
és que fins que l'he . 04iA4 no me n'he
adonat de que ben bé podia servir-me
com excusa per corApkel compromís
d'omplir aquesta columna. Mig aver-
gonyit, per no haver-me ocorregut
abans, estreta amb la mà dreta i Li
he fet enfilar el camí vers la taula del
menjador, sí allà on sempre. De veritat
que l'estimo com una germana petita,
capaç de guardar roil i un secrets. De fet
mai ens hem barallat i n'estic segur que
m'eOrna des del primer dia. A la pro-
pera tardor computé els 18 any

Mai ha hagut de maquillar-se, ni
canviar de vestit per seduir-me. Ni una
paraula rods alta que l'altra, ni una tecla
sortint-se del botador. Ella ha estat sem-
pre així, i feel dia i nit. Que més es pot

'...demanar?
Junts hem viscut grans moments

d'alegria, ì junts ens hern.empassolat
molts esglais. La vida mateixa és la nos-
tra vida, la seva i la meva, plena de res-

., pecte mutu. Mai ha volgut interferir
els rietis sentiments, per6 se que invo-
luntàriament ho ha fet. He refredat més
d'una crímica i en alguns moments
seu treclejar m'ha serritiat:riiélangi6S.
La Vida té els seus propis camins, pera
el sèu el meu sempre han anat junts.

:• En un no res serà major d'edat. Ja sé
que hohë'escrit abans, pero necessit es-
criure-ho un parell de cops per creure-
m'ho.

M'ajuda a prendre l'ofici i junts
hem viscut un idili de centenars, tal vol-
ta de milers, de crOniques. Tots dos
hem procurat contar la realitat sense
mirameAts, sense cap altre sentiment
que no fos el servir al present de cada

: dia, contant els fets de la vida mateixa,
sense especular amb el futur. Tal volta
per això hem  temps,

. malgrat algú ens hagi male -it en algun
instant, perà per pura enveja de mat-
perdedor.

Sé que un dia, tard o d'hora em dei-
xarà. Als 18 anys, qui més qui menys ja
te el cap damunt les espatles, pera men-
tre arribi!ei trist moment delxau-me tas-
tar el gust dels records de 18 anys
d'amor entre jo I ella. ELLA ¡jo. Es nom
Olivetti Lettera 32. La vos present.
Ah!... la nieva dona ja ho sap.

Pot resultar estrany per algú que
un al.lot de la meva edat faci aquest
escrit en la memória d'un home que
em treia una bona partida d'anys
(ben bé hagués pogut ser el meu pa-
dri) i que entre ell i jo no hi havia cap
tipus de lligam familiar. Sé però, que
des del lloc privilegiat que l'hi han
guardat a la seva nova vida es sentirà
content i agraït que en el dia d'avui
m'hagi decidit per dedicar-li unes
paraules d'afecte i apreci.

Tot i lo dit anteriorment, soc cons-
cient de les meves mancances de vo-
cabulari per dir tot el que voldria dir
que l'amo en Guillem. Em quedara
guardada la seva imatge en els dies
en que la puja es feia companya de
viatge d'aquell bon jornaler, "encara
que comenci a ploure a jo m'és ben
igual, perquè els animals no coneixen
si el dia és tapat o clar, només saben
que a l'hora d'ara els hi toca menjar"
em deia, es tapava ben tapat i partia
cap en Es Pont Satri convençut que
feia el millor que podia fer. En el seu
rostre s'hi veia reflectit un home sa-
tisfet amb tot allò que l'envoltava i
que tant estimava, el camp i els ani-
mals.

Malgrat que fos home de camp
era bon coneixedor de tot el que es-

devenia dins la seva vila, conscient
de lo bo i dolent que li havia portat la
vida, amic de les bones persones i
detractor, encara que reservat, dels
qui no volien lo millor pels altres. Re-
cordava amb tristor els seus mals
dies d'al.lot jove, en els que se
n'adona ben aviat de les males juga-
des que feien l'enveja i el voler ser
dels qui es creien dominadors de la
suor continuada dels més pobres. La
seva fortalesa i valentia l'encoratja
per seguir endavant, no escatima mai
esforços per tirar endavant dins les
penúries de la vida i per dur enda-
vant la seva familia que sempre tan
ben guardada duia.

Ara només em queda el record de
vós, els nostres diàlegs s'han inte-
rromput després de la vostra partida
però vos puc ben assegurar que dins
el silenci de l'auba encara hi veig re-
flectida la vostra petita i simpàtica fi-
gura que parteix amb la seva bistia
carrer amunt per començar un nou
jornal. Gràcies l'amo en Guillem per
l'afecte que sempre em mostrareu,
per ser sobretot un bon amic i per ser
el bon home que es fa i es desfà pels
demés.

Jaume Català Sans()
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Miguel Solleric, tota una vida
dedicada al món del teatre
Fou l'impulsor de grups com Sa Paparra o Amics-Som

Miguel Capella rebent una distinció per part de Sa Paparra

1•ABORACIO 

Rondalla depravada
Una comedia, un drama

El dia de Sant Pere vaig assistir a l'enterra-
ment d'un home.

Dia 29 de juny, amb l'intensa calor de l'es-
tiu, vaig fer un exercici de memòria per treure
una conclusió al a vida i els fets d'una perso-
na.

Era dia 28 de juny, al migdia, quan l'amo
En Miguel Solleric moria, pot esser, d'enyo-
rança

L'amo en Miguel era el pare escènic
molts vilafranquers. Era l'esperit emprenador
d'una afecció. Era la resposta oposada a la mo-
notonia. Era el qui sabia fer front, amb fets i
paraules, a la rutina i còmode vida d'un poble
petit.

Els deus grecs del drama i la comedia ara
tenen un home al seu costat.

Jo, com quasi tots, tenia 16 anys. Sabiem el
què voliem, però no sabiem com. Desitjavem,
però no sabiem amb qui. Cercavem, però no hi
veiem. Com podiem deixar perdre els nostres
16 anys... la necessitat de trobar un guia, un
ajut, ens tenia, com ara, en un estat de conge-
lament, fins que 4 homes, coratjuts i ainb els
ulls espolsats ens agafaren de la ma. L'amo en
Pere Morlà, en Pere Eons, en Tomeu Pujol i
l'amo en Miguel Solleric són una llegenda, un
mite ja dificil d'esborrar de la meva memòria i
de la de tots els que aleshores quasi teniem 16
anys.

No tingueren por. Ells tenien la resposta a
les nostres preguntes, als nostres dubtes. Ens
ajudaren i nosaltres saberen correspondre
amb treball i interés. D'aquest matrimoi,
aquells i la seva experiencia i nosaltres, i la
nostra ignorancia, nasqué Sa Paparra. Fou el
fill perfecte del matrimoni perfecte.

Després de tants anys, com el vi bo, Sa Pa-
parra ja forma part de l'entorn i de l'aire que
respiram i tot grades a 4 homes.

Ara molts utilitzaran un lligam d'amistat
amb aquests 4 homes per apropiar-se de la se-
va memória i el seu record. Amb exclusiva i
particular visió tiraran als quatre vents parau-
les buides, impresions incompletes i anecdotes
mig contades. Es creuran senyors i amos
d'una relació que sols, els qui hi erem, sabem
que Os propietat d'ells, dels 4.

A Sa Paparra forem mafiosos, d'esperit
anti-democratic, paràsits i xupadors, seu
d'anarquits reprimits, amics de conveniencia,
pistolers culturals, destrossadors destrossa-
dors de la cívica convivencia etc., etc., Ara,
després de 14 anys, valor tot alb) que erem i
que no. Se qui estimava Sa Paparra i qui
l'odiava. Tots els qui aleshores teniem quasi
16 anys encara estimam el nostre fi ll. L'amo en
Miguel i l'amo En Pere encara l'estimen allà
on són.

Si alguna cosa he après aquests 14 anys es
que Sa Paparra va treballar per fer comedia i
el poble sols va veure un drama.

L'amo en Miguel, l'amo en Pere, que això
us pugui sevir d'homenatge, més ja no en sé.

Jaume Sans() i Caldentey

El passat dimarts, dia vint-i-vuit,
ens deixa el conegut actor i director
teatral Miguel Capella "Solleric".
L'amo en Miguel va ser poeta, actor,
impulsor de clubs esportius i un
apassionat del món cultural.

Va ser amb aquesta darrera afició
que es "solleric", decidí emprendre
el difícil camí de l'assaig, ho feu amb
gent vilafranquera com en Pep "Bo-
tones", na Margalida "Polla" i Anto-
ni Rabassa, tots junts formaren el
grup Amics-Som. Més endavant, i
juntament amb en Pere Morlà, en Pe-
re Fons i en Tomeu "Pujol" decidiren
donar uns nous aires a un grup de jo-
ves plens de tensions sense alliberar,
nasqué Sa Paparra.

Quan ara fa catorze anys que
l'amo en Miguel es Jubila tenia la cu-
rolla de formar un nou grup de teatre
per així revivar la cultura d'un poble
que feia uns anys que havia tornat
perdre gas. El seu desig no es complí,
per() en els darrers anys el tornaren

veure damunt l'escenari de la re-
sidència.

En Miguel Capella ens deixava
dues setmanes després que ho feu la
seva estimada esposa Catalina, es
tancava així un bell període d'un ma-
trimoni vinculat des de la primaria
amb el teatre. De molt jove ja guanya
un primer premi de poesia a Ciutat i
com actor interpretà obres com "Ai
Joaquim que has vengut de Prim",
"S'Arrepentida", "Primer l'amor que
l'herència", "Jutjat de Pau", "En Llo-
renç mal casadís i na Susaina des
Fil", etc. Totes elles amb les forma-
cions teatrals esmentades.

Seria bo que el somni des Solleric
es pogués veure realitzat i que entre
els joves i no tant joves es tornés for-
mar un grup per reactivar el movi-
ment cultural i concretament teatral
de Vilafranca.

I.
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Carretera Palma n 2 81 • Tel: 56 03 94

Especialitat amb pa amb oli i ensalades

Vos desitja que passeu unes
Vones 3estes Patronals



Bar
CAN BOLETO

BONES

Cl Palma, 11	 Telf. 56 02 23

PORTES, PERSIANES, VIDRIERES,

TANCAMENTS EXTERIORS,

ARRAMBADORS, ESCALES DE

CARAGOL, MOBLES DE CUINA I

DECORACIÓ INTERIOR

FUSTERIA

BOVER

C/. Deis Rocabertf, 29	 Vilafranca de Bon Any
Tel. 56 01 05
	

Balears

Forn de pa

CAN PORTELL
Especialitat

en pa mallorquí
ensaimades
i pastisseria

MOLTS D'ANYS
Estam al vostre servei

C/ Palma, 55
	

Tel. 56 03 62

Bar Restaurant

SES TEULERES
Especialitat en

grill, vi, pa amb olis
i hamburgueses

okifS Cl Palma - km. 37
Telf. 56 01 23

VILAFRANCA



Avda. Escoles, 4 VILAFRANCA

Cava Delapierre Glacé
Gaseosa del Marquesado
Refresc 2 1. Miret

473.-
45.-
99.-

Cl. Joan Barceló, 27

Tel. 56 05 61
VILAFRANCA

Porcelles mitges i senceres 	 575.-
Cava Rondel Rosé	 295.-

Especialitat
en tapes variades

i berenars

MOLTS D'A\YS
A TOTS

"SA NOSTRA" 
CAIXA DE BALEARS

T/ca etedioa,
e4 e4 eatea



1.500 persones en
el concert
de Son Nuviet

Superades les 35 mil
firmes que s'oposen
ala. incineració de
residus urbans

Excel.lent organització de la
Coordinadora, que no va poder
fer res davant el boicot de
l'ajuntament de Petra

ik

(Redacció). Una aclucada d'ull de
Penya té més valor que un pont de
mar blava de Llach. Aquest potser la
lectura que millor pugui retratar la
imatge de buidor del poliesportiu de la
vila en el concert "De Sol a sol" que
tingué lloc des de la nit del 16 de juliol
a la matinada del dia 17. El boicot de
l'Ajuntament de Petra promocionant
l'actuació gratuita de
Tomeu Penya a
aquest poble va tenir
els seus efectes nega-
tius damunt el con-
cert organitzat per
defensar Petra com a
lloc on es té propietat
abocar les cendres tò-
xiques que produeixi
la planta incinerado-
ra de Son Reus.

La Coordinadora
va actuar com a mo-
tor organitzatiu per-
fecte. Inclús va ins-
tal.lar dues pantalles
grosses on s'hi ana-
ven projectant diapo-
sitives referents a la
tasa que ha duit a
terme des de la seva
fundad() com entitat
que cerca protegir
Son Nuviet com abo-
cador de cendres tò-
xiques. Baix la tribu-
na del poliesportiu es varen colocar
varis mostradors d'objectes i produc-
tes com camisetes amb lemes ecologis-
tes amb la finalitat de recollir fons per
al grup i que tenen com objecte el fer
front a les despeses que suposa la pro-
paganda d'actes de promoció ecologis-
ta.

A "De sol a sol" es evident que no
hi va haver la gent suficient com per a
sentir-se satisfets del ressó del concert
i dels objectius marcats quan es va de-

cidir la seva realització. El manacori
Damià Timoner i la catalana Lidia Pu-
jol obriren la vetlada musical. Seguí
l'actuació de Lluís Llach, de poc més
d'una hora i despees actuà Sangtraït
que posh el màxim de decibelis per
animar als varis centenars de joves
amb fam de bauxa. Després de Sang-
trait, la crònica dels fets ens queda bui-

da, Fora des sembrat
i de Puta Mare, com
a grups teloners sols
pogueren esser testi-
monis de l'arribada
de la matinada i de la
partida dels darrers
assistents.

Tot cal dir-ho,
el preu de les entra-
des, 2.500 el mateix
dia del concert, fan
cavil.lar i recavil.lar a
Inés d'un, i a més si
es té l'oportunitat de
poder escoltar a To-
meu Penya al poble
de veinat de forma
totalment gratuita.
Entre les dades posi-
tives cal fer justa re-
coneixença a l'èxit
que suposa per a la
coordinadora de Son
Nuviet com a mem-
bre de la Plataforma
contra la incineració,

el fet de que a la nit el dia 16 es supe-
rassin les 35 mil signatures d'adhesió a
un projecte de llei popular per a pre-
sentar en el Parlament Balear i que té
corn objectiu aconseguir que es paralit-
zi el projecte d'incineració de residus
urbans qe contempla la cantera de Son
Nuviet, entre Petra i Vilafranca, com a
zona d'abocament d'escbrcies i cen-
dres tòxiques.

Fotos: Joan Jaume
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"Qui té el poder no
vol canvis de valors"

La visita de Lluís Llach a Vila-
franca no ha volgut ser desaprofi-
tada per aquest petit mijtà per fer
una curta entrevista al cantautor.
De seguida que poguerem parlar
amb ell li demanarem que pensà
en el moment que li digueren per
venir a cantar a Vilafranca per fi-
nalitzar la campanya de recollida
de firmes que duia a terme la Pla-
taforma contra la incineradora.

Llach: Fou a l'auditorium, i
allà em parlaren d'una serie de
motivacions, d'unes aigües que
em sembla que ara ja no existei-
xen, i em parlaren d'un projecte
d'incineració que si sembla que
va endavant. Sempre m'he mos-
trat partidari d'aquests tipus de
manifests i per tant ho vaig accep-
tar.

- Que et sembla aquesta sorti-
da fàcil i aparentment barata en
que el nostre govern vol hipotecar
el futur?

- És només explicable perquè
esteim en un món de mones on el
capitalisme i sobretot els capitals
tenen tots els privilegis del món,
vaja això es el que jo penso, no sé
si aquí es així, però m'imagino que
també es així. Aleshores molt bé,
es provoca un problema, solució
fàcil, es demana a les institucions,
si són de dretes millors, que arri-
bin al panorama, etc. etc. i paguem
entre tots les deixalles de les in-
dustries amb les que guanyen les
plusvalues i que mai ens repartei-
xen beneficis a nosaltres. No sé si
es la sortida fàcil o difícil, en tot
cas es la ilógica.

- Es pot resoldre aquesta situa-
ció a través d'un canvi de valors

col.lectius?
- No es només aquesta situació,

es tota la situació. Un canvi de va-
lors es fonamental, el que passa es
que qui ostenta el poder no té cap
interés en fer canvis de valors per-
que ells es sustenten precisament
amb els valors antics. Encara pen-
so que hi ha prioritats molt grosses
que amb un canvi de valors també
s'aturarien automàticament: ¿que
es la guerra de Bòsnia? ¿que es la
relació entre el primer i el tercer
món?. Hem d'intentar ser pragma-

"Aquest acte pot servir
per conscienciar la gent
o per espantar els
ostentadors del poder"

• • •
"Hem d'intentar ser
pragmatics i realistes,
i lluitar per cada passa
que ens costa la
utopia"

tics i realistes i llutiar per cada pas-
sa que ens costa la utopia, llavors
es evident que per canviar els va-
lors en un dia no ho fotrem, si llui-
tam per això, esperant els resultats
en un dia, ens permetria ser absen-
tistes, i aquesta es l'excusa que fan
servir per no fer res en tota la seva
vida. Aleshores el que s'ha d'omlir
més de pragmatismes quotidians i
consecutius, però que vagin cap
aquesta autopia. Aquest acte
d'avui segurament no canviarà el

sistema de valors, però si es pot
concienciar a una gent o es pot es-
pantar als ostentadors des poders.
El sistema de valors es pot canviar
a petites passes.

- S'hauria de canviar indivi-
dualment?

- Es important, però també ho
es intentar col.lectivitzar-ho, per-
que això es el refugi quan les coses
van molt malament, que es el que
esta passant. Quan vivim en un
món de mones hem de cercar el re-
fugi individualment. Dins les pos-
sibilitats de cada un ho hem d'in-
tentar buscar. I sobretot ara, des-
prés d'un epoca en que diversos
països del primer món hi hagi arri-
bat l'esquerra al poder i sigui total-
ment incapaç de fer un canvi de
valors. Crec que haurem d'esperar
de part d'organitzacions ciutada-
nes que poc a poc vagin fent, de
l'administració com a tal no es pot
esperar. De fet en els darrers quin-
ze anys els socialistes han estat a
països tan poderosos com França o
Italia, encara que sigui una altra
cosa, i precisament ha estat l'època
en que el sistema de valors ha anat
més enrera, on ha privat l'egocen-
trisme com a manera de viure.

Aquí acaba la curta però fluida
entrevista. Per la nit Llach inter-
pretà durant una hora "Un Pont de
Mar Blava" i, a petició dels seus in-
condicionals, un parell de temes
dels anteriors discs i encara que la
gent va tornar reclamar la presen-
cia de Lluís Llach aquest dona pas
als rockers de Sangtraït.

Jaume Català
Fotos: Joan Jaume
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Els Sangtraït donaren un aire rocker al "de sol a sol"
Els joves quedaren entusiasmats amb els temes del grup ampurdanes

Passades les dues de la nit, els
components del Sangtraït van iniciar
la seva actuació en el "De sol a sol"
convinçuts que els seus temes cala-
rien ben endins , a1 prop de dos mil
incondicionals que no volgueren per-
dre la cita amb el grup.

Un so molt potent i amb una qua-
litat exquisida, acompanyat d'un bon
joc de llums va permetre que el con-
cert resultés a l'alçada dels grups de
rock dur internacionals. Totes les pe-
ces van sonar amb la mateixa qualitat
guitarrística que als discos, però amb
un so molt més contundent i estripat.
En totes les cançons les guitarres de
Corominas y Lupe Villar van sonar
més potents que mai. El so era real-
ment proper a l'autèntic heavy metal,
tot i que el grup català sempre ha
volgut desmarcar-se d'aquest estil
musical.

Papa Juls, com de costum, va
abandonar en alguns moments el sa-
xo i l'harmònica per difondre la seva
particular filosofia de la vida recor-
dant que els contes sempre acaben
malament, que només les dones sa-

"Papa juls:
Hem d'estimar la
nostra terra, és rúnica
que tenim"

ben sommiar 1, sobretot, que una de
les principals obligacions dels joves
que van de marxa és no deixar dor-
mir els veins.

Aquesta rauxa empordanesa va
deixar ben clara la seva patent a Vila-
franca. Sangtraït va destrossar. Les

cançons que més van sonar van ser
les del seu segon disc Terra de vents.
La cançó que dóna títol al disc, junta-
ment amb Inqui-missió o la desenfre-
nada No recordo van engrescar un
públic fidel que es va entendrir quan,
ja en els bisos, els de la Jonquera van
tocar la cançó més mítica del grup
"el vol de l'home ocell". Quan ja pas-
saya un quart de les quatre, i malgrat
l'insistència dels seus incansables se-
guidors, els Sangtraïts es despediren
dels respetable vilafranquer tot dient
"sou una canya, fins aviat!!".

Seguidament foren els dos grups
de Ciutat, Los Valendas i Fora des
Sembrat, qui continuaren el canil que
havia de veure sortir el sol, encara
que foren els vilafranquers de "Scy-
te" qui tingueren l'honor de tancar
l'acte amb les versions de Metalica.
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Vi!chancel abans &Tosser
Vilafranca

Notes històriques

PEO RAMON ROSSELLO

Una nova iniciativa editorial de "Es Molí Nou"
L'Ajuntament patrocina l'edició de 1.300 exemplars

Amb el present núme-
ro, Es Molí Nou regala als
seus lectors un exemplar
de la revista "Vilafranca
abans d'esser Vilafranca".
Es tracta d'una recopil.la-
ció de dades històriques
que parlen de Sant Martí i
de tots els llogarets del
nostre terme des de l'any
1232, tres anys després de
la conquesta catalana, fins
a l'any 1630 quan es co-
mençà a consolidar l'ac-
tual nucli urbà de la nos-
tra vila.

Es tracta d'una obra de
petit volumen (només 8
pagines) per-6 que al man-
co ja deixa posada una pe-
dra per que en el futur es
puguin continuar les in-
vestigacions sobre les nos-
tres arrels històriques.
"Vilafranca abans d'esser
Vilafranca" ha estat obra
de l'historiador de Fela-
nitx, Ramon Rosselló Va-
guer, qui ha treballat so-
bre diverses bibliografies
on es parla de punts rela-
cionats amb llogarets i fin-
ques del que avui en dia
conforma el nostre terme
municipal. Els diferents
propietaris de Sant Martí
ocupen un espai molt im-
portant dins el treball de
Ramon Rosselló. De fet
aquest fou el bessó on co-
mença la nostra histeria
com a poble.

La revista d'història he
estat editada per L'OBRA
CULTURAL BALEAR de
Vilafranca amb el patroci-
ni de l'Ajuntament, que
s'ha volgut fer càrrec de
les despeses de l'edició
d'uns 1.300 exemplars,
que també arribaran a to-

tes les cases del poble
amb l'encartament que es
farà en el proper número
del "Bolletí Informatiu"
corresponent als mesos de
juny i juliol.

Tornant al treball de
Ramon Rosselló, cal dir
que la relació de dades
històriques sobre "Vila-
franca abans d'esser Vila-
franca" segueix un ordre
cronològic, i en veritat hi
ha molts d'apunts que per
aïllats que estiguin tenen
un gran valor i poden
obrir portes a noves recer-
ques sobre la nostra pre-

pia histeria com a poble.
Esperam que sigui una
publicació aprofitable que
ens pugui fer entendre
millor el neixement de la
nostra vila. Seguidament
vos oferim el pròleg re-
dactat amb motiu de la
presentació de la petita
obra:

"Tard o d'hora cada
poble està condemnat a
trobar les seves arrels.
Ningú pot renunciar a ser
part de la histeria ni a co-
néixer el seu passat. Par-
tint d'aquests dos princi-

pis, l'Obra Cultural Bale-
ar, en una nova iniciativa
editorial, ha anat assu-
mint el seu paper de difu-
sor de la cultura, en
aquest cas de Vilafranca. I
en aquesta ocasió us pre-
sentam un petit recull de
notes histeriqes aïllades i
retrobades per aquest
gran historiador felanitxer
que es Ramon Rosselló
Vaguer. Es tracta d'un tre-
ball de recopilació de da-
des referents a Vilafranca
abans d'esser Vilafranca,
tal com resa el generic
d'aquesta publicació de
vuit planes que comple-
menta les ja fetes al llarg
dels nous anys que fa que
treballam per la cultura
d'aquesta vila, tan manca-
da de llibres que parlin
del seu devenir abans i
després de ser un poble.

En aquesta lluita per
donar a conèixer part de
la nostra identitat, a més
d'agrair a l'autor el seu es-
forç i dedicació vers una
recerca prou difícil, hem
de reconéixer la sensibili-
tat de l'actual Ajuntament
que s'ha posat al davant
per cobrir les despeses
que sempre suposa l'edi-
ció d'una publicació per
petita que sigui. En que si-
gui una obra curta creiem
necessària la possibilitat
de que totes les families
de Vilafranca poguessin
gaudir-ne i que sigui un
element de consulta histò-
rica aprofitable pels estu-
diosos i curiosos de conèi-
xer millor les arrels dels
vilafranquers."

OBRA CULTURAL BALEAR
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Canvia la teva imatge

PERRUQUERIA
NOVA LÍNEA

Cl Església, 9 - Telf. 83 20 29
VILAFRANCA

/Va eatidei4a 12044,A, qatRA,

a le& eh

Es fan anàlisis capil.lars gratuits

PAM NJ MIEC

PER ILLUMINAR
LA SEVA LLAR

Elèctrica Nyegos
INSTAL.LACIONS ELËCTRIQUES I IL.LUMINACIÓ APLICADA, S.L.

Arxiduc Lluís Salvador, 90 / 07004 PALMA DE MALLORCA
Tel 759075 / Fax 753509



 

DE	  ER LA VILA

Campament d'estiu, organitzat pel
Club d'Esplai Xauxa

Ingredients:

CU1NX
Gelat
d'albercoc

Tomeu Català

aijoe

I PEDICURA

MAQUILLATGES

MASSATGES CORPORALS 1 FACIALS

Ora Palma,103 • Tel. 5&02 31
07250 - VIIMARIKA

Com cada any, enguany hi tornà haver
campament d'estiu, organitzat pel Club d'Es-
plai Xauxa.

La diferència amb l'any passat és que no-
més fou per als més grandets, de 12 a 17
anys, segurament perquè la major part dels
més petits foren reclutats per la 1' Escola
d'Estiu que s'ha fet a Vilafranca.

Hi hagué 20 al.lots (14 nines i 6 nins) i 5
monitors, i la durada fou de dimecres, dia 6,
a diumenge, dia 10 de juliol.

L'itinerari es feu, bàsicament, per la zona
d'Artà, i és, més o manco,  així com segueix:

*Dimecres:
- Partida de la plaça de les Palmeres, a les

8'30 del matí.
-Cala Agulla.
-Cala Moltó
-Talaia de Son Jaumell
-Cala Mesquida
-Cala Torta i Cala Mitjana (dormida)
*Dijous:
-Vorera de mar fins a s'Arenalet d'Au-

barca (dinar)
-Talaia de Morella (dormir)
*Divendres:
-Davallada de Talaia Morella
-Ermita de Betlem (dormir)
*Dissabte:
-Anada al quarter de devora la colònia

de Sant Pere.
-Un grupet anà fins a la Colònia de Sant

Pere, on prengueren un gelat.
-El dissabte a vespre feren jocs.
*Diumenge:
-Nedar i arribada dels pares el migdia.

Paella i gelat i ensaimada a rompre.
S'ha de destacar la bona organització i

el gust que passaren tots aquells que hi ana-
ren. Tot i això, també s'ha de dir que els par-
ticipants arribaren a la Vila espotonats, des-
prés de caminar per turons i muntanyes qua-
tre dies sense parar.

Jaume Català.

-1 quilo d'albercocs ben madurs
-1/2 quilo de sucre.
-1/2 litre d'aigua
-un polset de canyella molta
-1 taronja sucada
-un poquet de vainilla sucada o millor
estracte liquid.

Primer es barregen els albercocs i
tots els ingredients i els passam per la
batedora elèctrica, ben batuts. Es tasta
per veue si hi falta sucre, en cas de que
no ni falti ja ho podem passar directa-
ment dins la conservadora. Convé,
abans de servir-lo, passar-lo un altre
cop per la batedora elèctrica. D'aques-
ta manera aconseguirem que sigui més
cremós. Aquesta es, sens dubte, una
bona manera per aprofitar els alber-
cocs. Molts d'anys i bon profit!!
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Amb 76 anys, magee, canós, un poc cor-
vat i mirada penetrant;teduida a nn sol ull
desde la infantesa, Gaieta Martí Valls, de
professió gnixatre i xueta, ens descobr eix
davant el ntistre esglai i sorpresa, un ba-
gatge espiritual i cultural, totalment
autòcton de Mallorca: el cristianisnte nie-
ta, que mitjançant la tradició oral s'lla

tvat intacte en poques famílies
'lla, i del qual eilit'es un viu exempl

eseva vida, que transcorre en un s e. nzill
is de Ciutat amb la geva dona Magdalen

ael seu gera P.ept, es ven enriqnida per mnt l
cabdal de gent, yoves i no tan ¡oyes, que per
amistat s'acollen a ca seva tractant de vi-
sualittar part d'aquesta tradició oral.

Hem entes que Gaieta, igualment que
tants humanistes místics que amaga Ma-
llorca, com per exmep le Ramón Llull, del
q 	dnqual vealiors 

l'illa,
hma:: 

h
	me'a estat s entes a fora•

, mereix ser escoltat una
vegada mes, per coniixer d'aprop la seva
història, que és la historia de tots, la histõ-
ria deMallo :rca.

Començam l'entrevista volent saber
d'on prové el nostre personatge

- Gaietà, d'on ets exactament?
- Jo sóc inquer, vaig néixer a Inca

l'any 1918, un 12 d'abril; però als dos o
tres anys me baixàren a Ciutat, i  anàrem
a viure a sa Plaça d'es Pes de sa Palla,
just devora El Temple, curiosament anti-
ga Casa Gran del Sanedrí dels jueus de
Ciutat.

- Tenim entès que ets autodidacte
- Sí, es cert; als nou anys vaig co-

mençar d'aprenent de ferrer i als catorze
de guixaire fins la jubilació que s'anticipà
degut a la pèrdua de visió de l'únic ull sá
que me queda, per mor del guix. Així
iclò, sols vaig poder anar a escota unes
poques setmanes, aprenent a Ilegir i es-

criure un poc jo totsol, de forma autodi-
dacte com has dit.

- Gaietà, se t'està  vinculant molt a
un cristianisme autòcton que existeix a
Mallorca i que ja Ramón Llull tractà de
donar a entendre sense aconseguir-ho

- pens que cada epoca té lo seu. Ra-
món Llull es ficà dins la gala del Hop, vo-
lent canviar la jerarquia; es convertí en el
transcórrer dels anys en un místic absor-
bit per la religió dominant, el Vaticà i el
seu catolicisme. A altres éssers humans
que la súbdita organització religiosa els
passà exactament el mateix: no els deixe-
ren donar la idea del que es el cristianis-
me, i noltros, aquest cristianisme ara xue-
ta, que en un principi no era xueta sino
jueu, i que dugueren els primers cristians

israelians, venguts de Palestina, dita ara
Israel, que vengueren a Mallorca poc
després de la mort del rabí Jesús de Nat-
zaret, l'anarem conservant de forma oral
per mitjà d'aquestes poques families, en-
tre elles la meya.

- Així idõ, ets xueta?
- Exacte, per() ja dic, abans erem i ara

som descendents d'aquells israelians
venguts de Palestina o Israel, dels quals
la gran majoria eren seguidors de la llei
de Moises, i molts pocs de les senzilles
ensenyances del fuster de Natzaret, els
quals, tots ells f6ren perseguits per l'arri-
bada a Mallorca del Rei Jaume Ii el cato-
licisme de Roma, per l'inquisició
d'aquest, convertint el mot de xuetes per
a tots els que descendim de jueus, tant
seguidors de Moises com de Jesús. Es
evident, però, que lo que cercava el Va-
ticà amb les susdites persecucions era
aquesta arrel cristiana entre els jueus
ciar, com trobarla si el cristianisme sem-
pre fou pobre, obrer i casolà.

Graieta Martí
"Un crit profètic a Mallorca"
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- Existeixen documents que testifi-
quin l'expoli que estàs denunciant?

- Jo no els he trobat. Que el Vaticà o
l'Església catòlica de Mallorca conservi
alguna cosa, es possible. Però jo no me
fonament en la cosa escrita sino en
aquesta tradició oral de pares a fills. Re-
cordo que el meu padrí mateix em parla-
va del Bon Jesús quan jo era nin, i si li de-
manava si havia llegit quelcom sobre
això, em deia que no, que l'única biblia
que coneixia era la que tenia en la seva
ment i en el seu cor, la que vivia i predi-
cava. Així, iclò, vaig comprendre el fet
evident dels nostres avantpassats, els pri-
mers cristians, que en no tenir com a ba-
se la cosa escrita, o sigui, el Nou Testa-
ment, ja que encara s'havia d'escriure, ni
tampoc la Torà, la llei jueva, ja que
aquesta sols estava a les sinagogues i
eren i són uns rodets enormes que pesen
molt, zQuí podria endur-se'ls a ca seva?

- Llavors, de quina manera es pot re-
tornar el cristianisme xueta, en el cas de
Mallorca?

- S'ha de deixar clar que per sentir al
Crist, a l'Esperit Universal, en noltros
mateixos, no es necessari ser xueta, ni
pertany a ninguna organització religiosa.
Ara bé, aquesta Bona Nova, que el Mes-
tre tractà i tracta de donar a entendre,
fou dirigida als pobres, els obrers, els es-
claus, i que als rics els deixam ben clar
que "no es pot servir a Déu i als do-
blers". Així ideo, no havent-hi majors ma-
naments que estimar Déu, el nostre Crea-
dor, per damunt de tot i al proïsme com
a un mateix, l'enriquir-se un ésser humà
a costa d'altre ésser humà i autotitular-se
cristià és una befa a Déu i al proïsme.

- Com és possible que no essent ca-
pellà hagis estat predicant i fent de gui-
mire tota la vida?

- A Jesús, en el seu temps, ja li criticà -
¡en el fet de predicar com un rabí, o sia,
:om un mestre, sobre les coses espiri-
:uals, ja que això estava reservat tan sols
ils sacerdots. Ell va rompre aquesta Ilei
lumana religiosa i moltes altres de la
nateixa índole, llavors el clero veié tot
tuna que Jesús havia romput inclòs el
¡el de la ignorància religiosa, permetent
ntendre que tot ésser humà, homes i do-
les que cerquen al Crist, a l'Esperit, que
Tiuen en i amb Crist, l'únic Mestre per a
'esser humà, se podien convertir en
tpóstols i sacerdots de Déu, en profetes.
O Vaticà catòlic i els vaticans protestants
nai han entes aquest fet, sempre han vist
rn jerarquia per predicar als altres, uns
pie prediquen i cobren, i altres que es-
:olten i paguen.

- Llavors, pot accedir un ric a viure

el cristianisme, si és una qüestió perso-
nal amb Crist?

- Si un ésser humà segueix a Crist, ja
no pot seguir acumulant riqueses, es
més, aquestes aniran minuant fins al
punt de tornar en aqueixa pobresa senzi-
lla del treball. Així, id6, si un comerciant,
empresari, etc., s'autotitula cristià, no
pot, es immoral i anticristiá que robi el
benefici de la feina dels seus obrers, i
s'enriqueixi a costa seva; per contra es
necessari per ell repartir els susdits bene-
ficis entre tots. I si no es així, vet aquí cla-
rament la causa de les guerres, revolu-
cions sagnants, etc., etc. que està sofrint
la humanitat. Rics i pobres es el gran di-
lema que separa a la humanitat, i tot
quant sigui recolzar aquest fet és ser
cómplice amb la barbárie, car no es pot
parlar de cultura, civilització, etc., sino
de la llei del més fort.

- Quin paper creus que estan jugant
les religions en aquest camp?

- Basta mirar la histbria per contestar.
Ara volen canonitzar aquesta "bona do-
na" Sor Francinaina Cirer de Sencelles, i
per això el Vaticà ressalta la bondat
d'aquesta dona, que de segur tot just no
sabia ni llegir ni escriure, però tothom
coincideix en el fet de que mitjançant la
bondat s'arriba a la santitat; llavors, ¿que
fan sacerdots, cardenals, bisbes, teòlegs,
papes, etc. estudiant i estudiant en els se-
minaris, si finalment la bondat e ignorán-
cia d'aquesta senzilla dona els arrabassa
el cel? És evident que els interessos del
Vaticà són altres i no precisament desta-
par, com feim noltros, aquest cristianis-
me, el cristianisme pobre del fuster.

- Però no entenim com és possible
qué tu, sense ser capellà, sino un simple
guixaire, arribis a conclusions que his-
toriadors intelectuais, teòlegs, etc., des-
coneixen o callen?

-Molt senzill. Per mi, aquesta tradició
oral m'ha servit com un autèntic estudi
teològic en la meva vida. No ha estat així
per molts de seguidors de la llei de
Moises que avui dia s'han convertit en
més papistes que el papa. Fins i tot al-
guns dels seguidors de Jesús s'anaren re-
fredant fins a cedir, perdent aquesta co-
nexió amb el cristianisme. Els meus pa-
drins sempre conservaren aqueixa
tendencia "espiritual" (no religiosa) en
les coses de la vida; aqueixa oració senzi-
l la de la meva padrina i la bondat que re-
flexava, fou quelcom que sempre vaig te-
nir i tenc present en la meva vida, fins el
punt que arriba un moment en que la
meva pròpia experiencia va adelantar
aquesta tradició oral, i es per això que
avui, puc parlar en propietat d'aquest

fet, dels meus viatges astrals, d'una ora-
ció sense paraules, etc. Aquest es el mo-
tiu del perquè avui hi ha tan pocs cris-
tians a l'illa, catòlics enyá molts, però
cristians, molt pocs, i el món ja está ne-
cessitat de cristians, no de religions. Lo
important és que altres persones, xuetes i
no xuetes, han compres aquest fet i fan
possible el renaixement de l'Església po-
bre que fundá Jesús de Natzaret.

- Amb tú es pot acabar aquesta cone-
xió amb el cristianisme autòcton de Ma-
llorca. ¿Es possible que reneixi sense
persecucions ni manipulacions?

- Renéixer ja ha renascut, l'Església
pobra es un fet d'això; ara be, a nivell ge-
neral està clar que l'experiència parla per
si mateixa. Si no canvia l'esser humà, no
canvia res. Ni les guerres ni les revolu-
cions, ni els comunismes, ni res de lo que
produeix la humanitat amb el seu egois-
me serveix per aquest canvi interior, has
de ser tú enfront de la teva vida, sense
intermediaris; així , d'aquesta manera,
serà possible renéixer el cristianisme po-
bre de Jesús; com be va dir el "os es ne-
cessari tornar a néixer"

- I si Jesús tornAs?
- Ja els ho vaig dir a uns Jesuïtes fa

anys, quan volien comprar-me, i els vaig
comparar sa meva casa vella amb el Va-
ticà; en demanar-los jo on quedaria Jesús,
me contestáren que ja en parlariem en
una altra ocasió. Han passat quasi bé 60
anys i no els he tornat a veure el pèl. I si
Jesiis tornás en sorprenderia a tots quan
en cridar als seus seguidors, aparegués
un ateu, una prostituta, un drogadicte,
una sor Francinaina, gitanos, negres, xi-
nesos, etc. Ben segur que de trepitjar de
nou un temple tornaria a cridar "cova de
Ladres, vibores, sepulcres blanquejats,
etc. Jesús era pacific, no va prendre ar-
mes de ninguna classe; car heus aquí que
es que diuen representants seus estan
ocupant llocs de rang com a militars en
los vaixells de guerra de tot el món i des-
prés ataquen als pacífics, als objectors de
conciencia, quan el major objector fou Je-
sús. Si Jesús tornás...; encara té moltes
cartes a la mànega, i no tardára molt que
un dia trobin el seu cos, el cos del fuster,
ja veurem el que passará.

- T'agraïm les teves paraules i espe-
rem puguin sortir més Gaietàs en el fu-
tur, per donar una empenta al cristianis-
me, que bona falta n'hi fa.

- Gràcies a voltros i a la revista, i sa-
lud i pau per a tothom

José Mendez
Mayo 1994
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El C.F. Vilafranca no jugara a
primera divisió

L'equip femení absolut del CF
Vilafranca ha renunciat a l'ascens a
la primera divisió del voleibol fe-
mení que aconseguí el passat mes
de maig a s'Arenal on quedà classi-
ficat en la segona posició de la lli-
gueta d'ascens per darrere de l'Al-
beric de Valencia. La manca d'una
pista coberta i el poc enteniment
amb els clubs de Manacor i Son
Servera per arribar a un acord de
col.laboració han decidit al conjunt
local per no prendre part a la pro-
pera edició de la lliga estatal.

Tot i que el club encara no ha
comunicat aquesta mesura a la Fe-
deració Espanyola, la principal
qüestió es centra ara en aprofitar
aquesta plaça per un altre equip
illenc. S'Arenal fou tercer classifi-
cat a la fase d'ascens i li correspon-

dria aquest dret, malgrat que
aquesta decisió depengui del que
decideixi el club en quan a la per-
manencia de l'equip masculí a la
primera divisió. Una segona opció
seria el Veloz Sport, que també hi
estava interessat.

L'esport vilafranquer ha perdut
una bona oportunitat d'enlairar el
seu nivell, ja que de fer-se possible
l'ascens aquest esport hauria obtin-
gut la bolla d'oxfgen que li manca
per acabar de cuallar be dins el jo-
vent del nostre poble. Esperem que
aquest esdeveniment es tengui
compte a l'hora de fer noves inver-
sions esportives, de ben segur que
l'esport local heu agrairà.

Redacció

Onze equips al
torneig de la Beata

L'edició d'enguany del
de Voleibol de la Beata compta
amb un nombre record cie pu tir.i-

pació, despr6s d'haver-se
un total d'onze equips amb
quantitat de jugadors propera als
cent trenta participants. I,a fase fi-
nal d'aquest torneig es disputarà:"
entre les dues d4reres setmanes
de juliol, el patit final es disputara
el diumemrc de la Beata, i corn la
resta de partits a la pista pones , .
portiuya de les escotes.

L'igualtat entre els lavorits
entreyeure que la fase linal sr rà
d'alió mes entretenguda,rs per ;i:'
aix0 que des d'Es .r.Vtoli Nou no V ot.:t
teriy,donar per tayorit a cap de
equips i 1.->referim esperar el prà •
xim número per ter un resum ye-
rídic del que ha estat aquesta nova
edició del torneig d'aquest any
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Tauler i Estarelles dominadors
del II Memorial Jordi Nicolau

El Xè Pla de Mallorca ten gué a Mascaró com a millor
vilafran quer

El passat mes de juny es dis-
puta el II Memorial Jordi Nicolau
que acollí a la voltadora totes les
categories i participaren prop de
200 corredors provinents de tota

El corredor de Santa Margali-
da, Antoni Tauler, fou el guanya-
dor de la prova estel.lar, en im-
posar-se en la classificació com-
binada de la seva categoria. Per
altra part el corredor del restau-
rant Es Cruce, Daniel Estarelles,
s'imposa a la categoria juvenil,
després de guanyar les dues ma-
negues. Les proves de persecució
foren guanyades per Es Cruce en
juvenils i per Bicicletes Calden-
tey en aficionats. El triomf de la
categoria cadet fou per Antoni
Colom, seguit de Pons. L'infantil
Joan Pons guanyà a la seva cate-
goria per davant de Reynés i Da-

mia Barceló.
Pla de Mallorca

Antoni Mulet acaba guanyat
la desena edició del Trofeu Pla de
Mallorca en imposar-se a la resta
de participants a la darrera prova
disputada a Sineu. El marier
queda sis segons per davant de
Font i el tercer classificat fou Jau-
me Pou. El millor corredor local
fou un any més Antoni Mascare,
que acaba en la novena posició
de la seva categoria i guanyador
de l'etapa disputada a Algaida.
Pel que fa a l'equip, restaurant Es
Cruce-Bicicletes Ca'n Botelles, va
pujar un lloc a la classificació ge-
neral respecte a l'any passat, cin-
quena posició. Esperem que
l'any vinent hi torni haver bons
resultats pels corredors vilafran-
quers.

Redacció.

BICICLETES
Clkt

Joan Riera Botellas
AL SEU SERVEI

Reparació de

MOTOS, CICLOMOTORS I
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Especialitat: MOUNTAIN BIKE

Distribuidor bicicletes CONOR

NO COMPRIS PER UN MES
COMPRA DE PER VIDA

MOSTRADOR AL Cl STA.
CATALINA
(ca na caia)

CI Reis de Mallorca, 25
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Pilar Artigues Barceló
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Llorenç i Antonia
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Juan i Sosario
	 Juan ¡Isabel
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11/4/94
	

20/5/94
	

19/5/94

Abocament de peix al torrent

Dispositius de l'Ajuntament de
Vilafranca han detectat dins les da-
rreres setmanes l'abocament de
grans quantitats de peix en estat pu-
trefacte en el torrent. El batle Joan
Bauçà ha posat els fets en coneixe-
ment de la conselleria de Sanitat i
sol.licita la col.laboració per trobar
l'autor dels fets.

Incendi a Sant Martí per mor
d'una hosca

Els que heu passat per devora
Sant Martí haureu pogut veure com
una petita part de la vorera cremada.
Segons informaren els dispositius en-
carregats d'aturar el foc pareix que
va ser una llosca la que provocà el
petit incendi, que hagués pogut ser
de majors proporcions de no haver-
se aturat de seguida. Es temps de ca-
lor, la millor amiga del foc, i per tant
hem d'anar en compte a l'hora de fer
segons quins tipus d'activitats o sim-

plement conduir el cotxe. Que quedi
amb l'anècdota.

Ditades de mel

-A tots els que cada vegada que
Es Molí Nou fa una edició especial
no dubten en fixar-hi el seu suport.
Sou la gent del poble i d'altres in-
drets de l'illa, establiments, co-
merços, tallers, bars, etc. que donau
el suport necessari perquè aquesta
difícil tasca que és fer sortir a la Hum
aquesta revista sigui possible. Molts
d'anys a tots i gràcies.

-Als reparadors de les mànegues
de gas butà, per les amples explica-
cions i garanties que donaren a l'hora
de fer els oportuns canvis, encara
que sempre hi hagi qualque
espavil.lat que enfonyi la pota fins
abaix.

-A tots els qui envolten les pilotes
de voleibol, és ben hora aquests que
s'autoproclamen grans seguidors de
l'esport en general es fixin amb el
treball continu dels aficionats
d'aquest esport que en poc temps

deixarà de ser minoritari.
-Per tota la gent que mai esmen-

tam en aquesta secció i que creu que
d'una forma o altra contribueix a la
millora del nostre entorn.

Tall de guillotina

-Als qui fan passa enrera a l'hora
de contribuir en aquest projecte con-
tinu que intenta ser aquesta publica-
ció. Pobres d'ells que no saben l'im-
portant llegat històric que deixen
anar mes rera mes. Als qui realment
no poden, que no es sentin aludits.

-A l'oposició local que en el dia
d'escriure aquestes retxes no havien
acudit en els tres darrers plens realit-
zats. Valdria més que no fessen tan-
tes reunionetes i que començassin a
fer un poc de feina pel poble. No els
vendria malament.

-A qui passa ecològicament de les
greus conseqüències que pot ocasio-
nar el funcionament de la planta inci-
neradora de Son Reus i de l'abocador
de Son Nuviet. Gràcies per ajudar-
nos a morir.

Mateu Sastre Ribot
Maten i Joana

7/4/94

Catalina Magro Xumet
14/6/94

Guillem Sastre Barceló	 Miguel Capella Barceló	 Mateo Sansó Bennasar
20/6/94	 28/6/94	 23/6/94

Miguel Jaume Gari	 C. Monserrat Caldentey
12/7/94	 12/7/94
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