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GLOSES DE S1OLLER DE SA PLACA DE PORTOL
Me leniu domunt es pou
vint-i-qudre hores es dio
sense coiçons ni comio
i p és horo de dir ou.
Si p sopigués qui sou
qui m'heu fei so foniosio
s'ollo Io vos penpio
í ollò on l'oferrorio
Denluro vos servirio
quon hoguéssiu de fer un roi.

Me porei* que es quí em vo fer
i oquí domunt me posà
que Ii Dodrien oenjor
un escul en es tercer
i en topor-!o pes correr
eí podrien soludor.

Crec que ets ollers portolons
Ii foron un homendge
perquè m'heu fet uno imdge
que fo por "hosto" en es cons
sense colçons curts ni llorgs
si m'hoguéssiu posd oglons
porei*erio un boc solvdge.

que Io que heu fet no estò bé.

Pou, £ me vull despedir
que he de fer feino i és horo
np som onot mqi o escolo
ni sé escriure ni llegir
i si en res te puc servir
sempre em troboròs oquí
pegont coces o so rodo.

Jo som s'Oller de so Ploço
de Pòrtol de MorrpM
0 tots me vull dirigir
perquè 'p em vesso so tosso

tothom que em veu me fo
/

••
guosso

p m'hon fet empegueir
des trono vull dimitir

Que em miroven d'un tros Huny
s'oHre vespre eren tres
i un vo dir què putes és
ollò que hi ho ollò domunt?
! s'opínò que ero ur> descuit
que hovio fet qudque pogès
qye hovio dei*d s'estoble
empès
í es mul li hovio fuit.

A n'qixò ho vu!i deixof fer
perquè no em vull enfodor
un omic vull soludor
que si no me vo engonor
Ii diuen en Pou Ferrer
que quotre conçons vo fer
que se feien escoltor
en Io que se vo e*p!icor
me poreix que demostro

Jo som s'QHer de so Ploço
si pel cos m'heu de mester
i com que no tenc res que fer
perillo que es mes qui ve
quolque conçó més no foço.

Si pel cos vos ho ogrodd
Ki ho podeu oploudir
í $ me quedoré oquí
en pèl o so tempestd
jo moí m'hoguero pensd
que un oiler ton eslimd
de Pòrto! oprecid
l'hoguéssiu de veure om.

S1OLLER OE SA PLACA

no vull fer riure el quí rjosso
que em trenqui so corogosso
si no ho orrib o oconseguir
o que me llevin d'oquí
c que em tirin tfuno posso.

An QÍYQ ho vull oemondor
no vull estor oquí enfild
nomenoré un odvocd
envont ho vull fer possor
te volio demonor
Pou si me vols fer costd
Iu que tont m'hos observoí
testimoni pds donor
que es qui oquí ddt me posò
me vo fer desgrodd
de per td mol et*urd
boldd, tort i esguerrd
io me sent molt morgind
no tenc figuro d'humò

i tdhom befo me fo
sense 'p hover-m'ho cercd

Aquí estic per monument
dets ollers de Morrdví
quolcú me vo esculpir
i omb aquest "busto" o'w
no me vo fer gens content
perquè heu de tenir present,
o More que em vo porir,
3uon m'hovio de nodrir
més voldrio oquell moment
gués tengut un gostoment
oro d monco 50 gent

TO se'n riurio de mi.

ídhom se'n riu de s'et*uro
3ue oquí ddt me voren dor
pdser tengué composturo
oerò o uno criduro
mirou quino desventura
¿ergonyoso he de possor
0 no m'dur de resor
en el Senyor demonor

que me focin operar
per un bon cirurgià
1 me compongui so figuro
i si veu que no tenc cura
que me donin sepultura
i que no se'n torni porto

Si pel cos vo5vede nou
que s'oller sàpigo glosor
pnou-ho a preguntar
i vos ne podeu dur un brou
np foceu molt de renou
sí so vella voleu ogofor
es mestre que l'ensenyà
vo ser en Mdeu Potou

S'OLLER DE SA PLAÇA
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AVUI ES NOTICIA

LA SORT ARRIBA A PORTOL

Pa pocs dies el nostre veïnat Jordi Marti
Dumas "Manuel" ha vist com Ia sort U ha
tocat a Ia baula. Juntament amb el seu
gendre varen encertar una travessa mi-
tionària. Enhorabona aLg dos i que po-
guem donar més vegades noticies tan
bones com aquesta.

DURANT EL MES PASSAT

-Va morir JuU Ramis
-Es va aprovar una gran urbanització a So-
Uer. Ja es comencen a notar ek nefasts efec-
tes del túnel.
-Balears va dir que no al finançament auto-
nòmic proposat des de Madrid.
-21 de març: anys del naixement de Bach,
inici de l'any astral i principi de ta Primave-
ra.
-Conferència d'Andreu RipoU sobre astro-
nàutica
-Lituània es va dedarar independent
-XUe: a ta fi democràcia
-Es va saber que Libta fabrica bombes quími-
ques
-Projecte de canvi de ta Uei de camps de golf,
que permetrà Uur construcció (i les urbanit-
zacions que això suposa) a certs espais natu-
raLsiquea mésespuguinregar ambaiguade

pou. Sabent ja, bon lectorde PòrtuIa, quin és
el consum minim d'aigua d'un camp de gotf
-informació apareguda en el darrer número
d'aquesta revista- sabràs ja que deixaràs de
veure 70 müions de Htres d'aigua diaris!
-Pujaren les tarifes telefòniques de tal mane-
ra que resulta més car cridar de PaLma a
Barcelona que de Pabna a Madrid
-Cerquen petroH a l'interior de MaUorca.
Torres industríate, torres hoteleres, torres
d'apartaments i ara , a més, torres petroHfe-
res
-Presentat el projecte del futur aeroport de
Pabna
-Revisió de l'Estatut, per quan?

G.A.V.I.M.
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HOMENATGE A UN GUATOHA CTVTL

El passat dia 23 fou olerit un dinar de companyonia al
Caporal de U Guàrdia CivüJoan VanreU VanreU, el qual du-
rant uns quants anys fou Comandant de LIoc de Marratn.

AldinarhiacudirenebcapitansdeUGuàrdiaCivUJaume
Barceló i Emesto Pérez, ain oom el caporal de Ia nostra
Poücia Municipal Jaume MiraUes, al transcurs del acte l'ho-
menatjatJoanVanreU, fouobsequiat ambunaplacadeplata
per part deLs membres del G.IF.A., del qual fou cap durant
uncerttemps.

NOU VTOEO CLUB A SA CABANETA.

Al carrerOtezadeSa Cabaneta, aquestsprimersdies d'A-
bril s'ha inaugurat un nou Vídeo Club, del qual n"es propie-
tarienJuanJuan, hi podrem trobar tot tipus de peLtioda.

BEAFERTURA DE CA'S SASTKK

El Restaurant de Ca's Sastre, ha tomat obrir tes seves portes.
El nom del restaurant és "ES RECO DE CA'S SASTRE", i

un deksocisdeUnovadireeaóésel popuUrJuan Bestard
(VermeU), d'Electrodomèstics Artibesa de Sa Cabaneta.

ACTUALTTZACTO DEL CENS DE MARRATXL

Aldarrerplenari celebratperFAjuntament esdonà compte
del cens de Manará, a l·l de Gener de 1.990.

EnditadataaMarratrihihavia: 11.202estadantsdedret
il2L333defet

EN MARXA LA SEGONA FASB DEL CEMENTTRI
MUNICTPAL

L'Ajuntamentja ha posat en mana lesgestions oportunes
per tal de dur a terme U construcció de U segona fase del
cementiri Municipal de Marratn, el eost previst d'aquesta
obra és de 69.881.039,- Ptes.

XALETS ADOSATS A SA CABANETA.

AleanerdeSantaBarbaradeSaCabaneta,hihauraEatots
adosats, ja que l'Ajuntament va aprovar el projecte técnic
presentat per l'empresa Procabar, S.A., aquesta aprovació es
contradiu totahnent amb l'estudi aprovat el mes de Setembre
delpassatany, pertald'evitarqueakcascsanticsdePòrto^Sa
Cabaneta, Pont d'taca i PIa de Na Tesa, es poguessi
truir aquest tipus de vivendes.

APOTECAMA DE PORTOL

Si el mes passat vos diguérem el nom de l'apotecària que
havia soLücitat l'apotecaria de Pòrttri, segons gestions fetes
peraquestaredacao,elnomdeUiper5onaquehareconegut
contra U ¡««tai \»àn d'una apotecaria a PòrUri, és Rteardo
RosseUó, l'actual apotecari de Sa Cabaneta.

ATENCIO A LES NOVES MULTES

Des de el día 4 d'aquest mes d'Abril han entrat en vigor les
noves multes de trànsit, tos sancions estan establertes en qua-
tre categories que són:

Lleus, com aparcar a Uoc prohibit tendràara una multa fins
al5iOOO,-Ptes.

Greus, com no cedir el pas, sanció fins a 50.000,- Ptes i
suspensiódelcametpertresmesos.

MoIt Greus, exempte botar^e un Stop, multa de 130000
Ptes i suspensió del camet per un any.

De Major quantia, com conduir sense eamet multa de fins
a 250.000,— Ptes.

Les novetats son:
l.-Es prohibeix tenuinantment conduir amb auriculars

connectats a apareUs receptors o reproductors de so.
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2.-EU. menors de dotte anys no podran viajar ak seients
davanters, exceptuant que utüitzin cinturons de seguretat
homologats a tal efecte.

3.-ToIs ek conductors estan obUgats a sotmetre's al control

d'afooholèmia, així com ek vianants si estan impk*cats en un
accident

4.-Prohibicio de tirar a te via pübüca quakevol objecte
encès que pugui donar üoc a una producció d'incendis.

MARRATXII LA LBISHMANIOSI
Durant vuit dies ha estat noticia a un diari de Ciutat Ia

leishmaniosis,quesegonseUsaiectaaMarratHL

OFICTALMENT NOMES HIHA DOS CASOS.
La nostra redacció a fet tes gestions oportunes a niveU,

oficia^ i tantal'AjuntamentcomateConseUeriadeSanitat,
nomeshihadoscasosdedarats,undeSaCabanetairahrede
Pòrto^icapdekdoscasossonninsquehanassistitalcoLlegi
Costa i Lk>bera; i segons el Director d'aquest centre no U
consta que hi hagui cap nin afeetat per dita eníermetat al
centreescoter.

QUE ES LALEKHMANIOSK?.
La teishmaniosis és una enfennetat endèmica, *«»» voI dir

qne sempre ha estat entre noltros, ja que és natural de U
Mediterrània. Ek portadorsd'aquestaenfennetat, sonprinci-
pamuntle5RATES,ate^rasrosegadors,comlafuraiekcans,
però perque aquesta enfennetat sigui contagiada a l'home,
han decoincidirunpareU de factors, primer, queun moscard,
princípahnent beateta, piqui una BATA, o quakevol rosega-
dor portant de dita enfennetat, i després han de transcórrer
vintdiesd'incubaciódinselmoscartperquèsiguitransmesa,
itopersona,principahnentninestiguibaiHadedefenses,pero
aru>meshantranscorreguthoresdesdetepicadaal'animal
malalt l'home no es pot contagiar.

COM ES POT PREVENDi L'ENFERMETAT?.
Principahnent fent una campanya de desratització, ja que

ek cans que també en son efectats estan molt més controlats
que tes rates, i després dnr un control damunt Ia població
canina, i evitar ek Uocs de reproducció de te beateta, això és
feinadetotsevitarembrutar tes voraviesdekcarrersamb tes
bosses de fems que sovint veim tirades, netejar ek gaUiners...
enpoques parautesevitaruocsdebnradaonespuguincon-
centrartesratesitereproduceiódetebeateta. MB.

SOBRE BL CAMI DBS JARDI

Enlapassadaediciódofuuremaconèixerl'atemptat ecolò-
gic produït en el camí d'Es Jardí d'en Ferrer, a Ia zona d'Ets
Antigons, entre Pòrtol i Santa Maria del CamL PeI que
sabem, les coses encara no estan arreglades: l'Ajuntament ho
té en tràmit d'estudi per part dek seus serveis tècnics però
encaranos'hapronunciat Mentre esperamunaresolucio,vos
oferimlacartaqueelpassatl9defebrervaienenviaralbaUe
unaserted'onzeveinatspreocupats,comnoltrosmateixos,per
te conservació d'aquest antic camL

"Ek sotasignants, el nom i l'adreça dek quak s'indica,
acudeixen a V.S. i exposen:

Quedavanttesnon*ciesaparegudesatepremsa(ElDiade
Bateares,diesl3,i5il7defebrerl990)sobretetemptativa
per part de dos particulars, de modificar el traçat del camí
municipal Camí des Jardí d'en Ferrer (zona Pou des CoU)
d'aquest municipi, sense el degut planejament, Uicència ni
autorització.amésdelacorresponentinlormaciópúbücaales
persones afectades, situant-se tangran pretensió al marge de
Ia tegatttat, fet corroborat per tes denúncies practicades pek
serveis municípak d'aquest Ajuntament ak denunciats, per
moviment iLtegal de terres, el grup de vernats de Ia zona
afectadaperditatemptativa,abaissotasignant,maniiesta:

Un camí púbtic no pot ser mnAffiext sense el degut ptene-
jament per part dek organismes competents i Ia deguda
informació pública, i més s'agreuja si -segons tes notícies
aparegudes a Ia premsa- Ia temptativa de modificar l'esmen-
tat camí obeeix a interessos privats, anteposats al bé púbUe.
L'esmentat Camí des Jardí és un antic camí històric, altra raó
per te qual demanam que sigui respectat

Pertotaixòttpregamqueadoptitesmesuresnecessàriesper
a que es cumpteixin ek requisitsque Ut Uei estabteix i arbitri
tes mesures adients per retornar tes coses al seu üoc.

Per tot això, de V.S. soLliciten:
QueprevisektràmitsregtementarisesserveixiconcediraUò

interessat en el eos del present escrit
Marratxí, a 19 deiebrerde 1990T(segueixenles 11 signatures)
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LA POLICDV MUNICIPAL INPORMA..

U3S90 A tes 20h. hi va haver una brega entra famüiars,
havent d'intervenir Uk P.M. i U G.C El mateiz dia a tes 20:40
a Ia C-713 hi va haver una coLüsió entre dos turismes amb
molts danys materiab, eb conductors tingueren ferides Ueus.

5f3/90 La hugoneta PM-3194-AY va sortir de Ui carretera,
no hi va haver danys personab.

W90Carmek>RRV. vaserdetingutperaquestaP.M per
gatera i escàndoL

6/y90 De l'interior d'una cotseria se'n varen dur unes
boteUesde vL Va ser recuperatperUi P.M. elturisme R^PM-
6031-F, robat a Pahna.

7/3T90 A les ft 30 coLtisionaren eb vehides PM-3391-I i el
VI^093-B,teP.M.s'encanegadetesditigendes.Atesl8hva
ser atropeUat el nin Miguel P.F. pel turisme PM-5268-AW,
haventdesertrasUadatperUtF.M aSonDuretaonvaquedar
ingressat, U P.M s'encarregà de l'atestat

9/3&0 A tes 12:20h U motocideta Yamaha PM-1761-AX
coLüsionà contra una furgoneta i un turisme, el conductor
MiguelG.S.vasertrasUadatenunaambutènciaaSonDureta
Ia P.M s'encarregà de l'atestal

10/3790 Per Ui P.M fou retingut i denunciat per conducció
temerariaBemardoMP. atesl%30hforendetmgut5Andres
Ottvar Arügues i babeI Mas per robatori a diferents vivendes
de Pòrtol i Sa Cabaneta, essentrecuperadesjoies i Ucors.

12AV90 Fou recuperat un Mobytette robat a Santa Maria
del CamL A tes 1245fafouidentificat un individu que estava
ajagut enmig de Ia carretera amb símptomes de gatera com
JoseP.Q.Atesl3:25unpald'etectricitatcaigueaUcarretera.
Al Pont d'Inca dos individus amb un cidomotor varen robar
una bossa a una senyora amb U tècnica del "tirón".

13/3^0Ale5l&15alPlaDeNaTesaunadonafouvictima
d'un "tirón".

14ftf90 La PMlocaützà al Polígon tadustrial una persona
que presentava una ferida al eap, semblava que havia begut
més del compte i havia caigut al terra, va haver de ser trasUa-
datambunaambulància. Fou identincatcomFranciscoG.N.

l5f3f9Q A tes 15:10 es va saber que una persona s'havia
suïcidat penjant-se a Ui finca de Ca'n PoL Es tractava de
LMR de 68 anys d'edat i vei de Pahna, varen intervenir Ia
G.C Ut P.M i el Jutjat de Pau així com eb bombers per a U
recuperació del cadàver que devia dur tres dies mort

17/3f90 Al Pont d'L·ica un cotxe Panda PM^826-AB
quan va haver botat un STOP va atropeUar una motocicleta
havent de dur el conductor de Ui mateixa, Juan C.B.C. a Son
Dureta, U P.M s'ocupà de tes dfligènaes.

1873f90 A Son Veri es dedarà un petit incendi de fems
havent d'intervenir eb bombers del SERPKEKAL

19rW90 Fou recuperat el Mini Z-101086 robat a Pahna.
22AV90 A tes 13tOOh a Ia C-713 k.7 Ia motocicleta Vespa

PM^346-bbeonduidaperGabrielB.A.alpassarperUidreta
una furgoneta fou atropeUada havent de ser assistit el eonduc
tor de Ia mateixa per te P.M, Ui furgoneta PM^195-W
només sofri danys materiab, Ui P.M s'ocupà de tes difigèn-
cies. A tes 15:00h al carrer Cabana coLUsionaren Ui moto
BMW ElOO PM-7543-AS conduïda per J.MA.G. que va
haver de ser ingressat a Ia UVI en estat moItgreu i el turisme
PM4287-Y ocupat per J.O.C. el qual resultà mort, havent
d'intervenir eb bombers per rescatar-lo de dins el cotxe.

23AV90 A tes 15:00h un Vespino conduït per Basflia S.B.

sortidelacarreteracansantieridesUeusaUicondnctora,vaser
trasUadada per Ui P.M al seu domicüL

24/3^0Atesl7:30alcreuerdel'autopistaambUiO713hi
va haver una coLüsió entre el turismes Renault R-18 PM-
50Bl-X i l'Opel Corsa PM-2412-AN, no s'ha va haver de
lamentar danys personab.

27/3f90 A Ui C-713 quüometre 8,700 Ia furgoneta PM-
1314-BC conduida per Javier G.S. sortí de U carretera sofrint
ferideselconductorquevahaverdesertrasUadatambeleotxe
patruuaaSonDureta.Atesl&45arautopistaelturismePM-
3268-AX conduït per L·abel PT. sord de Ia carretera essent
trasUadada pel eotxe patruUa a Son Dureta.

Denúncies trannt249
Atestats: 3
AkohoUmiec 21
Detinguts: 4
bdormes: 78
Vehictesretirats: 8

üüormació iacUitada pel Caporal de Ia PM

VII ANlVERSARI
DE L'APROVACIO

DE L'ESTATUT
D1AUTONOMUV.

EscetebràelpassatmesdemarcalaseudelPariamentd«
tesntesBatears.

Durantel seu pariament, el president delParUment, Jeroni
Albertí, reivindicà de manera ctera Ui reforma definitiva d<
l'Estatut També resaltà Ui problemàtica derivada del fet qui
eb diputats siguin attuna membres deb ConseUs buuUurs pei
Ia manca d'independència i d'autonomia entre tes dues insti-
tucions que se'n deriva.

Acabà dient que el Parlament Balear ha estat trebaUant
makjrat tes crítiques, per aprofundir dins l'autogovem de U
nostra Comunitat Autònoma.
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JAUME GRIMALT, UN GRAN CAMPIO,
ES PLA DB NA TESA

En Es PIa de na Tesa, s'ha convertit en un personatge
poputer. Es el protagonista de cada matí a Ia plaça i pek
carrers de prop. Sovint solem sentir heu vist en Jaume?
encara en tens? quin número va treure ahir? Cada matí es
repeteixmésomancoaquestahistòria.EsUhistòriadeUgent
iIlusionada en guanyar qualque dia te grossa de FONCE.
PeroenJaumenoesnomesenJaumedescupons,e*stambeun
gran esportista i endemés, un campió.

Practica el bàsquet i Ia natació com a teràpia i com a esports
competitius. I no fa falta dir que és en te competició on troba
elmiUorafeientielpremimerescutatanteshoresd'estorcide
suors.

recomana molt no solament per l'aspecte fisk, sens dubte im-
portantíssim, sinó també per l'incentiu i U gran satisfacció
personal que poden obtenir participant en competicions es-
portives.

La nostra més gran enhorabona per en Jaume i eU seus
companys. Però U votem recordar a aquest etement que si no
ens fa treure un premi en metàLUc d'aquests que reparteix
l'ONCE,nohihaura
medaUes que vatytin. (I prometem comprar el cupó).

JOANA MARL\ MATAS

Va participar l'any passat en el
campionat del món d'esports i joes
per a minusvàttds celebrat a Angla-
terra. AUa convidaren oficiaknent
el seuclub, l'ASM^ aparticipar en-
guany al mateu tipus
de campionat a l'Argentina. El
club CideIi i el Ministerio de Bie-
nestar Social argenti* organitzaren
tes proves. El elub ASMI de Ma-
Uorca va representar l'Estat Espan-
yoL Per això vare demanar ajuts
aL'DJSERSO,alGovemBatearial
ConseU fosuter de MaUorca a tra-
vés de l'Ajuntament de Manato, el
qualdeUsevapartregatàsiureUsal
president delCtaborganitzadori al
Cònsol espanyol
de Mar del PIata, ciutat on es reafit-
zaren tes proves.

*Us representants espanyob per

tes proves de natació eren 4. En Jaume GrimaIt i en Javier
Torres sòn ek dos que obtingueren més trofeus. L'entrenado-
ra d'aquets esportistes és na Maria
CastanyerivrâaSaCabaneta.EnJaumeGrimaltparticipà
en te> categoria de parapUgics i aconseguí 3 medaltes d'or i
dues de plata. El seu company Javier ho va 1er en Ia catego-
ria d'amputats i
guanyàcincmedaUesd'oriduesdepUta.Laprovamésdifícü
eraamarobertiencategoriesbaizes,enJavier vaferprimer
ienJaume, segon.Aras'estanpreparantper al'ottmpíadadel
92.
Estan pre-seteccionats per anar-hL Dia 6,7,8 d'abril varen
anar a La Coruna al Campionat d'Espanya d'hivem.

En Jaume vol recordar que tots eb minusvàUds que vul-
guinpracticaresportsqueesposinencontacteambeUoamb
eldubASMIdePahna, tambéategeixqueés possibteaqual-
sevol edat i que ho

LA CONSELLERIA DE CULTURA
INPORMA...

Bntre eb objectius del "Programa de patrimoni per a
1990" de Ia ConseUeria de Cultura de Ia CAJB s'hi compten
aqueststemesd'interèsperaMananíEstudisobreteeonser-
vaciódemounsdeventfariners, estudisobrelaconservacióde
creus de terme, estudiicatatogaeió d'anúus; Regulació tegal
sobre el traçat teteiònic i elèctric a tes façanes de tes Otes;
Campanya per a que ek infants coneguin i reconeguin el
patrimoni arqueològic; Campanya sobreel que poden fer ek
ciutadans per a Ia preservació del patrimoni arqueològic.

La mateixa ConseUeria també informa que el 1990-91 es
durà a terme Ia carta arqueològica del nostre terme, que té
com a objectiu te descripció, deUmitació i valoració deb
jaciments arqueològics en funciódel seu estat de conservació.
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... I D'URBANrrZACIONS I DE LA
GBNT.

No fa molt vaig Uegir un article al Diari de MaUorca que
parlava de les urbanitzacions a Ia nostra benwriguda DU. En
concret, aquesta informació se basava en un comunicat del
GOB (Grup d'Ornitologia Batear) anunciant que a MaUorca,
en aquest moment són noranta els projectes urbanitzadors
que s'han aprovat o estan a punt d'esser aprovats.

Aquest grup ecologista (el GOB) argumentava en deiensa
d'aquest comunicat que, a més de tes repercusions ecològi-
ques, aquesta febre constructora és un agravant molt seriós a
l'actual saturació turística a tes Batears, puix aquestes noves
urbanitzacions suposen, segons eUs, setanta mil places turísti-
ques o residenciak més. "Ek verds" maUorquins es referien
també en aquest estudi a Ia pèrdua de sók agraris i ak
problemes infraestructurak i d'equipament que aquestes
noves residències suposarien, com Ia construcció de noves
carreteres o l'abastiment d'aigües.

Tot un seguit d'arguments que voUen donar a conèixer son
punt de vista envers aquest tema.

Aquest article s'acompanyava d'un mapa molt expk'catiu
del probtema plantejat Es mostrava U silueta de MaUorca
amb tes separacions dek municipis. Cada urbanització en
projecteerarepresentadaperunpuntnegrebenvistós.Jovaig
comencaramirarimosuUssegiraren,comno, capaMarratxl
Però no sortia de Ia meva sorpresa: ni més ni manco que nou
noves urbanitzacions, amb tes quals Ia nostra terra ocupa el
segon Uoc darrera com no, del municipi de Calvià, que
compta amb tan sok un projecte urbanitzador més. Quasi
podria dir que em vaig sentir avergonyit de veure escrit
"Marratxí", gairebé invisible darrera d'aqueUa multitud de
puntets negres, solitaris, enmig de Ia netedad predominant al
centre del mapa. Aquí, un punt per Ia reflexió, tan estranya a
tot niveU en el temps actuaL

Peròjo voldria sabercap a on anam. Basta fer uncompte de
sumar ben fet per veure dar que ja hem arribat massa enfora.
En tan sols cinc anys, al nostre municipi s'han construït Ia
urbanització del Pont d'taca Nou, gairebé tan gran com el
Pont d'Inca), Son CauteUes, Son CauleUes Nou, i podríem
seguir, ja que pareix que aquesta Uista mai no s'acaba. Totes
les beUesparaules i campanyesdel Govern Balearper fer-nos
creure que encara vivim a un paradís natural s'esmiquen
davant Ia reafitat que viu el nostre poble. De per tots eb
cantons surten propostes d'urbanitzar o construir carreteres,
autopistes, etcètera, i ningú té res a dir, això sí, mentre no
trepigin els bèns de qualcú. Aquest és el pitjor probtema. La
natura ha perdut valor davant eLs interessos econòmics parti-
culars- Es que ja ningú valora el paisatge natural? Es que
estam condemnats tots a viure en un paradís ortopèdic de
ciment?

No ens enganem. No ens posem excuses de nou dient que
tot això és cosa dek ecologistes, i que igual ek altres no ek
importaresmesquek>seu- TambéMaUorcaésnostra, dekqui
no som polítics, ni integrants d'un grup ecologista, ni tan sok

simpatitzants, ni maUorquinistes... Estimar Ia terra és un dek
principak deures de tot home. I no Ia terra de I'altre, sinó U
que un trepitja, on ha nascut i viscut, Ia tena que el veurà
morir.

Nopocsescriptorsisavkhanafirmatqueelpaisatgefonna
part de tot home. Tot el que envolta l'individu influeix tant en
eU que U fa variar l'estat d'anim. Si akjú creu això, també
podrà compartir Ia idea que un paisatge natural és molt més
tranquUitzador... respüra més profundament a pau que qual-
sevol dek marejants edifick que ompten el centre de quake-
vol ciutat important, nerviosos, actius, intranquik, a estones
ofegadors. Tots nosaltres tenim Ia sort de viure en pobles
apacibtes i poc truUosos. Com així no ho valoram?

Avegadesuntélasensaciódequedar-se totsoL Niinstitu-
cions púbbques, ni l'Ajuntament, ni Ia gent, tothom se'n
desentén. Ningúvol saberderesquenoenpuguitreureprotil
Però sabem que encara hi ha persones sensibles. O no? O és
que no sabem donar U cara? L'únic que és ben segur és que
estam destrossant Ia nostra terra a passes gegantines.

Es un tema del qual podríem parlar hores i més hores però
l'espai que de nou ens condiciona m'obUga a deixar aquí tes
reflexions. Només demanam que serveixi d'afeuna cosa. Que
afeú se sensibüitzL A vegades un es sent desesperat, com
intentant moure a sempentes una gran muntanya. Però
semprehicapl'esperancaenelfutur,enUgent,enUterra, en
Ia natura. Al manco, que sempre sigui aixL

TOMEU MOLL I MAS
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PREMKDELAVIFERADELFANGA
MARRATXL

H CONCURS ESCOLAR DE CERAMICA

OCLEDJKXAL
1.- Xavier FuUana, CoLtegi Blanquema
Z- Miquel A Gu, CoLlegi La SaUe
3.- Joan Segui FuUana, CoLlegi Costa i LLobeia.

CXCLEMTTJA

1.- Laura Tuduri, CoLlegi Blanqueraa
Z- Joana I Bestard Matas, CoLtegi Santa Teresa.
3L- Eva RosseUó, CoLlegi Costa i Llobera.

CICLESUPERIOR

1-- EIaus Gonzalez Rohbranhd, CoLlegi Liceu Balear
Z- Maria L·abel Marin Siquiei, CoLtegi Blanquema
a- Eduardo de losRiosOtero, CoLkgi La SaUe.

n CONCURS DE CARTELLS

Guanyador, Maria Besta«! Segui

TH CONCURS DE FOTOGRAFLV

1.- Margalida CaneUas Qtespi
Z- EmUío Muñoz Lopez
3.- Francesca Gazquez Montesinos

PREMK "BENET MAS", ALS MTLLORS STANDS.

(Vegeu fotos a U dreta)

1.- Son Ros, de PòrtoL
Z- Esperança AmenguaL. de PòrtoL
3l- Joan SL Pedemonte, de Randa.
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VI FIRA DEL FANG A MARRATXI
LaVI ediciódelaFira delFang a Marratxípotcatakjgar-

secomunnouèxitqueanyreraanyiaqueaquestamaniíes-
tacMJ dek nostres més veUs costums d'aquesta terra que és
ManatKÍ, sjgui admirada per mUers de persones, i que l'anel
d'aquesta fira vagi arrelant dins el cor dek marrateiners
nadius i adoptius que estimen Ia terra i to seu.

El visitants de U Fira enguany, segons dades dek organit-
zadors ha supeiat tes 70.000 persones, essent ek dies de més
visites els caps de setmana. En total foren 35 ek artesans del
fang queesposaren tos sevesobres. A part deknostres oUers,
vingueren d'altres indrets de Ia nostra üla, com A^aida,
Caimari, ConseU, toca, Llubí, Llucmajor, Ciutat, PoUença,
Randa, Santa Maria del Camí, Selva i Manacor, com a
convidats per l'Ajuntament fou present l'Associació de Cera-
mistes de Ia Bisbal (Girona).

En motiu de Ui Fira, tinguérem una petita conversa amb el
regidor de Cultura i Tinent de Batle Antoni MontiUa.

Pòrtula.- Quina importància té Ui Fira per Manatd?.
Toni MontiUa.- Per Marratxí significa un any més evident-

ment, però Io més important és que aquesta Fira té una
consotidació molt important i un alt niveU. Es una fira recone-
guda a niveU regional i Marratxí, l'Ajuntament en aquest cas,
consideram que té l'obUgació de potenciar al màgim el tema
de l'artesania del fang, entre altres motius perquè noltros
aportam dins aquesta fira deu artesans, to qual és un sífra
prou important dins MaUorca com per a que Manatxí faci
capdavant en aquesta qüestió, i consideram que som ek més
indicats després de sis anys de fira de potenciar al màxim
aquesta artesania perquè consideram que és un patrimoni
prou important, és un patrimoni cultural viu entre noltros i
perto tantés l'ocasiómàzimaque tenimdurant totunanyper
demostrar to que s'està fent, to que s'està arribant a mtttorar
quantaformai tècnica, i esperamque aquestanysigui molt
més important que altres edicions.

P- L'any passat foren convidats uns ceramistes del País
Valencià, enguany quin és de fora MaUorca, el convidat

T.M.- Ja vàrem agafar l'any passat Ui determinació de què
intentaríem durant tes diferents fires, de convidar una Comu-
nitat diferent de to nostra per veure què s'està fent en el tema
del fang, per veure quina tècnica s'està empleant, per veure,
no s'interès de fer una competència amb els ceramistes de
MaUorca, sinó perquè aquesta comparació sempre és molt

vàUda i positiva, però enguany hem convidat U comunitat
catalana, concretamentla zonadelaBisbalivénen convidats
una associació de Ia Bkba^ que exposaran ek seus productes.

Noltros personabnent vàrem anar a veure'k i convidar-los,
crec que reaknent serà un dek stands més importants que hi
haurà dins U fira.

P.- Quant a novetats tocak, ceramistes de dins MaUorca,
quinesdestacaria?.

T.M.- Be, de dins MaUorca, si descomptam ek de Marratxí
en tenim 10 expositors, que s'incorporen a Uk Fira, que dona
unanovetatimportant enquantqueveginquesóntaUers, són
ceramistes que se volen incorporar a U Fira per intentar
aportar dins l'àmbit general que votem donar al púbttc Ia
seva feina i Ui seva Uibor.

P.- Quin pressupost està previst invertir a Ui Fira?.
T.M.- El pressupost total de Ui Fira supera el sis miUons i

mig de pessetes, perquè enguany consideram que dins Ui
partidadelpressupost s'hadeincorporarUipartidaimportant
que és Ui del muntatge dek stands, que és Ia coLlaboració que
mos ofereix Ia ConseUeria deComerc i tadustria, que a través
de s'empresa de Fires de ses Batears WEBAL1 ha fet el
muntatge.

CERAMHTTES DE LA BCBAL, NOVETAT DE LA
FTRAD'ENGUANY.

Aquest any, Ui Fira del Fang ha aportat una novetat a Ia
sevamostra, l'AssociaciodeCeramistesdeLaBisbal(GironaJ.
Aquesta revista tingué l'oportunitat de xerrar amb el repre-
sentant de FAjuntament de Ui Bisba^ Daniel Ribas, amb eU
tinguérem aquesta xerrada:

PortuUt̂ 3ue opina d'aquesta Fira, del que ha vist?.
Daniel Ribas.-La Fira de Manatxí m'ha sorprès, l'he troba-

damoltbonicaimaca, iem sembUinclúsqueésunaFiraque,
en certa manera, hem comentat quan he anat a Ia Bkba^ vaig
esser-hi aquesta setmana, m'assembUi que és de tes Fires que
s'adaptarien més en cas de fer-se una fira similar a Ui BisbaL
Perquè és una fira que contempUi tes dues vertents més
importants de Ia ceràmica, o sia Ui ceràmica tradicional o de
sempre i Ui ceràmica creativa i artística, o sia que agafa
aquestes dues vertents, i per altra Ia comercUd, hi ha l'exposi-
ció de tes obres del ceramistes tocak i a part totes aquestes
paradetes d'aquí afora on es venen ek productes exposats. O



sia queés podriadir queés una firacomptetissimapertotes tos
vertents, Ia comercial, l'exposició i peí atea banda l'artìstica.

P.-Pareixquelihaagradatteäraiüagradariaquese'nfes
una a Ia BisbaL

D.R.- Si, no depén dc mi, però crec que si s'hagués de
reaützar una fiia d'aquest tipus, aquest seria el model a seguir.
Eselmodelqueencaixa-LaBisbalnoesunUocgran,entotel
voltant Ia cerámica tradicional i l'artística que no pot aspirar
afer unagran firai crecque ésun raodelmolt benestudiaties-
tructurat

P.- Quants de ceramistes hi ha a La Bisbal?
D.R.- Aproximadament a l'associació n'hi ha uns 30, pero

aLaBisbal n'hihamés, jaque hihaceramistes quenoestan
a l'associació. Pràcticament tots eh ceramistes de te vessant
creativa i tradicional estan dins l'associació. Després hi ha una
sèrie de ceramistes que trebaUen en un pla més industria^
amb producció més gran i aquests no estan dins l'associació,
potserperquèestanaltfmitdelasèrieartesaniainoartesania.

P.- A MaUorea ete ceramistes solen anar per les fires a
vendre ek seus productes, ek de La Bisbal fan el mateix?.

D.R.- No, es Umiten a vendre dins La Bisbal mateix, ja que
tots eb ceramistes tenen una fàbrica-taUer i botiga, en una
ciutat de trànsit a te Costa Brava, hi ve molta gent a comprar.
I que des de Ia Setmana Santa fins a l'Octubre, totes tes
botgiues estan gairebé ptenes. Molta més durant ek caps de
setmana i molta més durant el juUol i l'agost Sempre hi ha
gent comprant, i és cter te gent ja ven sense sortir de Ia
població.

P.- La tradició ceramista de La Bisbal, ve de molt Uuny?.
D.R.- Potser m'equivoco, però diria qne a finak de segte ja

hihavteceràmicaateBisbaLAixòésseguraraelquenoséés
quines són tes persones que van iniciar-ho.

P.- A niveU de formació a La Bisbal hi ha una escote
pagada per l'Ajuntament?.

D.R.-ALaBisbalhihaunaescotedeceràmicaquetéuna
vertent més exterior a La Bisbal que no interior. L'escola de
ceràmicadona mésctessesagentdefora deLaBisbal queno
dedins, ilagentdeLa Bisbalquevol imciar-seen laceràmica,
s'inicia més peb camins tradidonab disposant*e a trebaUar i
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fent d'aprenent Bn canvi l'escola està molt més enfocada a te
gentde fora,iacursosdetot tipusdesd'iniciació aperlecciona-
ment, vidre, tottipusdetrebausartesaruüs icomheditabans
vernoltamésgentdeforaqnededinsLaBisbaL

No hi ha subvenció de l'Ajuntament, funciona d'una forma
privada.Blque passaésquenosaltresaquí tambeportamuna
representació de l'escola, perquè no deixa de ser un orguU per
La Bisbal tenir aquesta escola que hi va gent de tot el país, i
que trebaUa en coLteboració amb l'associació i que trebaUa
conjuntament amb Io que vol ser el hitur museu de ceràmica
de Catalunya que es vol fer a La BisbaL

MIOUEL BOSCH i AUBA.

CONFERENCIA D*ADfA MARLAk UJTERES

EnelmarcdelaVIFiradelFang,laceramistaAinaMaria
LBteres, d'Art de MaUorea, de Manacor, va fer una conferèn-
cia sobre "Artesania i Artesania Creativa". Al final es va oferir
molt amabtement per parter-nos en concret sobre un deb
puntsque haviatractat alDarg dela xerrada, de capitalinterès
per ak oUers del nostre pobte, cap deb quals, per cert, no va
assistir a te conferència. Ens referim a tes cartes d'artesà, de
mestre artesà, a te denominació d'empresa artesana i a l'eti-
queta de "producte de quabtat artesana". El proper mes vos
oferirem el contingut de l'entrevista amb te relació de tes
passes necessàries per aconseguir les esmentades cartes i certi-
ficats.
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DEL PANG A LA CENDRA, Bases de reflexió

Fa poc, un AmIc meu va escrime Ia història d'un home que
vingué de mes enUà de U mai, per tomar a Ia terra que havia
conegut i estimât temps enrere (* J. Ho trobà tot canviat i l'unic
nexe que I'unia amb el seu passât -U naveta preUüaiòtica de
Son CauleUes* estava profanât, ple de brutor i d'obttt

¿Què hauria pensât aqueU foner, un dels nostres primers
paies ollers, si hagués visitat Ia Fiia del Fang, mostra viva de
les realitzacions deb seus descendents portolans?

Amb seguretat no hauria reconegut tes peces -per canvi de
forma, color, textura, sistemadecuita...-, però sí l'esperit que
lesinspirailesdónacos; famiLlennisqueaquéstekrmentresta
imperturbable i és el que conforma l'autenticitat que vessen
les obres populars.

Aquestes reaützacions seculars, fruit de Ia doma i conjunció
dek elements uaturals font d'estudi dek filòsofs clàssics -
aigua, terra, foc-, estan enperiU d'extinció per causa -com casi
sempre- del mateix home. Aquest, inefable senyor de U
Natura, es permet modificar tot l'espai que l'envolta atenent
uns criteris suïcides que responen, de cada vegada més, a
rúnicafauymercantüistadellucre. A pocapocenprinapi,de
cada vegada a més velocitat, sempre inexorablement i irrever-
sible, es va destruint tot aUò que va fer de Ia nostra terra un
paradís Les roques aïllades per Ia Mediterrània que ens han
vist néixer sucumbeixen -a força de ciment i d'asfalt- a causa
d'especuladors sense manies asssociats a potíticsgens escrupo-
losos, tots al servei del vedeU d'or de Ia nostra època. I no hi
valen raons. El síndrome de U construcdó^iestrucció indiscri-
minada esdevé plaga apocaüptica que impedeix ak uUs,
cegats per l'ambició, veure Ia bèstia negra que ens acossa, ens
encorrala i acabarà perreduir-nos a reserva desnaturalitzada
i infrahumana.

¿I això, què té que veure amb Ui Fira del Fang, oasi de pau,
ingènuademostraáódelatasca, humilisacrificada,dekbons
ollers?

SenzüL Les entitats i institucions que l'organitzen i patroci-
nensonlesmateixesquefanmalbe,bociaboci,elno5trepais.
Són Us que fan passar una autopista per Ui terra que ek ha
donat l'atè, destruint tot el que s'hi posa davant -ek dots
d'argila d'Es Pou des CoU, per exemple, matèria primera de
siureUs, gerres i teules- Ek seus responsables són ek que
urbanitzen, o deixen urbanitzar sense pietat, l'entorn de les
oUeries, tomant pins i alzines, baratant parets seques per
bloquets de formigó, espanyant tos estructures arquitectòni-
ques autòctones, modificant-les -ben a Ia vista- amb elements
bords i de malgust, obrint nous carrers que potegen U garriga
i ek seus habitants, fent del pobles manatxiners suburbis de
Jiutat, despersonaUtzats i mancats d'identitat pròpia. La
tesomia -tant urbana com personal- de les nostres viles mor un
pocmésdecadadia.irextermininohaacabaLSinohihaun
canvi radicald'orientació polïtico-^conòmica -i faestona que
hom parla d'aquesta necessitat-, I'oUer, com tantes altres
coses, serà aviat un objecte de museu, totalment desarrelat del
seu medi, com ho serà el portolà, el marratxiner i el maUorquí

Mentres, es fa Ia Fira del Fang, pura i neta, exponent delí
nostresvators,ambactuacionsdegrapsdepagesetes-perqu4
són ben nostres, ben guapes i ho fan moIt bé- i hom festejs
amb cava, a Ui cloenda, per l'èxit assoh't i per Ia sort que suposa
tenirencaraaquestamanifestadóbenvivaEHangésl'exrusi
per aconhortar algú i, amb el somrís hipòcrita ak Uavis, posa)
peralafotoetectoraUstaderigor.Isitotquedaenaixòésbei
trist I com que, mawauradament, en això queda...

Crec queJosep Lluís Pons i GaUana és el més indicat pei
fornir-nos el final La darrera estrofa del seu poema "El Fogc
dek Jueus", parUuit d'un grupúscul maUorquí, altre tempi
també abocat a Ia reserva i a l'extinció, ens ve clavada:

"No us requi, no, Cristians dar per fermança,
quan per aquí passeu, Uàgrimes tendres,
perquè akjun jorn Io buf de Ut venjança
no us rebati pel front aqueixes cendres."

El que ara és foc, al pas que anam, esdevindrà cendra. El
veU Foner, intuïtiu i profeta, contemplaria ek voltants de Ia
Fira Hie Sa Dragonera al Cap des Freu, de Cabrera a Formen-
tor- amb Uàgrimes ak uUs.

BmLMASSOTiMUNTANEB
Pòrtol ̂ ncara-, Primavera del 90

(Article pubUcat a l'edició especial d'Ultima Hora sobre Ui
VI Fira del Fang de Marratxí)

(*) Pere Amengual i Bestard, L'banaf qof tomà deméí
enUàdelmar, a "Pòrtula", Núm 58 (març 1987), pàgs. 10-11.
Juntament amb altres trebaUs U vakjué el primer premi i el
premi d'honor de Ut IV edició dek "Premis Associació de Ui
Premsa Forana de MaUorca" {1987).
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UN LLIBRE, UN DISC, UNA PEL,LICULA

"fflSTOMA D'UN CAVALL"
L'Esparver, autors clàssics
Edicions de Ia Magrana.

AUTORUeóTobtoi

Va néixer el 1828 al si d'una iamÜia noble. Es considera
com una de Us m*xim*t figures de Ui titeratura universal

AJgunes de les seves obres conegudes són, La infantesa;
L'adolescència: Guerra i Pau; L'amo i el criat i Història d'un
cavaU.

Argument

Es una beUa narració que té per protagonista un veU cavaU,
elqualensnarralasevavidaiaventures,ieUensdonalaseva
visió del món dek homes.

Es diu que Toktoi per escriure aquesta obra es va convertir
eU mateix en cavaU.

MIQUEL SBKKT

UN DKC RECOMANABLE

El 1983, Roger Waters, compositor i baixista del grup Pink
Floyd, tenia una greu malaltia, que afectava de manera
profunda el cerveU, tenia aUò que un dia varen voler anome-
nar locura. MaJgrat d'estar psicològicament malalt aquest
mateix any, Waters va dedicar un meravellós requiem al
record de Ia mort del seu pare, anomenat "The final cut". Va
sereldanerdiscdePinkHoydreunintekquatzecomponents
antics del grup, però com a darrer va ser possiblement el
miUor. Es tanta Ia quaUtat del disc, que és impensable que
quakevol banda de rock a l'actuah'tat pugui fer algun Lp que
soni semblant a aquest (Uevat, es clar, dels propis Pink Floyd).
El disc si és escoltat amb deteniment i atenció pot crear un
ambient que transporta I'oient a altres dimensions. Aquest
ambient recorda bastant al creat al famós album "The WaU",
aquests tipusdediscsreporten unestil propide Waters, que és
degut a Ia malaltia esmentada abans.

Hi ha temes que són bons en Ia seva totalitat i altres que
tenen momentsgeniak d'inspiració. Però hi ha un tema que
cal recalcar per damunt de tots eb altres, es diu "The Fletcher
memorial home". Aquest títol es refereix a Ui tomba del pare
de Waters, que nomia Ftetcher, i a tot el que recordi aquest
home. La Uetra és eI menys important, tampo té gaire impor-
tància el tema en si, amb una agardable melodia. El que re-
aunent fa aquesta peca diferent de tes altres, és l'aportació de
David Gilmoui, guitarrista del grup, que interpreta un dek

miUors "solos" que s'hagin pogut crear a Ui nostra era. Es de
curta durada però està ple de geruaütat, força i sensibUitat
Gümour expressa amb quaranta notes tot el sentiment que
dóna Pink Fk>yd en aquesta gran obra. I el més impressio-
nant d'aquest fragment és que és tot improvisat, fruit de Ia
increïble creativitat d'aquest vertader mestre de Ui guitarra.

Al'aconseguirradquisiaod'aquestdisc,acabesd'aconse- i
guir una de les més representatives obres del miUor grup de |
rock modern a niveU tynMMiiai ¡

i
JAUMETUGORESBERGA |

OSCARS: ELS EXCREMENTS AMERICANS.

Un any més ek americans han celebrat Ui seva estúpida
cerimoniad'entregadekOscars.Iesclarqueaqui,aEuropa, '
ens ho hem empassat tots íeücos.

Es reiterarle dir que tota peLUcuUi te unes característiques
pròpies, que no es poden comparar amb les d'una altra.

Noespotcompararunainterpretaciód'undeficientmental
amb Ia d'un detectiu privat No es pot comparar PoUack -
Houston

George C. Scott, quan al 1970, guanyà l'Oscar pel seu I
trebaU a "Patton" es va negar a recoUir-lo, dient que ningú !
podia afirmar que Ia seva actuació era miUor que una altra. ¡
Tenia moIta raó.

Si fem un xic d'història comprovarem que J. Houston mai |
va gunayar una estatueta i que el gran mestre Hitchkoch tan j
sok en va guanyar una, a l'igual que l'indiscutible Ford, autor '
de "The searchers", l'any 1956, quan Ia gran Acadèmia va
premiar "Around Ae world in 80 days".

UnaltrecasquereflexaUiincompetènciadeksavisameri-
cans és Ia marginació de Spielberg i Newman.

paltra banda WiUiam Wyler, "l'insofrible", és el director |
més cops premiats (tres). 7.innnprm*n Kazan, Lk>yd, Mine-
Hi i Stone han guanyat dos cops (a l'igual que Capra). ,

i
Aquest any Ia premiada ha estat "Driving Miss Daisy".

FamÚy Bussiness" i "The Fabulous Baher boys" han sigut
"obUdats". Sense comentaris.

ANTONIRUBL
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EL TREN D1INCA, 115 ANYS
D'HISTORLA.

Aquest bieu historial del ferrocaníl d'L·ica vol sei un petit
homenatge al tren i a tots aquells que varen fer possible aquell
projecte de l'enginyer Eusebi Estada; "posibibdad econòmi-
ca dél e;taUlecinueuto de un camino de hierro de Falnia a
Inca".

La idea del terrocarril ve de temps enrera. A principis del
segle passat els vagons (cotxes per transportar viatgers i va-
gons per a les mercaderies) eien arrossegats per animak, com
si iossin diligències encavalcades damunt vies.

Amb l'esforç de moltes persones, aqueUa idea evolucionà i
es perfeccionà tins que, l'any 1814 Stephenson vaconstruirla
primera locomotora de vapor que anossegava vagons.

Aquest iet va ser un gran esdeveniment que va revolucionar
el ferrocarriL A imaLs del segle passat començaren a utüitzar-
se tes primeres locomotores Diesel i elèctriques, les quak van
molt més de pressa que fes de vapor. Actuaknent hi ha
ierrocarrüs molt moderns, per exemple: el SDJKANSEN al
Japó, a Franca el TGV..., i a Espanya el TALGO.

El primer ferrocarril d'Espanya s'inaugura el dia 28 d'octu-
bre de 1.848 ieia el trajecte de Barcelona a Mataró. En eU hi
viatjava Ia reina d'Espanya Isabel n i altres autoritats.

Un diari de l'època ens conta que: "Animada, fascinadora
es Ia sensación que se experimenta cuando el tren, arrancan-
do pausada y majestuosamente de U estación de partida,
empieza, en breves momentos, una marcha cada vez más
aceleraday aqueUa cantidad de carruajes se empieza a mover
con asombrosa rapidez. La partida del tren fue acogida con
entusiasta"vivas"yapUusos. En Badak>natodalapobIacion
estaba situada a ambos lados de Ia via y maniiestaba su
alegria Después de un descanso de dos horas en Mataró, se
emprendió el viaje de regreso que se llevó a cabo sin ninguna
parada, sólo en 35 minutos".

A MaUorca Ia historia del ferrocarril s"inicia a tinals de
1.852, el Govemador de l'iUa, D. Josep Manso, Vescomte de
Montserrat, es reuní amb diierents personah'tats per parlar de
Ia construcció d'una línia fèrria de Pahna a Inca El projecte
era d'un ferrocarril econòmic de via estreta. De Santa Maria,
un ferrocarril aniria a Inca i un altre cap a Porreres, passaria
per Montuïri; d'aquí en partiria un cap a Manacor.

Fins a l'any 1.871 no s'arribà a un acord. L'enginyer Eusebi
Estada presentà un projecte, el qual fou acceptat L'any 1872
es formà Ia "Sociedad Ferrocarril de MaUorca''. Aquesta es va
constituir el 9 de juny de 1872 amb un capital de 2.125.000
pessetes amb 4.250 accions de 500 pessetes.

La línia fou construïda per l'enginyer Eusebi Estada. El
FerrocarrU, com s'ha dit, era econòmic, o sia, de via estreta;
tenia d'amplària 0,915 metres. RieUs sistema "Vignoles". Ek
primers vagons i el material ferroviari el dugueren d'Angla-
terra. Altres, vagons, emperò, foren construïts ak taUers de Ia
Companyia. Ek telègraís eren francesos, fes travesses, catala-
nes. Ek postes del telègraf eren sivines d'Eivissa. Les tres
primeres locomotores foren construïdes per les companyies
Nasmyth Wikon i Bronn-Marshal de Manchester i Birming-
ham, respectivament

Les tres locomotores eren del tipus "2-2^KT' fabricades en
1874, amb les xifres 174,175 i 176 com a nombres de fabrica-
ció, essent batiades amb ek noms de MaUorca, Palma i Inca,
respectivament El cost total aproximat fou de 15.000 duros
perKm.

L'any 1879 ta Companyia tenia 9 locomotores i 36 vagons.

Després d'una sèrie de gestions i projectes que havien
començati'any 1852 i ak esforçosd'una sèrie de persones - D.
Josep Manso, vescomte de Monserrat; el Comfe de Montene-
gro; D. Francesc Manuel de los Herreros i l'engiayer D.
Eusebi Estada - arribà el gran esdevenimentla inauguració
de Ia línia fèrria.

Dies abans a Ia inauguradó el diaris de l'època pubUcaven
a tes seves pàgines notícies relacionades directament amb Ia
instal.lació del tren. Així el "Diario de Pabna", data 23 de
febrer de 1875, deia: "parece que Uk düigenda de Inca ha
rebajado a tres reates el precio de conducción de viajeros
desde el viernes próxima en adelante a causa del nuevo
servicio que va a inagurarse mañana": "ha cesado el servicio
deduigenciadePahnaaBinisaU*mpQrcreerk>innecesarioya
y perjudicial a los intereses del dueño, supuesto que en aquel
pueblo hay estabtecida una estación de ferrocarril".

D'altra banda "El Isleño", altre diari de l'època, deia en
dates 1,10 i 22 de febrer del mateix any: "Durante eI último
añosehanotadounaumentodeconstrucciónenlosedifidos
de los puebles que comprende el trazado ferroviario y parti-
cularmente en el caserio llamado "Pont d'Inca", que será en
adelante el punto más animado de las inmediaciones de
Pahna"; "UamamosUatencióndelcomercioy laindustriade
esta capital sobre el fausto suceso de Ia inaguración del ferro-
carril de Pahna a Inca, se conocen las ventajas que ha de
reportar este camino a todos los habitantes de Ia Isla Además



de las muchas que tendrán los pueblos comprendidos en Ia
Unea citada, cuantos están próximos a eUa comenzarán a
sentir Ia revolución económica ocasionada por esta obra
púbUca".

A Ia ü arribà el dia de Ui inauguració. El 24 de febrer
s'inaugurà Ia Unia Pakna-foca. "La guerra deI progreso se
había ganado en MaUorca", afirmaven tos autoritats i ek
convidats, que a les 9 del matíja s'havien congregat a l'estació
per assistir a ta benedicció de tos locomotores. El Vicari
General de Ia Diòcesi celebrà Ia cerimònia reUgiosa.

Acabada Ia cerimònia sortí el tren cap a Inca al so de Ia
música, repic de campanes, aplaudiments; sense aturar-se a
cap estació de pas. El tren arribà a les 10 hores i 42 minuts. La
històrica arribada a Inca fou apoteòsica. L'estació estava
també adornada i s'havia aixecat un arc del trioml Les
bandes de música de Muro, Sa Pobla i Inca reberen eI tren
amb marxes. Tampoc no faltà el Te Deum d'acció degràcies,
seguit del berenar, ofert per Ui companyia.

A tos 13 hores i 15 minuts sortí el tren cap a Pahna, s'aturà
a cada estació cinc minuts. A les estacions i altres Uocs del
recorregut, nombrosos grups de pagesos saludaven l'expedi-
ció tins a arribar a PaJma a les tres de l'horabaixa.

A les 15 hores i 30 minuts el tren dek accionistes de Ia
companya sortia novament cap a foca.

Ek quatre primers dies després de Ia inaguració es despat-
xaren un total de 7.555 bitUets i durant ek sis primers mesos
una mitja diària de més de 500 bitUets.

Al principi Ui gent rebutjà el ferrocarril i continuaren viat-
jant en dUigència. Deien que el foc de Ia locomotora podia
incendiar ek sembrats i que el seu renou espantava ek ramats.
Segons ek maUorquines d'aqueUa època, el tren era "un
llogaret encès que se'n duu el dimoni". També deien que era
un ''carro de foc".

Poc a poc, tos veUes düigències que toien el trajecte Pahua-
foca i foca-Pakna, quedaren arraconades, però no de cop
perquè Ui gent tenia por a U velocitat i no voUa agafar el tren.
Això emperò, era una minoria i,aviat, Ia gent agafà el tren
amb tranquiLUtat i es va adonar compte del temps que
avançaven. D'aquesta manera, eI tren es convertien un mitjà
de comunicació revolucionari i, a més, no tenia competència
amb altres mitjans de locomoció.

Des que començà a funcionar Ia Unia fèrria, les poblacions
situades al Uarg d'eUa, per exempto, el Pont d'foca; anaren
augmentant el seu nombre de cases i adquirir més importàn-
cia.

També foca notà un creixement i des del Mercat -avui
Jaume Armengol- fins a l'estació es converteix en població.

Com a curiositat direm que dos anys desprès de U inaugu-
ració del tren, ve a foca AUons xn i ho fa emprant el mitjà
més còmode per eU, el tren.

A finak de 1875 s'havien transportat 263.114 viatgers i
5.451 tones de mercaderies. Això féu que ek accionistes posa-
ren en marxa altres projectes per dur el ferrocarril a altres
pobtos.

El primer tram va ser ampUat amb noves línies que unien
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ek diierents pobles de l'UIa: en 1878 Ia de Son Bordüs a Sa
Pobla (13 qras); en 1879 Iade bu» a Manacor (35 qmsJ; en
1897, de Santa Maria a Felanitx (43 qms), en 1917 de PaJma
aSantanyi (62qms); en 1921,deManacoraArta(31 qms); en
1931 Ia doble via Pakna a Inca (29 qms) i Ia soterrània de
Palma al Port (2 qm$).

La "Compañía Ferrocarriles de Mallorca, SLA", arribà a
tenii una sana íènia de 224 quilòmetres

CaI destacai que Ia construcció de Ia Unia Pakna-Santanyí
va ser moIt lenta, des de 1913 a 1917 degut a Ia guena del 14
i a Ia dificultat de poder comprar material anglès.

L'any 1951 U companyia maUorquina passà íntegrament
a Ia "Explotación deFerrocarritos del Estado", esdevinguda
més tard en FEVR

A partir dels anys seixanta s'inicià, quasi vertiginosament,
Ia decadència del ferrocarril a l'nia. Poc a poc desapareixen
les Unies: Santanyi (1964), Felanitx (1968), Artà (1977|
Mentrestant, el transport per carretera es potencia.

Avui només resten les estacions abandonades, en aJguns
pobles, o bé són utiUtzades per a altres feines. A molts de
pobles de l'interior tos estacions s'han convertit en refugis per
a Ia drogadicció. CaI dir que les vuit estacions de Ia Unia
Pakna-foca es troben en moIt males condicions. Pintades a
les parets, finestres rompudes, reUotges aturats....

A MaUorca el ferrocarril fou un símbol de progrés i una
manera de viure entre Ciutat i ek altres pobles pek quak
passava U Unia fèrria. La nostra antiga "Compañía de FF CC
de MaUorca", convertida avui en FEVE, es resisteix a morir.
Encara queda Ia tínia fèrria Pakna-foca, però... Quin serà
el seu futur?.

BONO1ACIMOLADAIPRADAS.

EmiJOGRAFIA.
ARXK)UC LLUK SALVADOR Las Baleares descritas

por Ia palabra y el dibujo. (Die Balearen). Pàgs. 81̂ 3. José
J. de Olaaeta, Editor. Baicelona 1984.

LLABRES RAMB, J., i VALLESPER SOLER, J. Eb nos-
tresarts ioncisd'antany. Pàgs. 105-123. VoL VI. Pahna 1985.

PmRAS SALOM, G- Breu història d'foca. Pàgs. 105-108.
focal986.

RTPOLL, LUTSL Las locomotoras hechas aquí Diario de
MaUorca, 29 octubre 1977.

MASSOT MUNTANER, G. Nuestro ferrocarril ha cum-
pUdo 100 años. Vincuk>, 176 (enero-marzo, 1975)
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Pe, C O R R E U
ens assabenten qve:

EI Consell Insular de MaUorca, a través de FODBSMA
(Foment al desenvolupament econòmici socialdeMaUorca)
està duent a tenne el projecte de lehabüitació dek antics
camins de Mallorca. Actualment, a més dek trebaUs de reha-
biUtació en el Camí VeIl de Lluc i ek de Sa Comuna de
Bunyola, s'està treballant en Ia catalagació de tots els camins,
tasca en Ia que conviden a participar tots aqueUs que en
tenguin notícia o relerències.

EIs hauríem de parlar deI "Camí de Sa Bomba".

La programació de TORQUESTRA SOiFONICA DE
BALEARS"CTUTATDEPALMA''perakpropeTsmesoses
Ia següent

11 d'abril: Passió segons Sant Joan, de Joan Sebastían
BACH.

26dabriL Obertura"Egmonf',deBeethoven; ConcertNo
1 per a piano, de Beethoven i Simfonia No 3, de Schubert
Fabiano Mónica, director, Martha Noguera, piano.

17 Je maig: Fandango, de Bocherini- G. Abril; Fantasia
para un Gentühombre, de Rodrigo; Simfonieta, deC. HaUf-
ter Luís Remartínez, director, Gabriel Estarelles, guitarra.

31 de maig: Obertura "Les noces de Figaro", de Mozart;
Concertstuch per a arpa i orquestra, de Piemé; Danses sacres
i proianes, de Debussy i Simfonia No 4, de Beethoven.
Manuel Préstamo, director; Stephanie Lecomte, arpa.

14 de juny: Les Estacions, de Haydn. Luis Remarúnez,
diiector; Carmen Bustamante, Joan Cabero i UU Bastein,
solistes; Coral PoUfònica de Bunyola i Coral "Es TaUer".

El president de Ia Comunitat Autònoma va rebre un gnip
de 30 universitaris alemanys especiaUtzats en català. El gabi-
net de mitjans de comunicació de Ia CALB informa que el
president va mostrar Ia seva satisfacció i Ia de tot el Govem pel
fet que estudiants europeus estimin Ia nostra llengua i Ia
parlin. També els va animar a ser ambaixadors de Ia nostra
llengua i Ia nostra terra dins els països europeus.

LSTEI, amb Ia coLlaboració del CTM organitza una sèrie
de conferències^ol.loqui amb el títol genèric de "La Reforma
a debat" adreçades a pares, alumnes i professors sobre Ia
reforma del sistema educatiu. A Marratxí tendrà Uoc el di-
Uuns 2 d'abril al Col·legi Blanquema

L'Associació de PREMSA FORANA de MaUorca, entre
altres coses, ha donat d'alta Ia revista "Nord", de Pollença.

El COL·LEGI OFICLAL D'ARQUITECTES de Balears
ens convida a Ia inauguració de Ies exposicions "El Palau
d'esports Sant Jordi d'Arata Isozaki" i "Arquitectura de l'am-
bidexteiitat, de Ben van Berkel", que romandran obertes tins
el26dema^,ebdiesfeinersdelff30al4idel7aiy30hores.

EIs ANTICS BLAVETS dTnca organitzen els actes cultu-
rals amb motíu de Ia "XI Pujada a LIuc a peu de sa part
forana": Exposició de pintura de Josep CoU Baidolet, Expo-
sició d'instruments musicalsantics, BaUada popular, Concert

de veus blanques, Concurs de ur de fona, Conoert d'orgue.
Tots tenen Uoc a Inca entre el març i el juny.

DISCOGRAFIA RHBUDA

DHi1ACIL RAP, de Bravo and DPS. Elapé produït per
Logo Bussiness/ Bajo-Majo, de Palma amb Ia coLlaboració
de Ia discoteca STELXAM, deCampos. Conté els temes: Difa-
cU Rap, DifacU Instrumental
i DifacapeUa. Està situat a Ia Uista dek "40". De htme entre-
tingut i mogut, farà les delícies dels addictes a aquest tipus de
música nova.

PUBLICACIONS REBUDES

ESTADÍSTICA DE L'ENSENYAMENT A LES BA-
LEARS, CURS 8&89, pubücació de l'fostitut Balear d'Esta-
dística del Govem Balear.

Referit a Marratxí ens informa que hi ha 8 centres, dek
quak 4 són públics i ek altres 4 privats, amb un total de 76 uni-
tats (15 de preescolar i 61 d'EGB). De 2985 places escolars
teòriques només hi ha una ocupació de 2236. Amb 310 places
de menjador hi ha 360 usuaris ( ?) i Ia mitjana diària d'alum-
nes que usen transport és de 5OZ Hi ha 89 professors i 24
trebaUadors no docents.

FERRFMES, UN POBLE QUE VE DEL CAMP, de
Jaume Febrer Pons. CoUecció "Monografies Fenerienques",
3.

RecuU d'una sèrie d'articles apareguts al "Diari de Menor-
ca" i a Ia "Revista de Ferreries" sobre Ia socu>economia d'a-
queU poble menorquL Inclou història, canvi, problemàtica i
futur del seu camp.

ESTADÍSTIQUES ENERGÈTIQUES DE LES TT.T.ra
BALEARS 1988, pubUcat per Ia Direcciógeneral d'indústria
deI Govern Balear.

Ens assabenta que a Marratxí hi hagué un consum de
37.233 MWh.

TEMPS ENRERA, de Ma Carme FeUu i Quadreny, amb
Batiport d'Antoni Oliver i dibuixos de M. Mercè FeUu de
Cabrera.

Al Uarg de 149 planes, l'autora ̂ oLUboradora esporàdica
de Pòrtula- ens fa viure les seves sensacions de nina a través
dek records de tasques i costums d'aqueUa MaUorca quasi
desapareguda. Amb prosa desimbolta ens evoca un món
romàntic, recreant el cUma de les matances, de Ia caragolada,
del temps de Nadal i Quaresma. TotaJment aconseUable ak
nostà îcs dek nostres paradisos perduts.

PUBLICACIONS PERIODIOUES:

Rebem, com sempre, Ia majoria de revistes associades a
PREMSA FORANA DE MALLORCA N'hi ha afeunes,
però, que no hi manera que facin intercanvL

Entre les rebudes deslacam:
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del 7SETMANAKI de Llevant, de Manacor, l'entrevista
que pubUquen en el No 172 (9-IH-90) amb Joan Francesc
Canyelles, escultor i pintor portolà, amb motiu de l'exposició
que va fer a aqueUa localitat el mes passat

d'ES SAIG, d'Amida {No 112, IV-90), U informació
referent a Ia presentació que Biel Massot i Muntaner va ier el
mes passat en aqueU poble del Uibre "Fòrtol, guia d'olleries"
reaützat conjuntament ambMiquel Muti Sureda i editat per
l'Ajuntament de Marratxí.

BUTLLETI OFICIAL DEL PARLAMENT DE LES
ILLESBALRARS, Nos 74,75,76,77,78,79,80; TLTTLIV 199a

NTDA MUNKHPAL, No 4, tercer trimestre de 1989.
Aquesta pubUcació trimesüal de Ia ConseUeria Adjunta a

Ia Presidència parla, entre altres coses, de Ia Mancomunitat
de Raiguer dient "si be' casos com el de Marratxí pot semblar,
a primera vista, que no hi correspon, sí que ho és perquè té ek
seus nucks de població, com Sa Cabaneta. PIa de na Tesa que
sí s5ncom a pobles." Aixímateixindou un article sobreel PIa
d'obres i serveis amb opinions del responsable potític de Ia
seva apticació, el marratxiner GuiUem VidaL

FOGANYA, No 2, U-9O
Nova revista nascuda a Porreres, de Ia mà del "Grup

Foganya". Benvinguda!

NORD,NoS,2-TV-90
Ens arriba per primera vegada aquest "Periòdic indepen-

dent quinzenal" editat a Pollença i redactat, majoritària-
ment, en espanyoL Rebi també Ia benvinguda!

LA VEU, No 13, m-90.
També per primera vegada rebem aquest "Organ de comu-

nicació del CDS Balears". Crida l'atenció que tenint el títol en
català i publicant un article signat peI "Grup d'estudis del
CDS" intitulat "Per Ia normaUtzaáó Ungüística" no hi hagi
resmesqueaquestiun"Recuadre {sic)jove" enla nostraUen-
gua. Ben arribada i esperem que les bones intencions de
l'article esmentat es facin reatitat ja a partir del proper núme-
ro.

DRETS HUMANS de MaUorca, No 8, IV
Una altra nova recepció. Dedica Ui totalitat del número ak

problemes relacionats amb Ia presó i els seus ocupants. Rebi
una coral benvinguda.

PARTTT POPULAR, Nos 29 i 30, m i TV1990. Maferat el
títol i l'encapçalament de les seccions no hi ha res en català,
exceptuant una alocuciódel president delgovemde U CAEB
dirigida ak mitjans de comunicació sobre l'obstinació del
govem espanvol a no regonèixer U nostra reaUtat geogràfica
i socioeconómica i els problemes derivats d'aquesta actitud.

FULL DOMTNICAL, Nos 13,14 i 15; 1,8 i J 5 d'abriI
El darrer número ens assabenta que el diumenge de l'An-

gel hi haurà Pa-amb- caritat a l'ermita de Son Seguí, amb
missa a les 1Z30.

SOLCSIONES, No 3, Hivern 1990.
Reaparició d'aquesta "Revista de dnnUgació agrícola,

ramadera i pesquera" de Ia ConseUeria d'agricultura i pesca
del Govern Balear després dun temps d'interrupció. Entre
altres coses parla de Ia protecció de l'aigua, de Ia varroasi, del
farratge hidropònk i d'assegurances agràries. Ma^rat anar
dirigida al pagès de les Illes està redactada íntegrament en
espanyoL

AL NORTE DE PALMA, No 0
Reaparició de Ia revista "En Ia HueUa", amb nou títol i

nova numeració. Es realitzada al CCTVtTe penitenciari de
Palma i conté coLlaboracions de Us persones aUà recloses
exposant els seus interessos, vivències, preocupacions, proble-
mes...

JATL! Comics, 0 i 1, VI i TX^9
Revista trimestral dedicada al món del còmic, elaborada des

del centre penitenciari de Palma a partir d'un curs de còmics
que es va fer aUà.

BOLLETIDJFORMATTU, No 4. H-90.
Editat per Ia ConseUeria adjunta a Ia presidència del Go-

vem Balear.
Presenta un resum, per conselleries, de Ia normativa dicta-

da per tes diferents administracions de l'estat espanyol entre el
juny i el desembre de l'any passat

MALLORCA SOCIAUSTA, No 63, Primavera 1990.

FULL TNFORMATTU. Suplement de "MaUorca Socialis
ta", No 3, ni-90.

REVKTA DE FERRERTES, No 179, &-TV.

ESCOLA NOSTRA, CoLUgi púbüc d'EGB de Santa
Maria del Camí, No 46.

MURO DES DE L'ESCOLA. No 61, TV-90

AL POBLE, No 13, TV-90.

BUTLLETT de l'Associació cultural catalana als països
nòrdics "les quatre barres", No 45.

TNFORMATIU PTMEM, No 49, TH-90.
Entre altres coses hi podem Uegir que l'empresa Ferma CB,

del C/ Francesc Salvà 3 de Marratxí és alta a Ia Federació
PTMEM.

ALTMARA. ButUetíinformatiu del servei d'acdósocial del
CTM, No 17,1-n 1990.
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GRACXBS, CONGRESSKTES.
Boires

En el II Congres Internacional de Ia Història de Ia Llengua
Espanyola, celebrat fa poc a Sevilla, els participants rebutja
ven una proposta on es propugnava sollíeitar del ministeri
d'educació del govern espanyo^ que es fessin les passes neces-
sàries per a Ia creació de places de proiessors de fUologia
catalana, basca i gallega, en aqueUes universitats que ho
soLlicitassin.

La reacció dels congressites no ha passat desapercebuda a
diferents observadors, fins i tot de l'altiplà, que, en escrits
publicats a diaris gens sospitosos de simpatia amb ek senti-
ments nacionalistes del que de Madrid estant en diuen peri-
fèria, han íet saber Ia seva estranyesa per aquesta actitud, que,
si més no, pot ser qualiíicada de falta de sensibüitat cap a les
llengües que,
en territoris diferents, són tan oficiak com l'espanyol No ens
ha de venir de nou, emperò, tal actitud.

L'experiència ens ha demostrat, lamentablement, que
aquestes actituds - inexpUcables en una primera lectura- no
són noves. Sembla que hi ha afeú que pensa que el català, el
gallec o el basc, o les tres llengües juntes, són un perill evident
i potencial per a Ia Uengua i cultura espanyoles 3ols aixi
podria trobar-se una expUcació convincent al fet que les
llengües numèricament minoritàries a l'Estat espanyo^ de
vegades fan Ia impressió de ser més un "maldecap", que un
patrimoni cultural de l'Estat que tél'obtigació de protegir-les,
fomentar-les i delensar-les

L'espanyol actualment és parlat per més de tres^ents mi-
lions de persones escampades pertot el nostre planeta; és una
Uengua en expansió continuada i assegurada, gràcies al fet
que compta amb ek mitjans tècnics adequats per a Ia seva
difusió, i I1Us de l'espanyol està posant-se de moda en determi-
nats països i ambients. El gaUec, el basc i el català sok són
parlats, amb dificultats, carències i Umitacions més que evi-
dents, per una quinzena de müions de persones, fent números
redons i tirant per alt Aleshores, quin mal U podrien fer a Ia
poderosíssima Uengua espanyola mitja dotzena de càtedres
de català escampades per Andalusia o CasteUa?. TrontoUa-
rien els fonaments de l'imperi linguistic on no es pon mai el
SoI?. Ben segur que no, però es veu que hi ha a^una cosa que
no acaben de veure clara aqueUs que tanta poca sensibilitat
ens demostren. Potser eb fa por Ia nostra Uengua i per això
s'estimen més veure-la reduïdâ al nostre territori estricte,
deixant-la benguardada com un objecte decoratiu, d'ambit
més o menys casolà, sense possibilitats d'expansió i sense
oportunitats de ser estudiada o apresa fora dels límits de U
nostra terra

Espanya no ha demostrat mai massa interès per altra Uen-
gua que no sigui l'espanyola. De sempre. Tot allò que s'ha
pogut aconseguir en favor dels nostres drets Ungüístics en els
darrers quinze anys, han estat concessions polítiques motiva-
des per determinades situacions, sobretot durant aqueU perio-
de que anomenem "Transició", píndoles que va haver-se
d'empassar l'Estat sense massa convicció. No hi ha, però,

Entintades

l'ambient adequat per a una convivència linguistica, quan ek
drets de Ies Uengúes no són ek mateixos i quan hi ha un cert
ambient d'hostilitat contra Ia nostar Uengua, expressat de
diferents formes, que van de Ia intoLlerància pura i dura, a
activitats dirigides a afavorir Ia divisió del català. En el nostre
cas aquesta hostilitat rep un nom, anticatalanisme, i té dues
expressions: el blaverisme al País Valencià i el goneUisme a
MaUorca.

Gràcies, senyors congressistes reunits a SeviUa, pei posaz
tants entrebancs al desenvolupament del català. A nosaltres,
ek de Ia seva perifèria orienta^ ni ens va ni ens ve que a
Santander, Oviedo o Granada s'obrin càtedres de català Una
decisió així no ens seria, en realitat, de massa utUitat i, de fet,
potser sols serviria per justificar mancances més greus. Heu
augmentat, això sí, el nostre memorial de greuges. Després,
però, hi haurà a^jú que encara dirà que practicam el victìcis
me... Quina paciència!.

RAMON TURMEDA

MUSICA VISTA

L- Divendres Sant de 1723. L'es-
glésia de sant Tomas de Leipzig plena de
gent. Devots dete misteris de Crist i de Ia seva
Passio preparats per les celebracions protes-
tants del dia més trist.

BACH, el cantor de l'església, ha preparat,
com Ii pertoca, Ia Música per acompanyar Ia
litúrgia. La Passió segons Sant Joan és ben
segur que no impactà en absolut els feèis
congregats.

IL- Dimecres sant de 1990. L'Auditòrium
de Pahna ple de gent. Devots de Ia Música i
seguidors del cant coral preparats per escol-
tar el concert més trascendent de l'any.

BACH, el geni, ens ha portat de nou Ia
Música per a l'ocasió. La Passió segons sant
Joan ha deixat meraveUats els aficionats
congregats. Es el miracle de Ia Música. Es el
miracle de BACH!

PERE ESTELRICH I MASSUTI
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Hail75anys(abrudell815) )̂

Un reial acte demana que l'Ajunta-
ment informi si el cost de Ia casa que
ofereiH reedificar eI baüe puja molt,
quins avantatges tendrà el poble si es Ia
Ia casa consistorial a Sa Cabaneta i quin
seria el seu import

Vicenç Rosselló, regidor, informa que
el cost que pot dur reedificar Ia casa
consistorial d'aquesta vüa ascendeix a
250 U Fer-la a Sa Cabaneta costaria 400
IL

Creuen que seria miUor que passàs el
mestre major de picapedrers de Ciutat
per avaluar les cases en qüestió.

¡1Eh fa 150 (abrü, 1840)
X S

Salvador Ros, de Pskna, ha construït
a Marratxí un motí per moldre cloveUa
de pi, en el qual també hi mol fuUa de
mata per a l'elaboració de peUs, i com
que són moltes les persones que U duen
a vendre l'esmentada fuUa sense tenir
garriga pròpia, es veu que U majoria de
mates estan molt perjudicades, fins al
punt que els fan més mal que el bestiar.
Per poder aturar aquest abús el consis-
tori acorda unànimement fer un pregó
prevenint que quabevol persona que
gosi taUar Uenya o fuUa de mata en
garriga que no sigui Ia seva o sense
permís de l'amo, pagarà U multa d'un
reial 10 sous, aph'cant-ne una tercera
part a l'amo de Iagarriga o al qui agafi
l'infractor i les altres dues ak pobres.

Antoni CanyeUes, fiU de Francesc és,
com l'any passat, cobrador de propis i
arbitris.

E f̂a 100 (abrü, 1890) )̂

Hi ha sorteig d'associats per a I'exerci-
ii econòmic 189Qf91. Són ek següents:
Joan Serra Barrera, Bartomeu Mulet
Ferrà, Rafel Jaume Llabrés, Baltasar
Amengual i Amengua^ Joan GaUur i
Sabater, Bartomeu Amengual Nada^
Bartomeu CanyeUes Amengual, Anto-
ni Ramis Serra, Joan Socies CanyeUes,
Tosep Serra Ramis i Miquel Serra Serra.

Acorden imposar l'import de 5 ptes
anuals sobre ek carruatges de luxe de
dues rodes i de 25 ptes pek de quatre
rodes.

Acorden imposar 1 pta diària per m2
que els venedors ocupin en ek terrenys
de particulars que es destinin o cedes-
quin per a Ia venda ambulant

Acorden el nomenament d'un guàr-
dia rural per a que se'n cuidi de Ia més
estricta observància i cumpUment de les
ordenances municipak i demés disposi-
cions relatives al ram de policia La seva
elecció és competència exclusiva del
baÜe.

fa 75 (abrü, 1915) )
Jeroni Canak demana permis per

construir una paret a Ca'n Gramanera,
amitgera amb el camí de Muro.

S'han acabat les obres enel Torrent de
Coanegra, en el pas de Ca's Cabo, entre
La Bomba i Ca na Coloma.

La comissió d'obres ha de passar per
Pórtol per ier les gestions necessàries per
a l'enderrocament d'una casa situada a
Ia Plaça, per tal de poder-la eixamplar.

Ek regidors Antoni Vives i Vicenç
CanyeUes proposen augmentar un regi-
dor més al consistori perquè el cens de
població ja supeta els 4001 habitants.

n̂ Ia 50 (abrü, 1940) J

Permisos concedits: a Joan Serra Se-
rra, domicüiat accidentaknent al C/
José Antonio de Pòrtol per construir un
edifici destinat a porxo i estable en el
corral del seu domicüi; a Gabriel Bibi-
loni Amengua^ domicüiat a Ca'n Flor
de Pòrfcd, per construir una casa de
planta baixa; a GuiUem Bestard Rigo,
del C/ Trinitat de Pòrtol per construir
una casa de planta baixa en el solar
amitger entre ek C/ José Antonio i Cal-
vo Sotelo; a Bartomeu Juan Estradas,
del C/ Oleza 57 de Sa Cabaneta, per
construirunedificidepUtntabaixaipis
en el mateix carrer, a Gabriel DoIs Pere-
Uo per construir una casa de planta
baixa en un solar de Ca'k Enegistes.

Es convoquen oposicions per cubrir
en propietat les dues places d'auxUiar
administratiu de l'Ajuntament

En el domicUi de Manuel Pomar
Crespí, C/ Bisbe Campins 10, hi troba-
rendosanimaksencersiunmigsacrifi-

cats clandestinament iora de l'escorxa-
dor municipal A més de fer-Ii pagar ek
drets corresponents U posen una multa
de 99 ptes.

Per tal d'evitar ek fraus, s'ha de trobar
un focal a cada nuch' de Marratxí per a
que tots eIs venedors de cam destinada
al consum públic hi puguin iustaLlar
una taula per despatxar Ia cam, prohi-
bim-se Ia venda en els domicUis parti-
culars com es fa ara.

La Cia de Ferrocarrüs de Mallorca
contesta una instància subscrita per veï-
nats de Manatxinet demanant que
continuàs l'aturada de certs trens al
baixador de "Sa Bomba", com ho ha-
vien fet fins ara. Contesten que no po-
den accedir-hi perquè allà hi ha poquís-
sim trànsit de passatgers i no ho paga.

Bnia25(abru,19b5))

Posaran un griíó a l'escola nacional
d'Es Pont d'Inca per a que els nins
puguin beure.

Es rectifica l'acord plenari sobre
parceLlació i urbanització de Ca'n
Gfiia.

Segueixen legaützant indústries i
comerços ja existents.

Permisos industriak concedits: A
Bemat Bestard Frau per fer pebre a Ia
fàbrica del c/ José Antonio; a Miquel
Ramis Montserrat, també per pebre, al
C/ Calvo Sotelo; a Gabriel Bibüoni Se-
rra per obrir una fusteria al C/ Oleza, 60;
a Carlos ViUanueva Pérez, en nom de
Camicas MaUorquinas S.A per
instaLlar un escorxador general frigorí-
fic devora el Em 7 de Ia carretera de
Pahna al Port d'Alcúdia, a CAMPSA
per desplaçament total de l'apareU sur-
tídor i tanc de benzina de l'Avda Anto-
ni Maura 95.

Permisos d'obres concedits: a Josep
CaneUas Muntaner, per edificar viven-
da en el c/ Ca'n Meta; a Raíel Ramis
Palou, per vivenda a Ses Rotes, de Pòr-
toV a Gabriel Socias CarboneU, per vi-
venda a l'Avda Bàrbara de Verí; a
Rafel Jaume Cerdà, per vivenda al C/
Jaume I; a Bartomeu Amengual Poco-
ví, per vivenda a l'Avda Bàrbara de
Veri; a Bàrbara WorraU, per vivenda
en el C/ Ca'n Domingo.

Imposen una multa de 25 ptes a Vice-
nte Vivancos Hernandez per no haver
comparegut a satisfer Ia prestació en
trebaU, fórmula que havia triat ell ma-
teix. B í e 1
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C 0 L . L A B 0 R A D 0 R S: Guillem Bosch i Roca, Xisco
Busquets, Antoni Canyelles i Oliver, Bartomeu Cardell i
Fluxà, Jordi Cloquell, Pere Estelrich i Massutí, Pau
Ferrer, Antoni Pere Font i Munar, Miquel A. Font i
Villalonga, Xavier Fortuny, Pere GiI, Jaume Miralles i
Ferrando, Bonifaci Molada i Pradas, Bartomeu MoIl i Mas,
Miquel Mut i Amengual, Felip Palou i. Estarelles, Mateu
Palou i Estarelles, Antoni Roca i Jerez, Antoni Rubí i
Gómez, Vicenç Sastre i Arrom, Miquel Víctor Sbert i
Gutièrrez-Otero, Cristòfor Tries i Serra, Jaume Tugores i
Berga, Gabriel A. Vich i Martorell.
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Aquell temps

Una formació del C.D. Manatsí. Fa vint-i-un pareU d'anjrss, més o manco, aI camp de Son Cautettes.
D'esquerra a dreta. Drets: ax, Joan Rubí, Guillem Ferriol, Xacopino, Mora, Sánchez, Joan Bestard (president), Andreu

(secretari). Acotats: Joan "Barranco" (vicepresident), Toni "Morenet", Miquel "Canari", Toni González, Domingo PeUicei
Miquel CoU, Paco "Canari".

Fotografia gentiknent cedida per Francesc Monzon Quintana (Paco "Canari").




