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C O R R E U
PESTES DEL CARME, ENCARA

í

El passat mes de Setembre va sortir pu
blicat a PORTULA un article escrit per un

personatge,i firmat per una altra"comissio"'
expresant UN punt de vista respecte al des-
envolupament de les fesJesdel Carme, un

tant particular,i amb un aire de ressenti-
ment per part d'uns i de gelosia per part

d'uns altres.

Però abans d'entrar en detalls,anem a veure
el que noltros sabem respecte a Ia redacció
d'aquest article,i a aprofundir un poc so-
bre Ia psicosi d'$questa empresa. Per co-
mencar,dir que un grup de gent (Ia que eü

acusen a l'esmentat article) ensreunirem
per organitzar Ie que seria Ia "I Trobada
de Glosadors de Mallorca",i de pas inclàure
-Ia dins l'àmbit de les festes,i,de passada
contribuir-hi,la primeracosA que farem,i de
Ia q u e e s queixen els firmants de Ia carta,
fou posar una pissarra anundiant que tots

• els interessats en col.laborar en l'organit
zació de les fes tespodien venir a les reu-
nions; a a<juestes durant un mes no hi compa
regué ningu, llevat del Regidor Sr. Romagu"|
ra que vengué a Ia primera, i a les altres"
va passar amb excuses, fins que va reunir
Ia seva "Comissió", que ja havia emprut a-

nys abans, i intenta fer una reunió pel seu
compte, a Io que noltros, amb un marge de
confiança, hi consentírem deixant-lo tot
sol amb ells pel motiu que havíem d'anar a
repartir propaganda per altres pobles, més
el que va fer, pels resultats vist^ fou en-
cendre'ls respecte a noltros, dient-los que
el que volíem fer era marginar-los, i fer-
los fer tota Ia feina, el que va fer que a
partir d'aquell moment es sentissin regelo-
sos cap a noltros, procedir que, per tot un
regidor de juventut ens pareix molt poc è-
tic.

Referdnt a l'afer de passar comptes po-
dem dir i per segur, que teníem tots els
papers a Ia seva disposició, el que passa
és que quan hi ha mala llet per mig, surten
"bubotes" de per tot. L'única cosa que no
els vàrem dir perque ancara no ho sabíem,
fou que les 100.000,— Ptes. que ens havia
oferit el C.I.M., s'han reduides a Ia mitat
i de moment encara no han arribat, per Io
que de moment les hem hagudes de bestreure
noltros.
- Tambl diuen que només es feren els actes
on, segons ells, hi podíem treure tallada,
i altres com els jocs infantils no es dugue
ren a terme, activitat que com recordaran,
si són tan homes com per reconeixer-ho^ (c_ot*
que dubtam, ja que segons diuen, les varem
donar pel cul), les havien d'organitzar ellí
com a part més jove de Ia Comissió de fes-
tes.

I referent a l'apartat que dejfia que nol-
tros durant el desenvolupament de les fes-
tes no en flrem brot, creim que val Ia pe-
na explicar-los un poc, ja que per Io vist
no saben el que és organitsar unes festes,
^a "miqueta" de feina que férem noltros i

i de Ia que ells es rentaren completamentle
mans.

^ercar els glosadors, més de dos mesos de
voltar per tot Mallorca. Lmprimir els pre-ca
tells de Ia glosada, uns dos mil cartells pa
ssa'ts un per' un .pel ciclostil.Gestionar per-
misos, desplaçaments a l'Ajuntament, al Go>e
Civil, a Ia penya motorista de Sant Joan. De
manar subvencions i gestionar-les a l'Ajunta
ment, al banc i al Consell Insular. Lmprenta
programes, entrades, etc... Llogar cadires 1
valles i anar-les a cercar, carregar-les pér"
tornar-les i tornar-les(mes de Ia mitat de 1
feina queda per noltros). Gestionar els afer
de representant, ^ompr$r begudes, repartir
propaganda. Tot això abans de començar les
festes, aJ?a anem a veure Ia feinada que fere:
durant les festes.

Penjada de Baaderes: no hi comparegué nin
gú. Trobada de Glossadors: es fa el sopar
dels glosadors, que noltros ateníem i mentre
tant ningú prepara res al recinte de festes«
Moto-Cross: s'ha de preparar el circuit, al
mateix temps hi ha un partit de futbol, tant
a un lloc com a l'altre no hi compareix nine
gú, i mentres tant a Ia plaça, on s'ha de fe:
Ia verbena, no esta punt, Desenvolupament de!
Moto-Cross: en falten mls de Ia mèitat, i ca-
si cap dels que feren Ia feina han signat Ia
carta. Ball de bot: El regidfer Romaguera pel
seu compte i sense consultar-ho a ningú de 1¡
comissió fa retirar part de les valles, dien;
nos que el que Ii havia donat permís, cosa
completament falsa, era el Batle. Bar: sempr
els mateixos darrera Ia barra, majoria feste-
javen asseguts a una rotlada,

Això fou Ia poca^feina que flrem els al.lj
dits en Ia carta pràcticament tot, spls, Io
que queda és Io que feren ella, ara aixe sí,
Ia imatge que donaren davant el poble fou im-
ponent, l'any que ve, intocable i perfectíssj
ma "Comissio'" podeu fer les festes voltros,
però abans convendria que tornàssiu llegir
aquest escrit, no fos cosa que sos pensassiu
que després d'aquesta trobeu qualcú más que
vos vulgui tornarà donar pes cul i com en-
guany donar-vos les feines fetes»
MARÇAL BESTARD, MIQUEL MUT i JORDI CLOQUELL

Manises, 18 octubre 1984
Companys de Ia revista Pòrtula"
Vos agraesc de bon de veres el de-

tall que heu tengut der fer-me arribar-mit-
jançant En Tomeu Pou, director del setmana-
ri "Felanitx"- el número 31 de Ia vostra re-
vista en el qual heu reproduit un dels" meus
escrits. Em satisfà saber que una de les me-
ves col.laboracions- publicada ja en el "Fw-
lanitx"- ha tengut el suficient interès per
a vosaltres com per treure-la també en les
planes de "Pòrtula".

N'estava assabentat de l'exist^ncia
de "Pòrtula", però encara no havia tengut
l'oportunitat de fullejar Ia vostra revista.
Ara ja voB conec i no puc per menys que fe-
licitar-vos.

Si en una altra oportunitat vos pue"
ser útil, ja sabeu on em podeu trobar«

Moltes gràcies i fins àa propera.
"Ramon Turmeda".



EDITORIAL

SOBRE LA POSTURA I E L C O L O R DE PORTULA
"Aclariments ideologies"

Pòrtula, tots ho sabem, tl les seves co-
ses bones i les seves coses dolentes. No Is
que sigui cap revista exemplar, però intenta
donar^sortida a tot allò que respon tant a un
interès general com a unes inquietuds parti-
culars.

Encara que hi hagi persones, o grups,
que ho qüestionin, Pòrtula'HO té color. L'ú-
nica cosa que tenim ben clara a nivell de
Consell de Redacció Is l'interès comú pel
fet cultural, Ia defensa de Ia nostra llen-
gua i l'intent de col.locar-la al seu corre_s
ponent lloc. I això, evidentment, també és
qüestionable per a certs sectors.

Tot això ve arran de les diferents opi-
nions que han anat sorgint al llarg de Ia no_s
tra curta existència, relacionades amb els di
ferents caires que ha pres de mes en mes. Re-
sulta que quan no hi ha articles de crítica
ens fan passar per monges beates, infants de
color de rosa i criatures de sucre esponjat.
En canvi, si n'hi ha, ens donen el color opo-
sat a allò que se critica. Ja ensten dit des
de fascistes fins a rojos passant per molts
d'altres qualificatius tant centrals^commar-
ginals.|Aixo no és això. i J V v : > . ';-

Que surti un article de tendència dreta-
na o signat per una persona de dretes no vol
cFir que Ia revista siguixd'aquest color. Que
s=urti un article de tendència esquerrana o
signat per una persona d'esquerres no vol dir
que Ia revista sigui d'aquest color. Noltros,
com a components del Consell de Redacció, Ia
única cosa que intentam és anar fent cada mes.
Podem tenir les nostres preferències i les
nostres simpaties personals, com tota criatu-
reta nada, però el corpus de Ia publicació' ej
tà obert a que tots (TOTS, tant blancs com
negres, de damunt o de davall, de davant o
de darrere) puguin dir Ia seva. El joc demo-
cràtic exig'eix i implica una pluralitat d'o-
pinions tan grossa com Ia d'ideologies que
puguin existir.

Pòrtula -i ho hem dit moltes vegades-
hauria de ser una cosa de tots. Si hi ha uns
capdavanters és, senzillament, perquè d'altœ.
manera no se faria res. Sense un treball que
hi és i no se veu no hi hauria l. 'oportunitat
de disposar d'un medi d'informació i de co-
municació que pot arribar a ser molt útil.
Però de moment aquesta utilitat es veu con-
dicionada per considerar malament una publi-
ció amb Ia falsa idea que va en contra d'in-
teressos determinats, No és just! Si hi ha
una persona que expressa una opinió -encara
que vagi en contra d 'altres idees- no vol
dir que sigui "Ia revista" Ia que^hi va en
contra. Pòrtula és un simple mitjà. Les per-
sones o les entitats que es creuen afectades
tenen tant de dret com els altres a rebatre
opinions o a expressar-ne de pròpies. Però
no ho fan i en canvi ea queixen i es decan-
ten . I aquest decantament fa que únicament

<**a8? »o
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L'únioa cosa que Ii manca a aquest
indicador per ser correcte és l'accent
greu (%) sobre Ia primera "o". ¿E*s tan
mal de fer que les coses estiguin bé ?

R|CTg|CACIO

En el passat número posàrem a
l'Editorial que Pere Sureda vivia
a Sa Torre, quan en realitat haurí-
em d'haver posat Es Kolí. Demanam
disculpes i rectificam l'errada.

La Redacció.—

s'expressin opinions unilaterals i que algú
pugui aprofitar per acusar Ia revista de ma-
nejada i tendenciosa. Això podria ser cert
si ens negàssim sistemàticament a publicar
allò que provingues d'un determinat sector.
Però fins ara no ho hem fet i en certs casps
no ho han pogut comprovar simplement perquè
no han enviat res.

Desenganau-vos: Si tothom usa Pòrtula
no hi haura perill que paresqui manejada per
algú en concret.

La Redacció
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DE RESQUES

fel nostrs Ajuntament va posar uns aragalls
(badens) dins Sa Cabana per tal que el cotx«^
no fessin via, però els esmentats aragalls
són d*l mateix color que l'asfalt Ia qual có-
sa dificulta Ia seva visibilitat, no seria >H
demés que per part de Ia comissió pertinentes
prenguessin mesures per tal de pintar-los i
que fossin vists des d'enfora per tal d'evi-
tar qualsevol accident greu.

El passat día 12 d 'oc tubre Ia GuSrdia Civil
del Pont d'Inca va celebrar Ia festivitat de
Ia seva Patrona, a aquest acte hi assistiren
els regidors d'U.M. de lactual Ajuntament,
Io que 'vàrem notar a faltar foren els re-
presentants d'A.P. i del PSOE, l 'acte consis-
tí en una missa oficiada pel rector de Sant
Marçal, i després s'oferí un refresc a totes
les persones que assitiren a l 'acte»

• • • / • • •

El d i jousdía 25, per part de l'ajuntament
es celebrà un ple extraordinari, del qual no^
mes cal destacardos o tres punts. ,
E1 primer, Is Ia construcció d'un poli-espor-
tiu dins el Polígon Industrial per un import
de 11 milions de ptes.
El segon, va ésser donar el nom al nou col. .
legi del Pont d'Inca Nou, el nom no pot éssei
més mallorqui, el nou coí.legi es dirà RAMON
LLULL.
I no acaba aquí el petit intent de normalit-
zació lingUística, ja que tambe* es donà el
nom de Carrer de Ca'n BaIo a un de Sant Llatn
zet, no si poc a poc azribarem a tenir un pa
rell de carrers en la'nostra LLENGUA,

Dues fcones notícteS que afecten al col.legi
"Costa i Llobera", una és l'ampliaci^ en
quatre unitats més, el pressupost d'aquesta
ampliació pu^a a 20 milions de ptes. I l'al-
tra notícia es que enguany s'ha aconseguit
un nou mestre,ja des del setembre. .

... / • •.
A Ia fi, després de cànc mesos d'haver-se
aprovada s'ha duit a terme Ia reforma circu-
latòria del Pont d'Inca

•. • / •..
Han començat les obres d'ampliaciò de l'ajun
tament/ el pressupost és de 7 milions de Ptes,
i les obres suprimeixen els aparcament*de Ia
"Plaza de España" de Sa ^abaneta.

• • • / • • •

Els,quintos del 85 Ja estan en marxa en to-
tal'són uns vint, de moment per Nadal fa(4
una rifa, i pel Maig volen fer unes festes
de sarau vermell.

Aquest passat mes d 'octubre i organitzat
per Ia Caixa d'estalvis "Sa Nostra" els pene
sionistes de Pòrtol, varen fer una excursió
visitant Ia finca agrícola de "Sa Canova",
en total foren 120 els pensionistes, que om-
pliren dos autocars, també visitaren ekrmo-
numents pre-històrics de Son Serra de Marina.

DE LA COMUNITAT AUTONO.MA ,\

DeI Bolletí informatiu rebut deï~Gabinet de
Premsa de Ia Comunitat .Autònoma, treim aques
tes' notícies.
El día 25 de Setembre se fixa el percentatg(
de participació de Ia CAIB en els pressupos1
generals de l'Estat per a 1.985
El càlcul es realitza enbase a les segUents
xifres
Cost Efectiu Net dels Servicis
Transferit en pessetes
Percentatge de Participació
Cost efectiu net
Participació segons porcen-
tatge
Estimació de l'efecte financer 547.802,5
També se feu constar en acta Ia cessió de
500 milions de pessetes per a sanejament de
costes que es donarandel pressupost de 1985
El passat dia 24 el Conseller d'Educacií i
Cultura del Govern Balear, Prancesc Gilet,
se desplaçà a Madrid per firmar el conveni
que sobre Ia gestió de museus, arxius, i bi-
blioteques de titut^ar;itat estatal, han subs-
crit les Comunitats Autònomes i el Ministeri
de Cultura,

Mils de Pte
3.193.277,5
0,1020445
3.416.806,9

3.964.609,4

DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DeI resum de Premsa rehut del Consell Insu-
lar, es fa comptes dur a terme una campanya
de normalització lingUística, el pressupost
és de 20 milions de pessetes, aquesta campa-
nya es farà, de Ia següent forma, subvencio-
nar un curs de català per Ràdio, to cicle de
cinema en català al ^eatre Principal, una fi-
ra del llibre infantil i juvenil en çatalà
així com subvencionar a col.legis privats i
públics per l'ensenyament del- català.

ESPORTS
Començaremamb e l G .D . Marratxí, el qual va
treure un punt a dins Sta. Maria, va classi-
ficat en el 'sisè lloc de Ia classificació.
La U.D. PIa de na Tesa va guanyar a l 'At.
Vivero i va en el lloc onze de Ia classifi-
cació.
Menció especial al C.D. PIa de na Tesa de
tíasquet perque guanyaren dins 3Jica, per
tant els dos primers punts.
En Io que se refereis a petanca Io segUent
Preferent Lidia 5 Ca'n üaspar 11
begona Ca'n Gaspar 12 San Andin 4

XISCO BARBELO.

Donam dates noves per a Ia celebració
tf.e Ia I PIRA DE CERAMICA; 29-30 de no-
vembro i 1-2 de desembre. Esperem que
no es tornin canviar.

... / . • •
Dies passats hi hagué Ia Colcada de La
Beata. L'Ajuntament de Marratxí hi en-
vià una carrossa que després s'havia de
passejar pels^quatre nuclis. Ningú Ia
va veure, però les 100.000 ptes de pres-
supost sortiren de les butxaques de tota

m.bosch



LA MOSTRA DE TEATRE DE MARRATXI

Començant pel teatre direm que Sa Mostra de
teatre no se farà enguany, per tant ¿o me
vaig equivocar quan vaig dir que se fmria sa
veritat és que m'avisaren amic diguent que
no se duria a terme sa Mostra, i ¿o Io que
>rec, Is que sa ^ostra és una de los coses
culturals mls importants que té el nostro
poble, no »reguem que Io nostro Is Io pitjos
Is un dels defectes que tenim els mallorquin
en totes les coses, futbol els de fora son
millors, els cantants, els de fora só'n mi-
llors, etc. etc. Jo crec que si enguany no
s'ha fet l'any que ve tornarà haver-hi mes-
tra amb mls força, il.lusió que mai i amb
tots els g ups possibles Io unic que deman
a voltros els marratxiners, que faceu força
perque les costums i tradici.ons ne se perdin
M'agradaria que voltros tots els marratxiner
donassiu el punt de vista en Io que es refe-
reix a Ia mostra. Res'mls esperant Ia voa-
tra opinió".

;XISCO BARCELO.--

Voltros sou es fundadors

des diari "Portulà"
en Perrer vos vol ajudar
dins es ram des glosadors
perque ho trob molt preciós

mes és "algo" que bl em va
si se tractàs de glosar
no em1 tendríeu mai queixós.

, Jo voldria, companyóa,
en lloc d'un vendre-ne dos

i que se fes popular.

PAU FERRER.--

lU0i*

cttfcft me*

A Q U EST
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B L E
N OSTROQuina llàstima germans!.

Un altre any ens quedam sense "Mostra de Teatre« a
Marratxí i ja en fa dos que no es realitza aquest acon
teixement tqatral al terme nostro de Marratxí, el da-
rrer va ésser, tots ho sabeu, l'any 82.

Donps aquest any de 1.984, qué tan sols falten dos
mesos per acabar-lo, tampoc hi haurà Mostra de Teatre,
per moltes raons i degut a moltes dificultats que han
sorgit i han obstaculitzat el dur a bon terme aquesta
Mcetra a mesura que s'anava perfilant i dibuixant el
proj8cte final de s'organització d'aquesta singular

| exposició d'obres teatrals al Terme Municipal de Ma-
rratxí. .

Un grup de joves de Marratxí teníem previst dur a
1 terme aquesta "Mostra" una vegada aficats al Gabinet
, de Joventut que pertany a Ia comissió i departament

de^CEjïfcura. de s'ajuntament. La idea que nosaltres te-
níem "in mente" sobre sa Mostra de Teatre era total-
ment diferent a ses anteriors dels passats anys, era
una espècie d'innovació o renovació de sa línia que
es duia aquest anys enrera.

Teníem previst bàsicament una rotació dels grups
participants als quatre nuclis més importants del
Terme com són; Pont d'Inca, P&rtol, PIa de Na Tesa i
Sa Cabaneta. Clar que aixS implicava una movilització
de gent molt important i molt nombrosa per part de
s'organització.

La Idea, pensam tots era molt bona, però anàvem
contra rellotge perque ja venia sa tardor, i acabava
s'estiu, es temps , refrasaatfa^'i.la idea de sa rotació
dels grups i actuació a ses plases públiques es desve-
ia i sobre tot s'ha de dir que nosaltres mo hi posarem
molt tard per emprendre aquesta tasca, de totes mane-
res no se torbaren en venir els problemes economies
sobre tot, s'ajuntament mos donava 50.000,— Ptes, es
Consell de Mallorca res de res, i els altres estaments
competents tampoc perque deien que es pressupost esta-
va repartit i no hi entrava dins sa subvenció aquesta
Mostra de Teatre de Marratxí, per Io tant varem haver
de deixar—ho fer i pensar que l'any que ve si mos hi
posam amb temps i demanam doblers abans que ningú, po-
dBsn dur a terme aquesta Mostra perquè il.lusio i ga-
nes no« mos ne falten.

:ANTONI CANYELLES I OLOTER.-
(Membre del Gabinet de Joventut
de l'Ajuntament de Marratxí)

BEN FET !

* *i\t\¿+

El nou col.legi del Pont d'In-
ca es dirà RAMON LLULL. Això està
bé.

No pareix fet de l'Ajuntament
nostro, però ho és i no dubtam en
donar-li l'enhorabona i animar-lo
perquè no sigui un fet aïllat.



REPORTATGE
GRÀFIC

Aquest Grup està obert a tots. Si voleu ve-
nir amb noltros, solem partir els dissabtes a
lee 7 'OO^dél matí des del Cafè Ca 'n Jaume (Pòr-
tol) . L'únic inconvenient és que no tenim mit-
jans de desplaçament, per Ia qual cosa els que
en tengueu, hauríeu de dur cotxe. '

Vegeu a aquestes planes un parell d'imat-
ges de les sortides que hem fet.

C/wsi &uLn^LofiMci
11
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>Un moment abans d ' en t ra ra Ia "Cova.à'es sol"

^Vista3 sementers de
ComasEdes de l 'Ofre.

"Es Pouet", pujant al Teix.

Dins el Torrent dBe Parells

La possessió de Mossa,
vista des del Puig Roig,

a Comassoma. ^Pujant al Teix pel Camí de l'Arxiduc

.¿m ''i«pi6È



8(120) Un Poc de Tot
MA. MORT K1AHTONI MATHEU
El qui fou organista de Santa Eulària-i

de Ia Seu, compositor i gran músic, ens ha
deixat. Tot d'una que poguem vos oferirem una
entrevista que Ii vàrem fer aquest estiu pasr

LA PORTULAIIA MES PETITA DEL MON

ElIa és na Margalida, filla del nostre
company Miquel Bosch i de sa muller Xisca..

De part de Ia resta del Consell de Re-
dacció Ia vos presentam, donam l'enhorabona
als pares i Ii desitjam Ia benvinguda al gre
mi.

LA MTEMATICA A CIUTAT
Durant el proper mes de novembre, con-

cretawnent del. 5 al"l6, tindrà lloc al.Saló
d'actes de La Caixa de Ciutat un cicle dedi-
catxa Ia divulgació científica sota el nom
generic de BREU VLATGE AL MON DE LA RUTEMATI
CA.

^EIs ponents -primeres figures dins el
seu^àmbit- tractaran d'acoatar Ia Ciència Ma^
t3matica al públic interessat, relacionant-
la amb altres disciplines: art, informàtica,
música, escola... ;

Entre els participants hi trobam el pre-
sident de l'Institut d''Investigacions Cien-
tífiquss, Dr. Trillas. |

MOVIMENT DE SANG
Segons un comunicat de ía Germandat de

Donants de Sang de Ia S.S. el mes d'agost
reberen un total de 307'9 1. de Ia qual en
destinaren 234'8 a Ia Residència de Ia S.S.
i 53.2 1. foren cedits a altres clíniques. ¡
La xifra de nous donants d'aquell mes fou
de 13 a Ciutat i de 76 als pobles.

HORARIS BIBLIOTECA MUNI3IPAL
Des de l'Escola Costa i Llobera ens han

comunicat els que regiran per aquest curs:
Dilluns: 12^a 1
Dimarts: 12 a 1, 5 a 8 j
Dimecres: '12 a 1, 6 a 8
Dijous: 5 a 8
Divendres:12 a 1, 6 a 8 ;

i
Es probable que a partir del proper nu-

mero dediquin un espai informatiu des ds Ia i
mateixa biblioteca. ¡

-COL.LABORACIONS D'HISTORLk
L'historiador Ramon Rosselló, de q u i ' j a i

havíem publicat una excel.lent aportació so - j
bre el nostre poble (vegeu Pòrtula, 20) ens
ha enviat unes notes dels segles XIII-XV.
Tot d'una en poder los vos donarem a conèiaa1

GABBIETS DE PREMSA OFICL·LLS
Aquest mes hem rebut comunicats del de

Parlament de les Balears. Ja fa mesos que e:
rebem de Ia Comunitat Autònoma i del Consel!
Insular,^dels quals reproduïm notícies. Si
algu està interessat en consultar-los no ha
de fer més que posar-se en contacte amb al-
gun membre de Ia Redacció.

COL.LABORACIO D'UN GLOSADOR
A partir d'aquest mes tenim entre nol-

tros a Pau Ferrer que comentarà qualque as-
pecte mensual mitjançant una glosa.Benvingu~

CONEHEU... SANTA EUGENIA ?
Si tot va bé el proper mes sortirà el

sggon número de Pòrtula dedicat als pobles.
Aquesta vegad& està dedicat al poble taujà.

.|Biel M.

Ia 1 len & u a
fc>e cafca Ma.

Segons els diccionaris, Francesc deBor
ja MoIl és un filòleg espanyol nascut aCiu-
tadella l'any 1.903. AIs 13 anys va començar
a escriure prosa i vers en castellà als peri
òdics locals. L'any 1.926 inicià Ia redacció
del Diccionari Català-Valencià-Balaar en 10
toms del qual n'assumí Ia direcció i continu
cióal morir Mn. Antoni M^ Alcover el 1932.

Ha publicat més de 60 obres entre lli-
bres i fullets. Destaquen, a més del Diccio-
nari: Suplement català al RomaniscJies'Etymo-
logisches W8terbuch(1923-31), Gramàtica nórmj
tiva (1937*i 1961), Gramàtica italiana (1937"
Gramàtica alemanya (1939), EIs llinatges cat¡
lans (1959), Vocabulari.mallorquí-caste.llà
(1965) i el gran Diccionari en 10 toms Cata-
là-Valencià-Balear els anys 1931-68. Ha tra-
duït, entre d'altres, Ia L·itroduccnió aLlla-
tí vulgar, de.Grandgent (1928) i el Manual
de lingüística romànica, de Vicos (1962).

Tot això ve perquè el dia 19 del raes
d'octubre fou anomenat "Doctor Honoris Causa'
per Ia Universitat de Valencia. Amb aquesta
ja són totes les universitats de les regions
de parla catalana que Ii han donat aquest tí-
tol. Es un premi a tota Ia seva gran labor er
favor de Ia nostra llengua. No vapoder assis
tir a l'acte cel..lebrat degut a Ia seva mala"
salut. En representació acudí Ia seva filla,
Aina, directora general de Ia normalització
lingUística de Ia Generalitat de Catalunya.
Va llegir un discurs preparat en oart pel ma-
teix Francesc de 3. MoIl i en el que Ia seva
filla fa referència al seu' pare.

Com heu vist al principi, va escriure
nombroses obres en català (per no dir casi to
tes) i es pot dir que du una vida dedicada a~
Ia nost'ra llengua. La seva principal obra és
el gran Diccionari, per ventura Ia major obra
que s'ha fet fins ara en Ia nostra llengua.

Aquest fet és un reconeixement a Ia graja
feina que ha fet (i que fa) durant Ia seva vi
da en favor de Ia nostra llengua.

Enhorabona ! !
Babriel A. Vich i Marto3sbl



T r u c,¡
Ara si,ja és el darrer capítol del truc

aprendrem a jugar amb més de dues peces.

Es molt bo de fer,si ja n'hem apres un
poc a les dues. En general l'única diferen-
cia^que hi ha,es mes envits i, com que hi

. ha més peces hi ha més flàrs reservades(re-
j*- cprdau que Ia flor reservada Is Ia que es-

tà composta per més d'una peça).

Petò comencem per con5ixer quines són
les cartes que ens serveixen de poces,di-
guerem^que es pot jugar des de de dues fiœ

a deu,be,les dues primeres j a l e s coneixem,
el deu d'oros i l'onze de bastoa,les vuit
que falten per arribar a Jes deu,dfeakix per
amunt,son les següents: E15 d'oros,el de ba¿
tos,el de copes i el cTespases,i el 4 d'oro!

el de bastos,el de copes i el d'espases.

Llavors si jugam per exemple a les 6
peces,agafarem les 6 primeres,o sigui,les
que van des del deu d'oros fins al 5 d'es-
pases,i l'amo i el segon seran les dues da-
rreres;el5 d'espases i el de copes,respec-
tivament.'A les deu peces,o a qualsevol

nombre,el procediment serà el mateix.

Una vegada clat aixo,passem als envits
no té gaire problema,sabem que les dues pri-

meres peces en tenen 7 el deu d'oros i 8
l'onze de bastos,llavors el 5 d'oros en té
9,el de bastos 10 i aixífins al 4 d'espa-

ses,que en té l6,i es compten de Ia matei-
xa manera que ja explicàrem; com que són

peces,sempre lliguen i per tant n'afegim 20
de lligat,per exemple: estam jugant a les
10 peces i tenim,el 4 d'oros,el 5 d'espases
i el 7 de bastos i comptam: 7 del 7 de bas-
tos,13 del 4 d'oros i 12 del 5 d'espases,

més 20 delligat =52,aixo són els envits
que tenim a Ia flor,a les tres cartes,com
sabeu quan es tracta de jugar-se només els
envits només comptam els de les dues cartes
més altes.

Com veis,no Is gairs dificultos,ara,
com en tot,la millor manera d'aprendre és
Ia practica,aixi que ànim i a trucar.

M. Mut.-

DE TEATRE
GRUP ES BORDIO ROS (Sóller)
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Va ¿ssser fundat l'any 1.972 per en Pep
Canyelles, Ia primera obra que representa-
ren, en el teatre Victoria MESRE LAU ES TA-
CONER, de Josep M» Tous i Maroto, va ésser
ben acoU,ida pel públic de Sóller que de
ser esporàdic esconvertí en estable.

L'any segUent presentaren CA NOSTRA d'en
Joan Mas, en el teatre Alcazar. De l'hora
ença* més d'un milenar de sollerics han re-
colzat amb Ia seva presència i aplaudiments
cada actuació delgrup, que aquell mateix
any inicià les sortides a altres pobles per
l'illa.

A Ia primera setmana de teatre mallorqui
presentaren UN SENYORDAMUNT UN RUC, tambl
d'en Joan Mas, d'aquesta obra es Borino Ros
ha tengut Ia satisfacció* de representat-la
amb l'extraordinària i ja despareguda CRIS-
XXJMA »ALLS«

i LJ-any varen representar una dona es per
un rei. El decorat que per aquesta obra con
cebí i.realitzà Pep Canyelles figura en el~
llibre que ha editat Lluis Ripoll.
A Ia segona semana de teatre mallorquí pre-
senten 0 A ON ANAH. de Marti Mayol i Mora-
gues.

Aquest.-xany, es Borino, actua a diferent
pobles de Mallorca com Deia, Sant Jordi,
Port de Soller, S'Horta de Felanitx, Santa-
.nyi, Alcúdia, Inca, Vilafranca, Pollença,
EIs L·lombarts etc.
A Ia tercera Mostra de Teatre Mallorquí,
participen amb l'obra d'en Marti Mayol ES
SOGRE DE MADO ROSA, presentada després a al-
tres llocs de l'illa.

L'any 1.978 i ja en el teatre Principal
de Ciutat presente a Ia IV Mostra de Teatre

1EL MON PER UN PORAT d 'en Joan Mas.
Aquesta obra ademés de dur-la als pobles

veïnats Ia representen a Artà i Sant Llo*«
ren$.

A començament de l'any 1.979 estrenaren
en el teatre Aleazar de Sóller Mu^TA PEINA
I POCS DOBLES de Joan Mas, obra molt còmica
que aconsegueix 4na gran acollida del públic
i han de repetir bastantes vegades les fun-
cions. Llavors prepararen Ia XIMBOMBA POSCA
d'en Baltasar Porce.

XISCO BARCELÖ

/ '' O^A/"
^Ses mans manipulen

^La vida ha de ser
una sembra de bons records

V Ss Ia vida una partida d'escacs ?

*• Començar sempre té força, té imant

* Autoritari; no vol dir intel.ligent

Xim d**ixa

Qualcú va dir...

"Per a ser Is necessari fer"
ELYPHAS LEVY
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Hi ha un pastum groc ben bo de manejar que, d'em-

fora, pot parèixer una merdusca de canari, però que
resulta bona i política: LA MAIONESA.

Es gustos*perque així ho diuen quasi tots els pa-

ladars del món, i política, perquè es fa amb una maça
i perquè és salsa amiga íntima dels apacibles caragols

que, com ja sabem tots, pareix com si mai haguessin (o

no) d'arribar en lloc. Diu MDJGOTE a un llibre:

" EN EL SIGLO XVIII SE INVENTO LA MAYONESA, Y USt.

TED PERDONE QUE ESTA HAZAÑA MERECEDORA DE UN HIMNO SE
RESUMA EN ESTA NOTA FORZOSAMENTE ESCUETA. LA INVENTO
ELDUQUE FRANCES DE Richeliou (l.756), conquistador

y HABITANTE DE MAHON. ¿LE PUSO EL NOMBRE DE MAHONESA

POR EL LUGAR DONDE SE LE OCURRIO?".

La recepta de l'allioli figura en un codex espa-

nyol de 1.024. D'Espanya va passar a Provenca i a Ia
resta de Franca, i com invent francés, s'ha escampat
per tot el món; però tamb'e n'hi que diuen que Ia co-

sa és només catalana, que no basten alls i oli i han

de posar a més a més un vermeil d'ou (o sigui, i no

per mal, que aquesta és també una qüestió d'Ous).N'hi

ha que asseguren que es fa sense alas... I jo crec que
els mallorquins, que per-]qaqlque cosa sempre hem estat

més o manco enva"ts, Ia sabem fer tan bé amb all piea-
cant en el temps dels moros, com àcida quan els con-

queridors i ara, amb Ia fruitera política maravellosa
que tenim a Ia taula, hi posam molts, però molts dÉous

i, aixb sí, paciència.

A un llibre de cuina corrent,- aixÍi vol dir que
sempre hi surten plats caríssims i fora temps, molt

poc socialistes-, es diu que Ia maionesa és "suposam"

una salsa milifear, el Mariscal de França de les sal-
ses, i que no hi aprova ningú el malgastar-la en gue-

rra menuda. La Maionesa s'ha de batre amb els seus i-

guals: el salmó, Ia llagosta i llagostí (quasi res),
l'anfiís, els preuats cervells de cébirol (corzo), Ia

pitera Caraman-Chimay... Nosaltresç que som més demo-
cràtics, Ia mesclam fins i tot amb senzilles patates

bullides0 o l'untam a una llesca de pa, pobresa obli-
ga, i després feim els mateixos i populars rots d'all
que si l'haguéssim menjada amb l̂ ngua de monea cari-

benya o amb bledes del Nepal. Així feim veure Ia uni-

versalitat i doctrina de tan aristocàtica salsa.

DEPOSITEM UN VERMELL D1UN OU CRU A UN MURTER, TR*|

BUQUEM Î L1OLI GOTA A GOTAI, REMENANT CONTIUNUAMENT

LA MESCLA AMB UNA MAÇA, ES FORMARA LA MAIONESA.

MaOo Pereta, quamica dels fogons, una gran cuine-

ra, ens explica, canviant el murter per una lent cHaug_

ment, el miracle químic de Ia maiones,a: "Com 'que el
vermell d'ou és massa espès per ésser observat al mi-
croscopi, en mesclam un poc amb una gota d'aigua, ho

posam damunt aquell vidret petit i científic que tots
hem vist a Ia televisió als programes de metges, i

l'il.luminar*.. Una meravellós espectacle apareix.

Cents de petitíssimes partícules llumínî res brillen
com estrelles (i només observant una porció del ver-

mell.

Giren sobre elles mateixes en una mena de ball de bo
arrebatat. EIs moviments que hem,gracies al microscd>
pi, vist, varen ésser estudiats amb calma i rigor ci

tífic per Eistein, a més de pels més grans físics de
món. Són provocats per un bomberdeig continu de molè·

cules d'aigua que transporten les petites parfícules
d'ou.

Es diu: MOVIMENT BROWNlA.

Després, mado Pereta "y a ellos" canvia de vidret
de microscopi i el carrega qmb una gota del segon com
ponent de Ia maionesa: l'oli. No es veu absolutament
res... Que l'hi ha passat a l'oli?. Es allà, de fet,
però invisible.

- No es veu perquè 1'
plica Ia madona sàvia.

oli és un element continu-ea

IS
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Quan barrejam el vermell d'ou de moviment Brownià
amb l'oli, o l'element continu, les partícules d'ou

queden presoneres a les microscòpiques bimbolles d'ol:

.iaixi, quan les esferes d'oli es multipiquen (girant
Ia maça), van reduint-se de tamany, com si fossin pe-

dres que es tornen arena. Aixf passa quan es coagula

Ia salsa, quan "agafa", com es diu popularment. Tota
aquesta maniobra quïmica téun nom: EMULSIÚ.

Ara els intel.lectuals ja saben que a Ia fonda po-

den demanar el rap amb emulsió browniana, si no volen
caure en l'incultisme d'anomenar una cosa tan ordinà-

ria com l'allioli o Ia maioo^sa, però sabent que s'ex-
posen a que el cambrer dugui una Micebrina reboçada.
Tot són perills al món que ens ha tocat viure o morir

com diuen certs polítics de maionesa pudenta que en

saben prou d'alquímia, física i combinatòria, que va-
ren començar "combinant" els colors i les camises i

que no saben manejar Ia maça i el murter. Vaja, que n<

surt l'allioli social, Ia gran pasterada inofensioa,
que van cuinant amb moviments tètrics una perillosa
salsa explosioa. No vull dir noms perqufe això no és

un confessionari i parquè els polítics de consciència

tèrbola, mals cuiners de Ia berenada espanyola, són
uns i únics perdonavides que ho tenen molt bo de fer

allo de la"daga filipina en una esquina", i perquè jo
vull viure molts i efímers anys per contar als meus

nets receptes d^allioli i altres salses semblants.

Potser a Ia universitat de Polítiques haurien de fer

un curset de cuina, no ho sé; però ja que avui ha sor-

tit una comparança entre Ia maionesa i els polítics,
ben oé demà podríem parlar de Ia porcella. Amics: que

no faltin ous ni alls per fer Ia maionesa. Provau-ho
i que no se vos trïi. Salut, i recordau les parauleg^-
de TAGORE:

EL RIU DE LA VERITAT VA PER CANALS DE MENTIDES

Rafel Ferrer.



La informació,
^onau-n°£ senyors..

EIs Qiuris ma quaixen üe les prioritats que

ss üonan als al.lots de Ia televisi6. EIs diaris
Qiuan que,quan arriban les cameres oa televisió,
s*obren les portes tancades a las cameres fotogrè
fiques de Ia premsa.Els diaris no ho üittaníHo diu
Ia gant cie Ia radioJque.per sortir per tulevisi6,
als nostres homas publics(i res tenen a v*ure
amb las üones amb el mutuix qualificatiu) mouen sl
cul i estiren Ia boca per mostrar les uents com

lea propaganaes de dantrífic.
I ás que sortir par talevisió as un acte sim-

bòlic i ritual,com ho era altra temps ratratar-s«:
l*afirmacia d*un status aocial,polltic,profeasion
nal,familiar,... Quan as vu difonara «1 retrat fo
togr&fic,la immortalització del personatge deixà
d*BSsar exclusiva de les classes socialment domi-
nants.

Purb,poc a poc,el rostre ueixà de centrar
l*intaras ae l*objectiu fotogràfic i els personat^
gas quedaven immortalitzats per a Ia posteritat
segons un clisé.Els accessoris típica d"un taller
fotogràfic aren Ia columna,la cortina i el vetlla
dor.Al centre s*hi col.locava assegut,recô at o
drat,al protauonista,a prutagonistes.El fons queW
datoa ampliat segons el paper social del modal.Les
mans tenien una importancia:un as posava Ia mà al
pit,com qui diu "jo,soc aqul";l*altre,les creuava
davant el melic,com qui tapa les vergonyes;altres,
las posaven amb indolència a Ia cintura;altras,ju
gaven amb Ia cadena del rt=llatje de butxaca o afi.
caven Ia mà en el butxac6 del guardapits amb gest
pansatiu,a imitaci6 dels grans oraoors parlamenta_
ris,que,ara a falta de guaraapits les*fiquen oins
l<iS butxaques de l*americana o embo$onen i desenv-
botonen contínuament.

Es Ia "PQSE"(no confondre amb PSOE,que també
hu demostrat tsnir "pose').I a les "poses",fins i
tot les més senzilles i nuturals en apariència ,
es nota un "inflament intern"{o embaras),una impor
tància ingènua i comica:emfasi i ingenuïtat.

I 5mfasi o ingenuitat omplen als protagonistes
de Ia nostra televisió ragional,ara per ara.Tant
entrevistats com antravistadors mostren molta "po
se",molta consciència de sortir per televisió.

fc!ls mateixos professionals de Ia tuluvisió ex-
ploten les ganes de sortir i Ia preuisposició ae

Ia gent.
Aquesta sacralitzaci6 del mitjà imposa"sortir

be".No ss tracta uo'fer millor o pitjor feina,ex-
plicar amb imatges,amb parsonatges,... Es tracta
de "quedar be";es posun les millors robes,es fan
Ia clenxa,s*estrenyen el coll amb corbata,es po-
sen somriure de coca-cola i s*intanta parlar amb
naturalitat.

L*arquetip de naturalitat ho sacrifica-tot per
Ia "bona imatge",par l^emfasi.

Altres surten amb tota Io cara a Ia puntalla
i amb uns ulls más oberts i sense pipellejar que
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D6cada dia,

en Tia Taleca ae Liucmajor.£i r^spuct« quo imposa
la cLmarci fa parlur amb travaldOes o amb un llen-
guatge qui= vul sar uxcesaivamtjnt puristti,i s*tano-
llan un yrapat c,*anifnalades.No hi ha emfasi ic6ni
ca,sin6 lncanuitat.f'ur Ia suriusitutcs sacrifica
tot. ''

Aixl doncs,met. nuu ^ersonss viVcis,^or Ia poti
ta pantulla surten arquutip« ,|.oaes,trustracions"
i^spirJciona,... Convé,uoncs,ri;r tín-¿ünorQ Iu pro
gramació .egiunal,lluc;ir al c,ue no us oiu, eï
que es vol üir.Hem oa vcure el Hutí as faria ptíl
que es fa,... £s un ^oc el joc c2e Ia simulaci6,oe
Ia sublimdci6 de fer pública una ueclcjraci6 sense
inttírmuüiaris.de fer púbiic un roitre sansa rr,ac,ui
llatsas,oe veure un fet com si fossia alla.p_ro "
an aefinitiva,tot és inturrn&diuri,pose,rr,^uillat-
ge:omfasi i inganultat.Un joc.Un sacran,ant:un Sup
tisme.

Ja batiuts tots i üasacralitzade Iu patit« «
pantalld,no es jugarà tan ingonuaniBnt Ai es posa-
rà ton o*6mfasi.La gent fcxigira més en bi tracte,
a Ia gent de talBvisi6.Haura de sartir,tal vol-
ta unu compBtEncia a Ia millor tt=ltvioia ^ue te-
nim.O,simpltinitant,n*hi haurà prou amb el tepps.

Llavors,arribada aquesta hcra,als diaris,tal
volta,ja no tenuran tomps a reaccionar.I és que;
Ia tblevisi6 juga un papar comunicatiu d*immuau-
rablos uonseqüEncias.Hi serUn,dlo uiuris;malgret
totes les crisi oe publicitat,ue paper,... pur&
seran tan emfàtics i tan ingànuus com 1̂  telovi-
si6:s*hauran repartit el món dbsiriformatiu per
a major gluria (i aqui,uls punts aus-
pensius,posi dl qUu Ii sembli més acisnt).

La carta oberta al ^rasentaticr Oe Xiu-Xiu,pu-
blicaüa ml número passat,ha despurtat un cert in-
tQros per coneixur-mB,stjgons els responsaolus oe
f'OriTULA,Int6ressaoa com estic par Ia comunicació,
que no B5 roQueix ala mitjans üe rr.osoes,sino qua
hi ha altres furmul<ss mós vivrfa,mes ,jersonals,mes
sanes,... us ubix,ustirnats lttctcrs,un inaicatiu
talcif5nic on em poareu lücalitzar a partir ae les
10 ae Ia nit:i 60 20 57

P.D.-XiSMuet:no em k^frejuiis i portem al pura
ois xiuxiuar pt=r stntir Ia frescor ae "los sulvu-
jes limones" QeI X^letet ae Guneral Biera.No m*ho
facis com a an B^rnaui(que ets tu,el siurt;lli más
expartable ae Marratxi)que no:r.as l*dlabares a
s*ultimhora.

CAHWINA 8UÍANA
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