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Amb aquest número d'ES PI GROS
voldriem donar una nava passa dins
la singladura que varem prendre ara
fa mig any. Com vos heureu donat
tompte amb aquest número canviem de
format. El motiu del canvi no ha es.
tat més que per raons thcniques, per
aconseguir una millor qualitat
nica i poder arribar, al mateix
temps,a1 majar número possible de
lectors.

Aquest canvi, fet , en pro de la
superació, ens exigeix, també, una
mejor dedicació i un major esforç,
per això mateix necessitam també,
ara més que mai, la vostra ajuda
i la vostra col.laboraciá.

No ens cansarem de dir el que
hem anat dient fins ara:

ES PI GROS és de tots els llo-
ritans.
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El passat dia 27 d'Abril va tenir
nao al nostre poble l'acta de confirma
dA de quaranta-dos joves. Per tal  acte
va venir el Sr. Bisbe de Mallorca, Teo-

doro Úbeda.
En el proper número donarem més in-

formació d'aquest acta.

v El proper di 11 de Maig tindra lloc

la tradicional FIRA que com cada any es
celebra el segon diumenge de Maig. Per
aixa, are donem a conèixer el PROGRAMA
D'ASTES:

Al mati abans de les 1100 H. s'ina-
guraran:

I Concurs Local de Fotografia.
Exposició Local de Flors.

IX Concurs de-Dibuix Infantil i Pintura.
I Mostra Regional de Cunicultura

A les 1100 H. Missa Solemne.
A les 1200 H. Ball de Bot a le Plaga
de l'església. I entrega dels Premia de
les diferentes Exposicions i Concursos.
A les 1500 H. Extraordinari Patit de
Futbol Femenft Sencelles-LLoret.
A les 16'00 M. Mini-Maraton.
A les 1700 H. Partit de Futbol 32 Re-
gional LLoret-Pla de Na Tasa.
A les 1900 H. Ball dels Quintos-80.

oaal,tt, rem.	 c/ 1710
Podrán tomar parte todos los aficionados que lo

deseen.

El número de obras es ilimitado, sea color o blan
coy negro.

La entrega de las obras se efectuará en las Ofici
nas del Ayuntamiento, hasta las 13 horas del día 9 de
mayo.

El lado mínimo de las ampliaciones, deberá ser de
15 am. figurando al dorso de cada ampliación el LEMA
y PERA, adjuntando en sobre aparte los datos personar-
les, así como la dirección.

Primer Premio.- Trofeo Ayuntamiento de Lloret a
la mejor obra de un tema local,
sea color o blanco y negro.

Accesit.- Lote fotográfico donado por Foto-Cine
Set-Art.

Segundo Premio.- Trofeo A.R.D.C. a la mejor foto-
grafía en color o blanco y negro.

El Jurado se dará a conocer una ves concedidos los
Premios.	 Organiza: Asociación Recreativa Deportiva Cultural y

Comisión de Cultura
	411n111•n	
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Si no m'equivoc„ les cimentares 1 pe
dreres estan consideradas d'utilitat pu
blice (?). Aquestes empresas no benefi-
cien a ningú més que als seus amos i
constitueixen una activitat perillosa i
nociva. La seva rentabilitat econbmica
només és possible si s'ignoren els cos-
tos negatius tala com la terra que s'in
utilitza pal cultiu; ala aaafaa anaialZ
com la degradació del paisatge que Per-
teneix a tots o les qGantitats de canta
minació (cas de la fábrica de Lloseta,
de la qual surten residus sblids mes-
clats amo partículas sulfuroass). Aquaa
te contaminació incideix en la salut a —
deis vernats i l'agressió a l'agricultu—
re i ramaderia local.

Respecte a l'energia, se necessi-
ten uns 100 kg. de fuel-oil per tona de
ciment obtingut a peu de fábrica. Aguas
tes necessitats energètiques nomás són
rentables per a les cimentares per ser
el fuel-oil un combustible sometut a
preus política netament subvencionats.

Si se considera que la tona de cimet
valia devers 1978 unes 2000 pessetes a
preu de fábrica, el que valen 100 1. de
fuel-oil (1670 p. en 1978), la matarla
prima, els equips, maquinaria i tecnolo
gia, el costo de ma d'obra, la manipul7
ció i el transport; dóna el resultat c174
que venen el ciment más barato del que
costa. Aixb és possible carregant els
imposts i pujant el preu deis productes

derivats del petroli, benzina, sobretot
Una part d'aquest ciment se dedica a

l'exportació, amb lo qual exporten l'e-
nergia que prIviament han importat re-
sultant un balan/ econeanic poc alar.
L'Administració está primant, amb els
fons públics, una indústria que només

duu perjudicis. 1 tambá possibilita qu e
uns senyors, que estan venent duros a 4
pessetes, encara guanyin doblers. Do-
blara, que 16gicament pagare tots.

e,	 peed,ne.n. n loo 4

lles era de 1.600.000 tones l'any 19717
Va arribar a 2.200.000 llana 1973 i

ha anat davallant a unes 1.200.000 en a
1977, és a dir, poc más o manco el 501
respecte a l'any 1973.

Aturada la construcció turística de
nova oferta i molt deteriorada la deman
da de vivendes, el consum ha anat bai-
xant paulatinament i en conseqUIncia h
producció. Tan sols L-exportació ha sal
vat el punt mort de l'activitat. Estan
exportant Mallorca sac a sac.

La fabricació da ciment portland a
Mallorca comengl l'any 66 posant en mar
xa a Lloseta una planta productora que
durant 14 anys ha donat fums i pols a
tata la comarca, per b que a la fi dins
l'any 1977, se trobá davant una difícil
situació degut a l'obra de conciencia-
ció popular duita a terma pels Grups e-
cologistas i pagesos, Unió de Paqesosi
Denúncia i Control, sooretot, que han,:
casionat dificultats d'utilització de
pedreres que fossin perjudicials per
als pagesos de les comarques afectades,

Aquestes dificultats han augmentat
extraordinariament per la manca d'uns
estudis geolbgics dels terrenys yola
tants a la falarica a un radi de 15 km.

La majoria d'aquestes pedreras són
il.legals i totes són perjudicials.

Donará un parell d'exemples:
---La pedrera de Gánova esta situada a
menys de 2.000 m. d'un nucli de pobla-
ció.
---La pedrera de Lloseta fot les conj. ,
tes i els camps, perjudicant la seva
fertilitat.

Per allá tot és blanc, els arbres,
les teules de les casea. Per sort
gua encara no s'ha contaminat.

La pols causa perdues fins a 4 km.
de la fábrica, endemés aquesta fa pudor

Els animals no mengen herba perqul!
questa té pols. (Juan plou la pols se
mescla amb la terra i no se pot culti-
var res. Aixb no se solucione perquá al
guns dels perjudicats han estat ando
llats (enchufados, en castellá) a la q
bricaaixl nG han dit res.

Abans tot era verd, ara tot és gris.
---Durent 25 anys els veIns d'Establi-
mente s'han vists obligats a soportar
la constant agressió d'una pedrera (Pg
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bEluNU).
.--Durant 11 anys els verns de Biniamar
sitian viste obligats a soportar la cons
tant agressió d'una pedrera (PORTLANOT

Encara n'hi ha més cm la d'Alaró, la
de 'Son Anglada...

A l'any 1978, la Delegació Provin-Iti
ciel en Intima complicitat amb les MUL-
TINACIONALS PORTLAND i PREBETONG projec
tl oprir una nova pedrera damunt els —
verns de Lloseta i en contra de la paga
sia. No sé si s'ha oberta.

També se vol abrir un forn de guix a
Sóller. Estaria situ 	a la carretera
de Sóller a Dei, a menys de 2 km. del
casc urbá i a cent metres de la via del
tren. El gui* que se troba allá és
de baixa qualitat 1 per treure una
tona da guix s'haurien de remoure
unes quatre tones de terra.

La mateixa histbria se tornará
repetir impunement: explosione de
"goma-2", tremolors, cases cruie-tl•:
des, terres de cultiu cobertes de
pols i pedres, inseguretat i pe-

L'Autoritat sorda a tota ouéixa
popular ha despreciat sempre la
protesta contra la injustícia i
Pimposició...

Per?) totes aquestes pedreres
stSn il.legals:

No respecten la dist:sancia entre
els centres de població.

No mantenen les condicione de
seguretat mínimes.

S'exploten en terres agrícolas
productivas...
Lea terres dele pagesos s'exoro

pion per la força, sense apal.la-
c16 legal possible.

5.
La de Lloseta s'obrirà devora les tu

benes que duen l'aigua potable cap a —
Ciutat (poden rebentar a qualsevol mo-
ment).

Gran part de la producció de ciment
se destina a l'exportació.

Les pedreras no s'obren en terrasses
i quan s'abandonen no eón repobladas.

La fábrica de ciment Portland, canta
mina constantment el nostre aire i els
nostres camps.

EN DEFINITIVA AQUESTES MULTINACIO-
NALS ...

EXPORTEN MALLORCA SAC A SAC
DESTROSSEN EL NOSTRE MEDI AMBIENT
VIOLEN LA SEGURETAT I LA VIDA DELS

VETNATS AFECTATS
CONVERTEIXEN LA NOSTRA TERRA EN POLS

AQUEST ES EL SEU NEGOCI!
QUE TANQUIN LES PEOR:RES!

FORA DE MALLORCA!

En Joan Jaume ens remet la següent notifica-
CIÓ ñereul la publiquem:

"La carta preparada en contostaci6 a la
aPareguda aluDiario de Mallorca" dia l2-IV-80,
consider que és innecessria la .seva publica-

ció, una vegada vist que el assumpte s'ha cma-
rificat.

Esperant que els autors de la mateixa ha-
gin aprbs la 'ligó 1 pel bé die poble que no
es tornin produir fets tan 'lamentables com
acueste'.



CULTURA
UN POC D'HISTORIA

SA C0111111/1 DE 1,1, ITO
pago on nom de sa Junta Adminis• rativa. Pero s'hi iii d'afegir:
quo se notava amb arpull senyor, qui va es cri u re s'espedient d'es
pago, un grao interés una forta insisténeia a favor •do
de no voler regoneixer a sa Junta sa personalidat que u dona sa
lley. 411 fins i tot, des2rés (llave] se mostrat conformo y donat
paraula es dia o d'Agost, d'instruir s'espedioni a nom de sa .Junta,
es din 8 llagué posat <a conte de s'..A juntament do Sineu. Perú ¡he-
nchida saragata y folis brega a sa sala d'espora de sa Dolegaciií! I
¡si no surten aquella plytida d'eserHents do ses olicines, o hagués
fuita sa comissió de Llorito! Sos rol ons y arguments y cites de sa
hoy, que va donar aquesta comiss (5, triunfaren d'una engallada
quono to luan. Aquellos paraules de Sineu (Sa Comuna es nostra,

fois lo que volguou do pagar o no pagar,..) ¿les devíen dir Ileal-
ment i en tota formalidat? ¡Dir qu'e • d'un nitre i lenirne i vol orno
esprofit i es mando! ¿No os això un llengnatje de 	  Endivinauhó.

Després do sabre Ic quo passi. unb aquel] senyor de s'espe-
.dient i lo d'antes i do después, do Sineu, ¿no vos pareix quo hi
havia preparado una g• -:•an trampa? ¿No vos paroixen senyes de
que oms volien casar? ¡Però en sa circunstancia de que noltros fe-
ssem a emnprassom els ilals, prepai•ir sa lieurada, anar a honre, i
encare estirar sa corda. ;1 llavors això batiría estat fer lo que vo-
liem! 1 aixi, si no pagam, so ven sa Comuna, queda es 90 per 100

po s'Ajuntament, i ja hauria vengu plassa, y... riure. I pagara,
c(lrin pagavem, si consorntim quo f )s a conte do s'Ajantament,

hauria estal es cas do tai pobre es( lau fer a un sonyor un favor
sonso demanarlehi; i ¡també hauria stat fer lo que voliem! Por no
creare que 1 enien tal class, d'inte leions els amos de Sitien no
itatirieui d'Ilaver donat tintos zuolosLo's. Si s'Ajuntament adminis-

trava sa Comuna per asurpacié, per enganys i contra lley, manco

la ponía administrar, aventhi una Junta legal i qu'havia pagat es
20 per 1(X), posantla en sos condicions de sa lley de desamortisa-

cid de 1851, i per lo mateix va que.lar sa Comuna d'es domini do

Llorito mes qu'antes (les pago. Id¿ c.unnt la cosa paroxia, i real-

ment era mes clara, va ser cuant s'ernbrollA més.

S'Ajuntament de Si ion, qu'estava mal avesat no ponia o no se

volia desvesar do comandar darnunt sa Comuna, i va anunciar
aquella subasta de pasturatjes que va ser anulada. Aquesta anula-

ció degué ser com una bomba que pagà dins la sala de Sineu. De-

vés aquets dios es halle cstava fet Nero, y deya la mala péssi-

ma deis retgidors de Llorito, y por . las carrers de Sineu deya en
crits dogaforats: ..Jo seré s'Alealde quha fet mes mal a Llor:to,.

Si aixi) 01031 CIS tnons de sa bomba que pcgi a Sinu, aqt(e---t batle

eu va tirl\. un altre ti LleritO, u tinos, o treS... I 111011e5 Sez: de-

mos renou varen esser: primera sa des bando de 2:3 d'o•Aubre, se-

gona sa des dilaceres do devant, llovant un bailo de barrio i po-

santne un altre, tercera voler esclavisar sa Junta. Per lo que que-

da dit en sa primma relació d'aquell baile de barrio quo posa, te-

nim es droi do poder din ben fort: ;Era un hallo fora lley, o con-

tra Hoy! Sa tercera bomba o 1.ia de voler esclavisar sa junta, tum-

bé va pordre sa questió. Per(') sa des bando ¿'om queda?

¿No era aquoll bando i dos capvospro ordes criminals?

Porque se falta a n'es reIglament de montes, an Os pla d'aprotita-

ments, i encare no liavia venguda sa lleconcia corresponent. En-

care bi ha molts de testimonis qui noconden aquella boinba d'es

213 d'octubre de 1901...1?e,:nliat d es buido i do (pie aquel!

din uns cuanis pastorets. boa ¡ales, incoaren ses ttetrdt.i o mur,.
maria, Yeuttlouiuit, uns cuan ts bleS, y en es tres dies t1 com „„a

tava plereL do bestiír,, i alPt. ilion; os pla n Vapruitam.eits

senyala180 (1(1)5. so deya quo n'hi arribaren llave r raes de
i tot n'hi inenaren de fora de	 i tumbé guardes de (-,11)1 ,„,
a pesar de Do pOdeC111 Mallar cap. Sos cabros s'iti'lwr et,"

111115 emires, i en pelaren tul , (manis centenars	 rospobsallil
dat de tot reeau dereunt es halle (pli va erdenar C5 ha leli,,mel
ha l'agu t . cap eastic per aix(!)? líe i	 IlaVors o
denuncia d'aquel] bullo i d'aquells abusos i perjudieis?

Ademés d'es bando (I' es matí i do s'elle!' des capvespre,esdi.
inecres signen 1•., es mateix hat le do Sinen. va (test itu ir no es pres i.
den t ei'irree de laido do barrio i en nomln.:1 un al t ro; penitea
una césa i altre va ser deelarat mal fet, encaro quo va sutil
ITIOS tjiiedut es dret de din ben ¡Aquell bullo posat pes doSi.
nou era un bario foro 'ley o contra hoy!  S'altre ()fiel des dintel
ge siguen!, :10 d'octubre, que. a so junta, lit leva norres, niTI
dar tirat a terra p'es fallo d'es Governador.

'Pilotes orles tom Venirn do s'Alcaidia de Sineu, demonantee
tificats, (i algun d'aqaosts) mes d'una vegada, apuraven

aquesta era novella i tornia catire en penes i muntes, enviar
aquests certilicats en papor soilats de 2 pesetes.; i no tened
fondos, so partien en gastos els de sa Junta i els andes mesa*
tats. Una d'aquestes vegades, es secretan do sa Junta, prmrdell
es certificat, demanà resguart i os batle va dir ne iionaver
resguart; per?) es secretan Ii contes•;i molt be: i(l) noltros no 111
L'un es cortificat. D'aquí onsl, no delitanaron eert

Mes tan va ser citada J'Unta i s cretari, i tainbó els qui
ven a sa messa creleeca! de sa .1 una u fora un. Aquests individm
foren cridats d'en un en un clevant un grupo do tres iallividuls
com si los estat un tril iitaI , (lInstruccié o d'A adioncia constilni
a la Sala de Sineu, presidit p'es ha lo i assistint com a jetie,er.
gistrats assessors o.., com un nitro cosa, es secretan i i un sargre
retirat de Guardia civP. Los tongueren entretenguts cuatro oeil
llores preguntantlos a lo caeique.Un nitre din varen haver
dos dels mateixos de sa inessa. ¡Llá;tirna de no tenir copia del)u.
te i actuació d'afinen tiibunal intrus i fals! Un individuo d'ala
tribunal va dir, es temps que pren en declaracié a un: <Tot sol(
arreglar amb una inteligencia> ¿Quina inteligencia devía
ser'? Llavors nolieu dipiesen, però dins poc temps. a l'amo del
Brindo, es mateix balde dins os cafil de l'Amistat, Ii enearfam
deinanava quo influís emunt [Acuito porque sa junta Adinir
trativa en ple iìilnitís. i llavors ja la tornaren fer de bell tu •

essent així quo sa Lley dona lloc i hou diu bon ciar i expreo
ment. ¡Si aixó no es mostrar sa lila rs:a de sa manera més 110111 1

tonta, quo me tirin d'una passa! Ve Urja veure que sospitariadris
sa persona mes ben pensada del mon! No hoy ita que dir por
volgué desompenyar tal comissió Famon Francesc (al col sía).1
contrari, va contesta, que s'estran o iava molt d'aquella proposh.
fent observacions que no agradar al molt an aquell setiyorb1

Pero no eroguen qu'amollasson els amos do Sineu sa preto
d'anular o destruir sa Junta. S'aet staven unes eleccions
ments, i en ple perioda electoral, cs primer dituneege lo Sol'l
bre de 1 905, en que por falta do n Unen) o per abro, mollulloi
liaguó sessié, es domad, por desig.iar o proelainor	 tu.
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(Iteren a LiOrlt0	 j. li 	o 15 amos do Sitien. Va ser MI fet

a la destapada. quo no parcixia contrabando.bao póbbie i uolt,
Amb'aeinestes circunstancies vonlateren a 1.1orito, fent. propo:ran-

es primer Tinent, cut uit encarrogat do s'Alealdia, esda elect ()rol,
Jutje propietari, es Jutje suplent i es Secretari de s'Ajuntament.
Cuant l'oren aquí t'oren cridar Leinos a s'escola, i iii i aliaron
boalts. Es b,'.tle era cisi es princ pal qni parlava i osposava

bou rroposits seus i dels seus cc rapanyeros. hoya així: A Sinen

sOn molt nobles, i voltros lloritans son un poe mal pensats).
acabava sa glosa, pegant domunt ;o que picava an els amos de Si-
no, qu'os s'asunto de so Conmina. Va din en sustancia aquest
baile: Suposat que voten Junta, (le sa rantina, s'Ajuntatuent en
nombrara una d'entre volt ros mateixos, i aquesta Junta proposa-
rh a s'Ajuntamont lo qne vulgo p'os bé d'os pido i do sa Comu-
na matoixa: i s'Ajuntament, sompro. hett aprovara. l'ere 11;1 li con-
tos t,h ; No volem 111111 junta regalada do 'Ajuntament. qui pugno
desfer o no admotre lo quo fasso sa Junta, i Cos i tot pugne al ; o-
bu. sa mateixa junta. Sitió (pub velem una Junta, tal com diu sa
filev municipal.

Aquí el Sr. Baile va troceo, s'argument tonto d'algnns sino-
vas, do (pie Liorito no es poble agregat, i per tala. .pie no ii por-
telex Junta. Poro aquell nitre li dona varios cites de sa Iley i
d'nelararions de sa matoixa lley en reals ardes. Els qui eren en
aquella reunió encaro recordarán aquella resposta iquino respos-
ta! de boca de tot un halle, i que, p'es tò que li donava, pirexia
mes entro d'una nina averiada, i d'un burlen red de gambals. o
d'un, poquet o moltet golalre: jA sos bicis les fan els homos!,
airean lo deirals d'aquella reunió, porque seria
ree.ordin i heu (liguen eis qui hoy eren. Si hi liavia tomps . per fer
enalqu'agafada, que s'imuria pogut fer ilavors, creim que cualeii
la faria encare.

Aquest mateix bolle, mentres corria o so despatxava s'espe-
diera; d'una de ses derreres desavenencios, va anar a varies ofici-
nas, cercan inronnes o... datos, periplo sa resolgués sa questió a
favor de s'Ajnntament y contra sa junta. A una d'aquestos
nes Ii digueren: dm que fois Sineu en Llorito es una animalada. 1
el senyor hallo va contestar amb aquell t?b... de nina: <Con mes
fan mes milis están,.

Cultivo rosa, bou poca, surtí por 1.4101'itO l'ellnk) do
s'escola. (.onvenguoren aquells sinavers en que hey hagués una
Junta. l'oró ¿saben opte feren, tina vegada qu'hagneron legrot una
compostura (de lo mes magro p'ols intereses do ',berilo?) Cnant
Oil virtnt (Vaques': compromis, (do sa ¡ley fignranvos quin ras en
foyon), s'Ajnntament l'agio; (le p4an d'eh; preparatins de S ' Plee -

ci6 do sa Junta va acordar lo siguent: <Conemier por un bienio
una j'una Administrativa del Monte Comunal do Lloritol.
iiirromhé canten papers!!! Qui no hon crou i heu vol voure, está on
os il3olletí Oficial , de sa provincia qui din os resumen deis aeorts
de s'Ajuntament de Sinon, durant es raes de Janer de 1906. I una
prova de qu'heu volien així, so va veure amb una inspecció que va

eas1414144a•

Racó per a la poesia
vic °Pomo/.

L'amor . és una pagina llarga plena de silenci4

blanca, neta, resplandent i suau com l'espuma
de les tristes ones de la mar blava.

Vaig a dalt de la muntaya perduda
mir com s'arrossega, cec, perdut 1 ofegat.
Per aixà és blanc als ulls de la sinceritat

desnua/
per això ens agreda parlar d'ell, encara que

sia desconegut
b'han escrit meravelloses paginas , s'ha

vist com desmunta/
tot el previst. Perà l'enigma silencids está
damunt una pagina blanca, sense la força que

embruta/
els fets, negras 1 trists, pera, mai, mai

l'idea de l'Amor/.
Present per tot i no escapa de ningú, com

la falua/
que espera vera la mar el crit del mariner

per partir/
I l'home el cerca, també ceo i perdut', com

la grunya/
que fa renou perb res més. El cerca emb l'e-

goisme aferrat/,
la dolentia d'un animal i la petitesa d'una

puça/.
Té l'ingenuitat d'un nin petit 1 la força

d'un major/,

i quan es trooa despullat, amb la realitat,
surt la triste excusa/

de la comprensió 1 humanitat. Qba baix és
aquest homel/.

hlgar eis ulls per veure l'amor i la menti-
da que munta/

pel cos no és propi d'aquest home, nao ho sap
ni ho pot fer

Tu tens ridea que es reflexe en els fets.

..:NO,._ens la mà gens fluixa/

perquè dins ella hi ha una pagina, una pa-
gina esculpida/

amb amor real, sembrat i en fruits. Vull
seguir aquesta llum, jo/.

FELIP MUNAR MUNAR



Com atravessá l'Atiántic
en Geroni Brines? IV

Vino la noche de San Juan. Las lluvias iban
en aumento cada vez más, cuando de repente apa-
rece un tiburón. En este momento iba al timin
Juan, que era el único calificado como marine-
ro, (era la víspera de su onomástica) cuando
un contraviento hizo volar la botabara de ba-
bor e estribor, dándole en plena cabeza; del
fuerte golpe recibido perdió la vista que lue-
go, poco a poco, fue recobrando; por espacio
de dos dias la vista se le nubló volviendo a
ponersele normal, hasta QUE1 al final la recu-
peró total y normalmente.

La cosa se estaba poniendo cada vez más fea
Eran para cualquier ser humano unas noches t.
hnrrihlps. El amanecer de cada día sicnifica-
ba para nosotros salir de la tumba de la noche:
Al caer la tarde, todas las cosas se volvían
angustiosas; era como un suplicio; ya empezá-
bamos a estar obstinados por completo; ya no
nos quedaba ni un átomo de buen humor; estába-
mos navegando con malos tiempos y las lluVas
no cesaban, por supuesto ya no cesaron duran-
te el resto del viaje.

Otra noche inolvidable fue la víspera de
los Santos Pedro y Pablo, estando el mismo ma-
rinero Juanial timón, tuvo que pedir auxilio
pues su vista no le permitía vert - el horizonte;
el hombre. implorando e Dios por su mujer y sus
cinco hijos queridos que había dejado sin nin-
gún tipo de recursos económicos y, por tanto,
sin comida posible. Al ver aquella horrible
tragedia ee me ponían los pelos de punta; sólo
esperaba de un momento a otro que seriamos se-
pultados por coffipleto bajo aquellos aguas que
por su profundidad tenían el color de aquel
vino negro. De esta suerte íbamos prosiguiendo

viaje.
Amanece una mañana con una luz al horizon-

teede proa, un Farol, gritaron los viajeros.
La alegría resultó vana, se trataba de un bar-
co frencós, no obstante, ya tuvimos una peque-
ña esperanza de ver que las costas americanas
no se encontraban muy lejos; efectivamente, se
trataba de una vía de barcde, porque al día
siguiente vimos pasar a otros. LLevábamos unos
veinticinco dias de viaje y era la primera vez
que nuestros corazones cobraban añlrnos.

El 10 de Julio fue para mí un dia inolvi-
dable, primero por ser el dia de mi cumplea-
ños y, segundo, porque el guardián me llamó

y me dijo: Aquello parece el horizonte!. Así
fue; contesté lleno de emoción: en nombre de
Dios hemos llegado a tierras americanas. To-
dos los demás se levantaron y gritaron de ale-
gría. No obstante, perecía todo mentira. Al-
gunos lloraban de alegría y todos felicitába-
mos al capitán que a- puro pulso nos habla con-
ducido al otro continente. Echamos el eScanda.,
no y nos encontrábamos a dos brazas de 'agua

Esperamos a que el día amaneciera para calcu-

lar donde podíamos encontrarnos, Seguimos rum-
bo Sur hasta que el dia esclareció por comple-

. to, Aquel día celebramos el descubrimiento de
tierras americanas a base de un buen y abundan
te desayuno de chocolate; después vinieron .loi
cálculos de aquellas aguas turbias y tierras
deshabitadas; había selva por doquier, hasta
los mismos árboles se adentraban en el mar,
parecía cono si el hombre blanco nunca hubiese
pisado aquellas tierras; no pudimos atracar a
la orilla por falta de profundidad. Efectiva-
mente, eran tierras deshabitadas. Todo parecía
a simple vista, una auténtica selva virgén.
No quisimos bajar a tierra por el tenor a ser
devorados por los animales carnívoros. El ce- -
pitón reconoció que nos encontrábamos muy al
Sur y mandó cambiar al rumbo, cogimos rumbo
Noroeste. Navegamos todo el dia sin ninouma
señal de costa habitada. Vino la noche y el
capitán dió orden de que siguiéramos siempre
adelante, pero el timonel Juan, caprichoso e
ignorante, sin permiso se metió en una especie
de golfo muy grande que luego nos enteramos de
que se trataba del río Oyepoo, en la Guayana
Francesa. Nos habíamos desviado hacia el Sur
ni más ni menos que 1.300 millas, pero gracia:
a Dios estábamos mucho más tranquilos que en
alta mar. En este golfo quedamos cerres por
todos los lados, sin viento y las corrientes
nos empujaban hacia tierra, poniendo en  peli-
gro la embarcación. Al capitán, que era carpir:

taro, se le ocurrió la idee de hacer dos
simples palas y dos tablas con lo cual tuvi-
mos dos remos que mos ayudaron a hacer las me
niobras oprtunas. La corriente fue amainando -
y con un poco de voluntad y paciencia conse-
guimos salir de aquella boca de lobo que pare
nosotros tenía el aspecto de un verdadero ce-
menterio.
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Nota de la Redacció: Les opinions expressades

en els articles i col.laboracions publicadas

dins aquest butlletí, manifesten la forma de

pensar deis seus autora, pera no necessaria-

ment la dels que en ell traballem.
Així mateix, feim saber que en equest butl

latí hi ha un ESPAI ODERT perqua els lectors -

puguincexpressar la seve opiniá.

La'Redacció respectará la llengua en qua .

siguin escrits els articles o col.laboracions.

LLORITA EXPRESSA LA TEVA OPINIO !!!

COL.LASCRADORS HO SOM TOTS I!!

Tots ela que volgueu ajudar econòmicament a

la revista ho podeu fer de la senOent manera:
a) Depositant els doblers a la LLibreta

d'Estalvi 02 769-41 de "La Caixa de Pensions
per a la Valiese i Estalvis".

a

b) depositant els dnblpr a la Rocahaa-la.
Cada número costa aproximadament unes SO pts.

Proseguimos el mismo rumbo. Vino la tarde

y se fuo preparando una de aquellas horribles

puestas de sol. Decidimos anclar y Cejar que

pasara aquella maldita noche de temporal; pe-

ra óste iba en aumento coda vez más; Ya no sa-

bíamos que hacer; en un momento pensamos en

cortar el cabo del ancla +-navegar a la deri-

va; aquel vendacal tenía el aspecto de un ver

dulero ciclón; la embarcación daba cada "ce- -

chetazo" que parecía que se partía. Fue una

noche horrible y más penaando quo teníamos la

tiei.ra a dos millas. Pero el mal tiempo fue

amainando hasta qiedar totalmente en calma.

Amaneció el día siguiente, levantamos anclas

yproseguimos el vieja con el mismo rumbo. Al

poco rato dividamos una roca en medio del mar

sobre la cual parecía verse un faro; efectiVt-

memte, se trató de un pa9asco 'lamado "la me-
sa" y sobre el cual los 'franceses habían eri-
gido un faro. De cada vez més parecía que la-

mata habla sido habitada, pero de momento no

encontrábamos de ser viviente.

CONTINUARA

COL•LABORACIONS
Una societat que ens fon
dins el no-res

A societat de consum és a la vegada causa-

afecte: nosaltres la iniciam i llavors ella

sos manipula. Ofereix possibilitats unidimen-

sionals: "U'home d'avui creix amb una linea

midimensional, sois quantativament"(1). 06-

namés im,Jortancia al objecte que al ser en

si. Valora el que tá una persona, no el que 6
de. Canonitza la lluita competitiva, profun-

ditza la competició pera no la col.laboraci6;

aixa suposa agressivitat, frustracid. Fa que

els home  desitjin constantement una máxima

ganáncia, tot ho comercialitza. L'efichcia i
n poder és el si d'aquest home unidimensio-
ml. Gom a consegnancia duu una refinada fi-

Insoria del benestar; moralment fa homes poc
creatius pera fabrica homes "creatius" a l'ho-
rad'aconsequir més ganancias; produiex con-

folinisme a la vegada que inconformisme. La so-
cietat de consum té una "tolerhncia repressi-

Wa és tolerant mentres es respetin les seu-

esnonnes, peal) és torna repressiva quan in-

tentam tornar contra ella. Es capaç de domes-

Una les mateixes protestes que van contra

ella (el moviment hippy va sortir com a cri-

ticada la societat de consum i s'ha tornat
en lo saaa pròpia arma; a Londres es venia ro-

baque duia marcat:"Jo protest" 1 tots els jo-

venal la compraven). La publicitat i prupacaa-

da (la primera vol fer comprar productes, la

segona vol fer vendre idees) porten la "dic-

tadura del benestar: consumin sense ganes de

consumir, pera consumin a gust. Malgrat tot hi

ha dins aquesta societat un accentuat avorri-

ment, fruit de l'excessiva abundancia de bens

materials; aixa duu com a conseqüència el pas-
sotisme. Actualment hi ha una falta alarmant

de creativitat, tot está fet, pensat i progra-

mat; vivim dins la societat del "tirau-ho des-

prés d'emprar-ho".

Per tot aixà i perquè moltes de persones

viven amb angoixa, tristesa, pena, egoisme,su-

perficialitat, aartssivitat, competicid, amar-

gura, frustració i altres "dons" d'aquesta so-

cietat que nosaltres mateixos mantenim, per

tot aixà he obert la meya boca com dues portes

enormement obertes i he amollat una trtsta-
gran-rialla, després he resat per tots ells

com era de nit, he mirat el cel negre, ple

d'estrelles brillants i he raspirat profun-
dament, i he ri§ut fins que he tingut forces

com a temerás a no veure'm obligat a plorar.

FELIP MUNAR I MUNAR

(1) Wirau "El Hombre Unidimensional" den
Marcuse, o bé L'obra dan Joan Bastará.

"mon d'avui i fe cristiana"
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L'ecologia re T. B.
Fou el gran biòleg Ernst Haeckel (1834-

1919) el que primer va utilitzar, l'any 1868,
la paraula Ecologia, per referir-se al estudi
de l'hIbitat (del Grec OICOS, habitació o casa
i LOGOS, tratat). En altres paraules, L'Ecolo-
gía és la moderna ciAncia que s'ocupa de les
complexes relacions dels organismes vius amb
el seu medí.

Qualsevol espbcie animal o vegetal es veu
influida per el medi i abans de res pels fac-
tors abibtics (d'origen no viu), com són els
climatics (temperatura, humitat, llum, vent,
etc.), els edbfios (característiques del sol)
i els hidrografics.

Esta clar que cap individu d'una espacie
concreta pot considerar-se de forma aillada,
sin6 formant part d'una col.lectivitat, d'una
població constituida per tata els de la seva
mateixa preganie. I, precisament, les relaciona
observables dintre de la poblaci6 són les que
cot- 2 -la la dui.ugrufia. Ferb no acaba aquí
l'ecología, doncs igualment engloba les inter-
accions de conjunts poblacionals diferents,
ja sigui en forma de simbiosi com a vida en
comú amb dependIncia recíproca de paral.le-
lisme, com succeeix en el cas d'unes espbcies
que viuen a costa d'altres, o de depredacié
(tendancia a qua una espacie acaba amb una
altra).

L'ecologia va adquirir cos de ciència ja
molt entrat el segle XIX, i en la seva con-
cepció, situant al "Homo Sapiens" com a pro-
tagoniate, es desenvolupa dins la rema de
l'ecologia humana, que analitza la relació
home/medi o, més concretament, entre l'huma-
nitat i la biosfera, considerant aquesta dar-
rera com tot allò que sobre el Planeta és sus-'
ceptible de donar suport als sers vius.

L'ecologia estudia, dones, les consequan-
cies per les quals i degut u la seva prbpia
multiplicació, el home vagi ocupant el medi
en qub viu -el seu medi ambient-, és a dir,
una part cada vegada més extensa del Planeta.
Ocupació que canvia més i més la -rara de la
Terra i que va transformant la composició de
la biosfera pels residus que genera la prbpia
civilització humana i qle poden classificar-se
en els grups següents:
- Residus industrials que contaminen les aig0e;
dels rius.
- Detergents 1 fems d'origen domastic, que per
la seva composició química no poden esser bio-
degradats per les bactAries.
- Insecticides, origen a la vegada d'una tu-

xicitat creixent que repercuteix dins l'ali
taci6 humana (llet, peix, carn) i que acabe
per no tenir efecte damunt determinados esp
cies d'ineectes que arriben a fer-se resist
- Subproductes de la indústria nuclear, i p
je radioactiva, que cal considerar especial:
nocius no solament per la seva gravetat Inc
dieta, sinó també per la llarga duració del
seus efectes.

( CONTINUARA )•

La Bicicleta II
filibe 14#1I 1141~45. 4n 4 eb

El desarrollo de la cultura desde prin-
cipios del siglo pasado hasta el presente,
merece gran atención por .el éxito resanan-

te en todos los aspectos.
Lástima de tantas casas desagradables

en que los hombres han perdido un tiempo
precioso que no volverái.

Acostumbrémonos a ver i admirar lo bue-

no i provechosa que nos hará mucho bien; y
dejemos a un lado todo lo que tiene aspecto
negativo.'

Fijémonos hoy en un detalle curioso de
ese desarrollo, muy admirado en sus princi-
pias y del que ahora, por demasiado visto y
utilizado ya no hacemos caso.

Así como todas las cosas tienen su his-
toria, sus principios y su desarrollo, así
la tuvo la bicicleta de la que nos vamos a
ocupar.

Para que dicha historia sea más comple-
ta pondremos dos versiones de fuentes distin-
tes: una por escrito y la otra impresa con
gráficos (esta última apareció en el número
anterior de esta Revista).

--ta bicicleta es un velocípedo de dos
ruedas iguales, de las cuales la posterior
es motriz.

Aunque algunos sustentan - la opinión de

que los orígenes de la bicicleta se remontan
a la "draisiana*, inventada por el barón Oral!
de Sanerbrón en 1816; lo cierto es que el ids.
tema de propulsión de este antiguo vehículo

ere diferente, ya que pare desplazarse y a-
vanzar con él se debla darle impulso alter-
nativamente con uno y otro pie, tomando 0P0
yo en el suelo. Le aparición del pedal dio
lugar a grandes fiestas y concentraciones de
bicicletas para su conocimiento y medio de ml



pagando, dio necimiento al biciclo(l) y, más
adelante, a la bicicleta; efectuándose grn-
Igilmente el paso de uno a otro vehículo a
medida que se sucedieron los perfeccionarnien-

tos. En 1879, el inglés Lawson ideó lo trens
ndajón por cadena del movimiento del peual
aleje de la puerta trasera; el vehículo lle-
vaba todavía una rueda delantera directriz de
gran diámetro. Introdujo tambiés el cuadro,
que une ambas rueciesy soporta sillín, los
pedales y el manillar. En 18E35 la "Rover"de

K. Starley prefiguraba ya la bicicleta ac-
tual, con ruedas de diámetros iguales, uncua-
cuadro formado por tubos y una dirección di-
recta. Después de la adopción de la ruede li-
bre, que permitía inmovilizar los pedales
mientras la bicicleta continuaba su marcha,

U.
sistema de frenos, el conductor tenía que sal-
tar del vehículo pare pararse. La distancia del
sillín al suelo hacía casi acrobática le posi-
ción de marcha, y penoso el mantenerse a horca-
jadas.

Uno de estos velocípedos era del señor do
Einitaref, cuyo predió lo vendió, por aquellas
fechas, e D. Juan Aguiló de Son Joan Arnau.

Para dar a conocer y hacer propaganda de
vehículo tan útil, tan práctico y alcance de
cualqedere se organizaba, de vez en cuando, una
gran fiesta con el nombre de "Festa des Pedal"
(Consistía en que dos bicicletas acopladas lle-
vaban en medio un pedal que tendría, creo, unos
tres metros de alto); concentrándose la mayo-
ría de bicicletas de la isla.

El año 1914 tuvo lugar dicha fiesta en el

visó a ocupar el primer plano el problema	 Predio "Son Company" de Montuiri y a la que a-
dolos frenos que hasta entonces no se había en sistieron muchos de LLoret e pie por "Sa Casa
consideración. 	Nove", y de los cuales conozco bastantes; unos
La bicicleta se compone de un cuadro rígido, murieron, e.g.e., como la madre del Rdo. Sr.

formado per tubos de acero o de aleaciones li-	 Cura Párroco, D. Bartolomé Bauzá de Montutri,
geras de alta resistencia, que sirven de sopor- primer Párraco de LLoret desde el ,26 de Pebre-
tea todos las órganos de la máquina. En su par ro de 1913, acompañada de Antonia Puigserver,
te anterior el cuadro lleva una orquilla que	 etc., y otros viven aún, como D. Juan y D.
sostiene el eje de la rueda delantera y que es 	 Bartolomé Gomila, hermanos, Julián (a. marrón),
solidaria de la varilla de la dirección (accio- el que suscribe que tenla diez años, acompaña-
ndo por el manillar); en la parte posterior 	 do de mi padre, e.g.e. y muchos más.
tiene otra orquilla cuyos extremos ciñen el eje 	 era1r, nrnani7adores fue Gabriel LLull,
de la ruede trasera; en la parte inferior van 	 natural de Montuiri y casado con Isabel de
los pedales, y en el ángulo opuesto el sillín, 	 Ca'n Xiu de LLoret. Era hermanastro de nuestro
montado sobre unos muelles de sunpensión. La	 Párreco Bauzá.
ruede delantera sólo es directriz. La relación 	 Asistió muchísima gente y según decian con-
entre elnúmero de dientes de la rueda de pedal	 currieron unas 200 bicicletas de toda Mallorca.'
I del piñón define el desarrollo de la máquina. 	 Vi dos velocípedos auténticos, únicos en
Por ser limitado en valor absoluto el esfuerzo	 la isla y una bicicleta de madera; cuyo dueño
ejercido sobre los pedales, hay que disponer de conocí, hace ya unos quince años, y me dijo la
varias reducciones para vencer las variadas re- tenía colgada en su casa como recuerdo.
datencias debidas al perfil de la carretera.	 La fiesta, muy bien organizada, fue camele-
Por esta razón se monta un cambio de velocida- Iba. Delante del Predio habla grandes coberti-
la. Las ruedas constan de una llanta, normal- Izas y allí, en cocina improvisada, (y en gran-
mente de aleación ligera, unida al cubo por u-	 des calderas) se servía, al que quería, un pla-
nos radios metálicos, y están cal,adas con neu- Ito de arroz por diez céntimos.
náticos(o tubulares, si se trata de bicicletas 1	 Por la tarde hubo baile de payés sobre lade carrera),	 ere, que se filmó y se reprodujo después en el

Sucesor de la "dreisiana", el biciclo apa-	 Balear da Palma. Se recuerda que bailaron dos
recia después del pedal (leas), efectuado por
Ernest Michaux en colaboración con su hermano
PiErre. El montaje directo del pedal sobre el
eje de la rueda delantera obligó a dar a esta
Un gran diámetro (hasta 150 m.). Una rueda
normal sólo permitía un desplazamiento de 2 m.
Por coda vuelta de pedal, lo que resultaba in-
sufloiente pare asegurar el movimiento del ve-
hículo. Esta estructura hacia del biciclo una
lquine pelierosa ya que cuando el conductor
giraba el manillar y accionaba los pedales se
desviaba la ruede delantera, alternativamente
ela derecha y a le izquierda. Por no existir

chicas de LLoret: Na Xenxis que se casó con uno
de "Can Salle " y Na Bet Pajesa soltera y que
no se casó.

Esa fiesta se repitió en 1916 en el Arenal
y parece que sigue repitiéndose, como se he po-
dido ver en la prensa de este año.

Posiblemente que con motivo de esa propa-
ganda la familia de "Can MaravillaTM, de las
más acomodadas del pueblo, se decidieran a com-
prar una bicicleta para su hijo mayar Antonio
Sastre Nicolau estudiante, siendo la primera
que se vio rodar por nuestras calles; y al pa-
sar salía la gente para verla, quedando admi-
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rados de que se pudiera montar sobro -dos rue-

das sin caerse.

Pronto apareció una segunda, la de D. Ma-

teo Vanrell, Maestro Nacional, que más tarde

la vendió a Gabriel Gelabert Horrach (a. Maio-

11) que murió a sus 60 aPios e consecuencia de

una cornada de un buey de Son Srondo.

Cuatriciclos:

Hay que ver la variedad que ha ido surgien-

do en vehículos no motorizados, movidos por la

tracción humana a pedales. Primero fue le bi-

cicleta corriente y moliente, de paseo. Des-

pués la bicicleta de dos jueeos de pedales,

en linea. Hemos visto también los triciclos-

tres ruedas y una sola ,persone- destinado
eprincipalmente a carga. Y ahora el que podrí

amos denominar cuatriciclo , con cuatro mani-

llares, cuatro juegos de pedales y cuatro a-

sientos. El turismo, las gana interesadas de

"distraer" a nuestros visitantes, ha sido lo

que ha estimulado el ingenio. Como en tantas

otras cosas.

Que todo sea para bien!

Los que por el mundo correis

no olvideis esa historia;

Pues la Virgen nuestra Madre,

si corremos sin parar,

nos entrará en la gloria.

Reflexions
sobre el Marxisme II

flede kdbli)c) "9/dIdt,

beguint amb l'estudi començat el mes pas—

set, analitzarem un aitre aspecte de la doc-

rrIna marxista: tL MATER1ALI8ME - DIALECTIC.

La seua missio es arirear que la natura—

leso 	si mateix,Á ia reo oei movimeni.

tn Marx posa com a subjecta ce la filosotla

la matèria. O aquesa es ueriva tot el .~ Le

real la natura. N'Stalin consickgrava superat

1 antagonise; en mea, no ¿ti materialisme

olaléccic no e. nece.sari en eis règims co--

munistesi

Negada ja l'existbncia de Uéu, necessa--

riament els atribute rpnamentals que la teo-

logia posa en Déu són trapassats a la matei-

xa naturalasa o matéria: tela són l'eseltat,

1 -aternitat d. el 7.c.tp .fip . riu da tot el pru-

cés c3smic. Aquesta és la missió del materia.-

hamo dialbctic: afirmar que la naturalesa és

un pracás d'automoció que conté en si metal-

xa la raá del S3U moviment i no necessita del

Du trascendent al cosmos.

El motor de tot el pracás casmic és l'an-

titsi (o negacid) que enrevelta un antagonis-

me o lluita dels facCers cpntrris ri,,. 1s que

tot ser és compon. L'antegonisme enejn le

lluita i eroveea el .ovimí7snL. Por), al mateix

temes, és el factor que alieenea i menté el

moviment 1 erogrés per quent, superat un dn-

tagonisme, n'apareixen altras que imeliquen

un altre nou deelenvoluee.:nent da ,:ssició. -o,J3-

sicid J superació. Aquest procés es repeteix

sempre perquè la situaci3 ce superació du ent

ella el seu conLrari 1 comença l'estirada oe

cap el progres.

Els tactors caracteréstics de l'estructu-

re dialéctica eseen en la negació 1 la supe-

ració d'aguaste negació o negeció 03 la ne-

gació equese macaca di.láctic el troosm em

els pensadora grecs oue utilitzaren el dià-

leg cel oesenvoiupament, esclariment i enri-

quiluent pe la loca. r. una cleuarminache idea

s'opoea la cancraria, per cescuorir eis punta

déciis o imperfectesJe la primera. equest

mátoae diaiéctic és un camí que segueix el

pensament per la seua premociá, no és i'úni-

ca via i mleode perdesenvoluparei pensument

perb si ee freqüent el cléleg en al esclari-

ment de les idees.

L'icealisme Gen Hegel aplicà equeet erin

cipi a toua cosa real. lal excniu oei prift.

Cipl és iu6ica pan Hejel, eer quant en la se

va tilospfia la icea ás el facLur railcal

universal que determina tac el que és real,

que no ee cap altra cose que la clueelia ex-

terna 1 la maniresJacio de lTh.oeal. iot el

que és real és rauionel; si la dlalecLice Šb

llel col ueeenvolupamene. ue la idee, bere

temea la 11E31 uel prucée ue uot. al. que I.

tn Marx canvia el subeecce de la Illosoda

posant la matéria com a reel_LLal. única, Lisie

qual es Periva to e quant de real existeixen

la naturalesa. A n aquesta matéria césmioa

aplica el principi oielétic, caracteriselc

del cesenvolupement uei peneement.

La teoriede'nhiarx ..anca dos greus obsu-

retats.La primera és que ell no s'atura a db-

mostra per qué el que és llei del pensamenthe

de ser també llei de la matèria, de tete la

s matIria 1 procés material. La segona dificul-

ted està en el fet de que el materialisme den

Marx no és de carácter ontolbgic. Es e dir,

en Marx no xerra de cap matéria en concret

con emathria primera, de la que ha de surte

el que falta dels sers materials a través

quest procés dialèctic. Si. eauem quina és

equeeta matérie en concret, ¿com pouem afir-

mar que esté internament carregada d'antego-

nisme i que la lluitaprodueixi alimenta el

moviment?



Encara queda un altre interrogant. El la

lluita de contraris la que provoca el movi-

ment o és més bé el moviment el que produiem

els antagonismes i la lluita entre els sers?

Molt sovint comprovem dins la Histéría i dins

le vida social la lluita i l'antenonisme en-

tre els trames, però es tracta de sers vivents

actuants. D'aquesta vida i acci6a es aeaueix

l 'antagonisme i entre ells no ds possible la

lluita, Per tant, la lluita de contraris no

explica c'origen del moviment, sino que tan

sols ho aupase:.

Si l'antagonisme i le lluita de contraris

ás el "demiurgo" que alimenta el moviment

el progrés, se seguirá que tal llei a univar-

al j vZilida per tota realitat, per tot ré-

gjm polític. Això significa que també entre

els rIgims comunistas han d'existir antago-

nismes i lluites si es desitja que aquests

rágims no caiguin dins l'immobilisme i la mort

Aquest ergument apunta cap una revolució par-

mment, que és la idea central de la darrera

obra den Garauday: "Parola d'homme".

Paré Ja presIncia d'antagonismes i de llui-

tes enmigs de la societat soviética esta ex-

clusa totalmenu per la doctrina oficial. N'S-

talin ja va proclamar solemnement: El, que hi

ha de particular dins la societat soviética

cela nostra época, a diferInciade wita so-

cietat capitalista, ás que ja no existeixen

desees antagbniques, enemigues. Mentres que

la societat capitalista está desgarrada pels

antagonismos irreconciliables entre els obrers

icapitalistes, entre el capperols 1 els grana

terrhtinents, el que sonduiex a la inestabi-

litat de la situació interior, la societat so

dltica... ignora aquests antagonismes; ella

'está alliberada d'aauests enfrentaments i d6-

na una imatge d'una col.laboració fraternal.

entra els obrers, camperols i intéi.le-ctuals"

Aquest cant a lo fraternitatuniversal el can

tava n'Stalin l'a7ì3T1939, quan encara no ha-

da fuit el resplandor de les terribles "pur-

gues", ordenadas per ell mateix. Acceptada la

tesi de n'Stalin, e on queda l'estructura del

materialisme dielactic necessari per tot ara-

cás i progrés?

En canvi, en Mao Tse-Tung, més junt amb

les exigancies de la dialéctica, afirma la

necessitat de le presIncia d'antagonismes i

nntradiccions, inclús enmig del mateix par--

Ut comunista. En cas contrari vendría la se-

vamort:: "Dins el p:aa..it, l'aposició i la

lluita entre diferentes ideessucceeixcons-

tentement...Si en el partit no hi hagüés ni

mntradiccions ni lluites ideonniques pera

nsoldre, la vida del partit acabaria i con-

13
La pregunta que queda a l'aire és aquesta:

el materialisme dialactic, es una llei uni-

versal necessària a tot moviment i progrés o

cal fer una excepció amo els régims comunis-

tas?

M'he basat amb la mateixa bibliografia pera

m'he fixat amb uns articles qus va escriure

en Gregori R. De Yurre en el diari "YA" el

24-10-76

Love Story II
ptl	 X.

PER A UN AMIC QUE EM VA DEMANAR QUE ACABAS
D'UNA ALTRA MANERA.

- You danee?

- No, thank you.

La ddlgura en qua ella havia pronunciat
aquellas paraules.	 , absorbiren els pocs
sentiments que encara tenia per e si. En aquel

la moments ell s'hauria	devora ella,
pera queda clavat fora peder moure un sol meen-
bre, amb els ulls fixas •ala d'ella que, quasi
impassible, amb els llasdis, simula una petita
rialla.

Bailaren tendrement; dolçament es deixaren
'1er per les mand 4a—	  la -"_laa
formaven una sola cosa.

Ell va comprar una botella de "champán".

Anaren a la vara del mar, a on xerraren de co-
ses sense importancia asseguts a una roca. Le

lluna es reflectava damunt les copes i la bri-
sa pareixia acariciar els sedosos caballa d'e-

lla. Un vaixell passava a la llunyania, res era
extraordinari, tot era normal, pera una inevi-

table sensació els obliga a estranyer les mans
en tatas les forces; es besaren amb una ten-
dresa que ell mai abans havia conegut.

La finestra de l'habiteci6 donava a la ba-
dia. Miraren aquel' vaixell que poc temps abans
veren passar i que tan sols era un punt llumi-
nós que s'ananava difum±nant dins l'horitz6,

kina vegada més els ulls es tornaren trabar,
pera ja no era com la primera vegada, qualque
cosa estava passant i la inexcrutable dulgura
d'aquell rastra el ferí en el punt més pralnd
del seu ser.

Culminaren la sublime manifestaciá de l'a-
mor i es dormiren aferrats intentant allargar

aquell moment a l'eternitat. Ella es dTspertá

quan el primer raig de llum guaitava,timidament,
per la finestra. El va besar imperceptiblenunt
sense poder evitar que unes llàgrimes se li es-
capassin.

Ell mai més la va tornar veure i ho sentí
perqua, després de tot, ella era ella,
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CRU CIGRAMA:

enginy:

PÁGINA D'HUMOR r„„ MA7(2. 77c9g

SOPA DE LLETRES:	 SOLUCIONS AL PASSATEMPS ANTERIOR

MAPA:
1-Castell del Rei
2- "	 de Capdepera
3-

•	

de Santueri
4- "	 de Bellver
5- n	 de Bendinat
6-

•	

de Son Vida
7- n	 d'A1ar6
8-

•	

de Sant Carles
9-R	 de L'Almudaina
10-Torre d'En Pau
11-Castell de N'Amer

13-La Fortalesa
14-Castell d'Andratx
15-Castell de Cala d'Or

CRUCIGRAMA:
-HORITZONTALS: 1-1/ 2-cel 3-rodar 4-ro-
sa---as 5-casa---amor 6-me---olor 7-re-
ben 8-les 9-s
-VERTICALS: 1-c 2-ram 3-roser 4-cosa---
el 5-veda ---obès 6-1a---ales 7-ramon
8-sor 9-r

HORITZONTALS: 1-consonant 2-pedra 3-bla
tou,flonjo 4-tota casta de sabata (pl.)
5-menja, el vespre 6-va anar 7-cons.

VERTICALS: 1-consonant 2-part del cos
compresa entre la monyeca i els dits
3-espácie de verdet que fan alquns 11-
quids 4-pega de roba 5-clariana, taca
6-la teva 7-consonant

ENGINY:
Com medirias 6 1. d'aigua amb només

2 poals, un de 7 1., que está ple, i un
altre de 4 que está buit? Se poden om-
plir i buidar les vegades que vulguis.

ENGINY:



CURIOSITATS 

---S'ha comprobat científicament que un
ull normal, en condicions atmosfáriques
favorables, pot veure un fil d'un
metre i mig de gruixa a 400 m. I tambg
pot distinguir, durant el vespre, la
lluentor d'un misto a BO km de distán-
cía.

---Sabies que el nom d'estancs, amb el
que se designen les tendes de tebeo, se
gelis, mistes, etc., procedeix de que —
les mercancies que venen al ser mercan-
cies monepolitzaaaa, es tan estancadas?

---Sabies que el mot sabotatge, amb el
que se designen als actes contra una em
presa, prove' de quan els obrers antics
declararen la guerra a les mlquines, a-
ficant-hi dins elles "sabotsn (sabates)
per rompre'ls?

---Sabies que les peces de ropa nomena-
des gavardines deuen el seu nom a que
començaren a utilitzar-se a una ciutat
grega nomenada Gavarda?
---E1 que se cobra per un treball diari
o regular se nomena salari. Sables que
aix5 és dsgut a que els soldats romans
cobraven en sal part de la seva paga?

---La majoria de ganivets de taula so-
len tenir la punt'a rodona. Sabies que
aix5 se déu a que, a principis de 1600,
el cardenal Richelieu les mandl arrodo-
nar al veure que el canceller Segnier
els emprava per rentar-se els queixals
anb la punta?

---A la persona que te convidats a ca
seva, se la nomena amfitrió. Aixb se
déu a que Amfitrió era el nom d'un rei
de Tebas que era molt esplendit en els
seus dinars.

---A les reunions de Aries persones,
se les nomena tertúlies. Aixb és cerqué
fou Tertuliá qui organitzl les reunions
per combatre el cristianisme, del que
s'havia separat.

---Sabies que la girafa, encara que ten-
gui el coll tan llarg, te 7 vèrtebres
cervicals com els altres mamífers.

ACUDITS	 15.

PACIENT: -Se poden banyar amó diarrea.
METGE: -Si en te la suficient, sí.

UN JOVE ESTUDIANT DIU A UN AMIC: -Es
ben cert aixb de que la histbria se re-
peteix! Mira, m'han tornat suspendre.

EXPL ORADOR:  	vestás ée 	
NEGRE: -No, és una piga.

Aixb ás un inspector que va a una laque
ria	 VED1 UD loco que e..1,¿1 penjat
cel-ras. L'inspector demana a un infer-
mer que fa aquell homo allá. I l'infer-
mer u diu que fa de bombilla.
L'inspector diu: -Baixau-lo d'aquí a a-
quest loco.
I l'infermer contesta: -No! Que si no
s'apagarà el Ilum.

Aixb és l'inspector que torna una altra
vegada a la loqueria i veu un loco que
está ame una canya de pescar i amo una
banyera plena d'aigua.
L'inspector s'hi acosta, pensant seguir
-li la corrent i u (Jiu: -Que va be la
pescada.
I el loco li constesta: -Que és coll ó
vostás, o no veu que aixb és una banye-
re.

GLOSES 

-Tu que ets un homo de dret,
Biel, i m'has d'escoltar:
¿no me sabries contar
guantes virtuts té un pet?
-Un pet alivia el cos,
fa riure sa companyia,
encalenteix sa camia
i no se rompen cap os.

Un dia molt fred
vaig fer una berenada
d'una formiga torrada
i un cervell de busqueret

Un rupit dalt una mata
canta i fa s'estufat
Jo mai 'via reparat
que ets ases duguen corbata.

COL.LASOREN EN AQUESTA EDICIó:
Foto-Cinema SET-ART.C/ Major, 14 Sineu
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