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Editorial

Aquesta Editorial del mes de setembre vol
ésser si més no un resum, una síntesi dels esdeve-
niments cabdals que s'han donat al llarg de l'es-
tiu que és a punt de finir.

La premsa diària i setmanal, lògicament, ha
informat puntualment, segons el caire de cadascú,
de l'actualitat de les Illes i de la nostra
ciutat pel que fa a la qüestió electoral. Tothom
coneix els resultats tant a nivell de Parlament,
om de Consells i Ajuntaments.

Al Parlament Balear cap partit no obtingué
la majoria absoluta per a poder governar com cal
i, per tant, poder dur a terme el seu programa
electoral. El CDS esdevingué també a les Illes
com arreu de l'Estat, el gran protagonista i
l'àrbitre de la situació. Aquí, a les Illes,
també optà per l'abstenció en lloc de decidir-se
adés per una coalicció de govern de centre-dreta,
adés per a la formació d'una majoria de progrés.
Aquesta particular actitud atorgà la presidència
de la nostra Comunitat a AP-PL en la' personade
l'anterior president. Però en el fons les prefe-
rències dels ciutadans illencs no van canviar
gaire envers altres eleccions, exceptuant l'espec-
tacular entronització del CDS. Així el PSOE i PSM
van mantenir a Mallorca el mateix nombre de dipu-
tats que en l'anterior legislatura, de la mateixa
manera que Izquierda Unida, com llavors, restà
com a partit extraparlamentari. Només cal remar-
car la gran davallada en vots i poder d "UM que
just-just va aconseguir de formar grup parlamenta-
ri. La pèrdua de vots d'UM, naturalment, benefi-
cià CDS i AP per aquest ordre, augmentant de vots
respecte a les eleccions del 1983. A Menorca,
malgrat l'augment d'AP i ésser-ne el partit més
votat, la majoria d'esquerra del PSOE i Entesa de
l'Esquerra de Menorca-PSM podran governar en majo-
ria absoluta al Consell Insular i als grans ajun-
taments de Maó, Ciutadella i Es Castell. A Eivis-
sa, a l'Ajuntament de la capital de l'illa, grà-
cies al CDS, es produí la sorpreaa, passant l'al-
caldia d'AP al PSOE, la resta quedà controlat per
la coalicció conservadora.

A Inca, a les eleccions municipals, UM obtin-
gué de nou la majoria absoluta pels pèls. Va
perdre vots i un regidor respecte -a les eleccions
del 1983. AP-PL va conservar el mateix nombre de
regidors que tenia en el consistori anterior,
però perdé vots els quals, possiblement, anaren
al PDP que, tanmateix, no obtingué representació.
El CDS augmentà considerablement el nombre de
vots i aconseguí un regidor que arravatà a UM,
mentre que Izquierda Unida i PSM van perdre la
representació municipal. Altrament el PSOE, que a
Inca es presentà a l'estil del PSC-PSOB amb un
considerable contingut nacionalista en el seu Pro-
grama, augmentà el nombre de regidors en un 50%,
passant de 4 a 6 i esdevenint l'alternativa al
poder municipal. ' '

INCA REVISTA, dessota una òptica progressis-

ta i nacionalista, es dol dels resultats electo-
rals del PSM i PCE i es lamenta de la manca
d'entesa dels tres partits per a acudir junts a
les eleccions, de manera especial entre el PSM i
el PSOE, la qual cosa atorgà indirectament' la
majoria absoluta a UM i Antoni Pons. Si l'entesa
s'hagués concretat, sumant els vots obtinguts, la
correlació de forces seria molt distinta en el
consistori inquer i ja, d'entrada, coses comunes
que ambdós partits defensen, com la lluita en
contra de l'autopista, no s'haguessin pogut dur a
terme amb la impunitat amb què s'han dut. Creiem
que aquest fet hauria d'ésser tema de reflexió
seriosa per ambdós partits, car només les seves
actituds partidistes per sobre dels interessos
del poble van facilitar el triomf de Pons i UM.

Tot passant per sobre de 1'afer vergonyós de
les octavetes que foren llançades pels carrers el
mateix dia de la consulta electoral,les quals
ferien la dignitat del cap de fila d'un determi-
nat partit polític, i de les també vergonyoses
festes de Sant Abdon amb què ens obsequià el
nostre batle, arribam al greu assumpte de l'auto-
pista.

INCA REVISTA, que recull els postulats de
l'Obra Cultural Balear, es manifesta clarament
contrària al projecte de construcció de l'autopis-
ta Palma-Alcúdia i el seu pas pel terme d'Inca.
Però encara es pronuncia més contrària al Dicta-
men aprovat per UM, AP i CDS de construcció d'una
autopista, eixamplament de l'actual carretera i
els costos a càrrec del municipi d'Inca. Creiem
que aquesta tràgica votació, en la qual DM actuà
al so que cantà AP i el senyor Sainz, serà
desgraciadament el començament de la definitiva
declinació de la ciutat d'Inca, convertint-se en
una població de segon o tercer ordre i benefi-
ciant clarament Palma.

A la fi, com mitjà de comunicació, hem de
patentitzar la nostra més enèrgica repulsa per la
decisió presa per la majoria i el batle Pons
sobre la periodicitat dels plens' i l'horari, a
les 12 del migdia. Consideram aquesta decisió, a
més d'una prova de la por de la'majoria d'ésser
controlada per l'oposició, un clar atemptat con-
tra el dret dels inquers de participar en la
gestió pública i d'assabentar-se de com són admi-
nistrats llurs interessos.

INCA REVISTA creu que aquesta decisió és un
greu error de la majoria i més concretament del
batle Pons i a la llarga serà una arma que es
tornarà contra ell. Potser el poble ja comença a
pensar si s'equivocà en atorgar la majoria absolu-
ta a determinat partit, i això és bo per la
Democràcia i l'educació cívica dels ciutadans.



Comunicats
Associació amics del Raiguer

Presentació.

En primer lloc ens
interessa deixar ben clar
que les persones que inte-
gram l'associació "AMICS
DEL RAIGUER" som majorità-
riament residents dels dife-
rents pobles d'aquesta co-
marca, usuaris de la seva
xarxa viària i per tant
perfectament conscients de
la seva problemàtica i de
la seva necessitat de millo-
rar-la.

L'Associació s'oposa
i rebutja el model de xar-
xa viària, el projecte
d'Autopista-Autovia, propo-
sat per la Conselleria d'O-
bres Públiques i Urabisme
del Govern Balear.

Ens oposam a la
realització d'un projecte
elaborat prèviament a un
Pla Director Territorial, o
a un Pla Global de Trans-
ports, sense un estudi ur-
banístic, econòmic o socio-
lògoc. Es vol dur a terme
un projecte sense plante-
jar-se que l'actuació en
matèria viària no hauria
d'ésser puntual, sinó con-
junta i immersa dins d'u-
na política integral d'orde-
nació del territori, contem-
plat, conjuntament , amb
un tractament integral de
la xarxa viària pre-exis-
tcnt i amb una ampla par-
t l c lp j i c tó 1 <lcbnt ciutadà.

Rebutjam un projec-
te irreversible, que és de-
terminant per al nostre fu-
tur territorial, econòmic i
urbanístic. Serà un ele-
ment determinant, a més a
més d 'unes futures Direc-
trius d'Ordenació Territo-
rial. Hi haurà un abans i
un després de l'Autopista
amb un model d'illa molt
determinat.

Alternatives.

Per a la millora de
la xarxa viària proposam
les següents alternatives:

a) El desdoblament
i millora de l'actual carre-
tera Marratxi-lnca, amb
els passos a nivell, cir-
cVimval. lacions urbanes in-
tegrades en el teixit urba-
nístic de cada nucli
que es trobin convenients.
Aqueslu solució ja havia
estat apuntada prèvia-
ment, fins i tot en el
PGOU d ' Inca , i que incom-
prensiblement s'ha abando-
nat.

b) A Mallorca exis-
teix una densa xarxa de
carreteres ' secundàries
fruit de la necessitat de
relacions' entre diferents
pobles, la qual cosa és
molt significativa i respon
al' model d'ordenació terri-
torial econòmic, històric i
idiosincràtic de la nostra
illa. Aquestes carreteres,
han d'ésser acondiciona-
des, millorades, essent ru-
tes alternatives i descen-
tralitzadores i per tant po-
tenciadores dels pobles i
de l'economia de l'interior
de l'illa. Es tracta d 'una
alternativa al monocultiu
desenrotllista del turisme
i de l'exclusiu foment de
la zona perifèrica o costa-
nera. Donaria una alterna-
tiva de futur a la subur-
bització, despoblament i
empobriment de l'interior,
al desequilibri econòmic,
de serveis i a la macroce-
fàlia de Palma.

c) Pla Global de
Transports,, potenciant el
transport públic, no amb
la dilapidació i despilfar-
rament de la infraestructu-
ra del ferrocarril margi-
nat-lo i potenciant el tranr

sport privat.

$i analitzant el cost
d 'Oportunl lat , la Idoneïtat
del projecte, els salvatges
costos socials que compor-
ta, observam que està
pressupostat en QUATRE
MIL C1NC-CENTS SETANTA-
1-UN MILIONS C1NC-CENTES
UNA MIL QUATRE-CENTES
SETZE PESSETES (4.571.-
501.416 Pts . ) . Cada quilò-
metre surt unes cinc vega-
des més car que el desdo-
blament d 'una carretera.
El sacrifici de terrenys és
d ' U N MILIÓ NOU-CENTS
V1NT-1-QUATRE MIL DOS-
CENTS SETANTA-C1NC ME-
TRES (1.924.275 m2) , unes
deu vegades més que una
carretera desdoblada, sen-
se resoldre cap problema
que no pugui solventar la
xarxa viària pre-existent
-millorada i potenciada- i
duu com a conseqüència la
pràctica inutilització d'u-
na infinitat de terrenys
per finques xapades, siste-
mes de reg, accessos, de-
sertització, fort impacte
ambiental, tall de carrete-
res i de l'illa, economies
de famílies i pobles, cases
i edificis arrassades.

Si plantejam el bi-
nomi Transport-Temps, és
evident que a Mallorca es
tradueix a Avió-Vaixell,
els cànons continentals no
són extrapolables a una
illa.

Una autopista ser-
veix per a comunicar amb
rapidesa dos punts allu-
nyats, als quals eventual-
ment es poden sumar al-
guns punts intermitjos ne-
cessàriament escassos dona-
da la complexitat dels en-
llaços que s'han menester.
La resta del traçat queda
per definició aïllat del ter-
ritori que l'envolta: ningú
pot entrar i sortir de l'au-
topista, provocant per



tant una ruptura del terri-
tori travessat per l'ampli-
tud del sistema d'accés.

Aquest cost tan ele-
vat, sols es justifica si
es tracta de rompre l'aï-
llament, es a dir, de do-
tar d 'uns eixos ràpids de
transport a una àrea gran
i incomunicada; millorant
la xarxa viària existent a
Mallorca es traduiria a mi-
nuts.

Es inevitable que
amb la creació d 'una auto-
pista com a alternativa
viària, es concentren els
serveis, ells llocs de fei-
na, el territori habitable
i especulable. Això ens
obligaria a unes necessi-
tats de dependència del
transport i d'energia, an-
tieconòmiques i absurdes,
concentraria la comercialit-
zació de productes enca-
rint-los d 'una inflació ab-
surda, provocaria l'aban-
dó, dels pobles, les formes
de vida' de producció i de
consum més disperses i mi-

llor relacionades amb el
territori, reduint cada ve-
gada més la capacitat
d'autonomia de la població.

Informació i debat.

Un projecte d'aques-
ta magnitud no es pot limi-
tar a una breu i assépti-
ca exposició pública d 'un
projecte exclusivament tec-
nocràtic, com deia Clemen-
ceau a la seva conegudís-
sima frase "Les carreteres
és un assumpte massa se-
riós per a deixar-les en
mans dels enginyers". Els
tècnics posen els seus co-
neixements al servei del
model concret que els sol.-
licita el Govern Balear.
Es necessari sometre'l a
debat de tots els afectats
(ciutadans, municipis, co-
merciants, associacions,
sindicats, científics, tèc-
nics, etc...), a fi de co-
nèixer totes les alternati-
ves i saber en funció de
quins interessos se tria

per a una solució clara-
ment ensatlsfactòria.

La informació públi-
ca d 'un projecte realitzat
en el silenci dels gabinets
i que trascendeix l'opinió
pública per primera i úni-
ca vegada per a que els
ciutadans manifestin la se-
va opinió, aquesta via de
participació ciutadana se
revela absolutament insufi-
cient i inútil per a assen-
tar damunt ella la legiti-
mitat dels plànols, es limi-
ta a un simple complir
amb l'expedient i cap als
fets consumats.

Per tant l'actuació
en matèria viària no pot
ésser puntual, fer o no
fer l 'autopista , sinó con-
juntament amb un tracta-
ment integral de la xarxa
viària pre-existent, de
transports, i immersa a
més a més en una política
integral d'Ordenació Terri-
torial.
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Comunicats

COMUNICAT DEL GRUP SOCIALISTA DEL PSOE

Davant la polèmica que ha suscitat
el projecte de construcció de ^'auto-
pista Palma-Alcùdia pel qu£ fa al
seu pas pel terme municipal d'Inca,
arrel del Dictamen de la Comissió
Informativa d'Urbanisme,.,el qual Dic-
tamen comptava amb el - , suport d'Unió
Mallorquina, i la confusió creada al
seu entorn, el Grup Municipal Socia-
lista del PSOE vol p9ptualitzart:

1) L'esmentat DictaWètt" «de ,la Comis-
sió Informativa d' uVbajílsme que te-
nia el suport d ' UnlA^v^Mfiliorquina i
que al Ple obtingué ¿çjfl seus vots
per ésser aprovat ptòjjoafcva: a) Re-
serva de terrenys des ,,del Foro de
Mallorca firis a la .Costa de Son
Fuster. Aquests terrenys 'queden si-
tuats -a uns 300 metre« de l'actual
carretera Palma-Alcudia, rentant sot-
mesos a una zona d'influència de
150 metres d'amplada i a llur expro-
piació; b) Reserya viària de l'ac-
tua l carretera, eixamplant-la fins a
4 carrils, però amb els itfpstos, que
pugen 275.000.000 de pessetes, a càr-
rec del municipi d'Inca. E,s a dir,
per entendre'ns, dues autovies, dues
barreres de ciment per falta d 'una .
Això és el que votà Unió Mallorquina
i no l'eixamplament de l'actual car-
retera, com podia entendre's dels ti-
tulars que van aparèixer a "El Dia"
i "Dijous" referent a aquest afer.

2) El Grup Socialista del PSOE propo-
sà una necessària alternativa al de-
sastrós Dictamen, al projecte d 'Unió
Mallorquina. Senzillament, eixamplar
l 'actual carretera a U carrils i els
costos a càrrec del Govern Balear,
tal i com es contemplava al PGOU,
precisament elaborat per UM i anacrò-
nicament aprovat per UM en el con-
sistori anterior. Per tant, J'únic par-
tit que votà en contra de l'autopista
i en favor d'eixamplar l'actual car-
retera, exclusivament, fou el PSOE
amb la seva proposta alternativa a
la d ' U M . Caldria que "El Dia" i
"Dijous" rectificassin els titulars de
la seva informació municipal per tal
d'evitar confusions i en honor a la
veritat.

3) Rebutjada la proposta del PSOE
í per a passar a votació, aleshores es

passà a debatre i posterior votació
del DtctàtíAéh de la Comissió Informa-
tiva d'Urbanisme, és a dir, la pro-
posta d v Ü M , això és, Autopista i
transformar l'actual carretera en au-
tovia, però costejada pel municipi
inquer, en lloc del Govern Balear.
"Si no volies tassa, doncs, tassa i
mitja.".

4) Els grups polítics es van manifes-
tar de la següent manera: A favor
de l'autopista i, a més a més, auto-
via de l'actual carretera i costejada
pels ciutadans d ' Inca: Unió Mallor-
quina, CDS i AP (però reafirmant el
recolzament radical a l'autopista Pal-
ma-Alcùdia). En contra del Dictamen
i també en contra de l'autopista,
reafirmant-se a favor d'eixamplar ex-
clusivament l'actual carretera: PSOE.

5) Que el batlle Pons i UM van
admetre les dues autovies i tot el
que els vulguin ficar: costos a càr-
rec de l 'Ajuntament i més de 30
modificacions al PGOU, transformant-
se en un altre Pla totalment distint,
i no sabem el que ens espera en el
fu tur en aquest sentit.

6) El Grup Municipal Socialista del
PSOE, en un desesperat intent d'evi-
tar el que consideram una catàstro-
fe, recolzà el Recurs d'Alçada d'A-
mics del Raiguer en contra del
PGOU, i, així, evitar la construcció
de l'autopista. * •

7) El Grup Socialista vol manifestar-
se sobre el désinformât article d'opi-
nió del senyor Andrés Ferret a Dia-
rio de Mallorca, car desconeixia el
Dictamen que es va debatre al Ple,
el qual contemplava dues autovies i
no una sola com devia creure's. El
Grup Socialista, tanmateix, n'està d'-
acord amb el títol: "La ciudad, la
gran beneficiaria", només que alesho-
res se n'oblidà de posar-lo complert:
"La ciudad de Palma, la gran benefi-
ciaria".



Església i cultura

La cultura és una
manera de viure d 'un
grup històric determinat,
és a dir, la manera de
pensar, de creure, de sen-
tir i de treballar d 'un po-
ble.

La fe i l'església
no poden deslligar-se, si-
nó tot al contrari, viuen
formant una síntesi i es
fa molt difícil poder sepa-
rar-les.

La cultura ha can-
viat, i ha canviat per evo-
lució natural i per la ne-
cessitat de resoldre nous
problemes. Amb això, no
vol dir que la cultura
dels nostres avantpassats
era pitjor que la nostra,
sinó que era una altra,
digna de ser respectada
encara que no compartida
molt sovint per aquest món
actual.

L'església ha de
mantenir un compromís so-
cial on ha de tenir dret a
la discussió, a l'oposició,
a la crítica i inclus a la
desobediència. La fe com-
porta una lluita i es fa
necessari- que aquesta llui-
ta -sigui de denúncia i de
protesta contra la injustí-
cia. La fe no pot viure al
marge de les inquietuds i
interessos de la nostra so-
cietat.

Antigament església
i cultura vivien plegadas
sense cap mena de compro-
mís. Avui en dia, l'esglé-
sia ha de ser compromesa;
s 'ha de nodrir d'una con-
ciencia crítica vers tot
allò que ens enrevolta.
L'església no pot viure
d'espatlles a la nostra
cultura. L'església ha de
ser entrega, lluita, com-
promís, crítica, denuncia-
dora, alliberadora. L'es-
glésia ha de proclamar el
vertader missatge de Jesu-
crist de Nazaret, i això

ho ha de fer dintre de la
nostra societat, perquè la
cultura ho és tot i l'espe-
rit evangèlic no es pot
evadir. Ara bé, la nostra
església,' concretament la
que tenim més a prop, ne-
cessita uh procés de reno-
vació i adaptació, no pot
coexistir dintre de la nos-
tra cultura sense aquest
compromís; ha de denun-
ciar, corregir i progressar
sense por, amb vertader
coratge d'església renova-
dora. D'aquesta manera
res ens dificultarà poder
conviure amb aquesta cul-
tura, que jo crec que és
molt esperançadora.

Però, ara per ara,
la nostra església encara
no ha despertat del tot,
viu sota el signe de la
igriorància, dintre d 'un
cercle viciós sense imagi-
nació. La nostra església
ha perdut el vertader po-
der de convocatòria, de
prestigi: als joves no els
inlcrcsbci el que prediquen
els capellans, un gran
percentatge de gent major
va a l'església per rutina
i els nins per imposició
d ' uns pares que viuen
allunyats de l'església.
Es fa necessari canviar.

Meditacions amb veu alta.

Vull Senyor una es-
glésia pobra al costat
dels pobres. Vull una es-
glésia política i sindicalis-
ta que lluiti a favor dels
més necessitats i que si-
gui denunciadora de les
injustícies. Vull una esglé-
sia alliberadora i que esti-
mi: els joves drogadictes,
les prostitutes, les perso-
nes que estan dins la pre-
só, els marginats, les per-
sones que no tenen per
menjar, els minusvàlits,

els homosexuals, els qui
no tenen feina, els qui
ploren, els inadaptats.
Vull una església entrega-
da, compromesa, lluitado-
ra, incansable i que acla-
mi la vertadera justícia,
que prediqui la veritat,
la veritat dels humils.
Vull una església revolu-
cionària, de praxis exem-
plar, d'apostolat autèntic;
no vull paraules buides,
podrides, inútils, paraules
revestides de postissos, pa-
raules plenes d'hipocre-
sia, de fariseisme i false-
tat. Només així viurem la
vertadera caritat, l 'única
caritat que hem de compar-
tir.

Bernat Forteza.



ogabriel ïstarellas
Concertista de ' gui-

tarra, de reconeixement in-
ternacional, ha actuat en
¿ire» per molts de països,
entre ells cal remarcar
Itàlia, Suïssa, Anglaterra,
etc... Primer premi a tres
concursos internacionals
de guitarra: l 'any 1.970
el "Ramírez" a Santiago de
Compostela (Estat Espa-
nyol), el mateix any a
Vercelli (Itàlia) guanyà el
"Viotti" i cinc anys des-
prés, el "Francisco Tárre-
§a" a Benicàssim (Estat

spanyol). A més dels es-
trenes mundials del con-
cert per a guitarra, or-
questra "Músic de cour"
de A. Transman, del "Con-
certino" de A. Blanquer i
del "Concierto Juglar" de
Bernat Julià, als anys
1.972, 1.975 i 1.978 respec-
tivament. Ha actuat a lo-
cals de renom el Porcell
Room de Londres i el Tea-
tro real de Madrid.

Compositors com Sto-
ker, Guardino, Julià, Rose-
ta, Peruzzi, etc. li han
dedicat les seves obres.

D'ell s'ha dit que
era un guitarrista d'alta
escola, amb una perfecta
tècnica, sonoritat admira-
ble, musicalitat profunda
i justa; persona de gran
formació, té una fina sen-
sibilitat amb una tècnica
neta i robusta. Provisi
d'una puresa, riquesa de
so, junt amb un excel·lent
domini de l ' instrument. Pu-
blicacions com per exem-
ple, La Stampa ( M i l a n o ) ,
Carrefour (Par ís ) , Gazzeta
del Popolo, ABC, Diario de
Tarragona, L'Eusebiano,
The Times, Baleares, Gui-
tar Magazzine, etc... han
dedicat un espai al comen-
tari de la seva obra.

A més ha enregis-
trat quatre discs amb els
següents títols:

"Música contemporà-
nea" (1.975), "Música de
Bartomeu Calatayud"
(1.982). "Música de M.
Ponce" (1.983) i "Música
de Bernat Julià" (1.984).

Deixant un poc de
banda el seu curr iculum,
voldria parlar d ' un home
que ha estat decisiu dins
l'evolució musical d'en Ga-
briel Estarellas; ens refe-
rim a D. Bartomeu Cala-
tayud, un músic que dedi-
cà molts d'esforços a la
recerca de música polifòni-
ca i s'interessà molt per
la música popular. Fou la
persona més destacada del
món guitarrístic instrumen-
tal mallorquí del seu
temps, "el vaig conèixer
quan tenia 11 anys, em
feia de professor, i el con-
tacte mantingut m'ha mar-
cat molt, musicalment par-
lant. Ell no vivia al seu
temps. Tampoc no composa-
va per l'època que vivia.
La seva música està im-
pregnada d 'un romanticis-

me infantil, per la seva
frescura i espontaneïtat en
la producció instrumental.
Des del meu punt de vista
musical, pens que ha es-
tat una persona molt intui-
tiva, ja que sense uns
grans coneixements tèc-
nics, gaudia d ' u n sentit
musical clarament reflectit
en la seva música".

Per demostrar l'ad-
miració d'en Gabriel vers
la figure de D. Bartomeu,
sols cal saber que li ha
dedicat íntegrament una
de les seves produccions
discogràfiques "quan surt
a fer concerts a altres
països, intèrpret la seva
música per tal de donar-
la a conèixer. Dins la mi-
noria del món guitarrístic,
hi . ha sectors en el quals



D. Bartomeu és conegut,
apreciat i ben considerat".

El motiu principal
de la conversa d ' avu i amb
en Gabriel és el fet de
què, després de 10 anys
d'ocupar el càrrec de pro-
fessor titular de guitarra
del Conservatori de Ciu-
tat, ho ha hagut de dei-
xar per discrepàncies que
han sorgit entre el músic
i la discutible política de
la Conselleria de Cultura
del Govern Balear.

"Les discrepàncies
sorgiren a causa de la me-
va parale.la dedicació com
a concertista, professor de
guitarra. Jo feia com a
màxim, tres concerts
anuals, i en conseqüència
m'havia de desplaçar amb
uns dies d'antel.lació per
ultimar els detalls. Això
ho compaginava perfecta-
ment amb la meva feina
al Conservatori; però, com
mentres anava passant el
temps, els problemes i les
traves que me posaven els
dirigents del Conservatori,
augmentaven, fins que a
començaments d'enguany,
a rel d'unes sortides que
vaig fer a l'estranger, h i '
hagué unes fregades amb
l'administració política
del Conservatori -Conselle-
ria d'Educació i Cultura
del Govern Balear-, pel
que vaig escriure una car-
ta de protesta a membres
de la Conselleria, inclòs
el Sr. Gilet, sense rebre
d'ells resposta de cap ti-
pus. EJ màxim responsable
de tot això n'és n 'Eduard
Vellibre. .

Llavors, conseqüèn-
cia d' aquest fet, m 'he
mogut molt i he aconseguit
trobar un altre lloc de tre-
ball a Madrid, on tendré
més facilitats per poder re-
alitzar millor la meva car-
rera de concertista. Es un

• tomb radical de la meva
vida familiar pel fet de
què ens hem de traslladar
tots a viure a Madrid, pe-
rò crec que algun dia els
podré estar agraït del què
m'han fet, ja que se
m'han obert nous horit-
zons. De tot modo per molt
bé o malament que me va-
gi, el que m 'han fet, nin-
gú ho pot canviar".

A nivell europeu es-
tà ben clar que un Conser-
vatori que compti dins la
plant i l la de professors
amb un concertista de re-
nom, pot sentir-se més que
satisfet. A Mallorca no
succeeix així, basta veure
que un professor és objec-
te d'amonestacions i pres-
sions pel fet de què ha
de deixar algun temps de
docència per dedicar-se a
viatjar a algun país es-
tranger a realitzar un con-
cert. "El problema no crec
que radiqui en la gent
que treballa al Conservato-
ri, de la. qual no teñe res
a dir, però si dels que el
dirigeixen, dels responsa-
bles de la Conselleria d'E-
ducació i Cultura de la
Comunitat Autònoma. De tot
modo no deix Mallorca amb
cap rencor, simplement el
que ocorr és que les me-
ves perspectives professio-
nals es veuran millor rea-
litzades fora de Mallorca".

Fa una sèrie
d'anys els coneixements
musicals d'en Gabriel -i
de tots els músics- esta-
ven minvats degut al poc
contacte exterior existent;
però, amb el transcórrer
dels anys i els enriqui-
ments progressius d'en Ga-
briel s'ha anat creant un
estil propi i una escola
que seguiran els seus dei-
xebles, encara que ell es-
tigui lluny de Mallorca.
"Estic content de la meva
època com a pedagog, du-
rant la qual ha passat
molta gent pel Conservato-
ri, de la que .n 'hi ha un
grup que han profunditzat
i apreciat l ' instrument. In-
dubtablement he creat
una escola, una manera
de pensar, una visió so-
bre l 'instrument i tene els
meus seguidors".

Sobre l'efectivitat
dels concursos s'ha discu-
tit molt, i hi ha opinions
per tots els gusts, "és
una cosa efímera, totd'u-
na, quan l'has guanyat,
t'obri una sèrie indetermi-
nada de portes, però que
no són definitives. El con-
curs et permet guanyar un
premi monetari que t 'a ju-
da a seguir estudiant i
treballant _!«_ _ gyAÏarra_í

També et dones a conèixer
a través dels mitjans de
comunicació, molt més que
si fas un bon concert. Es
una ajuda, però no és fo-
namental. Amb el que no
estic totalment d'acord és
l'haver 'de competir amb
forces molt subjectives i
el jugar-t 'ho tot a una
carta".

Durant 10 anys de
treballar a un mateix
lloc, forçosament t ' has
d'haver plantejat el si ho
faries d 'una altra mane-
ra, o quines solucions do-
naries als problemes que
ocorren. Més i tot quan el
lloc on treballes, tothom
es queixa -els professors,
els alumnes, etc.- "El pro-
blema primordial del Con-
servatori és la massifica-
ció. Crec que hauria d'és-
ser com a EEUU i a moltes
ciutats europees, que el
Conservatori fos un centre
d'especialització, on la
persona que hi entras,
anas a interesar-se per
un instrument. Que hi ha-
gués una entrada rigorosa
i poder dedicar-s'hi d 'una
manera professional. Tene
la impressió que a vega-
des es converteix en una
guarderia d'al. lots, més
que en un centre d'ense-
nyança".

"Encara que me 'n
vagi a Madrid, la meva
vinculació a Mallorca no
es talla gens. Aquí tene
ca-meva, sempre que pu-
gui faré una escapada ja
que el que a mi m'estira
és l'illa. Me n'he hagut
d 'anar per poder desenvo-
lupar el meu ideal -la gui-
tarra i la música-. Les
altres coses queden intac-
tes, la distància no podrà
disipar l'estimació que jo
tene cap a la gent i a
Mallorca en general".

Excel·lents paraules
per donar cloenda a la
conversa mantinguda amb
un altre artista que ha
de deixar Mallorca per po-
der desenvolupar la seva
carrera artística, en
aquest cas la música. "

Bartomeu Amengual Comila.



Entrevista a Miquel Beltran

MIQUEL BELTRAN 1 RAMIS,
LA HISTORIA QUE TORNA.

Ens havíem citat al
carrer Major, just davant
casa meva, i a l'endemà
ens hi vam trobar a mit-
jan matí.

Una fesomia ama-
ble, ben inquera i prou
coneguda do tota la vida,
la d'en Miquel. La família
Beltran va viure gairebé
sempre davant la farmàcia
de mon pare, al mateix
local on avui hi ha "Es
Gabinet". Allí van tenir
de primer una tenda d'ali-
mentació, però un cop aca-
bada la guerra la van ha-
ver de tancar i van
obrir-hi una botería.

D ' a L l o t , quan enca-
ra el carrer Major (alesho-
res General Franco) era
quelcom 'entranyablement
inquer i silenciós, acolli-
dor, i hom podia jugar-hi
a "banya", a "piola" o "a
tocar baula" tranquil·la-
ment (sembla impossible!),
al llarg de la dècada dels
anys 40, del balcó estant
me la solia esguardar
d'esma la botería, les
enormes bótes de fusta en-
revoltades d'espessa penom-
bra, amb una estranya
barreja de simpatia i 'cu-
riositat.

- Ton pare -li vaig
dir a en Miquel Beltran
mentre l'escometia al llin-
dar del portal, convidant-
lo a entrar- era un home
més aviat rioler, no gaire
alt, vermell de cara i

pell f ina, obert i un ex-
cel·lent conversador. El re-
cord molt bé, jo, tot i els
anys transcorreguts d'ales-
hores ençà.

Ens vam asseure,
l 'un davant l'altre. En Mi-
quel Beltran a un butacó
de pell girada que li vaig
atracar i jo rera la tau-
la. Montre ens posàvem cò-
modes i no sé de què par-
làvem -possiblement de

quelcom volander i intras-^
cendent- li vaig esmentar
un caramull de records de
son pare. En Miquel Bel-
tran, pare, solia venir
molts d'horabaixes, cap al
tard. Entrava à la farmà-
cia de mon pare somrient
i tot d 'una s'asseia al ma-
teix butacó on ara hi seia
el seu fill, ran dels mos-
tradors. Es passava llar-
gues estones parlant amb
mon pare. Jo era molt nin
i no les entenia gaire, pe-
rò endevinava pel to de
l lurs paraules i el sentit
confidencial que les acom-
panyava que tot allò que
es deia calia mantenir-ho
ben ocult. Les parets de
la farmàcia, voltada dels
busts d'Aristòtil, Gale i
Hipócrates, s'enfosquien
de mica en mica en aque-
lles perfectes entrades de
fosc, i tot era com si de
sobte els meus fantasmes
de postguerra que tant de
mal vam fer-me, que tant
vam marcar-me, cavalcas-
sin, només que fóra en
somnis, vers una menuda
i tèbia alba de llibertat.

- Sovint hom no pot
avenir-se de tot el que ha
hagut de viure -em va dir

pensatívol en Miquel.-
Quants d'anys devies te-
nir llavors?.

• Em vaig remoure en
la cadira i bellugant les
cames, malencòlic, vaig
respondre:

Potser devia tenir 7
0 8 anys, devers el 1.945-
46. Ho record bé, car el
juliol de.l 1.946 morí el
meu avi matern, en Jaume
Coll i Saurina, que deixà
una forta empenta en el
desenvolupament de la me-
va personalitat -vaig fer
una pausa i vaig cavil.-
lar un xic-. Del temps de
la guerra no me'n puc en-
recordar perquè era molt
petit. Només sé que la
gent gran corria esglaida
cap als refugis, que els
meus pares i Jo en braços
creuàvem el carrer Major
1 la plaça de Santa Maria
la Major i ens anàvem cap
a la torre de l'església,
que les sirenes tocaven
sens pausa i que després
tot era silenci. Quan ha-
via passat tot, ma mare
es prenia una tassa de
flor de tarongí i respira-
va a fons.

Vaig deixar la plo-
ma sobre la taula, em
vaig llevar les ulleres,
vaig decantar la lampara
que m'enlluernava i, en
alçar els ulls, vaig to-
par-me amb el perfil incon-



fusible d'en Miquel, tan
semblant al de son pare.

En Miquel Beltran 1
Ramis va néixer a Inca
en farà 69 anys. Es un
home alt i gruixut, més
aviat alegre i rioler,
obert i que enraona fort i
amb sinceritat. El rostre
expressiu i bondadós i
ells ulls que li espiregen
en riure conformen un re-
trat fet de pressa.

- Molta gent pensa
que ton pare ha estat el

millor batle d'Inca, alman-
co del cop d'estat de Pri-
mo de Rivera ençà -li
vaig dir-. Na Magdalena
Adrover, que llavors era
militant de la FE, m'ho
confesa en una entrevista.

1 les nines dels
ulls d'en Miquel, amb llur
lluïssor, van delatar la
seva íntima satisfacció per
les paraules d'elogi a son
pare.

- Parla 'm una mica
de ton pare -vaig fer-.

1 tot d'una en Mi-
quel em va mirar som-
rient, però va callar, pot-
ser degut a la seva admi-
rable modèstia, a la seva
senzillesa.

En Miquel Beltran,
pare, fou batle d'Inca du-
rant . la segona república.
Fou elegit un cop haver
dimitit en Pujadas, el pri-
mer batle republicà. Un
cop acabat el seu primer

manat, començà l'alcaldia
d'Antoni Mateu, curta, i
tot seguit en Beltran tornà
a accedir a la batlia. Di-
mití del seu càrrec el
1.936 i el va succeir en
Perico Capó, l 'últim batle
democràtic, republicà i
d'esquerra. Tots aquests
baties pertanyien a l'Es-
querra Republicana Ba-
lear, el partit majoritari
a Inca.

- Els meus avis ja
eren republicans, mon pa-
re en venia de família -
s'explicà en Miquel-. Mon
pare, de ben jovenet, ja
pertanyia al Centre Repu-
blicà, més envant s'afilià
al Partit Republicà Fede^
ral, el qual s'uniria amo
Acció republicana i forma-
ria l'Esquerra Republicana
Balear.

Sens dubte en Mi-
quel Beltran fou el batle
més inquiet per tot allò
que molt o poc afectava
la vida del seu poble. Du-
rant el seu manat ja es
projectà el que avui és
l'Escola de Llevant i du-
gué a terme la construcció
de la plaça des Bestiar,
entre d'altres importants
obres. Inaugurà el Mercan-
til com a batle. Sens dub-
te fou un dels homes més
preocupats per la vida i
l 'activitat d'Inca. Repas-
sem, encara que només si-
gui de rampellada, el seu
deambular. Fou el funda-
dor del C.D. Constància,
el seu primer president,
el 1.922, i el 1.925 aconse-
guí el subcampionat de Ba-
lears. També fou president^

del Centre Instructiu La
Constància, aquella socie-
tat tan inquera, recreati-
va, cultural i de socors
mutus que marcà fortament
el devenir d'Inca al llarg
de tot aquest segle. I a
la fi fou batle d'Inca en
dues ocasions per l'Esquer-
ra Republicana Balear, al-
manco durant les tres-
quartes parts que durà la
República.

- Es incomprensible
que Inca no li hagi dedi-
cat un carrer a ton pare
-me'n vaig queixar.-.

- Si t 'he d'ésser
sincer, jo esperava alguna
cosa en aquest sentit -féu
en Miquel, i tot seguit em
va somriure-. Sobretot ha-
vent-hi tants de carrers
que duen el nom de perso-
natges forans que res no
tenen a veure amb Inca
ni amb Mallorca. ;

Pens que a en Mi-
quel li sobra raó, que en
la persona del seu pare
s'ha comès un greu agravi
comparatiu. I jo, pública-
ment, des de les planes
d ' INCA REVISTA, demana-
ria a totes les entitats in-
queres, ciutadans i par-
tits polítics, que promo-
guin aquest homenatge de
sobre merescut.

Ho vàreu passar
malament, ver?, -li vaig
preguntar a corre-cuita.

1 en Miquel, com si
de sobte un resort invisi-
ble l'hagués empès cap en-
davant, s'amollà. Les se-
ves paraules, a pics atro-
pellades, reflectien el do-
lor de tants d 'anys, d'in-
toleràncies i injustícies.
Altrament, un dolor ja ben
assumit.

- A casa meva -em
va dir- teníem un "colma-
do" d'ençà els avis, just
davant el que avui és la
botiga "Heura", el qual a
leshores era el local so-
cial de la CEDA (Confede-
ración Española de Dere-
chas Autónomas), però el
vàrem haver de tancar en
esclatar la guerra. La
gent de la CEDA i durant
el Movimiento la FE. i
d'altres moviments afins
al franquisme ens feien la
vida impossible. Concreta-



ment amenaçaven els nos-
tres clients. Per a poder
viure, mon pare feia co-
nills a una finqueta de
terra i les germanes feien
pantalons. Al cap dels
anys, mon pare muntà un
taller de fer bótes. Tanma-
teix, sempre que s'esdeve-
nia a Mallorca quelcom po-
líticament important, com
per exemple la vinguda d'
en Franco, mon pare sem-
pre i a qualsevol hora i
lloc havia d'ésser localit-
zable.

El seu esguard im-
pregnat de tants de re-
cords i el seu somrís
obert, franc, van alleuge-
rar la conversa. Per un
instant aclucà els ulls, re-
collint-se, potser voltant-
se d'aquelles onades que
el traslladaven sense res-
pir a un temps que hom
voldria definitivament
mort. Després continuà:

- Dia 22 de setem-
bre de 1.936 se'n van dur
a mon pare i el van tan-
car a Sant Domingo, i el
dia 29 de -mateix mes el
van traslladar a les pre-
sons de Can Mir, a Pal-
ma. Fou jutjat a Palma i
el van condemnar a tre-
balls forçats. Fixa't , Jau-
me, tot per idees, perquè
el món anàs millor, pel
bé del poble!. Totes les
famílies republicanes o
d'esquerra estaven ragira-
des. Començaven les recer-
ques nocturnes, els morts
ran de les carreteres, els
judicis, morts per aplica-
ció de la Llei de Fuga,
afussellaments, expropia-
cions i d'altres disbarats.

Vivíem amb l'angúnia al
pit, com si trapitjàssim ca-
lius. A tots els qui tenien
ascendents d'esquerra, en
incorporar-se forçosos a
l'exèrcit, els enviaven a
Eivissa, a treballs espe-
cials. -Féu una breu pau-
sa i seguí-. A mon pare
el van fer fer carreteres
a S'Espinagar, també a Sa
Colònia. Record que el
vaig uñar u voure amb bi-
cicleta. Però un dels re-
cords que més em quedà
gravat fou un dia que ma
mare i jo ens n'anàrem a
Ciutat, gairebé en dava-
llar del tren, un guàrdia
d'assalt amic nostre ens
va dir a l'orella: "Avui a
la matinada han afussellat
en Toni Rinya (Antoni Ma-
teu), al cémenter i". Des-
pVés van matar al seu ger-
mà, en Bernat. El van
treure de can Mir i li

aplicaren la Llei de Fuga.
També els germans Sancho,
aquests del PSOE. En Ber-
nat pertanyia a La Justí-
cia.

El "aig tallar de
cop, intentant de passar
a una altra banda.

- Com era Inca du-
rant la teva infantesa, Mi-
quel?.

Em va mirar com
sorprès, com si no enten-
gués la pregunta.

- Bé, quins records
serves amb més plaer? -
vaig aclarir-.

- Molts -féu rient
de nou-. Record que ana-

va a veure mon pare a la
plaça d'Orient, al Cafè Re-
publicà,' després al Cafè
Comerç, ben veïnat de La
Constància, Centre Instruc-
tiu, i m'agradava. Mon
pare servava unes fotos
molt antigues que ...

En Miquel me les
mostrà. Són una merave-
lla. Fotos-postal del car-
rer Major i la plaça Major
(avui plaça España). Dalt
de cadascuna (quina no
fou la meva sorpresa) el
nom del meu avi matern,
Jaume Coll, que les encar-
regà a un fotògraf fran-
cès. A d'altres, la inaugu-
ració de la plaça de Toros

i unaentrada de futbol
per al camp "Es Cos",

quan el Constància jugava
a segona divisió.

El retrataria el
carrer Major d'aleshores -
féu en Miquel-. Després de
ca nostra hi vivia un sas-
tre, ' llavors una botiga
que venien sabates d'in-
fant , tot seguit una llibre-
ria, en Francisco "es
Coix", cas Teuleret, Can
Campos, Fotos Fiol, Vídua
Vicens, Club, Can Caient,
Can Florencio ... Déu
meu, que ha canviat!.
També record la Fonda Ma-
llorquina, Es Colombiano,
Can Costa ...

- Creus que ha can-
viat per bé? -li vaig pre-
guntar.

- Jo crec que sí -
digué sense dubtar-. Tan-
mateix s 'han fet molts de



desbarats que han espa-
nyat l 'autèntica personali-
tat d'Inca. L'actual plaça
de Mallorca fou la fi d'a-
questa despersonalització.
Crec que tots els consisto-
ris s'han oblidat, de la
banda més bella d'Inca:
la zona de la carretera
de Selva. Potser cap con-
sistori no hi va tenir inte-
ressos personals per allí.
El cert és que és la bar-
riada més marginada d'In-
ca.

- Creus que en sor-
tirem de la crisi del cal-
çat? -vaig fer.

- No ho sé però ho
veig difícil. Ens espera
un mal avenir.

Em va dir que era
catòlic practicant, que
creia en un Déu. I que no
temia gens la mort, sí el
dolor físic o espiritual.

Com a inquer
d'arrel -m'escometé- m'a-
gradaria fer pública la
meva repulsa i tristesa al-
hora per la desaparició
del Centre Instructiu la
Constància i sobretot de
la manera com l'han liqui-
dat-. Mon pare en fou pre-
sident molts d'anys 1 sem-
pre fou una societat exem-
plar. Un cop van haver
dimitit de president el se-
nyor Fiol i en Ramis de
secretari, va anar decli-
nant lentament fins a mo-
rir-se i ningú no fou ca-
paç de salvar-la. He sa-
but -digué tot indignat-
que el patrimoni ha estat
transferit a l'Ajuntament,
que ha desaparegut part
de la seva rica biblioteca
... I tantes altres coses
que no gos dir per no
ofendre ningú.

Saps que l'Obra ¡i
Cultural Balear d ' I n c a s'o-

ferí per a integrar-s'hi i
dur-la cap endavant i no
li van fer cas? -li vaig
explicar-. Ara ja no hi és
de cap manera.

- No ho sabia, però
ara més ràbia em fa. Al-
manco demanaria als res-
ponsables que el patrimoni
s ' invertís en quelcom de
profit, però dubt que arri-
bem a saber com està tot.
A mi, personalment, si no
pot ressuscitar, m'agrada-
ria que part del patrimoni
s'invertís en restaurar el
magnífic orgue de la Par-
ròquia de Santa Maria la
Major. Pens que seria emo-
cionant que, un cop' res-
taurat, es digués un oi ici
pels socis i presidents de
la societat que més in-
fluència ha tingut sobre
la població inquera.

El sol s'havia ama-
gat, una calor xafagosa
envaïa les cases. Era ho-
ra de dinar i a fora no
hi havia una ànima.

Quan en Miquel s'a-
comiadà, vaig pensar que
el Centre Instructiu La
Constància i la dedicatò-
ria d 'un carrer a Miquel
Beltran, pare, fundador
del C.D. Constància, , pri-
mer president, president
del Centre Instructiu La
Constància, del Centre Re-
publicà, Batle d'Inca per
dues vegades i posterior-
ment relegat a l 'anonimat
i condemnat a treballs for-
çats, són dues assignatu-
res pendents, dos proble-
mes que la ciutat d 'Inca
ha de resoldre com cal.

Jaume Armengol i Coll.



CONEGUEM
LA NOSTRA LLENGUA

ESCRIURE BE.

Influències foresteres;

La injerencia que
el castellà ha fet dins el
català s'ha manifestat nò
tan sols en paraules, cons-
truccions i demés. També,
degut a la preeminència le-
gal i social del castellà,
s 'han produït una sèrie
de fenòmens d'evolució en
els darrers anys i a la
nostra llengua, que molt
sovint dificulten la nostra
interpretació, sobretot per-
què no sabem cert si són
barbarismes o no.

Hi ha barbarismes
necessaris que són aquells
mots que hem d'emprar i
no es troben en la nostra
llengua (futbol , amateur,
torero, banderilla,
etc.. .); però n 'hi ha que
no s'han d'usar perquè ja
els tenim en la nostra
llengua ("aplauso", cal
dir aplaudiment, "apelli-
do" cal dir llinatge, "a-
tun" cal dir tonyina,
e t c—) . Però el que ens
interessa avui és analit-
zar alguns barbarismes
(castellanismes), que no-
més ho són aparents.

Nevera í_ gelera;

Els mobles per guar-
dar aliments per l'acció
dol fred hnn rebut sempre
el nom de geleres, ja que
d 'un principi, la fredor a
l'interior es produïa per
una massa de gel que s'hi
col·locava en un departa-
ment a posta. Moderna-
ment, a causa de la revo-
lució tecnològica, s'han es-
tès per tot arreu les mo-
dernes màquines frigorífi-
ques on el fred es pro-
dueix per un motor, no
pel gel. Degut a la comer-
cialització d'aquestes no-
ves màquines apareix la
paraula "nevera", però
molta gent va continuar

PARLEM COM CAL.

Llur, llurs, seu, seva,
seus, seves.

"emprant, referint-se a la
mateixa màquina, la pa-
raula "gelera". Doncs bé,
no tenim el perquè rebut-
jar cap de les dues parau-
les. "Nevera", castellanis-
me admès al Diccionari Ge-
ne ra l do la Llengua Cata-
lana de Pompeu Fabra i a
l,a Gran Enciclopèdia Cata-
lana; i "gelera" perquè
sempre així ho hem dit i
així ho recolleix Alcover-
Moll. "Gelera" derivat de
gel i "nevera" derivat de
neu.

Entregar i_ lliurar;

La paraula "entre-
gar" fa uns anys era con-
siderada un castellanisme
i s'havia exigit que fos
substituïda per la paraula
"lliurar". S'ha comprovat
després que el mot "entre-
gar" no té res que s'oposi
ui seu caràcter català le-
gítim, prové del llatí "in-
tegraré"; per altra part
està documentada aquesta
paraula a la totalitat dels
Països Catalans ja en el
segle X I V ; per això podem
dir ben bé "entregar" i
"lliurar".

Cal tenir present,
a propòsit de les refle-
xions que feim avui, que
hem d'actuar amb gran co-
neixement a l'hora d'auto-
ritzar o desautoritzar mots
de puresa dubtosa. No
oblidem que els estudiosos
de cada dia aprofundeixen
més i així coneixem millor
la nostra llengua, la
qual, malgrat sigui tan
antiga com la castellana,
i més antiga en els seus
documents • escrits, ha es-
tat fortament perseguida,
trepitjada i en conseqüèn-
cia arraconada, poc cone-
guda i malmesa.

L'adjectiu possessiu
"llur" (plural "llurs") sem-
pre ens indica pluralitat
en el possessor; vol dir
que perteneix "a ells" o
"a elles". Ex. "En Joan i
en Tomeu i llur amic" (a-
mic dels dos), "en Joan i
en Tomeu i llurs amics"
(amics dels dos). Moderna-
ment es substitueix per
"seu, seva, seus, seves";
aquests mots no expressen
la pertenença amb tanta
precisió com "llur, llurs".
No obstant pareix que
"lluc, llurs" han quedat
com a paraules d'us en
escrits científics i filosò-
fics.

Si deim: "En Tomeu
i na Maria i el seu fill"
ho podem entendre de dues
maneres:- el fill d'ell» dos
o el f i l l clc na Maria. En
canvi si deim "En Tomeu i
na Maria i llur fill", ho
entenem necessàriament del
fill de tots dos.

El mateix podríem
dir emprant el seu plural
"llurs": "En Tomeu, na Ma-
ria i llurs fills", són els
fills dels dos. No hi ha
cap altra interpretació.

VOCABULARI.

Paraules de peces de ves-
tir:

Polainas = polaines.
Chichonera = cervellera.
Babero = baverai.
Culero - bregúela.
Fajos = menudall.
Manguitos = maneguins.
Pañales = draps.
Envolturas = bolquim.
Cinta = floc.
Lazo = lac.
Fleco = flocadura.



CURIOSITATS.

La climatologia de
Mallorca és la que corre-
pon a una zona temperada
amb predomini del clima
marí al continental. Això
fa que hi hagi un ambient
humit gran part de l'any
(entre el 70 i 80 % d'humi-
tat) . Les temperatures són
suaus, en el mes de Juliol
o Agost poden arribar a
mitges de 25* i a màximes
de 35', si bé com a cosa
excepcional.

D'hivern. la mitja
és de 8« a 12«, si bé a
vegades, i més en el mes
de febrer, pot arribar el
termòmetre fins a 2» o 3*
baix cero. No sol nevar
molt i generalment quan
ho fa, és més freqüent a
les altures de la Serra de
Tramuntana, poques vega-
des al pla i a les costes
de l'illa.

Fases lunars del mes de
setembre i octubre.

Setembre:

Quart Creixent, dia
1 a les 4 h. i 23 m.
Temps temperat i sec.

Lluna plena (ve-
l la) , dia 7, a les 18 h.
48 m. Cel estirat i am-
bient sec.

Quart Minvant, dia
14, a les O h. 19 m. Ines-
table.

Lluna Nova, dia
23, a les 14 h. 20 m. Bon
temps.

Octubre:

Lluna plena (ve-
lla), dia 7, a les 4 h. 47
m. Cels clars i atmosfera
humida.

Quart Minvant: dia
17 a les 18 h. 51 m.
Temps agradable.

Lluna Nova: Dia
22, a les 18 h. 30 m.
Vents fluixos del NE.

Quart Creixent: Dia
29, a les 17 h. 45 m.
Inestable, calitges i plu-
ges.

Hores de sol:

Dia 15 de setembre:
13 hores i 8 minuts.

Dia 1 d'octubre: 11
hores i 48 minuts.

Dia 31 d'octubre:
10 hores i 32 minuts.

Les llunacions i_ l'agricul-
tura.

En el Quart Crei-
xent de setembre es sem-
bren l'ordi, civada, faves
i plantes dites adormide-
res. Si ja ha fet savor és
molt bo sembrar blat, so-
bretot el de xèixa, i tam-
bé el que no es rega.

En el Quart Min-
vant de setembre és el
temps òptim per a la vere-
ma, així com també per
recollir el ra ïm que s'ha
de penjar (procurar fer-ho
quan hi ha molt de sol).
Convé llaurar, cavar i fe-
mar les terres per a l'hor-
talissa o per a sembrar-hi
llavors, canyot, mill i pa-
nís. L'hortolà té molta fei-
na . al seu hort. Ha de
sembrar espinacs, raves,
cebes, lletugues i cols de
cabdell. En aquest mes es
sembren cabeces de jonqui-
llos 1 lliris de totes les

classes.

En el mes d'octubre
és convenient sembrar tota
classe de gra que no s'ha-
gi sembrat en el mes de
setembre. S'han de reco-
llir els aglans, anous, ma-
granes, codonys i en gene-
ral les fruites tardanes.

Es poden sembrar
cirerers, guinders, pereres
i pomeres. També tulipes,

cabeces de francesilles i
totes les flors que neixen
de cabeces, procurant te-
nir-les en remull algunes
hores abans de sembrar-
ies.

Durant el mes d'oc-
tubre, així com també el
setembre, les plantes i els
fruits estan exposats a re-
bre els- atacs de formi-
gues, abelles i mosques.
Cal vetllar en aquest sen-
tit.

Altres coses;

Es celebren, en el
mes de setembre, les darre-
res festes patronals de to-
ta la colla que han tingut
lloc al .llarg de l'estiu,
essent les darreres Santa
Tecla a Biniamar (23 de
setembre), i Sant Miquel a
Campanet (29 de setem-
bre). Cal ressenyar també
la Festa des Veremar que
té lloc a Binissalem a fi-
nals de setembre.

El mes d'octubre
sol ésser el mes més plu-
jós de l 'any. Cauen, per
terme mig, uns 70 1.- per
m2 a Eivissa, uns 75 al
pla de Mallorca, uns 150
a la muntanya i valls de
Sóller i Pollença, i prop
d'uns 95 a Menorca.'

A mitjan mes de se-
tembre inicien el curs esco-
lar els alumnes de preesco-
lar i d 'E.G.B. Els altres

nivells escolars de Forma-
ció Professional, Batxille-
rat, ho fan a principis
d'octubre. Els alumnes de
la Universitat ho fan ja
començat el mes d'octubre.

Jaume Gual Mora.



OBRA CULTURAL RALEAR
Si estibes el país i desitges una

Juca toes culta, l'Obra Cultural
jalear {interessa.

Cucara no sou socis de
l'Obra Cultural gatear?

Nom
domicili

BULLETI D'INSCRIPCIÓ

tel.

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

Pagara una quota anual de pésetes
Quota especial de Joves »-pésetes

Lloc de cobrament:

Domicili: •
Banc: '. ; _ Compte núm.

/•"»Kaorv/ofion«- - :
^_/LsOwl dw»\*i 99»

_ „_dia de '. : de 198
(firma)
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peões ò« vestit
i marroquineria en"general
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Crítica
Cordial

Hi ha coses en
aques^ món que un home
tanmateix no pot fer. Una
d'elles, per a mi, es fer
la crítica literària de les
obres dels meus amics, en-
cara que aquesta crítica
es digui cordial. Un pensa-
va que sí, que ho podria
fer, però ara s'ha compro-
vat de què no és així.
Què hi férem?. Rea, pacièn-
cia!. Almenys hem après
quelcom que no sabíem. El
treball que hem fet, vist
així, no ha estat debades.

Perquè resulta evi-
dent que és més important
consevar una bona amistat
que no pas fer una mala
crítica. Això és el que
pens jo de moment. Es po-
dria al. legar que hi ha
amistats que millor seria
no tcnlr-los. Es • veritat,
encara que un coneix el
que costa avui en dia te-
nir amics i no és cosa de
fer-los malbé de manera
precipitada.

Així que aquesta
secció de "Critica cordial"
-cordial!- deixa avui ma-
teix d'existir. La seva vi-
da ha estat força efímera,
però també és veritat que
moltes Vides efímeres han
esta denses en contingut i
en obres. "Crítica cordial"
no ha pretès mai ésser ni
una cosa ni l'altra, tan
sols volia fer una breu
ressenya de la literatura
més recent del nostre en-
torn. Més li haguera val-
gut prendre consell de
Groucho Marx i haver dit
com ell, el dia del seu
debut: "Hola i adéu!".

Perquè els sermo-
néis, els bons consells i
el paternalisme no van
amb la manera d'ésser del
qui firma. Tant se val!.
Un es dedica a aquest ofi-
ci per vocació i per pas-
sar-ho relativament bé.
D'altres n'hi ha que hi
romandrien com a peix
dins l'aigua, però això no
fa més que indicar que el

sol surt per tothom, i de
la qual cosa ens alegram.

A partir del pròxim
número seguirem col·labo-
rant a la revista, encara
que de manera molt distin-
ta. Si els responsables de
la mateixa ens ho perme-
ten, canviarem de discipli-
na i segurament farem
allò que un sap fer mi-
llor: crear personatges, si-
tuacions, conflictes i al-
tres ficcions, i tot plegat
descriure'ls. Un procurarà
condímentar-ho en un cert
atractiu de cara al lector
i crear un clima de con-
fiança amb ell, no fos co-
sd tambó aleshores sorgis-
sin paternalismes, bons co-
nsells i sermonéis. O el
que és pitjor, tírries i
animositats. Tota preven-
ció és poca amb aquests
antecedents.

Adéu si a u . A h ! , se
m'oblidava: Ben cordial-

ment! .

Joan Guasp.

cadfr âedmaPMt & etn, C ous
À



El Constància, altra volta a segona

El Constància ha as-
cencit a 2s B. I Això és
important. Un fet que tal
volta aconsegueixi de re-
néixer l'afecció, que la
bona part dels afeccio-
nats, separats del futbol,
tornin al Nou Camp. Tot
això- pot esdevenir el co-
mençament d 'una nova eta-
pa, la qual cosa represen-
ta un benefici per a Inca.

El Constància ha es-
tat durant molts d'anys
tot un símbol. Ha represen-
tat l'esforç del poble in-
quer per sobreeixir, no
tan sols en Mallorca, sinó
també arreu de l 'Estat.
Aleshores el Constància es
mantenia en categories a
les quals hi pertanyien
equips de poblacions molt
més grans que Inca. S'a-
limentava una rivalitat im-
possible amb el Mallorca?.
Recordem que hi havia pe-
nyes del Constància a
molts pobles de Mallorca.
La història del club ho
demostra.

Es funda el dia 2
de desembre de 1.922.
Neix com a secció de la
tristament desapareguda so-
cietat "La Constància",
creada per en Miquel Puja-
des.

El dia 18 de febrer
de 1.923 es dur a terme
In Innup. t i rnc ió del primer
camp de futbol en El Blan-
quer. En aquesta primera
època l 'equip titular era
format per: M. Ferrer; J.
Ferrer, Campins, Pons, Ga-
rí, Pizón, Cantallops,
Prats, Ramis , Pujades i Jo-
?re.

L'any 1.929 s'estre-
na l'històric Camp "Es
Cos", on s'obtindran els
èxits més gloriosos del
club. Hem de recordar en-
tre d'altres el títol de
Campió de Balears, des-
| ) i ó b ilo dur ro lur u i Mallor-
ca al camp del Buenos Ai-
res per O a 3, el 5 de
febrer de 1.930.

_ _ •&
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El Constància fou
el primer equip mallorquí
que participà a la Copa
del Rei , eliminant al Cas-
telló de primer i essent
derrotat després pel Barce-
lona molt dignament.

La temporada 1.941-
42 significa el comença-
ment de l'època més glorio-
sa de l 'equip, doncs,
aconsegueix l 'ascens a 2*
divisió. A la temporada
43-44 assoleix de jugar la
promoció a 1* divisió. Pe-
rò el 16 d'abril de 1.944,
a l 'Estadi de Chamartín,
es derrotat per 3 a 0.
S'alinearen els següents
homes: Pericas; German,
Salas, Navarro, Corró,
Marculeta; Garcia, Verga-
ra, Planas, Galvareny i
Zamorita. Tanmateix la
temporada següent davallà
a la 38 divisió, després
de perdre la promoció amb
el Còrdova per 3 a 2. Re-
cordem també el partit de-
cisiu amb el Mallorca, el
qual significà la derrota
del Constància, degut a la
desastrosa . actuació de
l 'àrbitre Cruellas.

Tot seguit el Cons-
tància començà una època
gris que fins i tot acaba
amb la seva desaparició.

Però el 1.952 reneix de
nou i juga a 1* regional.
El President era n "Andreu
Bestard. L 'equip el forma-
ven els següents jugadors:
Company i Tino; Devis,
Llompart, Llull, Rotger;
Crespí, Palmer, Mates;
Garcia, Domínguez, Ber-
gas, Campins, Calderón,
Ramis, Llabrés i Figuerola.

A partir de la tem-
porada 1.957-58, el Cons-
tància, ja a tercera divi-
sió, intenta de tornar al-
tra volta a segona divi-
sió. Així a la temporada
1.958-59, després de classi-
ficar-se en segon lloc, ju-
ga la promoció amb l'Olot,
i l 'el imina, però després
cau davant el Mestalla.
L'equip formà de la se-
güent manera: Nadal; Cas-
tell, Del Pozo, Zamacona;
Cantallops, Romero, Cama-
cho, Tomàs, Morro, Ríos
(Mateu) i Arrom. A la tem-
porada següent és eliminat
pel Jerez, després de tres
enfrontaments. Jugaren en-
tre altres, Alcafiiz, Diego,
Monedero, Fèlix, Lizani,
Franch, Alberto, Santama-
ría, etc...

A la temporada
1.961-62 torna a 2« divi-
sió. El president era n 'An-



"toni Bennàsser i l'entrena-
dor n'Enric Agustí. El
Constància aconsegueix eli-
mina r a l'Algeciras. L'e-
quip que presentà fou: Ro-
mero; Torrrs, Gents, Alca-
rn/.; ( i f i l inós Santana; Pio,
Obrador, Martín, Monser-
rat i Rubio. Començava la
gran segona etapa de l'e-
quip blanc i negre a 2*
divisió. Aleshores s'enfren-
ta de nou amb equips his-
tòrics com la Real Socie-
tat , Espanyol, Xixon,
etc... En aquesta tempora-
da l'equip era format per:
Ibarreche, Bordoy; Torres,
Genis, Alcaraz, Calmés,
Santana, Gómez; Monser-

rat, Aumedes , Coco, Ledo,
Franch, Navarro-Pareja,
Martín, Kaszas, Amarilla,
Arrom, Rubio, Jofrà, etc...

La darrera tempora-
da a 2* divisió fou 1.967-
68. Aleshores la majoria
de jugadors eren de la
cantera, com Nicolau, Ca-
macho, Llompart, Coll, Mo-
reno, Perelló, Solé, Corró,
Palou, Pizà, A. Ferrer,
ole. . . Do llavors en comen-
çà a l L r u etapa de desen-
cís. Els motius econòmics,
lògicament , en foren el mo-
tiu fonamental.. El Constàn-
cia entra en bancarrota, i
acaba per jugar a 1* re-
gional.

A la temporada
1.973-74 torna a 3* divi-
sió, després d'eliminar a
l 'Alzira. L'equip que jugà
fou:Llompart; Prados, More-

no, Mateu, Colom, Parma;
Tugores,« M. Llompart,
Gual, Vaquer i Aparicio
(Corró). El president era
en Jaume Moyer i l'entre-
nador en B a l u r Grech.

De la temporada
1.980-81 ençà dos inquers
han accedit a la presidèn-
cia: En Jordi Cerdà fins a
la de 1.985-86 i en Josep
Garcia que ho és en l'ac-
tualitat. El Constància, al
llarg d'aquests anys .dar-
rers, ha promocional dues
vegades a 2* sense èxit,
amb el Lorca i l 'Eibar.
Aquests han estat temps di-
fícils per al club inquer,
car l'afeccionat ha deixat
d'assistir al futbol, i les
dificultats econòmiques
han esdevingut gairebé in-
superables.

L'ascens del Cons-
. tància a 2' B, s'ha donat
gràcies a la renúncia del
Mallorca At. Els dirigents
i afeccionats no han de
perdre aquesta oportuni-
tat. Cal que la directiva
sàpiga animar l'afeccio-
nat, i aquests ajudar mo-
ralment i econòmicament al
club. El dèficit actual vo-
reja els 17 milions. El po-
ble d 'Inca en sortirà gua-
nyant de bolcar-se amb el
Constància.

Antoni Armengol i Coll.
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PASSATEMPS

Quan'hagi acabat aquest passatemps, cerqui
cl nom de tres ciutats mallorquines en dia-
gonal, com en una sopa de lletres.

HORITZONTALS
1: Nom de lletra. Nom de diferents plantes
ranunculàcies, de flors sense pètals, algunes
cultivades en els jardins. Cop. 2: Instrument,
músic amb unes barres de fusta que se cope-
gen amb dos martellets. Científic italià, in-
ventor de la telegrafia sense fils, que l'any
1909 va rebre el premi Nobel de física. 3: Su-
fix emprat en química relatiu a la part amó-
nica de la sal provinent d'un àcid acabat en
-ós. Pronom. Senyal internacional d'auxili.
Exèrcit de l'Aire. Determinant numeral.
4: Consonant. Relatiu a Aònia, a les muses.
Xifra romana. Petit insecte negre que viu
paràsit damunt altres animals, als quals xu-
cla la sang. Consonant. 5: Fet de disparar
una arma de foc. Deis oracions. Padrí, pare
d'un dels parcs. 6: Ca en, casa d'en. Donar,

regalar. Sigles de la Confederació Nacional
de Treballadors. Lloc pla on baten Ics mes-
ses. 7: Vocal. Passadís porticat (al revés).
Conjunció. Fèretre, caixa de morts. Conso-
nant. 8: Símbol químic del manganès (al re-
vés). Símbol químic del clor. En aquest ma-
teix moment. Símbol químic del coure (al

'-revés). Pronom personal. 9: Ingènua, plena
de candor, candorosa, innocent. Insecte co-
leòpter, també anomenat marieta, amb (Mi-
tres vermells i tres taques negres a cadascun
(en plural). 10: Escoltar. Arrossegaré, tira-
ré. Indignació, furor, ràbia.

VERTICALS
1: Bon acolliment d'un treball, reeixement,
eixida, succés. Oncle, germà d'un dels pa-
res. 2: Part del dia en què fa fosca. Determi-
nant possessiu. Jamai, en cap moment de la
vida. 3: Contracció gramatical. Nom de
dona. Símbol químic del rado (al revés).
4: Efluvi, emanació, aroma, flaire. Sis-ccnts
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u en numeració romana (al revés). S: Jo pre-
par un instrument músic perquè soni bé.
Certa flor de jardf. 6: Negació. País asiàtic.
Abreviatura de doctor. 7: A nosaltres. Ter-
minació verbal. Riu de Suïssa. 8: Mil. Orga-
nització Mundial de la Salut. Metall preciós.
Vocal. 9: Carrer de Ciutat que va des de la
Rambla fins a Sant Miquel i la plaça d'Espa-
nya. Símbol químic de l'actini. Interjecció
per a donar coratge. 10: Article nominal que
va davant els noms propis femenins. Signe
ortogràfic que representa el final d'una fra-
se. Metall preciós. 11: Existíeu, subsistíeu.
Un dels signes del zodíac. 12: Avió militar
de combat, petit i veloç, que sol acompa-
nyar i defensar els bombarders. Sala de
l'hospital on duen els malalts més greus.
13: Grau d'agudesa d'un so. Arbre de copa
cònica, fulles fines i fruit en pinya. Basca,
nàusea, repugnància. 14: Organització de
Nacions Unides. Terminació verbal. Conso-
nants de la paraula «telar». 15: Determinant
numeral. Diu la culpa de qualcú.

DIAGONALS
Tres ciutats mallorquines.
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VOCABULARI
Mi ha 6 grups de 3 paraules definides. A
cada grup, una de les 3 paraules no existeix:
és inventada. Descobriu-lesi posau les seves
inicials ordenades adequadament i forma-
reu una nova paraula.

GRUPA
1: LLOSQUEJAR.-Veure-hi malament.
2: ATRULL.-Acció d'aturar-se de cop.
3: FRÉJOL.-Lleuger, prim, de roba.

GRUP B
1: ALBICANT.-Que torna de color blanc.
2: FRÚSIC.-De color morat fort.
3: LLÚDRIA.-Petit mamífer carnisser

mustèlid.

GRUP C
1 : INFÒNIC.-Insonor, que no se sent.

2: GAZOFILACI.-Tresor, col·lecció
d'objectes de valor.

3: PRUlJA.-Picor viva.

GRUP D
1: ESCAMPAVIES.-Guardacostes.
2: COCÓ.-Clot natural a la roca on la pluja

forma un bassal.
3: ROSC.-Més gros de la mesura adequada.

GRUPE
1: AJUNYIR.-Posar el jou a un animal.
2: CAGACALCES.-Covard, pusil·lànime.
3: GARRÓ.-Turmell.

GRUP F
1: ADRET.-Sense cap defecte físic.
2: CALBOT.-Cop de mà al cap.
3: CAMB ALAR.-Agombolar, tenir cura

d'algú.
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ENDEVINALLA
Una família de dotze germans:
el major és el primer,
el segon és el tercer,
i el tercer és el darrer.
Com és aquest joc de mans?
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¿ona cuina
PEBRES VERDS, FARCITS DE
CARN.

Pebres verds
molt grossos.

- Oli.

- Farcit; Carn pica-
da (de vedella i de
porc), mesclar-hi també

I n g r e d i e n t s :

no pernil, pa mullat en llet,
all, julivert, ou, un poc
de vi blanc i sal.

- Salsa: Oli fr i t ,
pastanagues, ceba, tomàti-
ga, un poc de farina, vi
blanc, aigua i sal.

P r o c e d i m e n t:

Es fan nets els pe-
bres, se'ls lleva el capoll
i les llavors.

Es prepara el farci-
ment mesclant tots els in-
gredients que hem dit.

S'omplen els pebres
i es tanquen amb un escu-
radents per les voreres
obertes del pebre.

Dintre d 'una pella
s'hi posa oli i s'encalen-
teix, s'hi posen els pe-
bres segons la cabuda, es
giren i es fregeixen, po-
sant-los després en una
casserola.

En la mateixa pella
es fa la salsa: primer la
ceba, tallada a trocets pe-
tits, fins que està daura-
da. Després s'hi afegeix
la tomàtiga (tallada en
quatre troços i fora les

llavors), les pastanagues
(pelades i tallades a rode-
lles). Després s 'hi afegeix
la farina, el vi i l 'aigua
freda. Es deixa coure uns
25 minuts.

Es passa després la
salsa pel passa-puré i es
posa damunt els pebres de
la casserola. S'hi posa
sal i es deixa coure per
espai d 'uns 45 minuts.
Convé, de tant en tant,
moure la casserola per tal
que els pebres no s'afer-
rin. Si la salsa s'espes-
seix massa s'hi pot afegir
un poc d'aigua calenta.

El plat ja es pot
servir.

Imma. Cortès.



Escola Parroquial

>*-> *~*< îhfc
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Collegi La Puresa.

Primer curs de Batxillerat 1963-64

Dretes d'esquerra a dreta.

Margalida Castelló«
Catalina Ferrer.
Maria Cladera.
Jero M« Prats.
Francesca Fieras.
Magdalena Amengua l .
Catalina Mateu.
Antònia Pons.
Maria Sureda.
Margalida Riego.
Joana Coll.

Assegudes al banc.

Francesca Fontanet.
Agnès Barceló.
Catalina Balaguer.
M* Magdalena Llobera.
Mercè Lleonart.
M. Gómez.

Assegudes a terra.

Catalina Bel Coll Beltran.
Antònia Busquets.
Catalina González.
Catalina R. Gelabert.
García.
Marisa Grau Batle.
M. Maura.
Francesca' Alberti.
Margalida Jaume.

Professor:
D. Sebastià Balaguer.
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