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Hi va haver les super-vagues i super-manifesta-
cions d'estudiants a França, Italia i Espanya.

Alfonso Guerrra va demostrar una vegada més
Ia seva educaciÓ, dient a Rodríguez Sahagún, parlant
de Donana que: "usted no tiene Bi zorra idea de esto"
i que després Curiel digués en referència a Guerra:
"Quien tiene Ia lengua larga tiene corto el cerebro".

DeCembre, més de moda que mai. Ara, als car-
tells anunciadors del II concurs de mostradors.

Damián Ferrà Pons, del PSM al PSOE.

Van baixar Ia benzina.

Irangate

Miquel Barceló, premi nacional d'arts plàsti-
ques.

Manuel Fraga va dimitir.

PaIs Basc, lloc on unes eleccions, en lloc d'a-
clarir, van embullar més.

RNE, a Balears, amb quasi tota Ia programació
regional en català.

Riano, un atemptat ecològic i humà.

La fira del fang, un any més.

La nova cançó va complir vint-i-cinc anys.

Exitosa trobada de bandes a Felanitx.

Va sortir als diaris de tot el món una singular
foto de Butragueno.

Va morir un dels grans del cinema: Gary Grant.

Va baixar I1IPC. Personalment, no m'ho acab
de creure.

Bones pel.lícules, tant a TVE (Casablanca, p.e.),
TV-3 (Dersu Uzala, EIs cavallers les prefereixen ros-
ses, p.e.), al cinema (el nombre de Ia rosa, Basil,
p.e.)

G.V.M.
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CESSIO SOLAR AL "COSTA I LLOBERA"
EIs pares d'alumnes del centre escolar "Costa

i Llobera" varen sol.licitar a l'Ajuntament Ia cessió
d'un solar que fa partió amb l'escola, per tal de po-
der ampliar el lloc d'esplai dels alumnes.

L'Ajuntament va acordar cedir el solar sol.lici-
tat per l'APA. alhora d'estudiar el tancament del
mateix, a fi que es pugui emprar el més aviat possi-
ble.

UN CENTRE DE BUP PER A MARRATXI
L'Ajuntament ha acordat sol.licitar al Ministeri

d'Educació i Ciència, Ia necessitat i conveniència
de Ia creació d'un centre de BUP dins Marratxí, per
tal de poder atendre Ia forta demanda que poc a
poc comença a haver-hi dins el terme. Per aquest
motiu, Ia sol.licitud és de que a Ia primera planifica-
ció de centres escolars s'inclogui Marratxí per Ia
creació d'un centre de BUP.

CONCERTS A SANT MARÇAL
Durant els dies 19 i 20 del passat mes de de-

sembre varen tenir lloc a Sant Marçal dos concerts,
en el primer d'ells, organitzat pel CIM, actuà Ia so-
prano Paula Rosselló acompanyada al piano per Rafel
Nadal i el violinista Bernat Pomar.

El segon concert, organitzat per l'Obra Cultural
Balear a Marratxí, va comptar amb l'actuació de
La Quarta Sciència. que pertany a l'Aula de Música
de Ia Universitat de les Illes Balears.

Per al proper 17 de gener està prevista l'actua-
ció de Ia pianista Marina Pérez. A les 20 h., a Ia
mateixa església.

TERESA MATAS,PREMI I EXPOSICIO
La pintora local i resident al Pont d'Inca, Tere-

sa Matas, va guanyar per segon any consecutiu el
segon premi del Certamen de pintura de Costitx.

Per altra part, Teresa té una exposició de les
seves darreres obres al Bar Ca Sa Miss, de Sa Pobla
que roman oberta des del passat 29 de desembre fins
aI 18 d'aquest mes de gener.

SESSIONS DE CINEMA
Es feren al "Costa i Llobera" durant el mes

de desembre i organitzades per l'APA. Varen tenir
molt d'èxit, tant de participació com per Ia qualitat
de les pel.lícules que es projectaren. CaI destacar,
sense cap dubte, Ia projecció d'AMADEUS, Ia vida
del gran compositor salzburgès Mozart, Ia qual mal-
grat Ia llarga durada fou seguida atentament pels
alumnes de Ia segona etapa, Io que demostra Ia for-
mació musical deIs assistents a Ia projecció d'aquesta
gran pel.lícula.
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195 MILIONS, PRESSUPOST PER L'ANY 87
L'Ajuntament ha aprovat el pressupost per l 'any

87, el qual puja Ia quantitat de 195 milions de ptes,
que representa un augment del 14 al 15% en relació
aI passat any.

El pressupost fou aprovat únicament amb els
vots a favor dels regidors d'UM, l'abstenció de dos
regidors del PSOE i no hi foren presents els dos re-
presentants d'AP ni el regidor traspassat de partit,
Bernadí Homar.

DESPESES PREVISTES
En els pressuposts aprovats per l'any 87 Ia par-

tida més forta quant a les despeses és Ia de remune-
ració de personal, que puja 88.417.479 ptes i repre-
senta el 79% de totes les despeses previstes per en-
guany. La segona partida en importància és Ia de
compra de béns corrents i serveis, que puja 80.961.
399 ptes.

BENEIDES DE SANT ANTONI
Dia 18 de gener, eI primer diumenge després

de sant Aritoni, es faran les beneïdes tradicionals
a les dues esglésies del terme de què tenim notícia
que es faci. A Portol i a Sant Marçal seran a les
quatre de l'horabaixa. Al PIa de na TEsa no vàrem
poder localitzar el rector i; al Pont d'Inca no hi ha
beneides.

FOGUERONS DE SANT ANTONI
Quant als foguerons que solen fer-se a Ia revet-

Ia de Sant Antoni són els següents: A Pòrtol organit-
zat pels quintos, a les nou del yespre; Al PIa de na
TEsa, a CA'n Gaspar, també a les nou del vespre;
I al Pont d'Inca el fogueró es farà a Ia plaça de
l'església amb actuacions musicals i es prendrà foc
a les set i mitja del vespre.

NOU AJUDANT DE CARTER
Des de fa unes setmanes Ia cartera del primer

districte té un ajudant. Es tracta de Mateu Estades,
d'Esporles. Se'n cuidarà del repartiment d'Es Figue-
ral, es Polígon, Son Ramonell, Es GArrovers i Mar-
ratxinet. A veure si així les cartes podran arribar
un poc més prest o encara haurem de mester més
personal.

NUMERO U DEL PSOE I D1AP
Segons notícies sense confirmar, arribades a

aquesta Redacció, sembla que el candidat a batle
del PSOE serà eI metge Martí Serra Mas, mentre
el d'AP serà el transfugat Bernadí Homar.

DIFUNTS A PORTOL (1986)

Francesca Capó Serra, 4 gener (79 anys)
Gabriel Ferrer Sastre, 13 de gener (63)
Francesca Sureda Frau, 24 de gener (83)
Joan Martínez Hernandez, 15 de febrer (75)
Jordi Llinàs Capellà, 24 de febrer (40)
Antoni Creus Barrera, 1 de març (98)
Josep CoIl Frau, 18 de març (75)
Gaspar Valcaneras Sans, 31 de març (74)
Bernat Canellas Vallespir, 7 d'abril (89)
Josep Garau Mas, 20 d'abril (90)
Marçal Ramis Bestard, 30 d'abril (73)
Jordi Serra Pocoví, 5 de maig (76)
Margalida Rosselló Sastre, 7 de juny (83)
Esperança Canellas Mulet, 20 de juny (93)
Felip Bibiloni Amengual, 20 de juliol (86)
Antoni Salvà Canellas, 4 d'agost (51)
Caterina Crespí Ramis, 27 d'agost (37)
Margalida Roca Martorell, 29 d'agost (93)
Joan Frontera Palou, 4 d'octubre (75)
Bartomeu CoIl Canellas, 25 de novembre (94)
Maties Mesquida Ferrer, 4 de desembre (54)
Joan Serra Frau,' 8«de desernbre (71)

M I C U E L BOSCH

•Cafè Nou
•Cafè Ca'n Carrió
•Cafè "La Unión"
•Papereria Conxín

•Papereria Sa Cabaneta
•Auto-servici Matas

•Cafè Ca'n BaIo
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Es PIa de na Tesa

*-•«
PLA DE NA TESA: ELS DIES

DE CONSULTA MEDICA

Un any nou ha començat i s'han renovat les
il.lusions i esperances que ja teníem per perdudes
o envellides. Una vegada mês continuam amb Ia nos-
tra tasca de cada dia, després d'haver passat unes
festes de Nadal que ens han servit per descansar,
per tranquil.titzar aquest ritme diari tan accelerat.
Aquests dies s6n més apropiats per. fer llarg en qües-
tions gastronòmiques i Ia taula es convertei't^en Ia
principal obsessió de molta gent. Com a conseqüència
d'això tenim sTmptomes tTpics de malestar, hiperten-
si6,etc. En definitiva, sortim del botador i, en a-
quests dies després de festes, gran quantitat de gent
ha de visitar el metge.

Sobre aquest darrer punt voldria referir-me en
detall i, com sempre, des de Ia perspectiva i proble-
màtica del PIa de na Tesa. AquT, Ia qüestió de l'assis
tència sanitària és, com tants d'altres temes, defici-
tària i insatisfactòria quant al temps que hi dedica
l'administració. La visita del metge només es fa aquT
els dimarts i a més, es concentren les visites de les
dues metgesses en el mateix dia i sovint passa
que Ia primera encara no ha acabat i és hora de
començar Ia segona. Per altra part, aquI no ve a
passar consulta cap pediatra i Ia gent que no dispo-
sa de cotxe ha de dur l'infant a peu al Pont d'Inca
o donar avTs al metge perquè véngui a visitar el ma-
lalt encara que no hi hagi motiu suficient.

Si el mes passat dèiem que Ia població d'aquI
ha crescut molt, ara resulta que encara hauria de
ser més gran, perquè aquests problemes només els
tenen els pobles petits com aquest. Això no ocorr
al Pont d'Inca o a Pdrtol. Som l'únic poble de Mar-
ratxí que només té un dia per anar a Ia consulta
del metge.

De tots aquests inconvenients, no en tenen Ia
culpa els metges, ni tampoc eIs malalts, això son
qüestions que vénen de dalt, de l'administració.

Però de tot aquest embolic hi ha Ia inevitable
revers de Ia moneda: ens queixam que els serveis
públics no responen a totes Ies necessitats, perd tam-
bé és molt trist l'espectacle que ofereixen algunes
persones al consultori; el dia de visita és com un
dia de mercat, Ia gent xerra, crida i aprofita per
esplaiar-se, és tot un aconteixement. A les 9 o les
9'30 hi ha Ia consulta de Ia primera metgessa, a les

, 12 Ia de l'altra. El fet curiós és que, abans de co-
mençar Ia primera visita, ja hi ha gent que espera
per esser dels primers a Ia visita de les 12. Aquesta
gent es passa més de tres hores esperant, mentre
que els qui van al consultori prop de Ies 12 no espe-
ren ni de molt tant com els primers. Ja ha passat
alguna vegada que Ia doctora es nega a donar núme-
ros pel torn perquè -Ia gent es baralla i es comporta
indegudament. Jo m'admir com aquestes dones poden
exercir Ia seva professió en circumstàncies tan de-
plorables com les que provoquen aquests malalts amb
Ia seva conducta incivilitzada. El primer efscte qu<;
fa aquesta gent és que no estan gaire malalts perquè
qui té mal no té ganes d'anar de brega ni de xerrar
tant.

Necessitam que els metges venguin a Ia consulta
més dies a Ia setmana perquè no hi hagi aquest em-
bós de gent i és necessari també que el pediatra
pertinent tengui algun dia de consulta aquT, perd és
molt urgent que Ia gent es mentalitzi que un lloc
de consulta mèdica no és adequat per anar-hi a pas-
sar-hi el temps i fer tertúlia.

JOANA M» MATAS

Es Pont d' Inca

*<&t dK. Mi*-
DES DEL COULEGI SANTA TERESA

(Es Pontd'Inca)

Aquf teniu els dibuixos guanyadors del concurs
de nadales convocat per l'Associació de Pares d'A-
lumnes d'aquest centre.

Corresponen a Bartomeu Alexandre Picornell,
de cinquè curs, i a Josep LIuTs Aba, de setè.

Enhorabona als guanyadors!
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Mestre Tomeu Beneta -Tomeu CoIl i Canyelles-
que morI el mes de desembre als 94 anys, va ser
el darrer escola major que tenguérem a Pòrtol. De
caràcter bondadós, tenia un caminar decidit, inclinat
el cos una mica endavant com si volgués exteriorit-
zar l'esperit de servici amb què tants d'anys serví
a l'església, passejant Ia bacina i cuidant que mai
faltassin hòsties ni vi per a consagrar que ell anava
puntualment a cercar aI "Centre" de Ciutat. Durant
tretze anys, els darrers de Ia seva vida, Ia llum no
arribà ja mai més als seus ulls i no pogué veure el
temple nou que ara tenim.

Fou un dels homos que, com molts més, hagué
d'anar un dia i un altre a guanyar-se el pa a Ciutat
pedalejant damunt una bicicleta.

Com Mestre Felip dels diaris que morí també
aquest any passat als 86 anys i que feia Ia volta
repartint amb Ia bicicleta de manillar alt les notícies
de cada dia. Era molt popular Ia seva imatge aixe-
cant Ia cama per pujar a Ia bicicleta, com també
les frases que repetia un pic i un altre:

"Ia desgràcia més grossa és néixer"
"aquest d'aquí d'Alt ho arreglarà tot"
"en faríem de gasto si un altre pagava"
"aquest d'aquí d'Alt ho sap"
"al.lots, anau alerta...!"

I En Jordi, que tants d'anys menà l'autobCs i
que duia el tractor pIe de joguines Ia nit entranya-
ble dels Reis Màgics. I na Catalina, que ens deixà
sense flors. Tan joves. I tants d'altres.

Són homos i dones del poble que un dia se'n
van i amb eIls parteixen també els carros i els muls
i les bicicletes de manillar alt, i l'església es queda
sense escola major i l'altar sense flors, fins que arri-
ba el somriure d'altres infants. Se'n van en silenci
tal com visqueren per donar camí a formes de vida
d'altres generacions que cal que tenguin una mica
de memòria d'aquestes persones que formen Ia nostra
petita historia de cada dia.

PERE J. AMENGUAL i BESTARD
desembre 1986
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Des de fa un temps se passegen pel poble uns
rumors de que a Ca's Sastre -una finca a Ia sortida
de Pòrtol cap a Santa Maria- volen obrir un restau-
rant, pub, cafè, taverna... ningú no s'aclareix. Per
aixo hem xerrat amb l'amo en Joan i amb el seu
fill.

Què és Io que en realitat feis? "En principi.
havíem pensat fer un local per a Ia gent jove, amb
música i tal, i res de menjar; pero hem decidit dedi-
car-mos a sa cuina i Io que obrirem serà un restau-
rant".

Quina classe de cuina fareu? "Mos dedicarem
a sa cuina tradicional mallorquina: sopes, frits, cara-
gols, porcelles... donant una especial importància a
tota classe de carn i peix torrat, Ja sigui en es caliu
0 a sa planxa. Se tractarà sempre de oarn i de peix
fresc, cuits amb foc de llenya i carbó".

Quina capacitat i característiques voleu que
tengui el local? "Pes local tenim demanada una cate-
geria de tres forquetes. Hi haurà un racó on hi po-
dran exposar pintures, ceramiques...etc. Lo que mos
interessa és que sigui un lloc ample i espaiós on Ia
gent s'hi trobi bé. Per sa capacitat des local hi ca-
brien unes dos-centes persones, però simplement hi
posarem taules per a unes noranta. Defora hi haurà
una zona d'aparcaments, una d'espaiament amb jocs
infantils i una altra destinada a compartiments indivi-
duals per a guardar els animals de companyia típics
com cans o moixos amb possibilitats d'alimentació.

Quan pensau obrir? Quin nom posareu? "Es nom
serà Ca's Sastre que és es nom de sa finca.É Per o-
brir estam pendents de fer unes reformes interiors
1 d'una sèrie de tràmits burocràtics".

Esperam que aquest escrit vos acIaresqui es
dubtes. A noltros que hem visitat el lloc ens ha a-
gradat per Io espaiós i tranquil; bé, com totes les
voranes de Portol. Si Ia cuina acompanya l'indret,
aquest nou restaurant té l'èxit assegurat. Sort.

B e r n a t

Continuant amb el repàs que faig al programa
d'U.M. que va presentar abans de les eleccions, arri-
bam al punt tres:

GESTIONAR CONVENIS AMB EMPRESES DE
NOVA IMPLANTACIÓ PER LA CREACIO DE LLOCS
DE TREBALL.

En aquest punt, pot esser que s'hagi fet qualque
cosa, al manco ja són moltes les empreses que han
fet les seves riaus al Polígon de Marratxí. Ara bé,
si l'Ajuntament ha gestionat amb elles qualque conve-
ni per Ia col.locació de marratxiners, no ho sé. Per
tant, a l'igual quevàrem fer amb els camins deixa-
rem de banda aquest punt.

PROMOURE UNA FIRA EXPOSICIO, PER A
POTENCIAR LA INDUSTRIA LOCAL, L'ARTESANIA
I EL SECTOR AGROPECUARI.

Aquí sí s'ha fet una Fira de Fang, Ia qual de
qualque manera ha servit per a potenciar Ia indústria
local i l'artesania.

Quant al sector agropecuari, que sàpiga, no s'ha
fet res per potenciar-lo. A no ser que potenciar-lo
s'entengui com vendre Ia terra per parcel.les i fer-
hi urbanitzacions il.legals, que això sí que s'ha poten-
ciat, i de quina manera!

El punt quatre diu: POTENCIAR LA CULTURA,
ENRIQUIR LES NOSTRES TRADICIONS I COSTUMS.

Aquí ja hi ha per llogar-hi cadiretes, potenciar
Ia cultura, varen prometre, i Ia gent davant això
pot fer una rialla de les més grosses. Perquè no han
cumpIit res de res. S'ha intentat crear una Coral,
tot foren entrebancs per donar subvencions. A Pòrtol
hi ha Ia revista Pòrtula, no ha rebut cap subvenció
fins el passat any, segons mos digueren els compo-
nents del Consell de" Redacció. Al terme hi ha dues
agrupacions de ball de bot, les dues al PIa de na
Tesa i no reben cap tipus d'ajuda per part de l'Ajun-
tament; és més, quan una havia d'anar a Ia Penínsu-
la, l 'Ajuntament peninsular demanã al nostre MAGNÍ-
FIC AJUNTAMENT que ajudàs a les despeses de des-
plaçament. La resposta del nostre MAGNIFIC AJUN-
TAMENT fou històrica: L'Ajuntament no subvenciona
res que es faci fora del terme de Marratxí. Com
degueren quedar els regidors de l 'Ajuntament Peninsu-
lar i quina pobra impressió degueren tenir de Ia po-
tenciació de Ia Cultura que vol fer el nostre MAGNÍ-
FIC AJUNTAMENT.

ENRIQUIR LES NOSTRES TRADICIONS I COS-
TUMS.

Què han enriquit fins ara? Res de res. Una nor-
malització lingüística que fa pena, després de quasi
quatre anys les actes continuen fent-se en castellà,
els carrers encara estan en castellà i Ia majoria
d'ells duen el nom dels qui precisament varen atemp-
tar i intentaren assassinar Ia nostra cultura. Si això
és potenciar les nostres tradicions i costums que ven-
gui Déu i ho vegi. ¿No serà que es varen equivocar
i volien dir "enriqueciendo nuestras tradiciones y cos-
tumbres castellanas" fent el joc als partits centralis-
tes d'Espanya en lloc de les tradicions i costums del
nostre País?

Crec que amb això n'hi ha prou perquè podríem
escriure folis i folis sobre coses culturals que es po-
drien haver fet i no s'han duit a terme per deixade-
sa, desgana o altres motius. El mes que ve continua-
ré.

EN TOMEU DE SA CABANA



aLßnC
Madò Maria "Seguina"
conforma una ¡matge tradicional

Ca'n Barrera: Antigament es feia aquí La nova generació en marxa

Tècniques actuals per una tasca ancestral

Es Gaspar de Ca's Tord

I que trobau que hi ha res
millor, devers Nadal amb aquell
fred, que un bon tassó de llet d'a-
metla calenta?

IdO sI. Aquest és un bon cos-
tum culinari que ens ve d'enrera,
possiblement des del segle XVII,
segons els entesos, que fou quan
els frares mínims s'establiren a
Santa Maria del Camí. Com que
no podien beure llet de vaca, en

' feien d'ametla. I bona que era.
Tan bona que aviat els veinats
no saberen estar d'incloure-la com
beguda característica de les fes-
tes nadalenques. I el costurn s'es-
campà pels pobles del voltant de

' Ia viIa santamariera. I esdevingué
tradici6.

A P<5rtol fa molts d'anys que
es beu aquest festós líquid. Tants
que ni els més vells recorden Ia
seva implantació. Però sí recorden
que un temps era mestre Martí
de Ca'n Barrera que feia voltar
el seu mul per posar en moviment
Ia mola que convertiria en suc
aquelles ametles sense peladura,
tan blanques com Ia neu.

Mestre Martí ja no hi és,
pero Ia tradició perdura. Gaspar
Parets, de ca's Tord, se'n cuida
des de fa una quinzena d'anys.
I avui Ii ajuden el seu fil l Xisco
i el seu nebot Tomeu.

Mos contava fa poc que arri-
ba a fer nou tones de llet cada
any. VoI dir que casi tot el poble
hi passa amb un promig de 10 a
15 litres.

Llépola tradició que segueix
de Ia mà d'aquesta gent que posen
Ia mola en marxa dos dies a l'any:
el 23 i el 24 de desembre.

A altres bandes, no ho sé,
però a Pòrtol Nadal no seria el
mateix sense Ia llet d'ametla. Grà-
cies, Gaspar i companyia!

B i e 1
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mem
Fa 150 anys (gener del 1837)

Mateu Canellas era el batIe.
Antoni Canellas, Antoni Serra, Vi-
cenç Sastre i Miquel Frau eren
regidors; Dionisi Simonet actuava
de síndic i Pere Francesc Rubí
ho feia de secretari.

Feia poc s'havia donat un
troç de garriga en establiment i
hi havia molts de propietaris que
no havien anat a cercar Ia papere-
ta per passar a cá el notari D.
Sebastià CoIl a formalitzar l'es-
criptura d'adquisició. Encarregaren
al saig que els avisàs.

Hi havia problemes amb el
bestiar: pasturava per les voreres
del camins. Es pregonà que ningú
gosas tornar-ho fer sota multa de
tres lliures.

125 (generdel 1862)
Seguia havènt-hi problemes

amb el bestiar. Davant les queixes
dels veïnats el consistori determi-
nà fer públic mitjançant pregó que
aquell que fos trobat pasturant
el bestiar pels camins Ii seria im-
posada una multa de 10 a 80 lliu-
res, segons Ia gravetat del fet;
aixímateix estarien sotmesos a Ia
mateixa pena aquells que es troba-
rien en terrenys de propietat par-.
ticular a no ser que anassin pro-
vists d'una papereta que ho auto-
ritzàs. Quedaven autoritzats a fer
cumplir l'acord tots els regidors
i tots els empleats municipals.

S'acordà que les tavernes
del terme havien d*estar tancades
a les 10 en punt del vespre, sota
pena de 20 lliures als amos i de
10 a cada individu que hom hi tro-
bàs. Si a partir d'aquella jugassin,
Ia pena era el doble. Aquesta me-
sura se feia extensiva durant el
dia a les hores de funcions religio-
ses.

Durant aquest any era el bat-
Ie Miquel Santandreu; Montserrat
Canellas, primer tinent; Miquel
Nadal, segon tinent; Miquel Simo-
net, sIndic; i regidors: Vicenç Ma-
tas, Joan Jaume, Jaume Bestard,
Antoni CrespT i Pere Ribas.

Fins aquell moment havia
estat secretari Pere Francesc Rubí.
A partir de Ia data ho fou Martí
Rubí

75 (gener del 1912)
Ens trobam amb Ia sessió

inaugural del nou consistori. Queda
elegit com batle Francesc Oliver
Gayà. Fins aquell moment ho havia
estat Maties Mesquida.

EJs altres càrrecs: Vicenç
Canellas Matas, tinent 1; Antoni
Vives Canals, tinent 2on; Síndic
i interventor, Rafel Jaume Julià;
Bartomeu MoIl Serra, suplent; regi-
dors: Pere J. Jaume Castelló, Pere
J. Canellas Serra, Maties Mesquida
NadaI, Miquel Serra Ramis, Rafel
Sastre Bestard I Jordi Cabrer Pons.

Es el secretari, Francesc Bar-
rera.

Per a aquell bienni hom ano-
mena batles de barri a Sa Cabane-
ta: Miquel Rotger Mas; a Portol:
Jaume Canellas Canellas; a Marrat-
xí i Pou des CoIl: Pere Serra Pizà;
a Son Nebot: Antoni Frau Carrió;
aI Pont d'Inca: Bartomeu CaplIonch
Cerdà. Al PIa de na Tesa no cons-
ta.

Pere A. Palou Oliver és no-
menat Oficial saig interí.

Es voten Ies comissions per-
manents, Ia denominació de les
quals no varia envers les anteriors
del 1910: Junta d'obresi camins,
junta permanent d'aigües, junta
d'instrucció pública, junta de sani-
tat i junta de pressuposts i comp-
tes.

Hom nomenà Pere Canellas
Serra, propietari, i Joan Rotger
Mas, picapedrer, com persones tèc-
niques per a donar les tirades, o
sigui l'alineació dels camins, car-
rers i places dels barris de Sa Ca-
baneta, Portol, Pou des CoIl i Mar-
ratxí, juntament amb els vocals
de Ia Junta d'obres i camins. Per
aquesta mateixa funció «1 Pont
d'Inca i al PIa de na Tesa nomena-
ren Miquel Pizà Mulet, picape-
drer.

En aquell moment ja es par-
lava de les obres de construcció
del pont sobre el torrent de Coa-
negra, a prop de l'estació del Pont
d'Inca.

S'ordena al saig que faci ban
participant al públic que els propi-
etaris d'animals que tenguin Ia
malaltia anomenada glossopeda o
"mal de potó" han de donar part
a l'alcaldia en un termini de 24
hores; en cas contrari els aplicaran
Ia màxima muIta permesa.

• Joan Serra Canellas renuncia
al càrrec de guàrdia municipal ju-
rat i és nomenat Antoni Oliver
Gelabert.

S'acorda Ia recomposició dels
camins veinals del terme.

S'autoritza Ia compra d'un
cavall negre per al servei del cotxe
fúnebre.

50 (gener del 1937)
Joan Vich és el batle des

del passat desembre.
Regidors: Antoni Mas, Joan

Tugores, Andreu Juan, RafeI MoIl,
Bartomeu Tous.

Secretari: Bartomeu Nadal
i Bestard.

S'eixampla el camí i es cons-
trueix un mur en Ia costa de Sant
Marçal.

Hom rep un B.L.M. del presi-
dent de l'audiència territorial de
Palma agraint l'acord de l'Ajunta-
ment de contribuir amb l'u per
cent del pressupost ordinari de
1936 a l'homenatge al Gral Goded.

S'aprova el pressupost ordina-
ri: 100.000 ptes, tant d'ingressps
com de despeses.

S'aprova un pressupost extra-
ordinari de 30.600 ptes per a Ia
construcció de l'escorxador i que
comencin les obres immediatament.

S'ha de construir dins Son
Caulelles, a igual distància de POr-
tol i de Sa Cabaneta, ja que ha
de ser per al seu servei.

El fosser, Dionisio Pízarro
Santos, ha de dur un uniforme
complet i nou que estrenarà quan
s'inauguri el servei del nou cotxe
fúnebre.

Es sembren tres pins a Ia
plaça pública de Sa Cabaneta, amb
un import de 12 ptes.

S'han de construir refugis
a cada nucli per a defensa de Ia
població civil contra eIs atacs ae-
ris.

L'autoritat militar ha incau-
tat l'edifici escolar del PIa de na
Tesa, propietat de l'Ajuntament,
instal.lant-hi les oficines del camp
d]aviacio de Son Bonet i, en conse-
qüència, l'escola nacional de nines
ha passat provisionalment a un
local de Ia vicaria d'aquell poble,
i Ia de nins a un local denominat
Ca'n Cantó, on abans hi havia un
cafè.

Hom nomena Joan Juan
Camps com agent recaptador.

Es posa eI nom de Gral Fran-
co aI carrer del Pont d'Inca que
abans es deia 14 de abril.

Telègrafs autoritza a posar
en condicions derefugi el soterrani
de l'estació de ràdio delPont d'In-
ca (situat al carrer de sa Farinera)

S'acorda formar una relació
dels noms dels carrers del Pont
d'lnca per tal de canviar-los "por
considerar que existen muchos
nombres que es necesario cambiar".



Precisament aquest mes fa cinquanta anys que
començaren l'escorxardor

Un comunicat del governador
civil, amb data 27-1, deia:

"Bartolomé Carri6 Ramis,
recaudador de arbitrios de esé
Ayuntamiento, fué detenido por
Ia Defensa M6vil de esta Isla e
ingresado en Ia Prisión de Estacio-
nes de esta capital y puesto en
libertad el dia 19 de los corrien-
tes, antecedentes más que suficien-
tes para aconsejar el que un cargo
de confianza de Ia Corporación
Municipal no Ie sea encomendado.
Por tanto y sin prejuzgar nada
en contra de dicho señor, más que
Ia consideración moral señalada,
se servirá Vd. disponer su cese,
dándome cuenta de haberlo verifi-
cado. Dios guarde a Vd. muchos
años".

X)bviament, el cessaren, enca-
ra que en l'escrit remarcaren "se
hace constar haber cumplido siem-
pre fielmente con sus deberes inhe-
rentes a dicho cargo tanto con
Ia Corporación municipal como
con el público".

Arran de l'anterior i d'altres
escrits s'acordà instruir expedient
a tots eIs empleats de qualsevol
classe del municipi per veure "los
que por su conducta anterior o
posterior al Movimiento Nacional
puedan considerarse contrarios a
éste".

25 (gener del 1962)
£s batle Antoni Moya Borràs.

Regidors: Bartomeu Guasp Quet-
glas, Josep Oliver Serra, Maties
Crespí Jaume, Miquel Serra Comas,
Bartomeu Sastre Rigo, Miquel Ro-
maguera Jaume, Gaspar Moya CIa-
dera, Antoni Vich Oliver i Antoni
Benito Iglesias.

Bartomeu Riera Antich és
el secretari.

L'inspector municipal veteri-
nari denuncia pesta aviar en el
Pont d'Inca.

Sanitat comunica el nomena-
ment de Cristòfor Siquier Serra
com metge titular del primer dis-
tricte.

Es concedeix a Llorenç Ordi-
nas Busquets el traspàs de Ia lli-
cència municipal del cotxe de ser-
vei públic a favor de .Joan Ferrer
Nicolau.

Es concedeix traspàs d'indús-
tria de fabricació de licors, que
figura a nom de Guillem MartT
Villalonga, a favor de Miquel Lla-
dó Vidal.

S'aproven provisionalment
els pressuposts d'apertura i urba-
nització del carrer "B" de Portol.

Es parla d'incloure en un pla
tècnic l'abastiment d'aigües pota-
bles als nuclis d'Es PIa de na Te-
sa, Sa Cabaneta i Portol.

Crec que
Ia idea d'aquesta nova secció és
clara: anar posant enmig aquells
fets que puguin tenir un interès
per a Ia història del nostre poble.
Moltes vegades seran aquelles peti-
tes anècdotes de cada dia que es
revesteixen d'importància al cap
d'uns anys.

El fet de donar-li un tracta-
ment d'efemèrides obeeix més que
res a una qüestió formal: saber
que cada mes sortiran les notTcies
referides a aquell mateix moment
de l'any en dates que es consideren
especialment "d'aniversari": 25,
50,75 o 100 anys. Personalment
també constitueix una manera de
sentir-me compromès amb Ia tasca.
Se perfectament què he de fer
cada mes i Ia temporalització con-
creta m'obliga a fer-ho.

Dues observacions sobre Ies
notes de gener: veureu que man-

ca l'aniversari corresponent alscent
anys. Tranquils. Sortira a partir
de l'abril. Fins a aquell moment
falten les actes corresponents a
l'any 1887. Es una llàstima, perO
per ara no es pot evitar.

La segona és referida a Ia
profussió de noms referits als càr-
recs públics de cada moment. Ha
estat, únicament, per centrar un
poc les persones que regiren eI
consistori durant cada època. A
partir d'ara. únicament hi haurà
relacions corporatives quan hi hagi
canvis. En qualsevol altre moment,
sempre ens remetrem a aquest
punt de referència inicial.

Estic obert a les suggerències
per tal de millorar el sistema d'ex-
posició i presentació de dades.

BIEL MASSOT i MUNTANER

CXWSELL IMSULAR DE MALLORCA
SERVEl OEOUCAOO SAMIAW
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Aaquesta excursió Ii podríem dir "caminant per
davall Mallorca" ja' que és molt impressionant i molt
grossa. Te uns 1800 m. de llargària per uns 700 de
fondària i es compta com una de les més importants
d'Europa.

Començarem l'excursió a Ia carretera que va
a Sa Calobra. Entre el Km. 9-10 veurem una petita
possessió a l'esquerra; uns 200 m. més avall dins una
corba veurem una petita esplanada de pinar i a Ia
dreta podem deixar el cotxe. D'aquí mateix per dins
unes etzalagues veurem un caminoi que s'enfila en
direcció NE. En ésser a dalt, tombarem a l'esquerra,
passarem una paret i seguirem costa enlIa en direcció
Nord fins un coll que veurem davant noltros. En ha-
ver pujat el coll tombarem a Ia dreta i entrarem
dins una esplanada de càrritx. En sortir d'allà veurem
un caminoi que ens durà a Ia cova; en ésser a Ia
cova prepararem cordes i llums. Tot d'una que entra-
rem veurem un clot molt fondo que és Ia primera
baixada. Passarem una corda a una estalagtita q ue
hi ha a l 'entrada; aquesta corda ha de tenir uns 40
m. Abans de baixar hem de tirar per avall les altres
cordes que durem. En ésser a baix veurem un túnel
i hi passarem i entrarem dins Ia sala de sa campana,
que té uns 200 m. de diàmetre per 60 d'altària.
Enmig d'aquesta sala hi trobarem una estalagtita
molt grossa i aquí tombarem a l'esquerra, seguint
per avall fins arribar a s'enfront on trobarem una
encietxa. Aquí posarem una altra corda d'uns 25 m.
En haver-la baixada trobarem un replà i en posarem
una altra d'uns 100 m. En haver-la baixada serem
dins Ia sala des gegant que és tan ¿ran com Ia pri-
mera i a Ia vorera de Ia paret veurem una rampa
que es converteix en una espècie d'avenc o torrent.
Entrarem per aquesta rampa i en ésser a baix, tom-
barem a l'esquerra i aquí és el lloc més conflictiu,
ja que hem de passar per un forat molt estret: uns
40 cm d'alt per 50 d'ample, uns 5 m. de llarg i amb
un bot de 2 m. En haver passat aquest obstacle veu-
rem allo que mai no hauríem pensat ni cregut que
veuríem: La sala des fang, una sala amb milers d'es-
talagtites i d'estalagmites. Dins aquesta sala hi po-
dríem fer dos camps de futbol de tan gran que és;
és Ia cosa més impressionant que veu el visitant,
ja que pareix q ue és a un altre món; aquesta saIa
té de 350 a 400 m. de diàmetre. En haver-la passada
veurem uns túnels que van a una altra sala més a-
vall, pero davallar-hi és casi impossible a causa del
fang que hi ha.

Recordam que val Ia pena visitar aquesta mera-
vellosa cova, però s'hi ha d'anar dins el juliol o l'a-
gost si no ha plogut. Si voleu més informació posau-
vos en contacte amb Ia Redacció d'aquesta revista.

Horari aproximat: 7 hores

JORDI CLOQUELL
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NOSTRA
llengua

?

Ja hi tornam esser. Per anunciar Ia recepció
de cartes dels mâgics d'Orient ho fan ^om
resa el rètol- en llengua externa. Quan ho
podrem veure escrit en Ia nostra?

*gfflggmP

Aquest mes tenim un artista en portada d'aquf
prop. Va néixer a Catalunya fa vint-i-nou anys i des
de en fa un i mig viu a Santa Eugènia. Es dedica
al disseny gràfic i Ii agrada el dibuix, com patentitza
Ia nostra primera plana. Ens coneguérem arran d'una
possible publicació gràfica que volen dur a terme
devers Ia seva contrada. I eI seu nom, Albert Casas.
Mercès mil.

<l
m°S

RAMON TURMEDA

M òe &fe*W.
CAtAL^HVA

LA FIRA DEL FANG

Es el moment, després de tres anys de realit-
zació exitosa, d'analitzar en profunditat aquesta Fira
que volem nostra per molts d'anys. La Fira s'ha de
definir i reglamentar per taI d'evitar problemes com
els d'aquest any. Es el moment de Ia crítica cons-
tructiva, i per això s'haurà d'escoItar sobre tot eIs
ollers, autèntics protagonistes de Ia Fira, i als demés
grups o persones interessades. Perquè creim que no
hi ha obstacles que no sien superables, Ia Fira del
Fang d'aquest poble on tenim !'alegria de viure té
un futur esplèndid per endavant millorant-la més de
cada vegada.

El pobIe de Marratxí i especialment els ollers
de Portol han de prendre consciència de què Ia Fira
ha esdevingut un deIs fets culturals i socials més
importants en el nostre terme al llarg de Ia seva
historia, i que són dipositaris d'un patrimoni que els
hi pertany per dret propi, perd no tan sols a ells,
sinó també al pobIe de Mallorca.

Per això creim que Ia Fira ha de tirar enda-
vant, i lloam i no restam -mèrits a l'Ajuntament ac-
tual amb el seu batle al front per haver duit a bon
fi Ia iniciativa, però volem dir que no se Ia pot a-
propfar cap grup polític. La Fira és del poble, i l'A-
juntament, sia del color que sia, tendra Ia responsabi-
litat de gestionar-ia en Ia mesura de les seves forces
i de fer-la possible amb l'ajuda dels ollers i de tots
els marratxiners.

Ara que ja ha passat Nadal i les muntanyes
blanques de neu ens anuncien un any nou volem ex-
pressar el desig fer de què Ia Fira deI Fang conti-
nui amb més força que mai. Molts d'anys a tots.

EL CONSELL DE REDACCIO

(R)

AWrC E«jv)ne

EVSWAJ>i

15 <fe >Uol
feOUiA

B\ ^e>iewW
rtfiiu>sca
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EN MOTIU
DE LA
III FIRA
DEL FANG

D'un racó de Ia nau els ulls petits d'aquell ani-
malet tot negre de formes imprecises, molt primiti-
ves, gairebé arcaiques, modelat en- fang i cuit al foc
sota terra es clavaren fit a fit en mi en un esguard
innocent i amable que em recorda que l'art pastura
encara pels camps senzills de mans ingènues i esperit
infantil. I el pensament me traslladà als principis
del temps.

"Veus aquest animalet? -me digué en Rafel-
Totes aquestes figures negres estan fetes amb el ma-
teix procediment que fa més de dos mil anys. Una
vegada modelades se tapen de llenya dins un clot
i se les pega foc. Quan tornen ben vermelles se les
tapa amb terra i és llavors quan agafen aquest color
negre. Es un procés per falta d'oxigen, per reducció
que se diu, les peces xupen el fum i d'aquesta mane-
ra tornen negres. Tot això són "bonecos" i els vaig
dur de Ia olaria de Jose Maria Rodrigues del poble
de' Ribolhos, de Portugal. Són una meravella i és una
pena que aquest homo que les fa, que ja és vellet,
no tengui algú que el pugui succeir. Només té un
fill i és disminuit psfquic. Tot és per a conservar
i no s'ha de de perdre."

Rafel Antic Servera, més conegut per Rafel
Xaramec, és un enamorat de tot Io que sigui ceràmi-
ca, creació a partir de l'aigua i del foc, Ia. terra
i les mans d'art i d'artesania. En mig del camp ma-
llorquí, al seu poble d'Algaida, hi guarda una nau
plena de peces arreplegades per tot arreu.

Quantes peces, Rafel? "Són 2.166 peces enume-
rades i fotografiades, perfectament arxivades, i unes
altres dues-centes pendents de classiFicar".

Com has recollit totes aquestes mostres de ce-
ràmica? "Fa dotze o tretze anys que m'hi dedic. No
som ceramista ni oller ni gerrer però tenc aquesta
curolla arrelada dins mi. Un dia vaig anar a Sa Penya
de Pòrtol per comprar cossiols i me vaig entussias-
mar amb tot el que vaig veure. De llavors ençà he
trescat d'olleria en olleria i de gerreria en gerreria
per tal de conservar tot el que pogués. Aquí hi guard
peces que ja no se fan, peces fetes a mà del sud
del Marroc o de Calanda, n'hi ha també fetes amb
torn de mà, de Moveros (Zamora), i teules fetes a
Ia roda, del Sud d'Espanya.

La nau és un museu. Estanteries de siurells,
de pastorets de Nadal, de gerres, olles i greixoneres
una de cada casta, alfàbies. Hi podem contemplar
Ia ceràmica més primitiva i senzilla -com més senzi-
lla més bella- com els "bonecos" de Ribolhos i Ies
peces del Sud del Marroc, i els plats decorats de
Fez, gerres brodades i unes altres amb dibuixos de
pedretes ja més complexes, i les extraordinàries fi-
gures de Julia Ramalho, Misterio i Ana Baraça de
Portugal.
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"He estat tres vegades al Marroc i dues a Por-
tugal, he trescat tot Mallorca i no se poden dir les
vegades que he anat a Ia Península perqué no les
he comptades. Te podria anomenar molts de poblets
on he estat des de Faro i Llamas de Mouro (Astúri-
es) fins al Sud del Marroc (Safi, Quetama, Fez, po-
blets dels Atles) passant per Ia Bisbal (Catalunya),
Pafs Valencià i Portugal (Fazamoes, Agrelo, Vilaseca,
Nisa...)"

D'Itàlia i de Grècia i de d'allà cap a I'Orient
no tens res? "No. Aquests països no caben dins les
meves possibilitats. Es molt car viatjar i recollir les
peces que interessen. Ara em toca estalviar una mica
i ja ho veurem més envant."

VoIs dir que has anat a cercar tot això només
pel teu compte? "Així és. Tots els dispendis han sor-
tit de Ia meva butxaca, perd n'estic satisfet d'haver
fet aquesta feina i si puc Ia continuaré."

En Rafél Xaramec és ben conegut a les olleries
i gerreries de tot Mallorca i l'any passat feu una
xerrada sobre distints aspectes de Ia ceràmica a Ia
Fira del Fanga Marratxf.

"Et diré que consider molt positiva aquesta fira.
Es collonuda, Io millor que es fa dins Mallorca. Perd
trob que s'hauria d'aprendre més. La gent veu i no
sap què veu i després compra i res més. La gent
hauria d'aprendre a Ia fira qualque cosa. Se Ii hauria
de donar un caire més didàctic. La fira ha de tenir,
tal com es fa ara, un lloc per a exposar, perd sepa-
rant, per exemple, peces purament tradicionals i po-
pulars de les més modernes que se van creant cada
any i d'altres formes per tal de captar millor tot
Io que se veu, sobre tot els nins i estudiants. Estan
molt bé les demostracions que se van en viu, perd
crec que d'aquesta manera s'amilloraria. El catàleg
mateix que se publica cada any hauria de dividir-se
en apartats. Jo entenc que no se pot posar al mateix
nivell una gerra mallorquina i una sopera, per exem-
ple, una alfabia o una gerreta brodada i un cubeter.
Una cosa és Io genuT mallorquí i una altra peces co-
piades d'altres llocs, més modernes i no tan popu-
lars."

"Pens que també seria interessant dedicar cada
any un espai monogràfic a una ceràmica determinada.
Aquests anys s'ha intentat amb peces del museu de
Mallorca i amb Ia col.lecció particular de Pere Mo-
rey, perd crec que aquest aspecte és perfectament
millorable, aprofitant Ia bona voluntat dels col.leccio-
nistes."

S'ha de vendre a Ia Fira? "SI, perquè Ia gent
vol comprar i és una conseqüència lògica de tota
mostra, perd s'ha de tenir ben en compte que no
és Io més important i que han d'estar ben separats
els llocs que sien de venda dels de l'exposició i mos-
tres monogràfiques."

Què te semblen aquestes formes noves que sur-
ten cada any? "Crec que no és dolent, sinó que és
natural i crec que és bo, encara que en principi les
animi un esperit purament comercial. La ceràmica
ha de caminar de cap endavant i s'ha de renovar.
No se pot quedar estancada perquè moriria. Què hi
ha coses que no t'agraden? Completament d'acord,
perd el públic triarà i el roder farà Io que el public
vol, i aquesta és Ia manera de què Ia ceràmica sub-
sisteixi no tan sols com element de decoració sinó

també com esturment útil de cada dia."

"Mira, aquesta figureta és un siurellet d'Ayacu-
cho, del Perú. Joguines qua amb una mica d'imagina-
ció se poden anomenar siurells se n'han fetes des
que s'inventà Ia ceràmica i n'hi ha per tot el món..."

I en Rafel segueix xerrant i contant amb emo-
ció coses dels seus viatges i de les peces de fang
que fa formen part de Ia seva vida a Ia nau que
té ancorada en mig de terra mallorquina, carregada
fins a daIt, a punt de salpar. Bon any, Rafel, i que
Ia lluna blanca il.lumini les teves nits.

PERE J. AMENGUAL i BESTARD
desembre 1985
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Estic amb Ia idea que els qui no vagin de mi,
aquest mes en passaran un fum. Però és que no puc
fer massa coses per evitar-ho. Aquesta vegada ha
vengut aixf, he tengut oportunitat i lloc per escriure;
altres vegades hi ha qualque factor que no ho per-
met.

Estic escoltant Ia Broma Musical de Wolfgang
Amadeus i Ia sensació que me produeixen les notes
desafinades que hi coI.locà saviamenr és Ia mateixa
que sent davant tot el -cúmul d'atacs que està rebent
Ia nostra llengua d'un temps cap aquI. Encara és mi-
llor gaudir Mozart, per molt dissonant que resulti,
ben cert.

Ja sabeu Io dels municipis de Catalunya? I Io
del col.legi tarraconf privat d'ensenyar en català?
No té nom. Com més va més es patentitza l'aversió
que els socio-centralistas a tot allò que no sigui es-
panyol. Està clar que volen formar una cultura uni-
forme, centralitzada i castellanista; perd Io greu és
que per aconseguir-ho no dubten de capolar pobles,
drets i sentiments en base a una pretesa igualtat
constitucional. ST, Ia qüestió ha de ser igualitària
quan afecta a Ia llengua espanyola, perd no quan
ho fa a les altres; l'avantatge sempre està del mateix
costat. Ens estan trepijant de maia manera. No úni-
cament no els importam res sinó que, a més, erS ho
volen fer sabe'r i procuren que quedi ben clara Ia
seva positura remarcant-ho dia a dia amb els greus,
greujosos i humiliants fets. Serà possible que només
ens quedi l'amargor de Ia impotència?

I de l'Estat, al PaIs; i del País, al poble. Per
tot arreu hi ha testimonis de deixadesa i incongruèn-
cia patents: des deI govern al municipi practiquen
una política lingüística de paper banyat. Signen lleis
í s'adhereixen a campanyes; perd a l'hora de Ia veri-
tat, res; en les coses de cada dia, en tot alld nor-
mal Ia llengua segueix sens ser-ho. DifTcil situació.

Tenim el cas de Marratxí com a 'més a prop.
Ja Ii feim el mànec aIs quatre anys de govern muni-
cipal i les coses estan, si fa no fa, com abans. Un
parell de carrers -i el "Major", mal canviat, ho repe-
tesc- amb canvi real; més del setanta-cinc per cent,
erf canvi, amb noms Ja histories o incorrectes. Tota
Ia burocràcia, en castellà i no sembla que hi hagi
intenció de rectificar...

Es una història de mai no acabar. La deix, per
avui, fart.

Pas a una altra cosa. Fira de Fang. Per un pa-
rell de motius. VuIl dir que com a membre de Pòrtu-
Ia he signat, juntament amb els altres, l'Editorial,
però a nivell particular consider que enguany no ha
estat com els altres anys. En lloc d'anar envant hem
anat enrera en una sèrie de punts: local, distribució,
i secció monogràfica. Estic molt d'acord amb les
declaracions que Rafel Xaramec fa a les planes cen-
trals referides a Ies opcions de millora. Marratxí ne-
cessita aquesta Fira i és tasca de tots fer-la anar
envant.

Un altre motiu: el catàleg. Me va saber moIt
de greu quan vaig veure que havien fet una sèrie
de modificacions en el catàleg-86 sense haver consul-
tat per res els autors. I pitjor va ser quan me'n vaig

<£.^J0^Sfe
témer que havien omès l'autoria. Per Ia part que
me toca vull fer constar quesi vaig col.laborar en

' Ia realització d'aquell catàleg no va ser perquè lla-
vors s'ho apropias l'Ajuntament com a cosa seva.

Sembla que no ho varen fer amb mala intenció
i ja han promés arreglar-ho per Ia propera edició
(qui respon que siguin els mateixos que se'n cuidin?)
però vull que quedi constància de Ia meva petita
-però il.Iusionada- aportació a Ia tasca desenvolupada
conjuntament amb Bernadí Homar i Miquel Mut qu-
ant a Ia redacció dels catàlegs dels anys 84 i 85,
base del darrer que s'ha editat.

Qualque cosa positiva, per favor. Haurà de ser,
indefectiblement, de Música. Es el cas del Segon a-
plec de villancets dels concursos de Porto Cristo,
elaborat quasi íntegrament pel mestre Francesc Ra-
mis i que m'ha arribat per mà de Rafel Ferrer. Una
tasca feta dia a dia i presentada any rere any durant
una setmana de novembre com sonor preludi de les
festes que arriben.

Gràcies als dos.

Ja més tranquil, em puc despedir. Potser n'hi
hagi que esperen una referència als venuts, però de
don Damián m'estim més no parlar-ne.

B i e 1
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• Va esser el primer any d'estância al mercat

condì

• l·ll va haver una important baixada del preu
del petroli.

• Barcelona'92.

• Que ningú no faci res per Vela-Palma '92.

• Txerndbil, perill radioactiu per a tota Europa.

• l eI més curiós és que els primers en dir-ho
van ésser els escandinaus.

• I que els ecologistes no diguessin res.

•Gaddafi en va fer de les seves per tota Ia Me-
diterrània.

• Sud-Africa i el seu apart-heid.

• El poder estudiantil posat en evidència a Espa-
nya, França i Itàlia.

• Irangate

• Nombrosos atemptats contra Ia llengua cata-
lana.

• Nombroses crisis a molts partits polítics.

• Es va descobrir el perillós forat d'oz6 a l'An-
tàrtida.

• Eleccions generals a l'estat que van donar qua-
tre anys mes als socialistes.

• Hi ha hagut Ia gran extensió i presa de fama
de Ia SIDA.

• Palma, més capgirada que mai.

• TV-3 va seguir fent-se Ia sorda envers les cri-
des d'atenció per part de Balears.

• Otan, un referèndum que va demostrar Io mala-
ment que es fan les enquestes en aquest pafs.

• El Challenger, morir per Ia ciència.

• Moltes (?) cimeres Reagan-Gorbatxov

• El II Congrés Internacional de Ia LLengua Cata-
lana, amb solemne inauguració a l'Auditdrium de Pal-
ma.

• La sonada i amarga vaga de treballadors por-
tuaris, que va deixar Balears més a'iilada que mai
i va quedar ben demostrat Ia consideració i l'afecte
que ens tenen els espanyols.

• Muntanyes i muntanyes de noves urbanitzacions
(Formentor, Calvià, Marratxí...) que s'han fet ^) no-

1 que a poc a poc destrueixen el nostre paTs, i que
ni tan sols el Govern fa cosa per evitar-les.

• Saridakis, i els mobles de Marivent i Ia veloci- '_
tat que va dur aquest cas en Ia pèsima justícia es-
panyola.

• La hipercarge, disposta a revolucionar Ia cièn-
cia.

• El Concorde a Son Sant Joan

" • El Disney, cap a França (i resulta que no el
voIen)

•Tsukuba, regió japonesa on es va demostrar Ia
increïble capacitat tecnologica capacitat tecnologica
(que es pot donar a conèixer) d'aquell asombros país.

*La Filharmònica de Londres, St Martin in the
Fields i tants altres bons de Ia música.

• Estranya, perd interessant visita del Halley.
Fins el 2061 !

• QUEEN, Ia fi d'un gran grup

• N° 50 i Ve any de Portula. Molts d'anys

• Balears s'ha convertit en l'únic dels paTsos cata-
lans sense diada nacional.

• Tõts vam cumplir un any més..

G A V I M

Ve de Ia pàgina 2
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A SA COMISSIO PORTOLANA'
Jono me tenc per *rebeco"

però no teno por a ningú.

No me fprçen ni per' meco

i cap de voltros m'en du

en que faceu es marreco.

Si sou caçadors de parany

i me posau sa send6ra

perdreu xarxa i llendera,

no m'agafareu enguany,

Voltros,feis es vostro caroí,

deixau-me a mi fer es meu,

vos assegur,com hi ha i)eu,

que no m'heu sabut llegir.

Ja m'ho han dit un parell' .de

dones molt formoseSi*Aqueixa

Coodssi6 fa gloses c.agarel*loses".
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"APROXIMACIÓ AL QUE PASSA A...
UN PROLEGOMEN D1UN POSSIBLE PLEC
D'HISTORIA DELS POBLES DE MALLORCA

. DURANT LA GUERRA CIVIL

La GuerraCivil,mes enllà de representar una
dada biogràfica per a Ia gent més gran, es,per a
tots,una referència obligada, el punt d' inflecció
més decisiu de Ia nostra història contemporànea,
present constantment en les relacions socials, en
Ia consciècia col.lectiva,i -encara, avui- en les
relacions personals.

Per tot aixo,hi ha un cert temor al tocar el
tema.I abordem Ia recerca amb Ia idea de tocar
quelcom viu.Si això és així per a tots aquells qui'
s'hi aproximen -literats, politòlegs, historiadors
...- som els periodistes (en qunpersones enreda-
des amb el present,amb l'actualitat) i,encara més,
aquells que volen esbrinar i recrear .el microcos-
mos d'una petita comunitat,qui més ens adonem.
La vida local, on les relacions son tan personalit
zades,se' ns presenten com l'àmbit ideal on inten-
tar una visió global i integradora des dels prece-
dents fins a les conseqüències del fet.Però és,
tambe,el lloc on les dificultats de distanciament
i totalització són majors.
MEMORIA CIVIL

"Memòria Civil" és el titol del suplement pu-
blicat pel diari BALEARES,que arreplega unes cinc-
centes pàgines de material humà i bibliogràfic so-
bre Ia Mallorca que va viure Ia guerra civil:un
centenar d'articles,una cinquantena d'entrevistes,
un altre tant de biografies,nombros material
d'epoca,tots els pobles de Mallorca,etz...

VuIl remarcar,d'entrada,que,diumenge a diuraen
ge,no hem venut "HISTORIA" -aixi,en lletres gros-
ses- ,sinó que hem intentat fer periodisme.( Amb
tot el que vol dir aquesta paraula de preses,comy
nicabilitat,d'immediat,...)No ens hem atrevit ni
a titular el suplement "Història de Ia guerra ci-
vil a Mallorca".Hi ha diversos discursos sobre
aquest tema històric i cada un té les seves obres
cabdals.El discurs que pregona el cientifisme,la
sistematicitat,la profussió de fonts,d'interpreta-
cions,... té una bona obra en Ia de Josep Massot
i Muntaner.

El periodisme, encara que el qualifiquin d*"in-
vestigació" no preten respondre al perquè de Ia
història.Es limita a Ia narració dels fets,prenint
com a referència bàsica elements que reflecteixen
l'atmòsfera intangible dels esdeveniments,tal
i com apunta R.Frazer("Sangre de España") al
pròleg d'unes 300 entrevistes a sujectes que su-
friren les conseqències de larepressió.El perio-
disme ,en definitiva, es situa en els intersticis
de Ia historia,dels diversos discursos històrics,
de les diverses històries sectorials: que una
persona respongui ON ES implica i depen del ON SOM
en plural,que ja és història. H

Per aixo,ens decantàrem per MEMORIA.en lloc
d'HISTORIA;per CIVIL ,pel que implica de popular,
participatiu i per l'oposició a"in-civil"i al ma-
teix concepte de guerra;i per Mallorca en guerra
en lloc de "guerra a Mallorca' pel que de propi
pogués significar Ia coneguda guerra civil espanyo
Ia.

I aquest periodisrae,doncs, serà succedani de
Ia historia,com ho serà de qualsevol altra cosa,
per a Ia minvada ideologia o apocaliptica concep-
ció cultural,d'aquells que mantenen buida Ia
categoria corresponent als mitjans de comunicació,
i es tanquen en el rac'o més o menys confortable,
que l'ordre establert els assegura com a labora-
dors d'una suposada "ciència pura" o una inequívo-
ca imparcialitat.

Hem intentat,simplement,donar resposta a
una demanda primària del coneixement historic(que
va passar aquí?),que ni Ia historiografia tradició
nal,ni Ia història-assignatura d'ensenyament ha do
nat,i que els arxius i els ppders públics han
intentat amagar.
PRECARIETAT D'ESTUDIS

Ara ens arriba l'hora de remarcar Ia intencio-
nalitat d'aquests apunts:la manca d'estudis,l'expo
liació de fonts,el desinterès de les polítiques
culturals -locals,autonomiques i centrals- per al
tema,i Ia necessitat imperiosa d'emprendre }a
recerca sobre el tema.

Puc donar testimoni del buit o inexistència
d'estudis locals.Existeixen velles històries
fetes ,sobretot per capellans,que liquiden Ia
primera etapa del segle XX amb Ia llista de cape-
llans,batles i Ia lacònica frase de "y llegó 1936
con sus terribles consecuencias",quan no s'alineen
amb Ia visió de Ia guerra com una "creuada" reli-
giosa de salvació.
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Existeixen tamateix alguns estudis com elde
Mateu Morro sobre Santa Maria,el de Jerònia Pons
sobre Lloseta,el de Lleonard Muntaner sobre Calvià
l'estudi biogràfic de Tomàs Segui,batle d'Esporles,
fet per Bartomeu Llinas,articles diversos,l'estudi
inèdit de Damià Ferrà-Pons sobre Campanet,...
que han servit per elaborar els corresponents re-
portatges a les pàgines de "Memòria Civil".D'un in
terés superior -i de més utilitat encara- ha
estat l'inèdit "Diccionari Vermell " de Llorenç
Capellà, director del suplement.

A nivell universitari supòs que hi ha algun al
tre estudi -de l'existència d'algun tenc coneixe-
ment- i he vist qua algun tipus d'entrevista o do-
cumentació ha estat publicada a Ia premsa forana,
abans i al llarg de 1986.

VuIl insistir sobre Ia precarietat d'aquest
tipus d'estudis i Ia mancad'articles publicats,
amb Ia qual m'he trobat a l'hora d'elaborar Ia
sèrie de reportatges>alguns dels quals han estat
reproduits a Ia premsa forana.

Aquesta precarietat i Ia tasca setmanal de fer
un reportatge de cada poble han marcat el sentit
dels mateixos reportatges.Anar als arxius munici-
pals ha resultat tota una aventura.A algun ajunta-
ment hi manquen actes.Les referències d'arxius
es limitaven al fet d'haver estat cremats recent-
ment o simplement desapareguts (els de les velles
societats obreres o republicanes foren saquetjats
les primeres hores de Ia sublevacio).Es per.això
què Ia font bàsica ha estat el testimoniatge
oral.

• I aquest -testimoni presenta moltes llacunes
per a Ia recreació d'una visió global i sintètica
a presentar en una pàgina de diari.

En definitiva,ha quedat tot un cúmul de qües-
tions sense explorar.Encara és possible -i no per
molt de temps,sobretot en quan a investigació oral,
desenvolupar una recerca fins a l'exhaustivitat
a nivell local -que es el motiu d'aquests articles:
<nvitar a les publicacions de Ia premsa forana
a portar-la a terme- .Vull remarcar Ia necessitat
de seguir en aquesta direcció més enllà del cin-
quentenari.Fora llàstima que fos només l'excepcio-
nalitat d'una commemoració.

No es tracta de crear un marc teòric -que ca-
da opció ideològica Ja té fet i on fa quadrar
cada element i cada actitud-,sino de tot el contra
ri:de reconstruir els fets que ens expliquin l'ar-
rell del present,de les actituds del present.

EIs reportatges de "Memòria Civil" s'han
limitat a recrear un contexte dels precedents a Ia
guerra,en tant Ia IIa República significà Ia
possibilitat de participar en Ia vida pública per
a les classes populars,i remarcar el tall que
suposà per aquest cami pres,la sublevació militar-,
i Ia manera com es liquidà aquesta experiència his
tòrica.Queda tot un treball a fer,del qual podria
encarregar-se Ia premsa forana.Aquest és l'envit.
Només afegir,que a posteriors articles,rera aques-
ta justificaciór intentaré marcar unes pautes,a
partir de Ia pròpia experiencia,tant d'aspecte
metodològic com de presentacio,per aquelles publi-
cacions que hi estiguin interessades i les pugui
servir de qualque cosa.

DAMIA QUETGLAS
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SON SERRA DE MARINA

De passada, Son Serra de Marina no ens passa
per alt encara que, és clar, per descobrir i conèixer
tot allò que fa del visitant un element encisat pel
paisatge on està integrat en aquells moments, s'ha
d'aturar de cop i d'entrada començar a contemplar
l'imponent verdor dels pins, prats i savines que l'en-
revolten. Durant uns instants sembla que Ia mà de
l'home ha estat tolerant amb aquestes terres. SoIs
el traçat de Ia carretera, oblidada, que va des de
Ia ciutat d'Alcúdia a Ia vila d'Artà ha romput l'har-
monia vegetal de les contrades ja que Ia majoria
de íes edificacions fetes justifiquen les necessitats
dels seus habitants.

Hi ha una glosa que diu:
"A Son Serra de Marina
mai més m'hi veuran tornar
perquè és a l l u n y i mal sa
i enfora de Ia medicina"

Es, evidentment, molt exagerada si tenim en
compte que avui aquests problemes estan considera-
blement resolts, perd si duim Ia nostra imaginació
a un temps passat en què les dificultats de supervi-
vència eren més greus que ara quant a adaptació
dins el medi ambient, comprendrem un poc més Ia
mentalitat d'aquella gent que vivia, temps enrera,
a Son Serra de Marina, treballant Ia terra amb suor
i de sol a sol.

Son Serra de Marina pertany al terme municipal
de Santa Margalida i ha anat passant a través del
temps d'una dedicació exclusivament agrària i rama-
dera a un important nucli de població dedicat en
part al turisme, encara que a les urbanitzacions de
Serra Nova i Serra Vella Ia majoria d'habitants se
dediquin a descansar durant l'estiu i els caps de set-
mana. La seva situació geogràfica fa que formi con-
juntament amb Alcudia, Muro, Capellans, Ca'n Pica-
fort, Son Bauló, Son Real, Colònia de Sant Pere i
Betlem Ia meravellosa costa de Ia Badia d'Alcüdia,
amb els seus propis contrasts. Turisme bulliciós i
tranquil · l i tat natural.

La principal font de riquesa és Ia naturalesa,
no hi ha cap dubte i aquesta encara que a vegades
se vegi amenaçada per Ia descontrolada tala de pins
i treta d'arena, segueix invulnerada i existint conjun-
tament amb Ia fauna.

Històricament, Son Serra de Marina i les terres
que hi ha a prop de les seves contrades, oferien una
estratègia temptadora. Recordem els nombrosos po-
blats, tant pre-talaiòtics com posteriors. A les cases
de possessió encara hi ha adossada una de les dues
torres, Ia més baixa, que servia com a talaia durant
els segles de dominació musulmana, utilitzada també
com a murada amb unes parets d'una grossària d'uns
dos o tres metres. També hi podem trobar coves i
un talaiot vora de Ia carretera amb un estat de con-
servació molt interessant i que serveix avui per foto-
grafies a turistes i admiradors.

Es de molt d'interès el paisatge que ens oferei-
xen els dos torrents, el Real que serveix per xapar
els terrenys amb Ia possessió de Son Real i el de
na Borges que és Ia partió del terme de Santa Mar-
galida amb el d'Artà. A més d'oferir un espectacle
paisatgístic considerable, els dos torrents serveixen
d'habitat per a gran part d'animals, tant natius com
d'immigració. PAU LLADO i OLIVER
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Més valdria que no ho hagués sabut. Però ja

que hi som, us vuIl donar a conèixer el perquè d'a-
quest tItol. No pens dir que aquelles pel.lícules sõn
dolentes, i que per això són un crim cinematogràfic.
Tampoc diré que són dolentes les de guerra, i que
per això s6n crim cinematogràfic. No.

EIs crims en qüestió tenen relació amb el vI-
deo. Si bé és el culpable de que els cinemes es tan-
quin i que ens costin tres-centes pessetes un parell
d'hores, també ho és d'aquests crims.

Vaig veure un dia per Ia tele com, per aconse-
guir una major rendabilitat al vIdeo, ja es procedia
a colorar amb ajuda de les noves tecnologies certes
pel.lícules antigues, que pel fet d'ésser en b lanc . i
negre no agradaven a Ia gent.

Concretament van passar un bocI de Casablan-
ca. Per a mi allò no era Casablanca. Dies després,
Ia van donar per Ia tele. Concretament el dia de
Nadal. I pensava jo, "amic Humphrey, si poguessis
veure el que uns senyors fan amb l a t e v a pel.lTcula".
I és que Casablanca en color ni és Casablanca ni
és res.

Aquest, per a mi, és un dels majors crimscine-
matogràfics que s'han fet mai. Perquè fets com a-
quest demostren el poc respecte que té Ia gent del
vIdeo cap a les pel.lícules i cap a Ia gent que les
fa. Í'erquè una pel.lícula és com és, i ningú no té
dret a fer amb elles el que vulgui; i sobre tot perquè
el cinema és un art; perquè a ningú no se Ii ocorr
colorar el Guernika, o blanc-negritzar Las Meninas.
Casablanca (i moltes altres) han d'ésser en blanc i
negre, per respecte al cinema, per respecte als qui
l 'estimam, per respecte a Bogart i a Ia mateixa Ca-
sablanca, perquè ells són art, i per ésser art hi ha
que ésser original, autèntic i intocable.

Això les fa intocables, i qui les toca, fa un
crim. Casablanca no només són uns metres de cel.lu-
loide sinó que és també un gran bocí de magia.. Per-
què el bon cinema és Magia i és art, és art i és
màgia i tots dos van plegats, i em sap greu que
¡nolta gent no pugui conèixer l'art i Ia màgia de
moltes pel.lícules perquè uns senyors van dedicar-se
a colorar-les.

Però em queda el consol de saber que Bogart,
qualque dia farà justícia, per bé de tots.

GAiBRIEL ANGEL VICH i MARTORELL
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LA MANDRAGORA
de Niccolo Machiavelli

DeI tres al vuit del passat mes de desembre
s'ha posat en escena I'obra de Nicolau Machiavelli
La Mandràgora.

Aquest autor florentí va escriure aquesta peça
al voltant del 1514. Està considerada la primera co-
mèdia renaixentista europea; ens mostra molt espe-
cialment un nou concepte de l'home que ja no està
sotmès a les forces oscurantistes de l'edat mitjana.

L'obra està dividida en dos actes. La trama
argumenta! és per ventura més senzilla del que es
pot pensar a primera vista: L'enamorament de Cal.lf-
mac interpretat per Pere LIuTs Caminals, de Ia dona
del Misser Nicia, Lucrècia interpretat per Montse
Cassanyes, desenvolupa tota una sèrie de preparatius
i simulació de falsos personatges per enganar al Mis-
ser Nicia. Aquest, amb problemes sexuals i aconse-
llat per Liguri i el Frare, Miquel Angel Calafat i
Antoni Oliver, visita al fals Cal.límac que es fa pas-
sar per metge curander i posseidor de l'herba medi-
cinal que curarà Ia infert i l i tat de Ia seva dona Lu-
crècia.

Misser Nicia, consentit amb els plantejaments
de Cal.límac accedeix a deixar colgar-se amb un
"fals" pobre i captaire (Cal.límac) a Ia seva dona,
obtenint a més Ia seva hisenda.

Llenguatge- fàcil d'entendre. La traducció corr
a càrrec de Gabriel Janer Manila. La posta en escena
és bastant correcta, en el sentit de Ia movilitat dels
actors. Pesa un poc l'estaticisme de l'escenari que
presideixen uns dibuixos de Lleonard da Vinci i al
centre un cercle de l'home, també de Lleonard.

ANTONI CANYELLES i OLIVER

TRlCICLE: UN ALTRE ESTIL DE TEATRE

Encara que Ia meva tasca, damunt aquesta pla-
na, sigui intentar realçar Ia tasca del nostre teatre
mallorquí no per això m'he d'obIidar d'algunes mani-
festacions teatrals que se duen a terme a qualsevol
lloc del món. •

Sense cap dubte el Tricicle mereix un espai
d'elogi a aquesta secció ja que Ia seva tasca dins
el món del Teatre és molt considerable i s'ha de
tenir en compte a l'hora de parlar de teatre.

El Tricicle, grup teatral còmic català, va ésser
format fa uns anys, quasi set, i des de llavors ha
oferit actuacions per quasi tot el mon: Estats Units
de Nord-Amèrica, Alemanya, Grècia, França, Edim-
burg i per tot arreu d'Espanya. L'any 1986 ens va
visitar a les Illes per oferir-nos l'espectacle Exit amb
el qual va participar 1 triomfà anteriorment en el
Festival de Teatre de Xicago.

EIs components del Tricicle són Francesc Mir,
Joan Garcia i Carles Sans, els quals intenten entrete-
nir el públic amb tota mena de caracteritzacions
socials posant en funcionament els seus propis conei-
xements d'expressió corporal damunt l'escenari.

CaI assenyalar que el teatre fet per Tricicle
és l'avantguarda actual del Teatre, postmodernista
i que utilitza Ia tècnica del còmic per comunicar-
se més directament amb eI públic.

La darrera obra preparada per ells, i que hem
tengut l'ocasió de presenciar alguns trossos per Ia
televisió, és Elàstic, una crítica a l'esport sempre
des d'una positura imparcial i autodidacta i sense
intentar en cap moment ridiculitzar cap personatge
en concret.

PAU LLADO I OLIVER
Nord de Mallorca, 1986
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V-dues D

-̂SS»
*^202

nE >A^f^s*?¿v
.«o ^nt

àe



•
-25-

9

EIs enterraments a Grècia són una festa acom-
panyada de flors i càntics que no s6n trists.

EIs sacerdots tenen gran feina amb l'encenser.
S6n morts poc trists.

Les flors, en aquest cas, s6n corones de victò-
ria, no de fracàs.

L'única desconsolada que vérem va resultar es-
ser Ia vfdua.

Va resultar un enterrament fins i tot festós.

XIM D1AIXA

I.- Any 1914. Trista memòria europea. Franck
Medekind, periodista, bohemi, heterodoxe i _autor tea-
tral, estrena "LuIu. Tragödie infurf Aufzügen", una
mica entremig "Der Erdgeist" i "Die Büchse der Pan-
dora", dos textos seus anteriors.

L'autor, admirat per Bertold Brecht i pels pro-
letaris de l'època tenia aleshores cinquanta anys.

Vint-i-un any després, el compositor Alban Berg
composà l'òpera "Lulú", basant-se en l'obra teatral
de Wedekind.

Però no és aquest l'únic lligam de l'escriptor
amb Ia Música. Al llarg de Ia seva obra hi trobam
no poques referències musicals. AixI és autor d'al-
guns lieders ("Lautenlinder und Simplicissimus") i fins
i tot una de les seves peces es titula "Musik".

II.- La companyia catalana de J.M.Flotats ha
posat en escena "El despertar de Ia Primavera", de
Franck Wedekind, estrenada el 1891.

Encertadament, el director ha volgut que Ia .
Música jugàs un paper prou important dins el mun-
tatge. Així, apart dels fragments gravats que servei-
xen per conduir d'una escena a una altra (destacaria

"todtenfeier" de Mahler) hi trobam els sons al viu
d'un piano. El qual és un element "viu" sobre l'esce-
nari. Serveix -simbòlicament- de llit per l'Amor i
de cadafal mortuori. L'instrument és quelcom més
que una simple part del decorat.

PERE ESTELRICH i MASSUTI
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DoCumEnTaCió
Musical - *

També constatarem l'indubtable interès de ren-
ldabilitat social, cultural i econòmic que suposen els
"•serveis d'informaci6 musical, Ia seva repercussió i

fJincidència en els estaments dels respectius governs,
tan central com els autonomies.

Com a fruit del Simposi sobre documentació
musical que es celebra a Toledo l'any 1985 (vegeu:
Pòrtula, desembre 1985, pàgina 216) tingué lloc a-
quest any que hem acabat 1986, entre els dies 3 i
6 de desembre a Càdiz unes Jornades sobre documen-
tació musical.

Convoca, com I'any passat, el Centro de Docu-
mentación Musical del I.N.A.E.M. del Ministerio de
Cult'ura.

Hi participaren els funcionaris de les Comunitats
Autònomes d'Euskadi, Castilla-La Mancha, Aragó,
Andalucia, Madrid, Murcia, Navarra, Extremadura,
Galiza, Asturias i havien inscrit Ia participació però
no hi participaren Ies Comunitats de Catalunya, Va-
lència, Rioja iBalears. Ademés hi participaren tèc-
nics de les següents institucions: Centro de Documen-
tación musical del INAEM, Eresbil, Centro de Docu-
mentación Musical de Andalucia, Centre de Recerca
i Documentació Històrico-Musical de Mallorca, Insti-
tuto de Bibliografia Musical de Madrid, Instituto Fer-
nando eI CAtólico de Zaragoza i els responsables
de Wllonie-Bruxelles Musiques de Bèlgica i el CIDIM
d'Itàlia.

Com se pot suposar, resulta quatque vegada
difícil entendre's, funcionaris i tècnics.
i

AixT i tot valoràrem tot l'esforç i Ia importàn-
cia que té el recuperar, sistematitzar i difondre tot
el tresor històrico-musical, així com també els nous
valoís i creacions dins aquest camp del patrimoni
musical.

Dita constatació parteix del contingut de l'arti-
cle 149.2 de Ia Constitució quan contempla Ia conve-
niència de què eIs trets culturals, específics i defini-
dors de les nacionalitats i regions, al mateix temps
se consolidin i reforcin amb una feina d'investigació
i documentació; i se comuniquin i donin a conèixer
amb els altres pobles.

Jornadas'
dejnDpcumentacH>n

Estudio/i-*Fb Musical
Anagrama

de les
Jornades

Tots els participants signarem aquestes conclu-
sions:

. 1.- Congratular-se de l'eficaç tasca desenvolupa-
da pel Centro de Documentación Musical del I.N.A.E.
M. i particularment de les seves activitats encamina-
des a propiciar el diàleg i Ia col·laboració entre les
diferents Comunitats-Autònomes.

Vista Ia inexistència de representació oficial
espanyola davant els organismes internacionals de
documentació musical, cosa que perjudica greument
eI coneixement, Ia difusió i l'estima del nostre patri-
moni i realitzacions actuals en l'esmentat camp i
havent-hi casos en què hom exigeix Ia representació
d'un unic Centre de Documentació amb caràcter na-
cional, se proposa que el Centro de Documentación
Musical del INAEM assumesqui l'esmentada represen-
tació com portaveu davant aquelles entitats.

Recomanar als més alts òrgans competents, tant
de l'administració central com de les autonòmiques,
el desenvolupament d'un marc legal adequal que regu-
li i fomenti els serveis d'informació i de documenta-
ció que Ia nostra societat demanda.

Acordar Ia creació d'una Comissió Permanent
de Documentació Musical emanada de les presents
Jornades, els principals encàrrecs de Ia qual són asse-
gurar Ia continuïtat d'aquestes reunions tècnico-admi-
nistratives i assessorar eh Ia preparació del projecte
d'un PIa Nacional de Documentació Musical, exercint
les seves funcions fins Ia convocatòria de les prope-
res jornades.

2.- Com recolzament de les coses senyalades
en el punt anterior, i per a Ia seva realització, hom
insta Ia col·laboració i l'intercanvi d'informació entre
les diverses Comunitats Autònomes, Centres de Do-
cumentació i unitats administratives de semblant co-
mesa i alhora amb el Centro de Documentación Musi-
cal del INAEM, fomentant Ia creació d'una xarxa
d'entitats de documentació musical les relacions de
les quals es formalitzin mitjançant les oportuns con-
venis mutus.

Per a Ia seva consecució hom recomana Ia de-
signació en cada una de les Comunitats d'una localit-
zació precisa, qualsevulla sigui Ia seva denominació,
rang i dependència, que desenvolupi les funcions d'in-
formació pública i col.laboración abans senyalades.

3.- Fins que no s'establesquin i es regulin els
bucs institucionals, avui inexistents, que per a llur
tasca consideren imprescindibles, els participants d'a-
aquestes Jornades es comprometen, en Ia mesura de
llurs possibilitats, a les tasques d'informació i cbl.Ia-
boració mútua i, de forma més concreta i immedia-
ta, a Ia realitació de projectes precisos, tals com
l'elaboració d'un repertori de novetats bibliogràfi-
ques, l'intercanvi de publicacions unitàries i periòdi-
ques, així com d'informació sobre activitats locals
(concursos, beques,- concerts, festivals,et<\), l'homo-
geneització de fitxes de treballs, suports de dades
i demés instruments metodològics que contribuesquin
a fer més eficient i útil llur treball.

Cadis, sis de desembre del 1986

JOAN PARETS i SERRA
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SOBRE ELS ANONlMS
Hem rebut unes opinions so-

bre Ia Fira de Fang i sobre Ia
política municipal d'U.M. que no
s'inclouen per venir de mà desco- "
neguda. Encara que sobre Ia revista
surti amb seudònim, és necessari
que l'original dugui nom, adreça
i D.N.I.
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S'Escola Vella, s/n
O7141--Portol

Número 56, gener del 1987

RECEPCIO DE MATERIALS

El dia quinze de cada mes
es tanca |a recepció d'originals
per al següent mes. Pregam als
col·laboradors que siguin puntuals.

ÒPTICA^ST
CIUTfIT >Kl

optometri/le/
lcnl/ decontacte

rrer Manacor, 63 - PALMA - TeI. 46 37 77

PARTIR DEL'5 DE DESEMBRE ENS POSAM A LA VOSTRA DISPOSICIÓ
OFERINT-VOS, ENTRE ALTRES,

ELS SEGÜENTS S E R V E I S :

O TEST DE VISIO

0ADAPTACIÓ DE LENTS DE CONTACTE

Q NOVETAT EN MUNTURES GRADUADES

CVARIADA EXPOSICIO' D1ULLERES DE SOL

VlSTTAmJOS I CONSULTAU QUALSEVCL DUBTE

Vos esperam de 9'30 a 13'30

i de 16'30 a 20 h.

íObert els dissabtes dematí)"<1


