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EDITORIAL

En el primer cambie que se preducia den-
tre del Gebierne-UCD despu6s de las pasadas
eleccienes, dimitia el ministre de Cultura,
Clavaré Arevale per preblemas autanemistas»

Ricarde de Ia Cierva es nsmbrade fflinistre
de Cultura, asistiendadeentrada al funeral
del erudite mallerquin Llerenç Villalenga,
cenvenciende de pase al intelectual andrit-
xel, Baltasar Percel, para que aceptase fer_
mar partede Ia lista de aseseras culturale»
de su fflinisterie»
El censeJe,aeeser, que ee hize pdblice en

les u*ltimes dias es digne de cierte respete,
ya que las pereenas que Ie ferraan *stan di*
rectamente en centacte cen el ambiente cul-
tural del memerit«.
Ricardeeela Cierva ha queride demestrar

cenelnueve censeje aseser, que para el BIi-
nisterie de Cultura, hacen falta hembres en-
tendides sn Ia materia, y ne pelitiees cuye
u*nice deeee sea el figurarynefcagannada en
faver de Ia Cultura, cmmm viene ecurriende
desde hace muches adés«

Csn medidas ceme las que ha ternade el Mi.
nistre de Cultura, aplicadas en el Censell,
delegacitfn de Cultura y Ayuntamiante, puede
que en Rlallerca censiguiesemee un nivel cul_-
tural digne.

Ne querrames jamas que Ia culturade nues,
tre pueble sea mevida per cualquiera de laa
epcienes ptfliticas, pere ebaerevemes cuales
sen las que mejer Ia fementan y Ia premue-
ven.
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"DESERTOR" NOU LLIBRE DE IfF MARCH
Dijous set de febrer va esser presentat al public de Ciutat el .»

darrer llibre de 3oan Francesc March, Desertor. Obra que promet esser
molt polèmica degut a Ia temàtica que aborda. La presentació es feu
mitjançant una taula rodona sobre el problema de Ia violència*

, En aquesta obra, tal com explica l'autor, es preten fer veure
l'absurditat de les guerres i agressions, Ia necessitat de fugir de
tota violència per impedir noves guerres, »obre tot, un conflicte nu-
clear de consequjèmries imprevisibles.

11En el meu llibre — diu 3oan Francesc March — no es critica
cap estat concret ni cap exèrcit determinat, sind les estructures de
Ia societat actual en conjunt i Ia mentalitat dels estadistes de les
grans potències que poden provocar el caos si mantenen els seus ideal«
de domoni".

"L'actual concepte d'Estat — afegeix — ja no ¿s valid, no sor
veix. Aixo* s'havist ben clar des de Ia primera guerra mundial: Un es-
tat amb unes fronteres, un exèrcit i un gevern que considera els de fo
ra estrangers o enemics. Aquesta realitat ha convertit moltes de vega-
des les cordilleres i rius que separen els diferents paisos en camps
de batalla horribles".

"Basta donar una volta per Europa i trobarem cementiris i més ce-
mentiris, amb milers de morts en guerres sense sentit» 3a el papa Bonot
XU va dir després de Ia primera conflagració mundial que si volien em-
podir que ni hagués una altra de pitjor, tot els Estats per acord mutu,
havien de suprimir els exèrcits i el servei militar obligatori, establ*
int un tribunal que sancionas als qui no complissin l'acord"«

"Encara som enfora — segueix parlant l'auter de Desertor -- do que
els homes es convencin de l'error que representa aeguir pel camí actual«
Quan es plantejen aquestes teorioo sempre hi ha reaccions desconfiades,
as pensa que és subversié, es tá por de rompre les estructures i aartir
d'olles. El ser huma es mou molt més per intereses i passions quo no
per lògica i rad, i davant el perill de perdre determinados coses posa
el crit en el cel".

"Però si, no feim un gran canvi, tendrem un futur molt negre*
Abans Ia humanitat no havia avançat da Ia manera que ho ha fet ara,
mai tengué possibilitat de destruir el nostre planeta* Ara sí. Par aixi
l'actitud de l'home actual ás tan important. Cada dias'inventan arma«
noves, es renoven els exèrcits, utilitzant una riquesa, una tècnica i
una intel.ligència que s'haurien de pesar al sevei d'altres interesos,
com Ia fraternitat entre els homes".

Varem preguntar a 3oan Francesc March si opinava que tots els jo-
ves en edat militar s'haurien de fer objetors de conciència. Ua respon-
dre que és una cosa que depén de les conviccions de cadascú, "3o em con
formaria que els joves que llegissin Desertor adquirissin un sentit
crític madur davant el fet de prendre unes armes i vestir uniforme de
soldat".

Desitjam fortament que el nou llibre de l'eco*nom d'Andratx pugui
despertar anhels de pau i concòrdia entre molta gent, sobre tot els Jo
ves.

Grup Cultural Balenquera
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Ei Metge Pelegrí
Sovint m'he preguntat qui de^ia ser i com rJev/ia ser aquell Miquel

Pelegrí, 1 'esacrit del qual -que copiat a màquinn omple vint folis ben
complers- em var proporcionar ja fa anys el mou amic l'erudit 3osep Su-
reda i Blanes, després d 'haver-lo exhumat de Ia Reial Acadèmia de Medi*-
cina de Palma de Mallorca. He indagat en arxius, en persones» Arxius dis
tints, cu*muls d'humitat, pols, res. Pcrsonas d'edat, a les quals en Ia
seva infantesa, transcorreguda a principis de l'actual centJria, havien
arribat els darrers ecos que Ia tradició oral conservaba dels fets dels
éssers encarnats, d'un segle, segle i mig, endarrera.

Com un rastrefantasmagóric, una suscinta imatge de Don Miquel PeIe
grí encara batega Ia exangO*e espais dels records...Ell mateix, drfi Ia se
va "Descripció Topogràfica de Ia vila d'Andratx", il.lustrada amb un "Di
scurs Médico-Fisic", es qualifica, i pot ser amb un deix d'amarguesa,
com d'una edat gairebé decrèpita. D'aquí que, probablement, consideri el
terreny d'Andratx "escabrós i d'unes muntanyes i uns paratges que amb di
ficultat poden ser visitats", no atrevint-se a cercar les plantes medici
nals que s'hi puguin fer i Ia relació de les quals l'Académia Ii solici
tava. Pero afirma que tampoc no coneix "subjectes pràctics i exercitats
en aquesta tan important facultat". Don Miquel es devia trobar molt sol
potser més enllà de qualsevol esperança, inmers en una vellesa que es n
consumia en un ambient salvatge, desolat. Perque Ia casa on vivia, seg-
ons que sembla ni tan solament es tfovaba entre les altres del poble,
sina allunyada en un turó d'agudes roques grises, Es Campets, entre l'es
querpa planta del margalïó, el garrover fosc i reposat, Ia pineda profum
da, a Ia erfnica ombra de Ia muntanya, el Puig de Morella.

rc-lts cops hfi crr,ternnlat Es Camn<ts. Es troba prop del camp de futbol
d'Andratx, Ses Planps, dominat Ia plnna d'ametllerars. Encara hi queden
unes quantes cases, negroses, abandonades, apinyades. Amb d'altres atlots,
per no pagar l'entrada ?1 recinte esportiu, fins i tot m'enfilava als penya-
lars des d'on vigilava Ia manifestació futbolística. Nq resta res, allí,
del perit metge de Ia il.lustració. Ningu, tampoc, no viu en »quell lloc.
Causa estupor, de venades, pensar en aquest buit que espera llí, davant
nostre Don Miquel devia tenir una mula, o més probablement un ase,
per fer les visites a Ia seva escampada clientela, perqué de les quatre
mil i escaig de persnnes que vivien aleshores al poble, menys de Ia mei-
tat habitaven al seu nucli urbà. I dic un senzill ase perque, a més de
trobar-se sense cap auxiliar, el metge pelegri mancava' també de llibres
"indispensables", per exemple de "botànics": no Ii devien sobrar, no, els
doblars a don Miquel... Ni tampoc n'hi devia donar Ia professió, de Ia
qual parla considerant-la com "les meves opressives ocupacions".

En el curs del seu treball, don Miquel es deixa veure com un hipocrà-
tic fervent, observador de l'home i de Ia naturalesa. Simptocmàticament,
anomena "l'autor de Ia Naturnlesa que (tot) ho sap, ho pot dir", sense
deixar que una sola vegada faci acte de precencia cap concepte religiós.
CaI vencèr Ia malaltia amb remeis fruit de Ia raó i de Ia pràctica, i no
apel.lant l'incogríoscible quefer sobrenatural. Supos que aixó aumentaria
Ia meva soledat ja nue el portaria a xocar amb l'aleshores rector del
poble, don 3aume Antoni Cbradnr i Soler.

Don 3oan Baptista Ensenyat i Pujol, l'autor de^la "Història de Ia
Daronia" descriu així l'esmentat rector: "En Ia seva part externa, es
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EL METGE PELEGRI
veia una micr, vnnitds, ja quc vcstia sotnna'i balandram de seda. D'un
caràcter un pcc violent, teni? tendencia a dominar i avantposar-se a
totes les altres autoritats". Finalment, el 98 es traslladat de parrò
quia i, per despit, es va emportar tots els llibres de fons de l'admi'.
nistfració
Bisbe".

narrnquial, negant-se a lliurar-los ni tan solament al senyor

(continuarà)

B a 11 3 s a r P o r c e 1

CEL I TERRA
POEMA

.... I arribarà aa dia dafinitiu
en qua cal i terra s'ajuntin, ofegada,
i a'aaeoltará una vau qua dirat redimiu
aa voatra ànima da tota aa pacata.

CaI i tarra junta par sempre, cap aa fi;
cap a s'explosid d'una voluntad auprema,
sentint-se aa cosos, cap allà, cap aquí,
frultda a'unid da vida celestial i paaaatgara.

!Oh, cel i terra, corapanys inseparables
com duea miradaa da profund sentiment;
da cada ullada voatra aorgiran inimaginables
aatala d'alegria i amors de cor ardant!

Arribarà, !ja ho crac!, ànimes dorraides,
hipocri-humans qua vagam aenaadaatí}
i s'escoltarà una vau un sens fi da dias,
qua dirtfs cal i tarra junta par sempre loap aa fi!,

ANTONI fl1IRALLES

GRUP CULTURAL BALENGUERA
D'ANDRATX
FEU-VOS SOCIS
LLETGIU-PARIATGE
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CRISIS ENERGETICA ???

Hoy en dia Ia sociedad se enfrenta con multitud de problemas,
uno de los más acuciantes es el de Ia energia, el fantasma del raciona
miento y Ia restricción ronda nuestras cabezas.

De todas formas, tenemos tiempo suficiente para tratar de poner
a punto otros sistemas de energia» Siguiendo conel petrdleo deberiamas
tener en cuenta Ia opinién'de Ia Encuesta Delphi, realizadapor una se
rie de expertos reunidos en Ia conferencia mundial de Ia energía, quie
nes afirman que tedavia quedan por producir unes 300 000 millenes de
toneladas de petréleo teniendo en cuenta que Ia produccién mundial te-
tal es del orden de unos 3.000 fcillones de toneladas, tenemes tedavia
para rata. Si este no fuese cierto, todavia padriamos echar mane a una
serie de preductos como gás, aceites pesados, arenas asfálticas, etc.
que si bien su comercialización no habia sido rentable hasta ahsra, te
niendo en cuenta el encarecimiento del petróleo, s.L Ie pedria ser den-
tre de unos años i cuyas reservas equivalen a las del petróleo conven-
cional.

De las «tras energias las que parecen merecerla mayer cenfianza
en les sistemas gubernatives es Ia energia nuclear, sin embarga es ex-
tremadamente peligrosa y per si fuera poce su baratura e« muy discuti-
ble, las subidas del uranie natural (combustible nuclear) eetan deJan-
de en ridiculo las subidas del petróleo.

En les principies de Ia década pasada un kile de uranio valia unes
330 dólares; en el 77, 950 dólares. Las centrales nucleares de tipe me-
dio (1.000 megavátios) en el afle 73 costaban 24.000 millenes de pese-
tas, en el 78 rendaban les 108.000. Las reservas españolas estimadas
an 43.000 teneladas, tan sale cubren un 20 de Ia demanda del Plan Ener
gótice Nacienal, además el tiempe de duración ds una Central Nuclear
as estima alrsdeder de 20 a 30 affaa, y hay que desmantelarlas, Ie que
viene a supsner etre gaste enorme, alrededer de un 40j6 ds ceste de prs
ducción, más lee gastes de mantenimiento y vlgilanciada estes oements
rios altamente radioactivsst cada vaz ssn necesarios nueves sistsmas
ds 8sguridad, (dada Ia peligresidad), y qus cenlleva a una subida adi
cional ya qua si un kilovátie/hera cuesta 913 dólares, el 60% se Ie
csmen dichas medidas de seguridad, estes dates que podrian parecer ds
un ecologista lace e esquizofrénico, sen en realidad ofrecidas per Ia
cemisión de enerfjia atómica de les E.E.U.U. ¿Perquá? cabria preguntaras
Bsta laca carrera hacia Ia nuclearizacien,que aparece en P.E.N. puós
perqué Ia construcción de centrales nucleares preduce grandas benefici
es a "ciertes bolsillos" sin sscrdpules, que elvidan e "pasan" de etras
fermas de energia que ne sea nuclear, a Ia cual nes Ia presentan came
u*nica viable para un future próximo; En mallsrquin decimos...

" Hi ha un pensament a fer"

"Pere Antani"
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A Ia mort de Llorenç Villalonga
Se n'ha anat per a sempre un mestre i un amic, el novel.lìsta

Llorenç Villalonga. Per alguns aquest nom els sera indiferent, per
altres en tendràn un coneixement molt petiti el que van veure d'all
fa uns anys per televisió, i aquí s'haurà acabat Ia cosa ...Parque
Ia veritat sigui dita: al nostre poble es poden comptar amb els dit«
de Ia ma les persones que l'hagin pegut llegir. I no deixa do ser
llastimrfs, perquè Ia seva obra enllestida as molt abundant: novel.la
teatro i narracié ..«Por desgracia perè a Andratx san molts els des-
nivells que troban amb Ia resta dels pobles do Mallorca de Ia nostra
categoria, sempre que Andratx tongui categoria. Si Ja ho oéj jugom
a III Divisié, i amén!

Aleshores que om donaren ol premi "Ciutat do Palma" vaig te-
nir Ia sort de tractar personalment amb don Llorenç, a Ia seva oo-
nyorial casa del carrer Estudi Gonoral, al barri vell do Ia Seu, a-
Ciutat. Després vongueren altres encontres; un d'ells a Binissalem,
ol seupoble, a Ia magnifica casa on es descriu ol mite do Bearn,
en vaig poder contemplar a Ia clasta ol lledoner do Ia famooa narra-
ció. Sempre om demanava per on Baltasar Porcol. Laeanzillooa do Io
sova peroonalitat m'impressionà; xerrava do baixat, cordialment.
D'una manera culta, refinada. Cra una d'aquestes persones on o'hi
transpua tot d'una que ne han fot mai mal a ningú*.

Aprofitant aquest article(i aquest ha ostat un dels principals
motius qua m'han impulsat a escriure-lo) voldria aconsellar a loo
generacions joves- Ia generacid que fa Pariatge, per oxomplof perque
de les velles oa pot esperar poquoa coses -que 00 prenguin interéo
per a llegiri <'Bearn% "fflert do dama", L'hereva do donya Obdulia",
"El misantrop", novel.loo quo sdn loa quo a mi mas m'agraden, pere
do fet poden escollir d'una llista molt més intensa ...i doscobriran
ol man fascinant de Ia mallorca vuitcentioto, una societat decadent
mallorquina, a Ia qual Villalonga va pertànyer, i a Ia quo després
va descriure admirablement 1 amb humor, cosa que Ii valgué més d'una
enamistat.

fflallerca ha perdut a un dels seuo millors prosistes. S'ha dit,
i amb justícia, que després de Ramo*n Llull venia ell.

Que Déu l'hagi acellitamb amor, per al descans do segles i
segles.

Gabriel Tomao

x
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RELACIONS ENTRE ALARO
XIV.

ANDRATX AL
SEGLE

Al'edat mitja les viles de l'interior de l'illa de mallorca
tenian l'obligació de socórrer a les viles de Ia costa tan en temps
de guerra com en temps de pau. En aquest darrer cas aportant el homes
necessaris per a les escoltes i guaites. A les viles d'Alara i Binissa
lem les pertocava Ia vigilància i defensa de Ia costa andrixola.

A mitjan segle era capità d'Alaró* Arcís Montalegre. L'any 1355
es trobava a Ia ciutat de Càller de l'illa de Sardenya, en servei reiaI
com a conestable de 40 servents; però com que caigué en malaltia torna
passar a mallorca en Ia nau de Guillem Reig. La malaltia no devia esser
molt greu, perque poc després En Montalegre exposava que "a_na per capi
th dels homens de Alaró en les marines de Andraig ab singuanta hèmens
de Alaró". a causa d'unes galeres genoveses, i per pagar als salaris ea
corria per Alard una talla e impost contra Ia forma acostumada, és a
dir, que als jurats volien fer pagar cada casa a parts iguals, tant al
major com el manor.

També l'any 1365 l'alarener Arnau Llinàs prateatava cahtra al
batle bisbal del lloc d'Almadrà, alquaria d'Alaró, perquè Ii exigia
una taxa reclamada pel batle de Robines-avui Binissalem- par pagar al
salari de les escoltes d'Andratx,(l)

Ramén Raasallé (l)-Arxiu delReqne de Mallorca« Lletres carou
nea: 15 f. 67v, 16f. 54, 29 f. 45v.

HUMOR

P6RÒ U1MOM* ViViA TRíST í ANoVNAT,
COM Sf tï FAUT6'5 AtOOf)A <2oSA...
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A MQ del MAR BONET
3a han passat sis horas i encara estìc impressionat, semble

incredible que una dona i un home - "Maria del mar Bonet i Lautaro

Roses" - es guanyassin d'aquesta mena, molts de cents d'assistents,

frets en principi, i despre"s aplaudint drets, rabiosament; per un mo-

ment, s'esperit de mallorquinisme de-debor va imperar, perà tranquils,

els moments màgics han passat i tot torna a esser quasi com abans.

Dia 18 de gener Maria del Mar Bonet va cantar, o millor dit, v«

meravellar amb sa seva preciosa veu a tot s'Auditorium de Ciutat, per

cert, completament pla; hi havia preus populars -¿No podria ser sempre

així?« (per favor).

Cançons populars mallorquines, lletras de na fflariadel mar,

poemas d'en Costa i Llobera, V. A. Estelles i altres temas han estat

per a tots noltros un plaer sa i necessari de dins un món materialista

, consumista i no gaire intel.ligent.

¿ No es alenar?,escoltar frases com aquestas«..

-Volias una dona i trobares una persona

-Ma-mare sempre plora i Jo Ja no se plorar

-Cs fa llarg esperar que el mon s'enfonsi per tornar-lo edificar.

I tantes altres que sempre desprenen un sentiment, una senaacid, una

festa, un esforç ben arrelat en es cor popular; no podria mancar Ia

bandera mallorquina, no és que Jo sigui partidari d'una adoració" d'os

simbol, però es innegable que encara avui sa nostra bandera es un crit

de progressisme i llibertat; així quan s'agitava i es cantava LA BALEN

GUERA, sa vertadera llibertat semblava mas aprop.

Com sempre Maria del mar Bonet va cantar, molt serisament, sa

musica fou de gran qualitat, sa gent tant sols va intorrumpir aplaudint

estrofas amb certa significacid "especial", com ses referencias a :

"Dragonera petita, que uns homes tresetjaven" b "Sa poca llum que fa

es jove que nos comanda". Estic per pensar que s'esperit de sa"Nova Can

c6"no esta tan mort com diuen.

I no. penseu que ses lletres de na Maria" del Mar han tornat re-

volucionaries, no, encara que ella personalment sempre ha actuat com

progressista i mallorquina, ses sevas cançons no son de brega, però ai-

xt5 sí, tan bellas i penetrants que nos obligan a desitjar una vida mi-

llor i a treballar per aconseguir-la.

Guillem Sim6



LAS ESCUELAS
Continuando con Ia sección las escuelas, estuvimo hablando con el

director del Colegio Nacional mixto de Andratx, Sebastián Garí, con
el fin de conocer les problemas de dicho centro.

- ¿ A que se debitf su petición de traslado a este centro, y su pes-
teriot eleccián domo director ?

RIi peticio*n de traslado, fue debido a metivss familiares. La elos-*
citfn de Director, segun Io mandado on una orden ministerial fue demo-
cráticamente, en votación secreta entre los profesores de Ia comarca.

- Existen problemas para al funcionamiento del comedor. L Croo que
su funcionamiento puede beneficiar a los alumnos ?

Desde el primer momento en quo se ponga en funcionamiento ol come-
dor habrá beneficio por parte del colegio, o sea por parto de los
•lumnos, do sus padres y de los propios profesores.

- Cl centro cuenta con unas instalaciones deportivas excelentes,
¿ A que se debo que se promociono poco el deporte ?

La infraestructura de las instalaciones es excelente, pero faltan
los elementos de trabajo, como pueden ser pelotas,r*odos, otc. Ahero
gracias al dinero que se consigue del aparcamiento inotalado los dias
de fútbol hemos podido comprar unas porterías, pero como el centro
aun no esta oficialmente inagurado, todos los gastos corren a cuenta
do los padres y otras personas que colaboran.

- ¿ Creo que el actual horario es mejor que el anterior ?

El horario Io impusieren las condiciones ( no funcionaba ol comedor
y loo transportes de los nidos de Ia comarea eran caros ), poro oi
miramos hacia ol futuro este horario doja muchas horas libros al alum-
no para que se divierta con funciones oxtraoscolareo.

- ¿ Cree que seria posible Ia instalacio*n de un inotituto do B.U.P.
on Andratx ?

Es una obra qua esta en manos do los padrea y del Ayuntamiento. Cn
Io que respecta a los profesores ayudariamos todo Io que fuera necesa-
ri. Representaria una mejora extraordinaria para Ia comarca.

- ¿ Existen problemas entre los padres y los profesores de este
centro ?

En general Ia mayoria de los padres do alumnos son respeasaalea y
entienden que el profesor siempre trabaja en bien del alumno por Io
que los problemas son pocos.

- ¿ Es cordial Ia relación entre Ia Aseciacie*n de Padres y los pro-
fesoros ?

Creo que falta mas informacitfn para que Ia relaciones vayan mejor
y no haya malentendidos, aunque es deseo de las dos partes que el be-
neficiado sea el alumno. La asociación cumple un trabajo dentro del
centro que hace falta.

Deseamos que les problemas en que se encuentra el Colegio Nacional
ffliito se solucionen pronto, ya quo en ello se beneficiaria Ia comarca
de Andratx.
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A partir dal sabade, 1 de Marze, en el salo*n de sesiones del Ca-
legie Nacienal mixte de Andratx se jugará durante eche semanas (Sa-
badas), el Campeenate Individual de mallerca-Grupe A, en las cate*
gerias de Primera, Segunda y 3uveniles, organizado per Ia Penya d'E£
cacs Balenguera y el C. A. Andratx cenjuntamente.

EXCURSIONISMO
Los dias 15 y 16 de fflarze se celebrara una acampad« en el Rlirader

de Ia Trapa erganizada per el Grup Cultural Balenguera, tedas las
personas interesadas en participar pedra*n pasar a infernarse per el
lecal secial les Viernes a partir de Ia 9 de Ia neche

Quan...?
- Quan deixara Andratx d'esser el llec de fflallerca mee afectat per
els incendis forestals ?

- Quan sera que ele inculs deixaran de creure que els intelectuals
sen "CAPS OE FABA" ?

- Quan es que a Andratx es fementaran altres esperta que ne aiguin
es futbel i derivats ?

- Quan se dixara de discriminar ele barrie de ees aferee d'Andratx
en-sa questié* de serveis publics que tant necessiten ?

Xafarder
Han aparecide durante este

mes des libres, cuyes auteree
«en celaberadores de PARIATGE,
"Desertor" de 3. F, March, y
en versiones catalana y caste_
llana, "Las manzana« d« «r«n

de Baltasar Parcel.

$ & S & I & $ & S &
Definitivamente.se van a

•cabar las «bras de "Sa Plaça"
y ne habrá el desnivel que era
metive de ne peces cementaries
burlones.

& S & $ & $ & I & I

Seguimee sin comprender el
perqué* el pueble de Andratx,
ee muestra indiferente delante
de un problema que Ie afecta
tante come es Ia Urbanización
de Sa Dragonera. Es incompren-
sible que les coloquios ergani,
zadoB por el G,O.B. cen inten-
cie*n de infer*ar, se vean fal-
tes de asistencia.

En este mee de fflarze «e haran
publica« la« basee fUlII Cencur-
•• de Redaccián "Baltasar Porcel",
en ffl podrán participar les alumnos
de les colegios andritxelo« y Pal-
mesanos, con tona« que afecten al
pueblo de Andratx*

S & $ & I & $ & I & *

Este año en loo carnavalea, eos-
taco Palma cen el re«urgimi«nt« de
"Sa Rua" volviendo a Ia bonita y
tradicional fiesta do antaño. Al
contrario en Andratx de loa carnav
vale« solo se vieron loe disfraces,
ya que los guateques organizados
sole sustituyeron a laa discotecas.



D E S E R T O R

JOAN FRANCESC MARCH

JOAN FRANCESC MARCH neix a Santa Margalida,
Mallorca, el 1927. Fa els primers estudis a Ciutat de Mallorca.
L'any 1945 va a Barcelona a cursar Ia carrera de Dret. Més
tard ingressa a Ia Congregació dels Sagrats Cors, fent els estu-
dis sacerdotals a Lluc i a Roma.

Un bon grapat d'anys ha desenvolupat les seves activitats
a Itàlia, Cuba i Argentina, fins l'any 1974 que va tornar a Ia
nostra Roqueta. Immediatament assumeix els problemes so-
cials, històrics, linguistics, culturals i polítics del seu poble
mallorquí, amb una gosadia inhabitual en aquestes contrades.

L'any 1976 publica L'Hereu de Ia Corona, novel.la
traduïda a l'alemany per Klaus D. Erfurth; el 1977 Confes-
sions d'en Gorí Soler; el 1978 EIs Triomfadors; el 1979 pro-
mou i dirigeix el primer volum de Lectures Mallorquines.
Amb les obres publicades, altres inèdites i les conferències que
ha donat per molts pobles de Mallorca, en JOAN FRANCESC
MARCH "és un predicador apassionat d'un conjunt de veri-
tats que s ' ident i f iquen amb les senyes d'indentitat del poble
mallorquí, expoliat, oprimit, colonitzat". Aquesta ha estat
fins ara Ia seva meta essencial d'escriptor.

DESERTOR, amb l'estil sempre ple d'interés i emoció
d'en JOAN FRANCESC MARCH, aborda el problema
actualíssim de Ia violència i el perill d'una guerra nuclear:
"Mentre nosaltres dormim; quan, al matí, sortim... per viure
les petites coses quotidianes, una mà inconscient, a les ordres
de programadors perversos, fa córrer lentament, peró sense
aturall, Ia maneta d'una palanca que, quan arribi al punt zero,
pot fer esclatar el nostre estimat planeta".
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