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EDITORIAL
Al llarg d'aquesta darrera mesada diferents esdeveniments han

interessat l'opinió pública. Tanmateix les vagues relacionades amb
diversos sectors de la producció i de serveis, sense oblidar la gairebé
perenne d 'estudiants, és el que més ha preocupat. Cal esmentar que les
diferències sobre el llistó del 5% de puja dels sous d'aquest any entre
el Govern de Madrid i les principals central sindicals, CCOO i UGT, ha
arribat a moments de certa virulència especialment pel nord de la
península. Encara que el que més sobreeix són les diferències públiques
entre el Govern Central i, sobretot el Ministre Carlos Solchaga, i la
central socialista que comanda en Nicolás Redondo.

Tampoc no hem d 'ob l ida r les protestes dels pagesos, des tacant la
de la r a m a d e r i a i l le tera . No s 'ha arr ibat a solucions quo c o n t e n i m
ambdues parts i sembla que podrien sorgir noves protestes.

En la qüestió purament política, cal remarcar la Moció de
Censura d ' A P al cap del Govern, Felipe González. Hom creu que aquella
passa fou un greu error polític pel qui la donà, car la imatge d ' e n
González no tan sols no s'ha deteriorat sinó que s'ha enfortit. Els
vencedors, si és que n ' h i hagué algun, foren n 'Al fonso Guerra i
n 'Adolfo Suárez.

L'activitat política a les illes s 'ha vist gairebé reduïda a la
campanya pre-electoral per mor de les properes eleccions municipals del
dia 10 de juny vinent. Així mateix hem de fer esment a l ' a ï l l amen t de
les illes degut a les vagues als transports aeris.

A la nostra ciutat dos fets han centrat l 'atenció dels c iu tadans:
la dimissió del primer Tinent Batle, Àngel García Bonafé , i la
campanya prc-clectoral de cara a les properes eleccions m u n i c i p a l s .
Quan al primer punt les declaracions a la premsa de n ' À n g e l Garc ía
són prou il · lustratives: "Me'n vaig perquè no se 'm deixa fer foi na a
gust". El fons de la qüestió deu haver d'ésser força més complexe, i
en ell, potser, podríem endevinar quina ha estat la pol í t ica d ' U M a
l ' A j u n t a m e n t inquer, tot deixant de banda les desavinences púb l iques
entre l'ex-regidor i el balle Pons. Envers la pre-campanya electoral
tots els partits polítics, excepte el CDS, han donat a conèixer l lurs
candidats a la batlia d ' Inca . El PSOE ha presentat la l l ista sencera,
formada per afiliats del partit , llevat dels números 2 i 7 que són
independents.
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PRESENTACIÓ DELA CANDIDATURA

DEL PSOE
El passat dia 26 de

març va tenir lloc al lo-
cal del PSOE d ' Inca la
presentació de la candida-
tura a les prqximes elec-
cions municipals .

Presentà l 'acte el
secretari general de l 'A-
grupació Socia l i s ta d ' I n -
ca, el qual afirmà que
"aquesta cand ida tu ra s 'ha
elaborada cercant persones
capaços per poder dur una
labor positiva a l 'A jun ta -
ment. Hem cercat persones
professionalment prepara-
des. Hem d'elaborar un
programa que sigui realit-
zable però també ambi-
ciós". Continuà dient que
aquesta llista està pensa-
da per governar. A f i r m à
també que la popu la r i t a t
del cap de f i l a és altíssi-
ma .

A continuació An-
dreu París , candidat a
l ' A l c a l d i a d ' I n c a i actual
d ipu ta t , féu la presentació
de la llista, que ha estat
elaborada pel Comitè Exe-
cutiu i electoral. Digué,
.entre altres coses, que "es-
taven orgullosos de la res-
ponsabilitat dels qui estan
a la llista. Hem avantpo-
sat els interessos d ' Inca
sobre els del parti t i afi-
l ia ts . Està formada per
persones dels distints esta-
ments , gent coneguda, ho-
nesta que ha t r iomfat en
la v ida , gent que no deu
doblers a ningú". Afirmà

uè la candidatura és
molt bona, quasi excel.-
lent.

Seguidament n 'An-
dreu París presenta el rés-
te de la llista: Jaume Ar-
mengol, apotecari; Mar iano
Bonilla, professor; Joan Co-
mas, metge; Tomeu Arti-
gues, professor; Bal tasar

Tortella, adminis t ra t iu ; Xa-
vier Ramis Otazua, apare-
llador; Antonio Jiménez,
treballador; Francesc Dal-
mau, treballador de la
pell i sindicalista de
l ' U G T ; José Gozálvez, re-
presentant de calçat; Joan
Coll, comerciant; Rosario
Mateo, comerciant; Frances-
ca Vives, comerciant; Gas-
par Navarrete, treballador
jubilat ; Antoni Camps, tre-
ballador de la pell; Joan
Figuerola, comerciant i
pintor; Manuel Sosa, treba-
llador; Lluís Contreras,
treballador jubilat; Barto-
lomé Velà, treballador;
Lluís Acedo, treballador
de la construcció; G u i l l e m
Far, sabater jubilat .

Seguidament n 'An-
dreu París contestà a algu-
nes preguntes dels medis
de comunicació. Anuncià
que "aquesta nit entrega-
rem aquesta candidatura
als presidents d 'al t res
partits d ' Inca" . I tot se-
guit donà a conèixer algu-
nes idees dels seu progra-
ma, destacant que "Inca
darrerament no ha anat a
més, que la situació no és
bona i que pensaven poten-
ciar les inversions a la
c iu ta t , ofer in t sòl indus-
trial a tota persona que
ho vulgui . Recordà que

"s'han perdudes de 20 a 25
indústries. 1 afirmà que
s'intentarà convertir Inca
en la segona ciutat de Ma-
llorca, i en capital de co-
marca, per això s 'hauran
de crear serveis". Prometé
que intentarien per tots
"els mitjans crear llocs de
treball i ajudar a desenvo-
lupar la indús t r ia inque-
ra. 1 acabà dient que In-
ca havia de recobrar el
pols de l 'alegria.

DEU M I L I O N S DE PESSETES
PER A SUBVENCIONAR LA
PREMSA FORANA EN CATALÀ.

Una esmena del PSOE als
pressuposts de la C.A.

El Grup Parlamenta-
ri Socialista ha prersentat
una esmena als pressu-
posts de la Comunitat Autò-
noma de 1.987 per tal
d ' incloure una partida de
10.000.000 ptes. en concep-
te de subvenció a la prem-
sa forana en català. Atès
que aquests pressuposts
han d'ésser executats, en
part, pel nou Govern que
surti a les properes elec-
cions autonòmiques, el
Grup Parlamentari del
PSOE creu necessari inclou-
re aquests conceptes per
poder dur a terme una ac-
ció de Govern en temes
d 'a judes a la premsa fora-
na.



Aquesta decisió en-
caixa amb les manifesta-
cions realitzades fa uns
mesos pel candidat socia-
lista a la presidència de
la Comunitat Autònoma,
Francesc Triay, en el sen-
tit que és absolutament ne-
cessària una llei per tal
de regular i incrementar,
amb equanimitat i plurali-
tat, les subvencions a les
publicacions foranes, que
tenen un important paper
a desenvolupar en la recu-
peració de la nostra iden-
titat cultural.

Per ampliar aquesta
notícia posau-vos en con-
tacte amb aquest Gabinet
de Premsa.

Jordi Bayona,
Gabinet de Premsa.

CDS. Nou local

El CDS, amb la pre-
sència del President regio-
nal Francesc Quetglas, pre-
sentà una nova executiva
en el seu local situat al
segon pis del Bar Sa Pun-
ta.

L'executiva quedà
formada per: Pere Vilano-
va, President, Sebastià Mo-
ra, Secretari, així com
Bartomeu Alzina, Joan Flu-
xà, Joan Truyols, Andreu
Pol, Antonio Moreno, Fran-
cesca Barceló, Marcel·lí
Joy, Sion Janer i Antoni
Pujol.

El CDS destacà el
seu caràcter de partit de
centre i autonomista. Aspi-
ren a tot i en cas de
pacte serà amb el grup
que defensi més un progra-
ma similar al seu. Feren
una valoració negativa de
l 'actual majoria munici-
pal, d ' U M , afirmaren que
no havien solucionat els
problemes greus del poble,
a igua, poliesportiu, resi-
dència d 'ancians. . . .
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Hem fet un grup
per a seguir i controlar
les varietats de fruites ma-
llorquines. Hem parlat
amb en Ramon Alabem, Pe-
rit de la Caixa, per a fer
una publicació de "Les
nostres fruites". A mi
m'ha tocat fer la recopila-
ció i el seguiment de les
varietats de cirerers:
"d'en Tenaies", de gra,
carnosa, capoll llarg, ser-
ro, blanca de capellà,
d'escata...

No pensem que totes
les varietats de fruites ma-
llorquines són millors que
les varietats forasteres,
hem de promocionar les
que puguin tenir un inte-
rès. Pel que fa al cirerer
mallorquí, el seu interès
resideix en la capacitat
d'autofertilització que fa
que pugui tenir un any i
un altre un bon esplet.

A la majoria de ci-
rerers foresters, perquè
una flor a r r i b i a f r u i t ,
es necessita que un insec-
te (abella) , li dugui un
gra de pol·len d 'una al-
tra flor de distint arbre i
de distinta varietat (pol.-
linització creuada).

Amb un amic, en
.Bernat Canyelles, hem
anat aquesta tarda a fer
una volta per Sencelles,
mos ha acompanyat un po-
dador, en Toni Mule t , bon
coneixedor del seu barri ,
liem marca t un pn ro l l de
cirerers.. . d ' una cosa pas-
ses a l ' a l t r a ; al f i n a l
hem acabat par lant d ' amet -
lers: Dèiem que enguany
l'esplet possiblement serà
magre, sobretot als llocs
calents. Anem a veure per
què.

La gent que pensa
en l 'anyada d'ametles, la
relaciona totd'una amb les
gelades; la veritat és que
aquestes només tenen una
importància relativa, són
tant i més decisives les
boires, pluges, vents...
que puguin fer al moment
de la floració. A la flor
d 'amet ler , per acabar en
f ru i t , li ha de passar el
m a t e i x quo a la del cire-
rer forester. Per això
aquest any, que durant la
pol.linització les abelles
sols no han sortit de les
caseres, moltes de flors es
perdran.

Però ja que esteim
amb això, anem a veure
un parell de coses més res-
pecte a la flor. La fecun-
dació floral és una fecun-
dació sexual, ben igual
que la fecundació entre
animals. Fins al segle

XVI11 no se n'adonaren
d'això, però, quan aquest
fet s'esdevingué, aviat
l'Església va prendre car-
tes en l 'assumpte i es des-
baratà tota visió de sexua-
litat. Les parts de la
flor, famella i mascle, te-
nen similituds molt grans
amb les dels animals, in-
clus de formes, això es
tallà totd 'una donant-li
noms llatins, fins al punt
que a la part més externa
de la famella, la part que
a la dona li donam nom
de f r u i t a , idò en la flor
se li donà el nom d'estig-
ma (ja sabeu que signifi-
ca estigmatitzar una ço-
sa . . . ) .

Pot ser que enten-
guéssim més les plantes,
si aprenguéssim a mirar-
ies amb altres ulls... per
exemple en el que es refe-
reix a la floració. Aques-



ta dura, esperant el "se-
men" fecundador, fins al
punt que mentres no arri-
ba, amolla olors per a cri-
dar a l'insecte portador,
agafa formes atractives,
augmenta la temperatura
(va calenta).. . , i quan
ha quedat embarassada,
en mitja hora perd l'olor
i tira l'atractiu per dedi-
car-se a pujar el fruit
del seu ventre. Bé, un al-
tre dia tal vegada segui-
rà.. :>.irU..ï ..e les plantes
per aquest caroí... avui
ho deixarem per a tornar
a la flor dels ametlers.

Cada casta d'amet-
ler té, més a manco, ne-
cessitat de fecundació creu-
da, n 'h i ha que totes so-
les no són capaces de pu-
jar una sola ametla; per
exemple, l'ametler d'en

Costa, d'en Pons, Eivis-
senc . o Inquero, que tots
són el mateix. En Miquel
Sal, un pagès llosetí, per-
què no ho veia clar, ta-
pà, amb teles de collir
ametles, un arbre d'aques-
ta casta mentre va estar
en floració... Idò només
pujà una ametla.

Hi ha varietats que
tenen una certa proporció
de flors que es fecunden
totes soles, és el cas de
les verderetes, porreretes
o avelláneles que també
són el mateix... i el cas
més significatiu, en
aquest aspecte, és l'amet-
ler "Cristomorto", varietat
italiana que tota sola pot
fer un bon esplet cada
any. Vaig esser a Can
Brusquer de Sencelles, un

"lloc fred on hi ha >una
plantada d.'uns quinze
anys d'aquesta varietat.
L'amo, n 'Arrom, està em-
peltant els que no ho són,
perquè n'està molt satis-
fet... però, alerta, no dic
que això convengui a tot-
hom... dic, només, que
convé a qui tengui proble-
mes de producció, degut a
que el lloc és fred, el
moviment dels insectes es
redueix. Aquest nmot lc r
ademes floreix tard, allar-
ga la floració i, com hem
dit, té un percentatge,
16% de floració autofèrtil,
de manera que amb ell es
poden fer ametles a llocs
on no hi puguen arribar
les nostres varietats.

Gabriel Serra.
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Per que l'autopista
Palma-Ine a?

Fou el 1.977 que es
va començar a parlar de
fer una autopista de Pal-
ma a Inca. El motiu era
clar: solucionar el proble-
ma del tràfic.

Els capdavanters de
la lluita contra l'autopis-
ta foren i són la Unió de
Pagesos i el moviment eco-
logista. La lluita s'ha tra-
duït en manifestacions,
taules rodones, escrits, mo-
cions als ajuntaments,
etc...

Per comprendre
aquest problema cal remun-
tar-se als anys 77-78. Con-
cretament el 16 de febrer
de 1.978 es féu a Inca
una taula rodona sobre

l 'autopista. No seria de"
més recordar algunes inter-
vencions:

- Sr. González, fun-
cionari del MOP, que va
substituir al Sr. Miquel
A. Llauger, afirmava: "El
cost dels nou primers kms.
de l 'autopista pugen 330
milions de pessetes, les ex-
propiacions del terrenys
45 milions de pessetes, de-
fensant que les terres ex-
propiades, en el seu mà-
xim rendiment, produirien
un benefici de 9 milions a
l ' any , s'estalviarien (in-
clus morts) 200 milions de
pessetes anuals". Va afe-
gir que "molts de comerços
de Palma s'instal·larien a
Inca, per ésser els solars
més barats".

8

Josep Palau, en
representació del Col·legi
d'Arquitectes, defensava
la descentralització dels
serveis, la potenciació de
les comarques d'Inca i Ma-
nacor com a subàrees co-
mercials amb una xarxa
més àgil de comunicacions
entre els pobles; com a
defensa davant la influèn-
cia de la metròpoli i la
contaminació de les zones
acostades a l'autopista.

El biòleg Guillem
Mateu creia que era neces-
sari el manteniment d 'un
equilibri ecològic. Defensà
cl pagès com a productor
del nostres aliments; criti-
cà la destrucció sistemàti-
ca del paisatge. Af i rmà ,



a la fi, que la realització"
de l'autopista era degut a
les exigències d ' u n capi-
tal no mallorquí amb una
finalitat explotadora.

Es convenient recor-
dar que el primer Consisto-
ri democràtic inquer va
aprovar una moció contra-
ria a l 'autopista, amb els
vots de la CPI , PSOE i
PCIB.

Malgrat les protes-
tes es féu l'autopista fins
a Marratxí, quedant para-
litzat el projecte del tram
fins a Inca.

Tanmateix, fou des-
prés de les eleccions del
83, quan el Conseller Jero-
ni Saiz defensava l 'auto-
pista de Palma a Inca com
a primera etapa, per arri-
bar posteriorment a Alcú-
dia. A l'agost de l 'any
passat el Govern Autònom
aprovava el projecte.

L'oposició al dit
projecte del Conseller Saiz
ha nascut a Inca, arrel
d 'un grup d'afectats que
se n'assabentaren del pro-
jecte d'autopista des de
Marratxí fins al Foro de
Mallorca i posteriorment
continuar fins a Inca i de
què l'anterior projecte ha-
via estat modificat amb un
nou traçat. Així ho denun-
ciaven en un escrit dirigit
al Conseller Saiz: "El pa-
sado verano se informó
por parte de la Conselle-
ria de Obras Públicas del
Govern Balear, que la pro-
longación de la autopista
ya cronstruida hasta Ma-
rratxí, se realizaría me-
diante un nuevo trazado

hasta enlazar con la carre-
tera C-713 (Palma-Port
d 'Alcúdia) a la altura
aproximada del punto kilo-
métrico 25, es decir hasta
el cruce de la carretera
de Lloseta (PM-241); y des-
de este lugar hasta Inca
se utilizaría el trazado de
la carretera C-713, convir-
tiéndola en autovía. Poste-
riormente nos hemos ente-
rado que se pretende que
todo el proyecto sea de
nuevo trazado de convertir
el tramo de la C-713 desde
el kilómetro 25 hasta Inca
en autovía".

La seva oposició al
canvi de projecte es basa-
va en les següents raons:

1,- El nuevo traza-
do al tener que transcu-
rrir en una zona de alta
densidad de viviendas ru-
rales y explotaciones agrí-
colas de pequeño y media-
no tamaño, muchas de
ellas de regadío supone
un alto costo tanto econó-
mico como social, ya que
supondrá la destrucción de
viviendas y la ruina de
explotaciones agrícolas.

2.- La construcción
de una autopista de nuevo
trazado supondrá una ba-
rrera que cortará los nu-
merosos caminos que exis-
ten en la zona, creando
problemas de comunicación
con viviendas i fincas.

3.- Una autopista
de nuevo trazado a través
del término municipal de
Inca, no figura en el nue-
vo Plan General de Ordena-
ción Urbana de Inca.

Por otra parte con-
sideramos que el proyecto
de utilizar el trazado de
la actual carretera ensan-
chándola hasta cuatro ca-
rriles, puede solucionar
los problemas de tráfico..."

Fins ací la carta
lliurada pels afectats al
Sr. Sàiz. El Conseller de-
fensava el canvi dient que
la Conselleria sempre ha-
via pensat que l'autopista
arribas fins a Inca, però
el nou traçat era més con-
venient degut a que l'auto-
pista havia d'arribar a
Sa Pobla i Alcúdia.

La cosa no ha aca-
bat aquí, ja que s 'han
fet dues assemblees, en
les quals han participat
representants dels partits
polítics, dels pobles afec-
tats, com Santa Maria,
Consell, etc., pagesos, ai-
xí com el Batic i Tinent
Batle d ' Inca , que ha dimi-
tit recenment. Les opinions
ara expressades són sem-
blants a aquelles dels
anys 77-78-79- Així:

- Unió de Pagesos:
S'ha de potenciar el tren

i el transport col·lectiu
en general. Hi ha interes-
sos econòmics darrera
aquesta filosofia. S'ha de
descentralitzar la capital
i potenciar les carreteres
comarcals.

Representant de
Santa Maria: S 'han d'arre-
glar les carreteres secun-
dàries i s 'ha d ' a ixampla r
la de Palma-Sineu-Santa
Margalida-Can Picafort i
la carretera de Sencelles
(construint un pont fins a
l'autopista ja existent).
Tot això descongestionaria
les vies principals i aju-
daria a pobles com Maria
de la Salut, Sineu, etc.
Finalment opina que l'auto-
pista perjudicaria el co-
merç de Santa Maria, Con-
sell, Binissalem i Inca.

El representant
de Marra tx í : Amb el cost
de l 'autopista es podrien
adobar totes les carreteres
de Mallorca. Recolzà la so-
lució de Santa Maria.

- Josep Moll, secre-
tari general del PSOE, opi-
nà que la situació del trà-
fic era insostenible, però
la solució d'aquest proble-
ma no passava per l'auto-
pista, sinó aixamplar l'ac-
tual carretera i fer quatre
carrils. S'ha d 'aprofitar
la terra existent, va dir.
1 afirmà que amb l'auto-
pista desapareixerien les
terres de conreu millors
de la comarca d ' Inca. Es
de l'opinió que es podrien
aprofitar les carreteres de
Biniali, Sencelles, solució
que defensà el PSOE al
Consell Interinsular sense
èxit fa uns anys. Final-
ment digué que el seu
grup no podria acceptar
de cap manera una auto-
pista.

Carles Cañel las ,
regidor de Coalició Popu-
lar, digué que el tràfic
actual és insoportable.
Opinà que una autopista,
o autovia és necessari per
a solucionar-lo.

- Mateu Morro, se-
cretari general del PSM,
afirmà que l'autopista o
l'autovia és la solució
més costosa i que el pro-



jecte no acaba a Inca si-
no a Alcudia. Tot va lli-
gat a un procés d ' u n crei-
xement desordenat. Pensa
que amb l 'autopista es
destrossaran moltes fin-
ques de vinya de Santa
Maria, Binissalem, Con-
sell. Perjudicarà els co-
merços d ' I n c a , Santa Ma-
ria i Consell. I a la fi
defensà les solucions pre-
sentades per Santa Mar ia ,

o sia millorar l 'actual car-
retera i les secundàries
(Sencelles, Muro, Sineu,
Ala ró - lnca ) .

- Antoni Pons, Bat-
le d ' I n c a , digué que la
posició de l ' A j u n t a m e n t
d ' I n c a va quedar clara en

"el PGOU, en el qual es
contemplen quatre carrils
a més d ' u n cinturó de ron-

da. Opinà que els interes-
sos dels pobles s 'han de
mantenir , no tan sols s'ha
de beneficiar a Palma. Si
els que comanden volen
fer l ' au topis ta , la respon-
sabilitat serà d 'ells .

- El GOB se solida-
ritzà amb els pobles afec-
tats per l'autopista. Va
dir que s 'han copiat els
models dels grans espais,
quan Mallorca és un espai
molt reduït. Fou de l'opi-
nió que és necessari la
descentralització de Ciutat
i potenciar la línea de
tren Palma-lnca, posant
en circulació trens més mo-
derns i uns serveis mi-
llors.

Fins aquí les opi-
nions dels distints partits

polítics, sindicats, etc...

No compre_nem el
per què d 'una " autopista
quan hi ha solucions
menys costoses per solucio-
nar el tràfic. I ens pre-
guntara quins interessos hi
ha darrera l 'autopista?.

Sabem que el grup
d 'afecta ts per l 'autopista
pensen nomenar uns asses-
sors jurídics, així com
presentar al·legacions al
dit projecte que, molt pos-
siblement, serà a exposi-
ció pública dintre de molt
poc temps.

A.A .C .

Nou traçat de T autopista

Palma Inca
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ENTREVISTA ALS CAPELLANS

S. Salom LI. Riera

En Llorenç Riera va
néixer a Bunyola ara fa
38 anys. Fou ordenat sa-
cerdot l ' any 1.974. Ha es-
tat a Alcúdia, a Burundi
de missioner, i ara, és
Rector de Crist Rei.

En Sebastià Salom
va néixer a Campos fa 43
anys. Fa 20 anys que és
capellà. Ha estat al Port
d'Andratx, Burundi, Sa Po-
bla, una altra vegada a
Burundi , i ara és Rector
a la Paróquia de Santa
Maria la Major.

Els nostres amics
ens reberen a la Rectoria,
sabent que moltes pregun-
tes podrien ésser un tant
compromeses. Volem, per
tant, agrair la seva since-
ritat en respondre les pre-
guntes. El seu testimoni
evangèlic i la tasca social
que fan dins Inca, demos-
tren el seu vertader espe-
rit cristià.

- L'Església és un
tant estàtica, es a dir,
que pareix que no té en
compte l'evolució del món.
Què hi pensau?.

- Encara, els cris-
tians, no hem assumit la
noció d'església. L'esglé-
sia ho som tots, i per
tant, ha d'estar on es
mou la societat. S'haurà
de fer present en els llocs
on es mouen les forces po-
lítiques, socials i cultu-
rals. Els laics hauran de
potenciar-se. L'església
del futur depèn de l'esglé-
sia del present. L'església
ha perdut avui en dia el
seu paper, però així i
tot, té un poder de convo-
catòria. La paraula de
l 'esglósin ós escoltada,
m a l g r a t necessiti c anv i a r .

- Per què el jovent
d ' Inca viu un poc allu-
nyat de la seva parrò-
quia?.

No només és un
fet a Inca, sinó a tota
Mallorca. El fet religiós
està desvaloritzat i ridicu-
litzat per la societat.
L'ambient no convenç als
joves, i és per això, que
es decanten de l'església.
El noranta per cent de
gent que va a l'església
hï va perquè sempre hi
ha anat: per costum, ruti-
na, obligació... El nostre
jovent no creu amb aques-
ta gent que ha fet del
seu cristianisme un costum
sense sentit, i tot el cir-
cumdant no els és ade-
quat. Malgrat aquest fet ,
tenim dintre de l'església
mallorquina joves que es-
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tan integrats i viuen de
bon de veres el seu com-
promís cristià.

- Què pensau de la
religió que es dóna a les
escoles?.

- El marc de la re-
ligió cristiana és la famí-
lia i la parròquia. L'esco-
la no és l 'àmbit de presèn-
cia del capellà. A l'escola
no s 'ha de cataquitzar,
per això hi ha la parrò-
quia. A les escoles s 'hau-
ria de fer cultura religio-
sa, però no necessàriament
l 'hem de fer nosaltres. Es
la parròquia que ha d'ofe-
rir la cataquesi, però hi
ha molt poca resposta per
part dels pares. Molt so-
vint els pares no són res-
ponsables de l 'educació
cristiana dels seus fi l ls .



Quina opinió us
mereix l 'actuació del Pa-
pa?. Tots sabem que hi
ha un ampli sector que no
creu en la seva manera
d ' ac tua r i molts de cape-
llans s 'hi oposen. Ja no
és l 'home infal · l ible, ans
tot el contrari . Els fets

ho demostren. Tots tenim
dintre de la memòria la
recriminació pública que
va fer a N ' E r n e s t o Carde-
nal quan va anar a Nica-
ragua, en canvi, s 'atre-
veix a beneir davant tot
el món al General Pinochet
i dialogar amb ell en el
palau on va ésser assassi-
nat Allende.

- El Papa és un ho-
me contradictori, però no
només el Papa sinó també
molts de capellans. Per
una par t , dintre de l'es-
glésia és d ' unes convic-
cions molt tradicionals i
conservadores; en canvi
en certes coses és progres-
sista. La postura del Pa-
pa davant en Pinochet és
ambigua i molt mal d 'en-
tendre. Es tolerant, però
dintre de l 'església no
permet res. Es difícil en-
tendre la seva actuació
per la nostra mentalitat
europea. No admet els di-
vorciats, no concedeix se-
cularitzacions, i els cape-
llans que han sortit no
s 'han pogut casar. S'ha
convertit en líder del món
actual, i això és molt deli-
cat.

Nosaltres també
creim que no només és el
Papa contradictori, sinó
l'església en general.
L'església ha restat cadu-
cada per les formes d ' un
passat. L'església ha vis-
cut amb una bena davant
d'ells ulls i ha fet orelles
sordes als crits dels mar-
ginats. Nosaltres ens dema-
nam, ¿no haurà ajudat
l'església a arraconar i
oblidar el missatge de Je-
sús de Nazaret?. No s 'hau-
rà desentès de la proble-
màtica del món actual, de-
cantant-se del soroll dels
justs que reclamen la jus-
tícia?. No pot servir a
dos senyors; i encara,
avui, l 'osglcsia es confor-
mista, passiva, poc atrac-

t iva , a p o l í t i c a , no compro-
mesa .

¿Què pensau del
document, dol Pupa sobre
la fecundació in vitro en
els matrimonis que no po-
den tenir fills per medis
naturals?.

Hem de formar
consciències a partir de
principis. El cristià ha de
fiar-se de la seva concien-
cia, f rui t del seu amor.
Per tant , el qui ha de
dir la darrera paraula no
és l 'església, sinó la pare-
lla cristiana.

- ¿Creis que el ca-
pellà ha de pendre part i t
polític a l 'hora de les
eleccions?.

- La postura del ca-
pellà és força delicada.
Creim que nosaltres no
hem de manifes tar pública-
ment les nostres tendèn-
cies, podríem ferir suscep-
tibilitats i aquesta no és
la nostra missió, encara
que particularment tinguem
les nostres preferències.

- Quina és la labor
dels capellans d ' Inca? .

Es molt difícil
fer una feina conjunta en-
tre tots els capellans d ' In-
ca; no només entre els ca-
pellans sinó entre les co-
munitats religioses. Aques-
tes comunitats religioses
estan dedicades completa-
ment a l 'ensenyament i les
resta poc temps per altres
coses. També hi ha dife-
rències de mental i ta t , i és
per això força abrupte rea-
litzar una tasca en comú.
Entre els capellans d ' Inca
hi ha moltes imatges, però
creim que cada una d'e-

lles s 'ha de respectar.

En Sebastià Salom i
en Llorenç Riera han vis-
cut d 'aprop les necessitats
del tercer món. Han estat
a les missions i han cone-
gut la misèria i la injustí-
cia.

- On us trobau mi-
llor, a les Missions o a
Mallorca?.



A primera vista
és més fàcil les missions.
El capellà és el líder i la
feina que fa és gratifi-
cant, cosa que no passa
aquí. El que passa és la
dificultat en identificar-se
amb ells. Sovint un s 'hi
troba com un estranger.
Però en definit iva, la res-
posta l 'han de donar ells
mateixos. Ells han de ser
responsables de la seva
fe. Nosaltres tenim obliga-
ció de transmetre l'esperit
evangelitzador, però, des-
prés, seran ells els qui
caminaran vers el verta-
der camí evangèlic. Allà,
a les missions, la gent vi-
bra en tot allò que li en-
senyes, col·labora amb es-
perit comunitari: construc-
ció d'escoles, cooperati-
ves, canalitzacions d'ai-
flun, oto. . . A q u í , oi cris-
tià, és més passiu, indife-
rent i poc col·laborador.

Què us diuen
aquestes frases: "Al l iberar
el dèb i l del niéb f o r t , el
pobre del seu explotador"
(Salm. 35, 10)."Fer justí-
cia cada matí i salvar l'o-
primit de la mà de l'opres-
sor" (Jeremies, 21, 11).
"Enderrocar del trono als
poderosos i enaltir als hu-
mils" (Lluc 1, 52)?.

- Són frases revolu-
cionàries. Els cristians
les hauríem de recordar
més sovint, perquè a la
pràctica les tenim margina-
des i pensam en altres co-
ses: culte, etc.

- ¿Es per tant ad-
mesa la violència?.

La violència no-
més pot ésser just if icada,
encara que sigui amb les
armes, quan la revolució

és una defensa contra una
agressió. S'ha de respec-
tar la conciencia de cadas-
cú.

- "No acumular ri-
queses per a un mateix"
(Lluc 12, 21).

- Es una qüestió de
justícia social. Hi ha un
món saturat i UQ altre
món necessitat. Hauríem de
pendre conciencia d'aquest
desequilibri.

Volem acabar aquesta en-
trevista dient que l 'esglé-
sia no pot dormir-se i res-
tar esmorteida, enfangada
i estàtica. L'església ha
d'ésser capdavantera de
l'esperança, lluitadora de
la pau, denunciadora de
la injustícia, amiga de
l ' op r imi t—; de no ser ai-
xí, haurà de desaparèixer.

Antoni Armengol.
Bernat Forteza.
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EN JAUME SERRA

les arrels d'un poble

El sol lluïa sobre
la fila d'automòbils que
flanquejaven la banda dre-
ta del carrer Major, fins
a perdre's de vista. Dem-
peus enmig del portal, em
vaig fixar en un cotxe
vell, mig escarromiat, que
girava cap al carrer dels
Hostals, fent grinyolar les
rodes sobre l 'asfalt irregu-
lar, i s'endinsava carrer
amunt amb el petejar estri-
dent del tub d'escapada
foradada.

Trafegava poca
gent en aquella hora. De-
vien ésser prop de les deu
del matí quan va comparèi-
xer en Jaume Serra, deci-
dit i lleuger. Duia un
abric marró i una gorra
amb visera del mateix co-
lor, de vellut.

Al llarg de l'entre-
vista vaig poder compro- '
var que en Jaume Serra,
a més de moltes altres co-
ses, és un conversador ex-
cel·lent, obert i sovint rio-
ler. Va néixer a Inca, el
1.915. Son pare era guàr-
dia municipal. I el que
més l 'ha afectat en la vi-
da fou la mort del seu
germà al front voluntari
de la Guerra Civil.

Mentre em dibuixa-
_va els trets més impor-
tants de la seva vida, els
ulls li brillaven intensa-
ment i adesiara acariciava
lleument la gorra de ve-
llut que romania a les se-
ves mans. Tot d 'una em
va dir que creia que se-
ria millor que ens digués-
sim de tu, car, a f i rmà,
hom agafa més confiança.

En Jaume és un bon
exemple de l 'home que de-
dica la seva vida a escor- i

•

•t

«wt

collar les arrels populars

del seu poble, el seu fol-
clor, el seu teatre i les
gloses. S'inicià pels ca-
mins del ball mallorquí de
la mà experimentada de
l 'amo en Toni Amorós, el
qual l 'havia anat a bus-
car, donades les qualitats
poc comunes d'aquell al.-
lot per al ball de la nos-
tra terra. Més envant en
el temps, fundà juntament
amb en Mateu, L 'Ar t Vell.
Aquella societat volia és-
ser una entitat cultural,
que havia començat per
bon camí, però l'esclat de
la guerra, el 1.936, tren-
cà sobtadament les seves
il·lusions. L 'Ar t Vell es
va disoldre i gairebé tots
els seus membres s'afilia-
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ren i fundaren a Inca la
Falange Española.

- No és cert, tanma-
teix, -afirmà en Jaume-
que l 'Ar t Vell fos la lla-
vor de la Falange inque-
ra, encara que aquesta es
va nodrir dels seus mem-
bres, generalment joves.

Em va dir, com si
en volgués fugir, que s'es-
tima més el present que
no el passat.

No tots els re-
cords són agradables -va
amollar tot convençut-.

Tantost recordà la
seva incorporació al Pri-
mer Batalló d'Inca que
combatí a la península al
llarg de la Guerra Civil.



- El Primer Batalló
sortí d'Inca un 27 d'a-
bril, ho record molt bé,
-em va dir-me, i totd'una
el seu rostre s'entristí,
una serietat que, malgrat
que hom pensi d 'una mane-
ra o de l 'altra, fos o no
d'un o altre bàndol, me-
reix el màxim respecte-.
El meu germà i jo partí-
rem del carrer Martí Met-
ge, on vivíem aleshores,
per a incorporar-nos.
D'aquell instant m'envaeix
sobretot el dolor de ma ma-
re. Ens vàrem embarcar
amb el J. Cister, un vai-
xell de càrrega, cap a la

península, després, al
llarg del Guadalquivir, ar-
ribàrem a Sevilla. Pens
ara que és molt difícil ex-
plicar el que sentíem. Des
de la distància de tants
d'anys em veig talment un
infant (car érem infants
que ens duien a la mort)
traumatitzat, al·lots que
de sobte se'ls trenca el
camí de la vida. Llavors
jo tenia unes ànsies enor-
mes de viure, de fer tea-
tre... de tantes coses...

De moment no vaig
preguntar-li res. Vaig dei-
xar que s'espíalas en els
seus records més estimats.
Després em vaig llevar les
ulleres, me'l vaig mirar
de prim compte i el vaig
escometre.

Però deixem per
un instant aquella època
tràgica de la nostra histò-
ria. Com era la Inca d'a-
bans de la guerra?.

- Totalment distinta
-em va respondre, sense
vacil·lar-. Però no sabria
dir-te si m'agrada més
que la d 'ara, possiblement
no. Ja t'he dit que sempre
m'he sentit home de viure
el present. Cal dir, així-
mateix, que llavors se'n
feia molt més cas de les
coses. Record com un fet
autènticament extraordina-
ri -í possiblement ho fou-
la primera pel·lícula cine-
matogràfica que es va pro-
jectar al Teatre Principal.
També les Rues, molt més
vives i alegres que les
d'avui.

- Però la teva pro-
fessió és la d'impressor,
ver? -li vaig preguntar-.

Sí, -afirmà en
Jaume, mentre se li van
il·luminar les ninetes dels
ulls-. De primer vaig tre-
ballar durant tres anys a
Can Duran. Allí vaig
aprendre a llegir i escriu-
re la nostra llengua, a
estimar-la, encara que tot
allò ja ho duia a la
sang, perquè mon pare
era glosador i jo també
ho sóc. Després vaig estar
a Can Vich, al carrer Bis-
be Llompart, fins que la
impremta se n 'anà d ' Inca.
I a la fi a Can Maura.

En Jaume alenà a
fons, i em mirà amb aten-
ció. Per la porta entra-
oberta de la segona farmà-
cia entrà de cop una lleu
brisa que féu cruixir les
cortines de la finestra del
darrera i dugué dins aque-
lla penombra vellutada les
olors del migdia. Em sem-
blà que en Jaume sentia
el desig de parlar-me de
la seva infantesa, així
que tot d'una li vaig pre-
guntar:

- Encara que m 'has
repetit un parell de vega-
des que ets un home de
present, quelcom trascen-
dental per al teu avenir
degueren representar els
teus primers passos per la
vida, el contacte tendre
amb el teu poble...

- 1 tant! -s'excla-
; mà-. Tanmateix, no tots
i els records són bons. Con-
1 cretament, als 13 anys
vaig haver de començar a
fer feina i deixar els estu-
dis. M'agradava molt estu-
diar i, a més a més, m'a-
naven bé els estudis. Però
la meva era una família
modesta i no podia perme-
tre's el que aleshores era
considerat un privilegi.
Aquell fou el disgust més
gros de la meva adolescèn-
cia. Fins i tot no podia
revenir de plors en veure
els meus amics, al·lots de
la meva edat, que se n'a-
naven a escola i jo, cre-
uant-me amb ells pel car-
rer, adreçant-me cap a la
feina. Fixa't que treballa-
va nou hores diàries, in-
cloent-hi el dissabte, i
guanyava tres pessetes al
mes. A casa meva necessi-
taven els meus guanys,
malgrat ésser escassos.
S'aturà en sec, féu un
gest com si s'esforças per
recordar i va continuar-.
Vaig anar a escola amb el
Pare Pons, a Sant Fran-
cesc. Llavors, quan devia
vorejar els deu anys, ja
em vingueren a cercar per
a cantar a l'Harpa d'In-
ca. Avui sóc I1orfeonista
més antic.

La conversa s'esde-
venia a poc a poc una
mena de monòleg, així que
el vaig tallar i li vaig
recordar que tot allò que
em contava fou trencat per
l'esclat de la Guerra Ci-
vil, el juliol de 1.936. En



Jaume assentí amb el cap
i tantost em tornà a dir
que fou un malson la guer-
ra i la mort del seu ger-
mà al front. Espigolant
per sobre del temps, em
va dir que, un cop finida
la guerra, fou destinat a

• Toledo, car allí cercaven
impressors. Degut a aque-

... lla circumstància no va po-
der desembarcar a Mallor-
ca amb la seva Divisió i
no va poder rebre perso-
nalment l'homenatge que
l'illa els tributa.

- No me'n penet -
em va dir- perquè m 'ho
vaig passar bé a Toledo,
visitant els Innombrables
monuments i qualque esca-
padeta a Madrid.

Jaume, decantant la
mà del front, restà un xic
pensatívol. El migdia ha-
via arribat mentre ell par-
lava, i havia envaït l'es-
tança malenconiosament.

Després de la guer-
ra, un cop a Mallorca, va
ingressar al grup "Aires
de Muntanya" de Selva.
Amb l'històric "Aires de
Muntanya" va recórrer mit-
ja Europa i arreu de l'Es-
tat. Hi va pertànyer gaire-
bé tota la vida, fins que

fundà, a Inca, la Revetla
d ' Inca . Pel seu grup ha
passat moltissima gent co-
neguda a Inca i avui en-
cara aprenen a ballar els
néts dels primers alumnes
d'en Jaume, la qual cosa
l'ompl de satisfacció. Em
va dir que l'element feme-
ní està més predisposat a
l'art i evidenment al
ball, i els peninsulars
més que els mallorquins.

- Però del passat
no tot són records dolents,
trists, -amollà de sobte-.
Amb "Aires de Muntanya"
vaig recórrer França, An-
glaterra, Alemanya i fins
i tot l'Alger. Record espe-
cialment que vaig donar
un curs al País de Gales,
també vaig quedar molt sa-
tisfet de la meva estada
al Royal College.

Encara que en Jau-
me Serra sigui més cone-
gut per la seva activitat
en el camp del folclor,
cal destacar la seva llar-
ga experiència en el tea-
tre i també en la "zarzue-
la". Amb el grup artístic
"La Salle" féu més de 70
representacions. Actuà a
la "zarzuela" "El Manojo
de Rosas" juntament amb
en Francesc Bosch i Marga-
rita Garrigós. Féu teatre
regional amb Magda Grau.
També a "Sucedió en Ma-
llorca", de la qual n'eren
els autors en Santandreu i
n'Estelrich.

Vam parlar un poc
de tot i, com a bons medi-
terranis, arribàrem a l'as-
sumpte del menjar. En Jau-
me va reconèixer que li
agrada molt el dolç, que
és llépol.

- Què et sembla la
joventut d 'avui , Jaume?.

Afirmà, gairebé es-
candalitzat, que la joven-
tut d 'avui és incontrola-
ble, que ha perdut el res-
pecte per les coses i les
persones.

Es un problema
de veritat, això -seguí
dient-me- i no veig la so-

lució per cap banda. A mi
concretament m'han entrat
a Ika caseta del camp
unes quantes vegades i
fins i tot em Varen robar
tota la collita d'ametlles.
Hem arribat a un punt...

Malgrat tot en Jau-
me s'inclinà per l'època
actual. Entre d'altres em
va recordar els prejudicis
d'abans, la manca de lli-
bertat.

- Però ben entesa,
la llibertat -recalcà-. Es
a dir, llibertat per a
tots, tot i que la llibertat
és el respecte profund a
la llibertat dels altres.

La lluïssor diaman-
tina del migdia em feria
els ulls i m'amarava de
records amb els mots d'en
Jaume Serra.

- Què et sembla fí-
sicament la Inca actual?.

No ho dubtà ni un
segon. Afirmà que la feso-
mia d'Inca és deplorable.
"Abans, digué, el perfil
de la nostra ciutat era
més poètic".

- Jo tinc -s'expli-
cà- una finqueta al curu-
cull de la costa de Son
Fuster. Abans veia el cam-
panar de l'església de
Santa Maria la Major, ara
només veig aquests cai-
xons que fan plorerà.

També crec que el que es
va fer amb la Plaça de
Mallorca fou tan escanda-
lós com el creixement cap
amunt dels edificis.

MODEL DE SOL.L1CITUD DE TRADUCCIÓ DEL NOM

El qui subicriu
veld« .'
donridlM al caner/plaça <k num. ......
amb D.N.I, núm manifetìa la »èva volunta« • fi que « Ira-
diMsquI «i MU nom propi, que actualment corata com
pel nu ***
quBfenwcut a ti db dt

d« 19 al carrer/plaça d« . num..

. d« 19.

Signatura.
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l per no canviar,
com tot$ els entrevistats
anteriors, en Jaume es con-
siderà cristià, profunda-
ment catòlic.

- Tems la mort, Jau-
me? -li vaig preguntar al
vol-.

No. Sempre m'he
fet a la idea que la mort
és alguna cosa semblant a
dormir-se. El que sí em
fa por és patir o la míni-
ma possibilitat de què
m'enterrin viu. Això em fa
pànic -respirà a fons-, na
Magdalena Adrover m 'ha
promès que si jo em mor
primer, ella comprovarà el
meu estat abans que m'en-
terrin.

Ambdós vàrem riu-
re. I, a una altra pregun-
ta meva, va respondre que
creia que hi ha d'haver
qualque cosa en el més en-
llà. Em va dir que tenia
molta de fe i que en el
mateix temps l 'havia expe-
rimentada en diverses oca-
sions.

- A Inca conviuen
dues societats distintes
amb distinta cultura i
llengua, -em mirà espe-
rant la pregunta-. Quina
solució hi veus?.

Es evident que
els peninsulars s 'han d'in-
tegrar i han de tenir la
llengua de Mallorca com a
pròpia. De fet últimament
són molts els peninsulars
que parlen tan bé com no-
saltres el mallorquí. El
que de cap de les maneres
puc suportar són aquests
pares mallorquins que par-
len castellà als seus fills.
Tanmateix, pens que hem
de purificar el nostre llen-
guatge. Així jo aconsella-
ria que ens fixàssim en
els doblages en català a
la TV3, sens dubte de qua-
litat molt superior a TVE.

Dret al llindar de
la porta esguardava la fa-
miliar figura d'en Jaume
en perdre's carrer Major
enllà. Eren prop de la
una i el cel s'havia ennu-
volat sense avisar. Plou-

ria altre cop, i la terra
ja no en vol més!.

Jaume Armengol i Coll.

FOTO: Payeras

I N C A
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Xis joves ífb.C/B. informen
El passat dia 4 de

març al Saló d'Actes de
l 'A jun tamen t d ' Inca es va
constituir el Consell Local
de la Joventut d ' Inca que-
dant suprimida la Comissió
Gestora que s 'havia format
per enranjar l 'esmentat
Consell. També en el ma-
teix acte es creà el Secre-
tariat que l 'ha de regir.

L'Assamblea General
del C.L.J . I , quedà forma-
da pels grups assistents
en aquest acte que foren:

Maria Francesca
Alorda Villarrubias (Grup
d'esplai S'Estornell).

Antoni Llabrés Mar-
torell (Joves d ' U . M . ) .

Miquel Àngel Paye-
ras Alzina (Bloc Naciona-
lista d 'Estudiants) .

Jaume Riera Massa-
net (Grup Excursionista
d ' I n c a ) .

Tomeu Mateu Comila
(Adena Inca) .

M* Franciscà Barce-
ló Truyol (Centre Democrà-
tic Social).

Joana Redondo Cár-
denas (Comissions Obreres).

José A. Rodriguez
Varo (Joves Comunistes).

Mateu Mateu Villa-
longa (Joves PSM-EN).

Pere Josep Quetglas
Maroto (Joves d 'OCB).

El Secretariat s'ele-
gí després de que només
es presentas una única
candidatura formada per:

President: Maria Fca. Alor-
da Villarrubias.

Secretari: Pere Josep Quet-
glas Maroto.
Tresorer: Joana Redondo
Cárdenas.

El Consell Local de
la Joventut d 'Inca després
de la seva formació té com
a objectius primordials coo-
perar i potenciar les acti-
vitats dins els distints
grups jovenils d ' Inca , per
tal motiu com a primer ac-
te, organitzarà la celebra-
ció de la festa del llibre,
però encaminada al jovent
inquer.

Els actes i progra-
ma de la festa del llibre
que han preparat, al qual
han col·laborat distintes
llibreries d ' Inca, serà el
següent:

Dia 23 d'abril:
Termini d 'admissió

de les obres del 1 Certa-
men Jovenil de Poesia i
relat Curt de la Ciutat
d ' Inca .

Dia 27 d 'abri l :
A les 21'30 h. Re-

presentació de l'obra de
teatre "Bodas de sangre"
de García Lorca pel grup
"Nova Terra" de Sóller, al
local del Col.legi La Salle
d'Inca.

Dia 28 d'abril:
A les 15'30 h. a

l 'Institut Berenguer d'Ano-
ia, celebració del Concurs
de redacció per a Escolars
(fins a COU).

A les 18 h. al Ca-
sal de Cultura de l 'Ajunta-
ment, Exposició de "Litera-

'I tel iO îLJa

Penya

Barcelonista

Bar Miquel Inca
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tura i obres catalanes".
A les 21 h. també

al Casal de Cultura, Tau-
la Rodona amb el tema
"La problemàtica del lli-
bre al món jove".

Dia 29 d'abril:
A les 10 h. Mostra

de llibres per part de les
llibreries a la Plaça Espa-
nya (Hi participaran les
floristeries venent roses).

A les 18 h a la
Plaça Espanya, "Festa in-
fantil" i entrega dels pre-
mis del Concurs de Redac-
ció.

A les 21 h. a la
Plaça Espanya "Festa Jove-
nil" amb el Grup musical
"Societat Anònima", entre-
ga de premis del Certamen
jovenil de Poesia i Relat
Curt , parlaments i lectu-
res.

Com vàrem dir al
darrer numero de la revis-
ta, dins l'OCB s'ha creat
una secció juvenil, la
qual ja ha començat a fun-
cionar organitzant dife-
rents activitats, com han
estat una Taula Rodona so-
bre la "Problemàtica estu-
diantil a hores d'ara i
visions del futur", el pas-
sat dia 12 de març al Ca-
sal de Cultura. La taula
rodona va ésser prou inte-
ressant, però a la mateixa
varen faltar els vertaders
protagonistes que eren els
estudiants. Una altra acti-
vitat que han organitzat i
que encara continua és un
cicle de cinema en català
el qual es projecta cada
divendres a les 20'30 h.
al saló parroquial de l'es-
glésia de Sant Domingo.

Dr. Miquel J. Crespi

METGE ESTOMATÒLEG

ORTODÒNCIA

Tractament de les malposicions
dentarles

Cl Vidal, S T-502923 INCA
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Crítica
C ardisi

LES P R I M E V E R E S 1 LES TAR-
DORS, de Baltasar Porcel.
Edicions Proa. Col·lecció A
tot vent. Premi "Sant Jor-
di" 1.986.

Després de 25 anys
llargs de tasca literària,
a ningú no sorprèn el que
Baltasar Porcel guanyi el
premi de novel.la Sant Jor-
di o qualsevol altre. Bal-
tasar Porcel ens ha demos-
trat força vegades la seva
habilitat i el seu talent
per contar històries. Per-
què Baltasar Porcel és,
per damunt altra cosa, un
magnífic contador d'histò-
ries, un novel.lador extra-
ordinari i un excel·lent
prosista.

Ho torna a demos-
trar en "Les primaveres i
les tardors". Aquest llibre
no és més -ni menys- que
una història d'històries,
unes millors que les altres
i d'altres millors que mi-
llors, però això sí, estan
molt ben contades. Els per-
sonatges, nombrosos i de
vegades acumulatius fins
a destorbar l'atenció del
lector- expliquen les seves
mentides i veritats, i tot-
hom escolta per ésser es-
coltat. Al principi hom té
la impressió d 'embafaga-
ment degut a una certa
reiteració de records i de
personatges que quasi bé
no se sap d'on surten. Pe-
rò una vegada agafat el
fil i superat aquest pri-
mer obstacle, tot circula
sobre rodes ben engreixa-
des. Exceptuant els comen-
çaments -tal volta faria
falta una altra lectura im-
mediata- "Les primaveres i
les tardors" es pot conside-
rar pròpia d 'una madure-
sa intel·lectual considera-
ble. La novel.la és una
apologia dels instints,
una demostració de gran

mestria. Hi ha ben dibui-
xat aquest aire misteriós,
aquest clima d'encanta-
ment, aquesta encertada
atmosfera mediterrània...
Endemés, a mesura que la
història d'històries va
avançant, va aconseguint
allò que tenen els millors
polítics i les millors obres
de ficció, d 'art : credibili-
tat. A propòsit de polítics
n'hi ha hagut un d'il.lus-
tre fa poc que ha expres-
sat públicament la seva
opinió i ha dit que Balta-
sar Porcel és el millor es-
criptor en llengua catala-
na des de Josep Pla.
Aquestes paraules poden
donar lloc a múltiples in-
terpretacions, però pens
per una vegada que el po-
lític ha estat oportú. Bal-
tasar Porcel és un dels
millors prosistes de l 'àrea
mediterrània. Ja ho havia
demostrat, però ara amb
aquest llibre ho acaba de
confirmar.

"Les primaveres i
les tardors" és una novel.-
la d'amors i desamors, de
misèries i heroïcitats, de
dubtes i d'afirmacions. Es
una novel, la múltiple -ja
ho he dit- en la qual ca-
da història podia confor-
mar una novel·la autòno-
ma. A mi m 'han agradat
sobretot les històries d 'en
Cristòfol Mardà Taltavull i
d 'en Joan Pere Tudurí.
(La de Marianna Mas és
més subalterna). "Les pri-
maveres i les tardors" es
fa curta a mesura que s'a-
caba, la qual cosa indica
que és una d'aquestes no-
vel·les que es poden lle-
gir una vegada i una al-
tra sense mai no cansar-
se 'n. Al final hom voldria
que la història -les histò-
ries- seguissin i seguis-
sin. A l'hora però de valo-
rar aspectes novel·lístics

podríem enredar-nos en
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mil i un detalls i matisos
distints sense t reure 'n res
en net, encara que com
exemple cal dir tjue les
descripcions físiques supe-
ren les sicològiques. Tam-
bé es troba millor l 'autor
entre els personatges ma-
durs, majors, que no pas
entre els més joves o ado-
lescents.

Sigui com sigui ens
trobam davant una gran
novel.la,davant un excel.-

lent narrador. 1 quasi
bé m'atreviria a dir que
el narrador supera la no-
vel·la, el llibre. Sí, per-
què pareix que Porcel pot
donar més encara d'ell ma-
teix i molt m 'es t ranyar ia
que no ens en tingués al-
guna de grossa prepara-
da. Ell ho pot aconseguir
ja que gaudeix de tot el
que és necessari per fer-
ho arribar a port. Balta-
sar Porcel ens demostra
que la seva evolució no
és cap ironia, puix ben
igual que tota persona in-
tel·ligent canvia d'opinió
a mesura que compleix
anys. Porcel és un autor
d'esperit lliure i tot això
es queda reflectit en "Les
primaveres i les tardors",
fins i tot el subtil erotis-
me que recorre la novel.la
-i és un altre exemple-
està tan ben pe r f i l a t que
fa contrapunt a possibles
històries -parts de la his-
tòria- pot ser un xic pe-
destres i tòpiques.

Quedam a l'espera
de noves i saboroses nits
de Nadal. Amb la segure-
tat de què serem convidats
a la taula.

Joan Guasp.
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ESCRIURE BE.

Us incorrecte de "lo".

La llengua catalana
només té dues formes d'ar-
ticle determinat "el" (mas-
culí) i "la" ( f emen í ) amb
els seus respectius plurals
"els" (mascul í ) i "les" (fe-
mení) . La llengua castella-
na fa servir un altre arti-
cle determinat "lo" anome-
nat article neutre. Per in-
fluència del castellà, com
un castellanisme més, em-
pram l 'article neutre "lo"
en el català escrit i oral.

L'article neutre,
gramaticalment , és el que
precedeix un adjectiu que
no es refereix a cap subs-
tantiu expressat o sobreen-
tès o bé precedeix a tota
una oració començada pel
relatiu "que". Exemples:
"Lo bueno, si breve, dos
veces bueno", "lo que di-
ces no es verdad". Com
deim aquest article neutre
no existeix en català.

La llengua catalana
antiga emprava l'article
"lo"; tots coneixem la lle-
tra originària de la Sibil.-
la: "Lo jorn del judici.. ."
Però aquesta forma queda-
va reduïda a d ' ) davant
un mot començat en vocal
i també després de les pre-
posicions a, de, per, amb
les quals, tal com feim ac-
tualment, es contreia. Tam-
bé alguns autors i la llen-
gua parlada el feren ser-
vir en èpoques recents i
el fan servir encara avui
(per exemple a Pollença).
Hi ha llengües tan riques
i cultes com el francès i
l'italià que tampoc no te-
nen nquest article neutre
i no el troben a f a l t a r .

Està clar que la normati-
va ac tua l de la l lengua

catalana rebutja el seu
ús, oral i escrit.

L'equivalència cata-
lana del "lo" neutre caste-
llà es troba en les formes
generals i senzilles de
"el, el que és, el que ha
de, allò que té", a vega-
des serà convenient em-
prar un mot abstracte,
una expressió genèrica o
fer un gir adequat i pecu-
liar. Exemples, (lo cierto
es que . . . ) , "la cosa cer-
ta, el fet cert, el cert,
és que.. ." (Lo verdadero
y falso), "la veritat i la
falsedat". (Lo que dices),
"allò que, el que dius..."

La forma "lo" i plu-
ral "los" existeix en cata-
là modern com a pronom
feble masculí, alternant
amb "el" (i les reduccions
l ' , ' l ) . Així "cridar-lo,
el crida, l 'ha cridat, cri-
da'l". També es troben els
pronoms neutres "això,
allò, ho".

Vegem i intentem
corregir alguns modismes:

(Només va a lo
seu), només va la seva.
(A lo menos),com a mín im,
si més no, pes cap baix.

(A lo més, tot lo més ) ,
com a molt, a tot estirar,
pes cap alt. (Per lo
vist), segons pareix, se-
gons es veu, segons sem-
bla. (Per lo t an t ) ,per

tant. (Lo més mín im) , -
gens ni mica, ni poc ni

gaire. (Per lo comú), co-
munament . (Les frases
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dins el parèntesi són in-
correctes). Així n ' h i ha
molt més.

PARLEM COM CAL.

Illa, illeta.

Illa: "Extensió de
terra voltada totalment
d'aigua". Té els seus deri-
vats: illenc (pertanyent a
una illa), illot (illa molt

peti ta) , illeta (illa peti-
t a ) , aïllar (separar una
cosa de totes les altres),
aïllament (acció i efecte
d 'aï l lar) .

Illeta: A més de
com a diminutiu d'illa, em-
pram aquesta paraula per
expressar "un conjunt d'e-
dificis separat dels altres
per carrers". Així hem de
dir "visc a la primera
illeta, entrant al poble".
No podem dir "manzana"
ja que aquesta és una pa-
raula castellana.

VOCABULARI.

Paraules referides
a parts del cos humà:

Párpados
Légañas
Pestañas
Sienes =
Entrecejo
Trenza =
Nalgas =
Garcetas
Frenillo

Papada =
Perilla =
Ombligo =

= pipelles.
= lleganyes.
= pestanyes,
polsos.
= entrecelles,
trunyella.
anques.

= polseres.
= tel de la llen-

gua.
galamó.
barbó,
llombrígol.



CURIOSITATS.

L'I l la de Mallorca
està a 83 kms. d 'Eivissa,
34 de Menorca i a 16?
Kms. de Tortosa. Està se-
parada de la península
pel Mar Balear que té una
profunditat màxima de
2.500 metres.

La superfície de Ma-
llorca és de 3.400 kms2.
La distància més llarga
entre dos pobles és de 98
kms. , entre Andratx i Cap-
depera. Des de Formentor
a Cap Salines hi ha 74
kms.

Fases lunars del mes d ' a-
bril i de m a i g :

Abril:
Quart Creixent, dia

6 a les 8 h. i 23 m. Cel
nuvolat.

Lluna Plena (Ve-
lla), dia 14 a les 3 h. i
6 m. Pluges.

Quart Minvant , dia
20 a les 22 h. i 50 m.
Cel aclarit.

Lluna Nova, dia 28
a les 2 h. i 9 m. Tormen-
tes però poques pluges.

Quart Creixent, dia
6 a les 3 h. i 1 m. Bon
temps i vents en calma.

Lluna Plena (Ve-
l la), dia 13 a les 13 h. i
25 m. Inestable i plujós.

Quart minvant , dia
20 a les 4 h. i 37 m. Bon
temps.

Lluna Nova, dia 27
a les 15 h. i 48 m. Acla-
rit, però a f inals de la
fase, cel tormentos.

Hores de sol:

Dia 15 d ' a b r i l : 13
h. i 15 m.

Dia 1 do m a i g : 13
h i 54 m.

Dia 31 de maig: 14
h i 50 m.

Les llunacions i el camp.

En el Creixent d'a-
bril es pot sembrar tota
classe d'hortalissa: me-
lons, carabasses, cobrom-
bos, porros, lletugues, ta-
pares. Es poden plantar
muxles de moreres i magra-
nes. Es poden empeltar
presseguers. Si no plou ni
gela es poden sembrar to-
ta classe d'arbres.

En el Creixent de
maig és bon temps per ras-
car el safra, brescar les
caseres. Es poden empare-
llar els bocs i el mardans
amb les seves colles. Tam-
bé es pot plantar tota
classe d'hortalisses. Es el
temps d'empeltar ametlers
i tarongers.

En el Quart Min-
vant d 'abr i l " s 'ha de co-
mençar a regar el blat en
terres calentes i seques.
També el Minvant de maig
és un bon temps per coure
maons i teules de fang.
Convé llaurar els camps
que s ' han de sembrar a
la tardor. En els llocs
freds es poden sanar els
vadells.

Altres coses.

Dia 19 d ' abr i l és
la Festa de Pasqua i dia
20 la mi t jana festa.

Són moltes les Rome-
ries que tenen lloc a les
Festes de Pasqua: Santa
Magdalena a Inca (Diumen-
ge després de Pasqua, 26
d 'abri l ) . El Coco a Llose-
ta (dimecres dia 22 d'a-
bril). Santa Llúcia a Man-
cor de la Vall , Sant Mi-
quel a Campanet i Cres-
taix a Sa Pobla (totes di-
marts, dia 21 d'abril).
Puig de Pollença, Bonany
de Petra, Gràcia de Lluc-
major, Ermita de Llubí,
Castellitx d 'Algaida , i mol-
tes més en els indrets de
la nostra geografia.

Jaume Gual Mora.

C/Jaume Armengol

IK74 Inca
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Benjamins
del Sal lista

Des d'aquestes pàgi-
nes esportives, cal fer un
merescut i meritori home-
natge als jugadors de l'e-
quip benjamí del Ballista
del Constància. Dintre del
seu grup de competició,
que organitza el Consell
Insular de Mallorca, han
resultat campions sense ha-
ver perdut cap partit,
amb 147 gols a favor i
només 4 en contra.

Els jugadors de la

plantilla de l'equip benja-
mí del Ballista del Cons-
tància són els següents:
Perelló, Moya, Coreóles,
Quique, Alorda, Fuentes,
Emilio, Llompart, Albero-
la, Antuán, Blanco, More-
no, Virgilio, Figuerola i
March. El seu entrenador
és en Josep Moreno que
amb molt d'esforç i dedica-
ció ha pogut donar la mes-
tria necessària per aconse-
guir aquestes gestes dels
joves jugadors del futbol
inquer.

Així doncs, cal es-
perar la continuació de la
bona feina que es fa din-
tre de la "cantera" del
futbol base a la nostra
ciutat. Sens dubte que en
un futur no llunyà, es
veuran els fruits d'aques-
ta tasca, i el primer
equip d ' Inca, el Club Es-
portiu Constància, podrà
disposar dels seus propis
jugadors, cosa que no es
dóna en l'actualitat.

Pere Castelló Bergas.

COMUNICAT DE LA PENYA BARCELONISTA D ' I N C A .

RELACIÓ DE SOCIS AGRAC1ATS AMB EL SORTEIG DELS PARTITS DEL
PLAY-OFF.

PARTIT BARÇA-MALLORCA:
Soci n9 254.- Juan Vidal Solana.
Soci n9 138.- Miquel Miralles Truyols.

P A R T I T BARÇA-XIXON:
Soci n8 362.- Andreu Agust í Calzada.
Soci n9 191.- Andreu Navarro Horrach.

P A R T I T B A R C A - M A D R I D :
Soci n 9 075.- José Troya López. .
Soci n 9 290.- Toni Vidal Pons.

P A R T I T BARÇA-ESPANYOL:
Soci n? 219..- Antonio Mateu Garau.
Soci n? 229.- Miquel Samppl Reus.

P A R T I T BARÇA-SARAGOSSA:
Soci n9 172.- Jaume Morro Busquets.
Soci n 5 251.- Pedró Mprro Llabrés.
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Maura i el 3"torneig
internacional

Ciutat dìnca
Durant els dies fes-

tius de Setmana Santa, 17,
18 i 20 d'abril, es cele-
brarà a la nostra ciutat
la 3* edició del Torneig
Internacional Ciutat d ' In-
ca de futbol infantil i ju-
venil, organitzat pel Ju-
ventut Sallista i que comp-
ta com a principal promo-
tor amb en Mateu Maura i
Beltran, vicepresident de
l'entitat i entrenador de
l'equip infantil. Aquest
torneig té el suport del
Consell Insular de Mallor-
ca i de l 'Ajuntament d ' In-
ca. El pressupost és de
set-centes cinquanta mil
pessetes.

En aquesta edició
hi pendran part dotze
equips, quatre juvenils i
vuit infantils, quatre con-
junts més que l'any pas-
sat.

Ens hem posat en
contacte amb en Mateu
Maura, promotor del tor-
neig, aquestes foren les
seves paraules: "El primer
any vaig disposar de qua-
tre equips, el segon de
vuit, malgrat que econòmi-
cament no va anar molt
bé".

- Per què continuar
amb un torneig que és de-
ficitari en l'aspecte econò-
mic?.

- Vaig prometre que
seguiria endavant, mal-
grat la manca de diners,
però si hi ha algú que es
vulgui fer responsable, es-
tic disposat a deixar-ho
en bones mans.

- Quins equips pre-
nen part en aquest 111
Torneig Internacional?.

- Els equips juve-
nils són: Brandizzo d'Ità-
lia, Pino Maina, també
.d'Itàlia, Beat Ramon Llull
i Juventut Sallista d'Inca.
En la categoria infantil:
Pino Maina d'Itàlia, Bran-
dizzo d'Itàlia, Olimpique
Desayssois de França,
Unió esportiva d'Alcúdia,
C.D. Santa Maria, Beat Ra-
mon Llull i Juventut Sallis-
ta d ' Inca.

- Mateu, com a pro-
motor, compta amb el recol-
zament del seu club?.

cJPl»r¿tf«rf<M
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C/.Palmar. 94 Tal. BOI·IO
UM«. a»0-l.- T.I. «00337

INCA . Malfere.

- Tota la Junta Di-
rectiva del Juventut Sallis-
ta m 'ha ajudat sempre que
ho he necessitat. Vull
agrair la seva col·labora-
ció, com també la del Con-
sell Insular, de l 'Ajunta-
ment d ' Inca , entitats col.-
laboradores i al C.D. Cons-
tància que ens deixa el
seu terreny de joc per po-
der disputar els partits
del Torneig Internacional.

- Com veu la situa-
ció del futbol a Inca?.

- La veig un tant
apagada, però pens que
posant un poc de voluntat
es poden aconseguir grans
resultats.

- I l 'afició a Inca?.

- L'afició està un
poc morta. En lloc d 'ani-
mar al seu equip fent
aplaudiments quan juga,
el que fa es criticar.

Pere Castelló Bergas.

PELUQUERO UNISEX

Calle Martin Medico. 20 Tel. 503013 Inca
Pin irayor comodidad RESERVE HORA
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¿ona cuina
COCA DE PLÀTAN.

Recepta donada per Elena
Cabiró de Pamplona.

Ingredients:

2 plàtans,
3 ous,
1 yogurt de plàtan,
1 sobre de llevat Royal o
Canari.

Emprant per mesura el tas-
só de Yogurt:

1 mesura d 'ol i ,
2 mesures de sucre,
3 mesures de far ina.

El temps en què es
prepara s 'ha d'encalentir
el forn. Mesclau-ho tot,
procurant que no hi hagi
grums. Tallau-hi els plà-
tans redonets, petits.

S'unta el motle de
saïm i es posa dins el
forn a 1509, durant una
hora.

Per comprovar si és
cuita feis-ho amb una agu-
lla prima de fer calça; si
surt neta ja és cuita, si
surt empapada, deixau-li
un poc més de temps.

Imma. Cortès.
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Mots encreuats

8 91011
HORITZONTALS: I. Lle-
nya encesa. Col·lecció
de mapes en un volum.
— 2. Excavació llarga i
estreta per a posar els
fonaments d'un edifi-
ci. Efa. Capital d'Ità-
lia. — 3. Metall pre-
ciós. Llengua indo-
europea, parlada, a
l'antiguitat, a Roma i
als territoris del seu
imperi. Contracció. —
4. Vocal. Seient tou
sense respatler, d'ori-
gen turc. Te. — 5. Ce-
real. Rovell. — 6. As-
sassinat. Déu de
l'amor, a l'antiga Grè-
cia. — 1. Ombrívol.

Riu de l'URSS. — 8. Efa. Adreçar un discurs a una assemblea a fi d'enar-
dir els oients. Cent. — 9. Article. Pertanyent a les natges. Tractament de
respecte. — 10. Comunitat de persones unides per una regla comuna a ob-
servar. Vocal. Papilionàcia de fulles crasses i flors rosades. — 11. Conjunt
d'interessos que un vol defensar. Excrement.

VERTICALS: 1. Líquid alimentos que resulta de fer bullir carn amb aigua. Ce.
Borralló de neu. — 2. Estrany. Al revés, cec. En aquest moment. — 3.
Campió. Ocell de presa nocturn. Porta, va carregat amb alguna cosa.— 4.
Home que busca les ocasions d'obtenir il·lícitament els favors de les dones.
— 5. Vocal. Cadascuna de les parts que s'ha de distribuir entre diferents
persones. Segons la tradició cristiana, lloc on habita Déu i els benaurats.
Vocal. — 6. Gana de menjar. Despullada. — 1. Vocal. En l'antiga literatu-
ra ètica xinesa, camí, conducta o llei moral. Sindicat d'inspiració socialista.
Ema. — 8. Adolescent desemparat que va vagabundejant pels carrers. — 9.
Article arcaic. Tenir aversió envers (algú o alguna cosa). Antiga ciutat-estat
sumèria, corresponent a l'actual Teli al-Muqayyar. — 10. Estima. Vestits
negres que un porta després de la mort d'un parent. Al revés, donen. — 11.
Bot. Essa. Merda, en llenguatge infantil.
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Embolie de lletres
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Amb tot aquest embolic de la tra-
ducció dels evangelis al català ma-
carrònic (dit altrament llengua valen-
siana), serà útil que fileu prim a l'hora
de determinar responsabilitats. Perquè
sapieu qui és qui, us oferim, sibil·lina-
ment amagats, deu càrrecs de la jerar-
quia eclesiàstica. ¡A per ells!
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EXCURSIÓ A SOLLER PEL PLA DE CUBER

Partida de 1 autocar dia 1 de maig a les 9'30 del matí
de la Plaça del Bestiar

Des del Pla de Cuber DUES opcions:
1 baixara Sol 1 er a peu
2 amb l'autocar" a Soller
Preu 700 pts

Apuntar-se Llibreria Beltran fins el 28 d Abril

OBRA CULTURAL RALEAR
Si estibes el pais i deslices una

<3nca tkés culta, ÍOkra Cultural
jalear t'interessa.

Cncara no sou socis de
l'Obra Cultural Balear?

BULLETI D'INSCRIPCIÓ

INCA

Nom
domicili tel. -
Població -
sol·licita esser admès com a soci d'Obra Cultural Balear.

Pagarà una quota anual de pésetes
Quota especial de Joves pésetes
Lloc de cobrament:

Domicili:
Banc: Compte núm.

Observacions:
dia de de 198

(firma)



Col·legi Sto. Tomás de Aquino

Drets i d'esquerra a dreta:

Alejandro Siquier Virgos, natural d ' Inca ,
Menescal a Sineu.

José Riera Siquier, natural d ' lnca, New
York, Ambaixada d 'Espanya a l 'ONU.

Cristóbal Bennàssar, natural de Búger,
Professor E.G.B. Col·legi Ponent (Inca) .

Jaime Morro, natural de Lloseta, Enginyer
Industrial a Madrid.

Sebastià Pons Ferrer, natural d' lnca, In-
terventor del Banc Central ( Inca) i Profes-
sor a l 'Institut F.P. d' lnca.

José Jaume Ferrer, natural d' lnca, empleat
de LA CAIXA a Selva.

Acotats i d'esquerra a dreta:

Gabriel Siquier Virgos, natural d' lnca,
Metge a Sevilla.

Antonio Alberti, natural d ' lnca, Metge Car-
diòleg a Cordova.

Josep Gual Beltran, natural d ' Inca, Joier.

Joan Hernández, natural de Búger, empleat
Casa Bosch a Sa Pobla.

6* Curs 1964-65
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JUST AMB
1

CÖBRAUINGRESAU CONEIXEU EL SALDO
ILEXTMCTE DE COMPTES

SESCAIRE DISCOTECA
I W C A

ABIERTO CADA DIA

BAJOS BAR SA PUNTA C/ RENTADORBS/.

BAR L·LABRES
ESPECIALITAT EN TAPES VARIADES

Placa Santa Maria la Major

INCA




