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DURANT EL MES PASSAT.

GA.V.lM.
-Vacances per a molts
-Incendis forestals
-Festes a molts pobles

-Terra LLiure deixà Ia lluita armada per passar a lluitar per
Ia independència a través de Ia democràcia i el diàleg.

-Etejoves del PSM feren campanyes per les platges infor-
mant als guiris que Mallorca no és espanya

-Va ser vist un ovni per molts mallorquins mirant cap a
ponent.

-Canvis circulatoris a Génova.
-La casa Phillips va treure al mercat el DCC, una cassette

digital que competirà amb el DAT i que té l'avantatge d'esser un
aparell compatible amb les cassettes antigues i que encara no ha
rebut Ia prohibició de possibilitar fer còpies de DCC a DCC cosa
que no és possible en eb aparells de DAT.

-Es començaren a vendre televisors preparats per a l'alta
definició.

-Vaga de transport turfetic.
-Un camp de golfa Marratxí
-Es rumoreja sobre un nou atac a Iraq
-Mallorca plena de rotondes.

-Concert de Paul Simon a Barcelona i de Pat Metheny a
Andorra

-Magnífic paper de Toni Sànchez al Gran Premi de Franca
del mundial de motociclisme de 125 c.c.

-En aquesta mateixa secció, a Ia Pòrtula de Juliol va aparèixer Ia
paraula "Yugoslàvia" en lloc de Ia forma correcta que és "Iugoslava". De-
sconec si va ser un làpsus mental o senzillament tipogràfic. De totes
maneres és una errada imperdonable per Ia que deman públicament perdó i
faig Ia promesa d'anar amb més cura d'ara endavant.

OUE CONSTIEN ACTA;
Que el pare Salustià Vicedo, impressor de Petra, es retira. Li volem

agrair Ia feina que ha fet per Ia nostra revista durant una llarga sèrie
d'anys.

Que si hagués estat per Ia directiva de l'Associació de Ia Premsa
Forana de Mallorca PòrtuL·i encara no sabria que feien un homenatge
de comiat al pare Vicedo; encara podem esperar l'encarregat d'avisar-
nos.

Que seguim sense veure cap partit potftic Uevant ete cartelte elec-
torals penjats per Ia paret. Fins i tot Ia pintada de l'Escola Vella de
Pòrtol encara es mantén. I els ponts d'accés a Es Pont d'Inca nou fan
pena.

Que devora Ca's Capità, a Ia carretera cap al PIa de na Tesa,
segueix havent-hi un niu de brutor. Sembla el femer públic.

Que el camfde darrere sant Marçal torna tenir una part intransi-
table. Es lògic perquè no ho havien arreglat tot.

Que l'horrorosa construcció de bloquets entre Pòrtol i Santa
Maria està aturada. Falta veure com acabarà Ia cosa.

AVISIMPORTANT
L'Ajuntament de Marratxí, a través del de-

partament deserveissocialselaborarà un cens
deminusvàlidsdel terme.

Enbreu terminies realitzarà una entrevista
al propidomiciliamb cadaunadelespersones
afectades.

V A,:Socj8l7-NandaAguilo

LAPOLICULOCAL EVFORMA...
DLA 4.- La nina de 10 anys Joana M. C.M. es va lesionar a Ia piscina, i

fou traslladada a Mare Nostrum per Ia P.M.
DLA 5.- La cabina telefònica d'Es Garrovers va ser objecte de

vandalisme, així com Ia de Ia plaça Sanjurjo.
DLA 6.- Ales 13:50 es va produir una topada entre tres turismes. Només

hi hagué ferides lleus, ta P.L. s'encarregà de les diligències, així com de Ia
regulació del tràficja que l'accidentesva produirà l'entrada del Pont d'Inca.
Ales 20 h. al camí de Ca'n Fornés, toparen dos turismes Ia P.L. s'encarregà de
les diligències. D'un domicili de Pòrtol va ser robada una bicicleta.

DLA8.- A les 11:25 es va produir un incendi de rostoll al torrent de
Coanegra, varen intervenir els Bombers del SERPREISAL i Ia P.L., no hi
hagué problemes per a Ia seva extinció. A les 20:30 es va produir un robatori
a un domicili de Ia Cabaneta de diversesjoies així com de diners en efectiu, Ia
P.L. s'encarregà de les diligències.

DIA 9.- A les 20 h es va declarar un incendi a un solar de Sa Comuna,
es va cremar rostoll, ametllers i garrovers, varen intervenir els bombers del
SERPREISAL i Ia P.L.

DLA10.- Es va trobar un individu tombat a Son Bonet; es tractava de
L.G.L. que hi havia passat Ia nit al.legant que es trobava marejat.

DLA 11.- A les 14:45 es va produir un incendi prop de Ses Tres
Germanes; el restaurant va córrer perill; varen intervenir eh bombers del
SERPREISAL, de Palma i Ia P.L.

DIA 12.- A les 7;40 es va tenir avts d'un robatori a un domicili de La
Cabaneta, s'endugueren diners. A les 13:10 es va tenir coneixement per part
d'unsveïnats de l'existència de dues bombes al torrent Gros, es tractava de dos
artefactes desactivats i fora d'us, s'encarregà d'elles Ia G.Civil.

DIA 13.-Ala 1;30 a Ia carretera PMV-3016, un Peugeot PM-8567-BF
va tenir un accident, el seu conductor va ser conduït amb ambulància a un
Centre Mèdic. A les 22:30 toparen Ia motocicleta PM-2130-AV i Ia furgoneta PM-9439-

AG, el conductor de Ia motocicleta va haver de ser traslladat a Son Dureta amb ferides
greus; es feren càrrec de les diligències Ia G.C., Ia P.L. i Ia P.Municipal de Palnu.

DLA 16.- A Ia C-713 k. 6,800 toparen frontalment dos turismes, resultaren
ferides diverses persones que foren traslladades a Son Dureta Ia P.L i Ia G.C s'encarre-
garen de les diligències.

DLA17.-Alesl3alcarrerOlezaelVespinocondurtperG.RJ.vacolisionaramb
un Suzuki mal aparcat, el conductordel Vespino va ser traslladat a Son Dureta. Es varen
recuperar dues bicicletes que s'havfen robat així com es va poder detenir els dos
sospitosos del robatori M.V.B. i E.C.S. es varen posar a disposició judicial. A les 22:00
a una zona de C'as CApità es va declarar un incendi provocat, intervingueren U P.L i eU
bombers.

DLA 18.- A les 11 el vehicle de Ia P.L Vespa PM-3011-AD colisionà amb el
turisme PVM727-BC, el P.L M.C.D. va resultar feritlleument

DLA 19.- A les 16 esva declarar un incendi a Ia finca d'es Rafal Negre, es varen
cremarunes 10 quarteradesd'ametllers i garrovers, intervingueren eU Bombers del CIM,
Ia P.L i U G.C.

DLA 2S.-A les 9h al carrer Cabana, un ciclomotor conduR per Domingo G.R. va
sortir de Ia carretera iva ser traslladatel conductor a Son Dureta, Ia P.L s'encarregà de
l'atestat A les 20:55 a Ia cruïlla de Marques de Zayas amb G.Goded, colisionaren un
ciclomotor ocupat per dues persones amb el turisme PM-5278-AU, els ocupanU del
ciclomotor varen haver de ser traslladats a Son Dureta, Ia P.L s'encarregà de l'atestat

DLA 26.- A Ia C-713 al k.13'500 hi hagué una colisió multiple d'un camió, un
turisme i una moto amb el resultat de 6 ferits greus i un jove mort de 22 anys,
intervingueren els bombers del CIM, Ia G.C, Ia P.L i Ia P.Municipal de Santa Maria..
La P.L va recuperar una cartera amb documentació, va ser retornada aI seu propietari.

DIA 27.- Sembla que Ia calor fa bullir Ia sang devers Pòrtol i U P.L va haver
d'intervenira diverses bregues devcïnats per qüestions del comptador d'aigua; també hi
hagué bregues al Figueral, però Ia sang no arribà al torrent A les 18 es va produir un
incendia un soIar d'Es Garrovers, Ia intervenció de Ia P.L i els bomben impediren mab
pitjors Més incendis, al Polígon Industrial, novament intervenen U P.L i els bombers.

DLA30.- La P.L va detenir Carlos M.CD, individu reclamat per diversosjutgats.
La P.Lva recuperarel turisme PM-1176-X, robataPalma.

Denúncies trànsit: 75; Informes: 95; Alcoholèmies: 9; Vehicles retirats: 9; Ates-
tats: 3; Detinguts: 3

Informació facilitada pel caporal de Ia P.L. de Marratxí
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JAUME GRIMALT, CAMPIO ABSOLUT

El pladenateser Jaume Grimalt ha aconseguit un clamorós èxit als campionats de
Saragossa: tres medalles d'or, dues d'argent i els rècords d'Espanya d'espatlla i de
papallona en Ia categoria S-6. Enhorabona, campió. (Més informació a Ia plana 15)

E D I T O R I A L
UN ALTRE ATEMPTAT A LA NOSTRA CULTURA

Per part dels dirigents de RNE a Madrid es va donar ordre de tancament de l'única emissora de ràdio que emetia en Ia nostra llengua les
vint-i^uatre hores del dia, RADIO 4.

La principal raó que donen és que no era rendible, com si Ia difusió, manteniment i ajuda a Ia normalització d'una llengua amenaçada hagués
d'esser un negoci, enlloc d'un servei envers d'una comunitat que té una llengua distinta de l'oficial de Madrid i tan digna o més que aquesta.
L'espanyol fou imposat pels avantpassats de Ia gent que ara, una vegada més seguint Ia línia iniciada el 1715, ens torna trepitjar. I el nostre
Govern, suposadament responsable de Ia normalització i defensa de Ia nostra llengua i de Ia nostra cultura no ha donat cap passa per evitar aquest
nou atemptat, humiliant ¡ discriminatori envers Ia nostra identitat. No hem vist cap comunicat, ni una trista protesta oficial en contra del
tancament d'aquesta emissora.

Balears deu esser l'única comunitat autònoma amb llengua pròpia que no té competències en educació; no té cap emissora ni cap mitjà de
comunicació diari en català, i això amb el vist-i-plau de les autoritats elegides pel poble per Ia defensa dels suposats interessos comuns.

I aquestes mateixes autoritats són les que preparen amb tanta il.lusió Ia participació en el "V SENTENARIO", organitzat pete mateixos que
ens tanquen les emissores i potegen tot el que no és seu. I és que, tanmateix, hi acabarem, com els indis. Per ventura d'aquía cinc^œnts anys també
ens faran festa.

La Redacció
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EL FIGUERAL EN FESTES
EIs dies 3,4,10 i 11 d'agost, el Figueral-Ca'n Farineta, celebrarà les seves

festes populars. Ek dies 3 i 4 al polisportiu hi haurà les 24 hores ininterrom-
pudes de futbito. El dia 10 al matf, concurs de dibuix, Ginkama infantil;
l'horabaixa, Curses a peu, un partit de futbito infantil i un altre d'al.lotes, i el
vespre a les 23 hores l'actuació de Flamantes t Flax.

El dia 11 a les nou del mat( cercaviles musical, volta ciclista, cursa de
cintes i un concurs de pastissos. L'horabaixa a les 16,30cursa a peu, a les 20,30
l'homenatge a Ia tercera edat i les 21 hores rondalla mallorquina i a les 24 hores
fi de festa.

QUEIXES AL PONT D'INCA NOU
EIs veïnats del carrer es Canyar del Pont d'Inca Nou, es queixen de Ia

QUATRE DE FRESQUES

gran quantitat de rates que hi ha pels seus voltants, a causa sobre tot, de Ia
proximitat del torrent de Coanegra. Una altra de les queixes d'aquests veïnats
és l'alta velocitat d'alguns vehicles que circulen per aquest carrer, que donat
Ia seva amplària, el fan servir com a pista de carreres amb el perill que això
suposa per als nins que juguen al carrer.

JA ES VEU LA FORMA DE LA PLAÇA DEL BENESTAR

La Plaça que en col.laboració amb el C.I.M. construeix l'Aj untament dins
Ia urbanització del Benestar, ja es pot veure Ia forma. S'han construït i
enrajolat alguns trossos, ija hi ha es clot on es construirà l'amfiteatre. La plaça
com ja varen informar el mes de Novembre té un pressupost de més de
quaranta milions de ptes.

SET^ENTES MIL PESSETES, IMPORT DEL LLOGUER DE LES
PISCINES PEL CURSET DE NATACIO

El cost del lloguer de les piscines on s'ha celebrat el curset de natació que
organitza l'Ajuntament cada any, ha pujat a Ia quantitat de set<entes mil
pessetes. Així es va acordaral darrer plenari amb eIs vots a favor d'U.I.M. i del

Fotos: TotoAguUar

P.S.O.E., i en contra del P.P.-U.M. malgrat esser un assumpte queja s'havia
acordat per l'anterior consistori amb una comissió informativa d'Hisenda on
el grup Mixt i U.M., varen votar a favor i el P.S.O.E. s'abstengué. I ara, al ple,
els socialistes voten a favor i el partit que havia votat a favor a Ia comissió
informativa vota en contra al.legant que troba eI preu excessiu.

MENTRES, EL POLISPORTIU SENSE ACABAR
Es lloguen piscines per donar cursets de natació, mentres Ia piscina del

polisportiu de c'an Rubiol està plena de fems i brutícies i és una prova de com
tractava l'anterior consistori les coses per al benestar o gaudiment del poble.

Perquèés maldecreurequeen eltemps queduen -laprimera faseesva aprovar
l'any 84 amb un pressupost d'onze milions de ptes., Ia segona fase l'any 88 amb
un pressupost de tretze milions de ptes. i Ia tercera fase fou aprovada l'any 89
amb un pressupost de 72 milions de Ptes.- no han acabat les obres.

Han passat set anys des de l'aprovació de Ia 1 fase, tres de Ia segona i dos
de Ia tercera i el poble encara no ha pogut gaudircap instal.lació d'aquest po-
lisportiu, ni tan volta Ia piscina que presenta l'estat de Ia foto, mentres l'Ajun-
tament durant aquests anys ha anat pagat un lloguer a un senyor particular per
poder-hi fer els cursets de natació. Donem un marge de confiança a l'actual
consistori perveure si d'una vegada s'acaba aquest polisportiu de C'an RubioI.

INVERSIONS DEL C.I.M. A MARRATXI
El Consell Insular de Mallorca, va aprovar fer unes inversions d'uns

quaranta milions de Ptes. dins el nostre terme.
Les inversions són pel millorament de l'enllumenat públic d'Es PIa de

Na Tesa, Sa Cabaneta i Pòrtol, els quals compten amb un pressupost d'uns
tretze milions de ptes. cadascun d'ells.

APROVADA LA INSTALLACIO O1MKE ACONDICIONAT AL
CENTRE SANITARI

L'Ajuntament va aprovar una inversió de 9.700.000,-- ptes. per ta
instal.lació d'aire acondicionat al Centre Sanitari, el qual és te Ia intenció
deposar-lo en funcionament en poc temps. Encara que en un principi només
serà per Ia recepció d'avisos i sol.licituds d'hora, per poc a poc anar posant en
funcionament Ia resta de serveis que ha de donar el Centre al municipi.

UN NOU VEHICLE PER A LA POLICU LOCAL
La policia local, en breu termini comptarà amb un nou vehicle, així com

també eIs serveis tècnics de l'Ajuntament, que fins ara havien de fer servir un
vehicle de Ia policia local o el seu particular, aquesta adquisició de nous
vehicles costarà a l'Ajuntament Ia quantitat de 3.800.000,- Ptes.

NETEJA D'UN SOLAR A CA'S CAPITA
L'Ajuntament ha fet net un soIar dins Ca's Capità a fi que els nins

d'aquesta urbanització tenguin un lloc on poder jugar. Aquest solar també
servirà per celebrar-hi les festes d'aquest nucli de població.

UN MARRATXINER, SENADOR
Guillem Vidal, que fins Ies darreres eleccions fou el batle de Marratxí,

ha estat per Ia Comunitat Autònoma Senador a les Corts de l'Estat Espanyol.

PRESIDENTS DE LES COMISSIONS INFORMATWES
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EIs presidents de les respectives comissions informatives nomenats per

PactuaI equip de govern són:

Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Jaume Bibiloni Ferrà (UIM).
Serveis, Vies i Obres: Josep Guardiola Borràs (PSOE).
Educació, Cultura i Esports: Miquel CoIl Canyelles (PSOE).
Urbanisme i Ordenació del Territori: Miquel Romaguera Cañellas

(UIM).
Sanitat i Serveis Socials: Daniel Guirao Navarro (PSOE).
Interior, Circulació i Transports: Jaume Roig Jaume (UIM).

NOMENATS ELS BATLES PEDANIS
EIs batles pedanis dels distints nuclis de població de Marratxí són els

següents:
Es Pont d'Inca: Margalida Mesquida Prohens.
Es Figueral-Ca'n Farineta: Antoni Gomez Juan.
Es Pont d'Inca Nou: Joseflna Lago Casteleiro.
Es PIa de Na Tesa: Miquel Moya Cerdà.
Son Ramonell Nou: Maria Rosselló Horrach.
Sant Llatzet: Caterina Llull Munar.
Pòrtol: Joan Xamena Català.
Sa Cabana: Maria José Franco Muñoz.
Sa Cabaneta: Xavier Fortuny Siquier.
Ca's Capità: Rosa Vich Serra.
EU Garrovers: Sebastià Alou Vicens.
Marratxinet: Maria Celeste Gonzalez Troche.

DELEGACIONS DE BATLU
Les delegacions nomenades pel batle són: Delegat del Cementeri:

Toribio Cadiz Martinez (UIM); D. del Medi Ambient: Guillem Juan Mas
(PSOE); D. d'Esports: Jaume RoigJaume (UIM); D. d'Acció Social: Maria
Concepció Obrador Guzman (PSOE).

PREGUNTES DEL P.P.-U.M. SOBRE L'ATURADA D'OBRES DE LA
PLAÇA DE SA CABANETA

Al darrer plenari, Ia coalició P.P.-U.M., va fer unes preguntes sobre els
motius de l'atur de les obres de Ia Plaça de Sa Cabaneta, el seu finançament i
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Ia possible pèrdua de Ia subvenció per a l'esmentada plaça. Quan tenguem les
respostes les facilitarem als nostres lectors.

DESVUCIO DE LA CARRETERA D'INCA
Amb motiu de les obres de l'autovia a Inca, just a l'alçada on es fan les

obres de Ia papallona, per enllaçar Ia carretera a Ia futura autovia, s'ha fet una
desviació pels vehicles que vénen d'Inca cap a Marratxí o a Ia inversa. PeI seu
perill hom recomana circular amb molta prudència i respectar els senyals.

NOMENADA LA JUNTA DIRECTWA DE L'ASSOCUCIO DE
VEÏINATS DE PORTOL

La recentment creada associació de veïnats de Pòrtol "La Pua", va
celebrar Ia seva primera assemblea general ordinària, on donaren compte de
lesactuacionsduitesatermefinsaleshores. Foren ratificatsalsseuscàrrecsen
Joan Francesc Canyelles com a President, Paquita Juan Vice-presidenta,

Maria Mulet Tresorera i Toni Roig com a Secretari.
Es va aprovar Ia quota pels associats que serà de 200,- Ptes/mensuals.

OBRES DE MILLORA A L'AERODROM DE SON BONET
Durant aquestes darreres setmanes s'han duit a terme unes obres

d'acondicionament i asfaltat de les pistes de Son Bonet, cosa que no es feia des
de que es va inaugurar l'aeroport de Son Sant Joan, l'any 64.

Han asfaltat i senyalitzat les pistes, han pintat i acondicionat Ia torre de
control, arreglant-ne els vidres romputs; s'ha tallat \a gran quantitat d'herba
que hi havia. Per altra part s'han acondicionat les pistes de tennis i Ia piscina.

Segons les nostres notícies tambésevol fer un hotel per a pilots, i per part
d'Aviació Civil es voI potenciar el caràcter esportiu d'aquest aeròdrom, amb
Ia vinguda d'avionetes particulars, cosa que duria un benefici per al poble, ja
que aquest tipus de turisme és d'una gran capacitat econòmica i adquisitiva.

PREOCUPACIÓ DELS VEÏNATS DE SA CABANETAIPORTOL PEL
CAMPDEGOLF

Des de que el camp de golf projectat a Marratxí, va sortir a informació
pública, hi ha certa preocupació entre els veïnats de Sa Cabaneta i Pòrtol,
principalment per Ia possible utilització d'aigua potable per regar el camp de
golf.

EIs veïnats no estan en contra del camp de golf, però tenen por que Ia
utilització d'aigua potable vagi en perjudici del subministrament d'ambdós
pobles. CaI recordar que el camp de golf projectat a Marratxí, segons les
nostres notícies necessita una tona i mitja d'aigua diària, i aquesta és sense cap
dubte Ia major preocupació deIs veïnats.

DOBLE COMMEMORACIÓ AL PLA DE NA TESA
El Clubde bàsquet celebra el seu desè aniversari. Per tal motiu es faran els

següentsactes: diall d'agost, 12horesde bàsquet; dia 12, Baby bàsquet i partit
AIl Star Est-Oest; dia 13, Cadet masculí Es PIa de na Tesa - La Salle i Senior
masculí; dia 14, Cadet femení Es PIa de na Tesa - Joventut; dia 15, show
televisiu Canal Bàsquet PIa. La Comissió vos convida i vos espera a tots.

D'altra banda, entre els dies 15 i 18 d'aquest mes tendran lloc les festes
patronals des PIa de na Tesa, en honor de sant Llàtzer.
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DE SA
CABANETA

ACAMPADA DE CONFIRMACIÓ
Durant vuit dies,23joves i al.lotes de Ia

parròquia de Sant Marçal han acampat
devers Alcúdia. Uns dies bons per contin-
uar Ia seva preparació acompanyats
sempre amb bulla i sarau. Tornaren amb
les butxaques ben buides, sense deixar res
per llavor, però amb ganes de repetir l'ex-
periència. Ben segur que en tornar-hi més
d'un haurà aprés a fer el dinar, o al manco
a no remugar quan Ii posin davant un bon plat de menjar de cam-
pament aguiat pels seus companys.

DE L1ACABATALL DE LES OBRES DE SANT MARÇAL
El rector de Sant Marçal ja està content, perquè al Sant Ii havien

llevat el capell i, amb Ia col.laboració de tots, n'hi han posat un de nou.
El rector ha recobrat l'alegria, després de dies de vent i pluja,

l'objectiu s'ha aconseguit; baratar el capell a Ia nostra parròquia;
l'esforç ha estat considerable però el refrany no ment : qui no es cansa
"alcança". L'obra haurà costat unsvuit milions de pessetes, que s'han
pogut pagar gràcies a Ia generositat dels feligresos i de tots aquells que
vénen al temple a celebrar Ia seva fe, i fruit de totes aquestes
aportacions s'ha pogut dur a terme aquesta reforma.

ENQUESTA ALS JOVES DE SA CABANETA
Dies passats hem fet una sèrie de preguntes alsjoves cabaneters

sobre Ia seva opinió referent a les obres de Ia plaça de Sa Cabaneta, així

com les coses que feien falta dins el poble i les coses que sobraven o que
no els agradaven gens.

Referent a Ia plaça, alguns consideraven que, com a plaça de
l'Ajuntament, Ia volien veure acabada però, a Ia vegada, demanaven
que volien una plaça per al poble. Un aItre grup de cap manera volia el
canvi de plaça. Un tercer grup no sabia com podia quedar perquè tal
com està aturada no es veu el resultat.

Quant al segon punt creuen que a sa Cabaneta fa falta algun lloc
nocturn per al jovent, piscina pública i transport públic.

Referent a Ia tercera qüestió casi tots varen estar d'acord que el
principal problema de sa Cabaneta és el referit al trànsit del carrer
d'Oleza (algun d'ells va fer Ia broma^rftica de demanar si ja hi devia
passar l'autopista per mig). Una altra cosa negativa és Ia construcció de
xalets adosats dins i devora el poble, cosa que fa perdre l'encant urbà
de Ia població.

T.P.

G L O S E S

En es poble de Marratxí
tpthom va anar a votar
sis o set grups que hi ha
tots diuen voler guanyar
veurem Io que passa aquf.

Ara tothom ja ha votat
ses urnes faran xerrar
ningú va poder guanyar
només varen empatar
i algun va quedar escaldat.

Moltesjuntes varen fer
per veure qui ha de manar
remei volien trobar
es qui varen empatar
i yaren arribar a pensar
si es tercer ho faria bé.

Per repartirle es moló
des poole de Marratxí
molt s'arribà a discutir
a veure sipodien cedir
dos anys dej>overn a Martf
perque en Bestard no hagués de sofrir
i a veure si ho faria millor.

Cent dies haurem de dar
per veure com va sa cosa;
10 ja els he fet una glosa.
Ja veurem com manarà
es batle que quedarà
11 desig bon treballar
aquest que aquí bé reposa

JAUME SERRA

A SA PLAÇA DE SA CABANETA
Enmig de sa Cabaneta diuen
que han de posar un monument
hi ha quatre torres presents
d'aquesta feina de moment
alguns picapedrers en viuen

Ubicades dins sa plaça
ses torres podem mirar
i enmig hauran de posar
un "algo" per admirar
i jo ja no puc pensar massa
i m'he aturat de pensar
perquè il.lustres d'aquesta casa
a sa Cabaneta no hi ha
ni crec puguin arribar a trobar.

S'obraja està començada
difícil és s'esbucar
Io que hi podem arrambar
un homo que obri sa mà
amb un dit cap en el cel
i s'altre dit untat de mel
allà on el volgueu posar.

J.S.

PuntBak S.A.

Informàtica Assessorament

Aplicacions Serveis

RamonBerenguerIII 16B

75 72 80 Palma
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Alexandre Ramos, de sa Ca-
baneta, recentment ordenat sac-
erdot

Antoni Vidal Barceló i Antònia Garvi Pericàs, des Pont d'Inca
nou, celebraren els 25 anys de matrimoni el passat 25 de maig.

Amics i col.laboradors, Miquel Mut i Rosa Arbona es varen
casar el passat 23 de febrer (quin dia!)

EIs altres amics, RafeI Creus i Magdalena Cloquell també Ia
varen fer i l'esclafit fou el 4 de maig.

Més motius de joia pete col.laboradors de Pòrtula: Joan Pizà i Ia
seva esposa Margalida bategen Ia seva filla, també Margalida. Juny.

En Tomeu i na Maria, de Ia xarcuteria i carnisseria Sa Cabaneta,
tot contents el dia de Ia inauguració, peljuny. Va ser una festa.

ALS COL.LABORADORS:
FEIS-NOS ARRIBAR ELS TREBALLS PER AL

NUMERO DE SETEMBREABANS DEL 23 D'AGOST.

Els articles publicats expressen,
nicament, l'opinió de llurs autors, els
uals es fan responsables del contingut.

La Redacció no s'identifica, ne-
cessàriament, amb el contingut dels
5scrits publicats.

Manteniment
Industrial

Construcció
Maquinària

Disseny
d'Automatismes

Electrònica

L A
laboratorio balear de

DWlSIÓ INDUSTRUL

C/ Eusebi Estada, 135 TeI. 29 74 71
07004 Palma Fax: 75 79 75
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Crònica Consistorial

"RODILLO", JA (2-Vn-91)
Per a què serveix una majoria municipal? (o autonòmica, o

centralista). Clarfssim: per fer el que vulgui, prescindint totalment de
l'oposició, que per això té Ia majoria. I l'oposició a aguantar, que per
això estan al banquet. I si se desmanden, "rodillo". Es el carretó de
batre que passa fulminant esmicolant tot el que troba davall seu.

Idò això ha passat avui, en bon primer dia de PIe. En Pere
Amengual ha tengut Ia mala idea de fer oposició, creient que era Ia seva
feina i que l'havia de fer fos com fos. I Ii han fet saber que ell està al
banquet. Carretó, sempre que faci falta.

Al començament diuen d'aprovar directament l'acta anterior -Ia
de constitució- o de llegir-la. "Noltros no l'hem vista" bota lleuger el cap
de l'oposició. I deu ser legal voler saber què aprovava; però n'hem
menjat tots. Que l'oposició no tengués l'acta s'ha de suposar com a
fallida administrativa que el proper dia es resoldrà; tothom haurà rebut
els papersd'hora, estaran contentets, no incordiaran i el públic assistent
no haurà d'aguantar tot el "rollo" corresponent.

Perquè a més de "rollo" resulta que es sent malament. De-
manaríem que posassin un servei d'altaveus competent, o que Ia
secretària accidental es col.locàs d'una altra manera. TaI com està, un
que ho sent de darrera, pareix que resen el rosari.

El regidor Daniel Guirao, queja ha tornat dete EUA, promet el
càrrec. TaI com toca.

Primer punt i primer problema. El batle proposa que el ple es faci
cada trimestre. Bota lleuger el cap de l'oposició, que per això és el cap
de l'oposició, dient que considera que per fer un seguiment com toca
tres mesos és massa temps i creu que dos seria Io seu. El batle fa mala
cara, massa prest comencen a discutir-li les propostes, i defensa Ia posi-
tura. MartfSerra, primer tinent de batle, dóna una mà al primer regidor
explicant que tres mesos correspon al mfnim marcat per Ia llei, però que
fan comptes fer tants de plens extraordinaris que Ia xifra proposada per
Pere Amengual quedarà petita. S'acaba Ia discusió. Votació. Carretó.
Onze a sis. Idò, per això serveix Ia majoria.

Aquí cal un incís de reflexió. Si els plens ordinaris són els que
poden dur precs i preguntes, això és positiu per l'oposició i pot ser
empipador pel règim. Però podem pensar, també, que de cara a
l'opinió pública hi haurà altres medis d'informar i suposam, esperam i
confiam que l'equip municipal els farà servir sovint.

Segueix el ple. I tot són nomenaments. Hi ha algun cas que
d'entrada és preocupant; indicarem: relació càrrec-persona-interes-
sos i càrrec-persona^apacitat; però no anomenarem peça; deixarem
passar el temps i, per ventura, canviarem l'opinió negativa inicial.

Un detall positiu. Tendrem una cara guapa dins Ia comissió de
govern. Conxa Obrador serà tinent de batle pel PSOE i això sempre
alegra; però no basta. Interessa, de tota manera, que ho faci bé.

Més nomenaments. Es creen noves àrees i noves delegacions.
Com Ia de medi ambient, regida per Guillem Juan Mas, ex PC ara
integrat al PSOE, que també estarà dins l'equip de govern. Ara que el
comunisme fa les darreres, l'invent de Ia casa comú de l'esquerra Ii
haurà obert les portes de l'Ajuntament i haurà propiciat el seu nome-
nament com a tinent de batle.

Segueix el rosari. Monòton i fluix. Repeteixen Ia mateixa
fórmula un esplet de vegades per canviar únicament el nom de l'inter-
essat. I se sent tan malament...

Decret d'alcaldia nomenant els representants personate del
batle a cada nucli. Destacam entre ete batles -i batlesses- de barri Ia de
Son Ramonell, Maria Horrach, artista del teixits; el conegut Joan
Xamena a Pòrtol, Maria Josep Franco, que està al Liceu, a sa Cabana;
Xavier Fortuny, de l'APA del Costa i Llobera i del Jutjat, a Sa
Cabaneta. En total 7 dones per 5 homes en 12 batlies. S'acompleix, de
sobres, el trenta per cent de representativitat.

Intervenció de Pere Amengual, que per això el paguen. Primer
es queixa del pacte ̂ s refereix al pacte entre UIM i PSOE-. VoI que
hom sàpiga que no Ii agrada i no hi està d'acord. MoIt bé, ja ho
suposàvem. Després, acurçant perquè el batle Bestard, fent ús de les
atribucions propies,ja el tallava ens fa saber que exercirà una oposició
crítica, exigent i constructiva. Es lògic. El batle, molt educat, Ii agraeix
les bones intencions.

Per acabar,el capdel'oposició també fasaber que noestà d'acord
amb cap dels nomenaments que han fet perquè no han comptat per
res amb ells. I què volíeu, senyor Amengual? El PPUM no ha signat
el pacte i, per tant, està en minoria. Li toca Ia tasca dexupar banquet
i d'aguantar. Amb una mica de son podran fer una oposició digna,
com havia fet el senyor Serra fins ara en línies generate. Si no, es
limitaran a fer potadetes amb regust d'impotència que no duran en
lloc.De moment queden quatre anys per aprendre'n.

Fins a Ia propera sessió.
FONER

foríi d'tís
^d«Nur%

C/SonAlegre, 1

FORN
DESPLA

DE NA TESA

Pa i pastissos

60 0179 Es PIa de na Tesa

L̂̂ jud¿U¿

(DIMARTS TANCAT)

Ctra. Manacor, Km. 28 - TeI. 64 65 04 - 07230 Montuiri
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EESTAT DE LA QÜESTIÓ

Miquel Bestard

Perprimera vegada des d'aquesta secció
deim bon dia alnou batU, MiquelBestard, i
ens disposam a mantindre-hi un contacte
continu per tal de revisar, com sempre,
aquelles qüestions que d'alguna manera
afecten Ui vida de Marratxí. Començam el
repàs dek temes d'interès coLlectiu que resten
pendents.

Com està Ia segona fase del cementen
municipal?

Ja tenim els doblersa punt i pensam que
les obres es posaran en marxa durant els
propers mesos, setembre o octubre.

Què hi ha de nou en relació a Son Bonet?
Hi ha novetats. Em vaig reunir amb el

director de l'aeroport, Pedro Meaurio, i em
parlaren d'una sèrie de canvis que consider
millores. La pista, arreglada, serà més estreta
perquè hi puguin venir únicament avionetes;
no hi vendran avions grossos. A Ia part des PIa
de na Tesa hi volen sembrar arbres i tenen
previst obrir un pas entre Ca'n BaIo i Es PIa de na Tesa; també quedaria
obert per a jocs. A Ia part de Ia carretera d'Inca ho habiliten per a
esports (piscina, tennis). Volen remodelar l'edifici antic i adecentar-lo,
fan comptes fer-hi deu o onze habitacions per aquella gent que pugui
venir amb avioneta i tengui Ia necessitat de quedar a dormir, que ho
pugui fer allà mateix sense haver d'anar a cercar per dins Palma.

EIs DC3 desapareixeran perquè l'actual canvi està projectat només
per a les avionetes.

Hi haurà més reunions?
Jo ete vaig dir que només som una persona. Està bé que m'ho

diguessin perquè som el representant del poble de Marratxíperò creia
que aquest tema era prou important perquè el posassin en coneixement
dels polítics i d'altres representants del poble.

Per això vàrem quedar que ens tornaríem veure i mantindríem una
reunió amb els polítics. I consider que el dia de Ia reunió hi ha de venir
una representació dels pobles, per exemple, de les Associacions de
vei'nats on eto tornaran explicar a tots allò que em digueren a mi.

Enguany encara no s'han donat les subvencions a Ies entitats
(culturals, socials, esportives...). Com està el tema?

Estan fetes i preparades. Fèiem comptes distribuir-les, com
sempre, per sant Marçal, però no havien passat pel PIe. Estan ja
passades per comissió i es duran al PIe. Tot d'una en estar el tràmit llest
es donaran.

Com està el problema del bàsquet al PIa de na Tesa?
La qüestió era que Ia Federació ete va dir que si no tenien ete

vestidors en condicions no podrienjugar. Les obres es varen iniciar i ara
aquest punt ja està arreglat, per aquesta part no tendran problema i
podranjugar.

A Pòrtol fe falta una apotecaria. Què hi ha d'això?
Es un tema que ens ha preocupat. S'han fet gestions i s'està mirant

com es pot arbitrar per treure les cent persones que manquen per poder
cumplir Ia llei. En aquests moments és una qüestió de número d'habi-
tants.

Com tenim el centre sanitari des
Polígon?

Pareix que INSALUD i el govern bal-
ear tenen interès en què s'inauguri el
setembre que ve. Per part nostra deim que
és factible però que hi ha uns aspectes no
solucionats, per exemple el tema dels
metges, que encara no està definit; ells no hi
estan d'acord i s'han de reunir amb INSA-
LUD. També per inaugurar-lo s'ha de
mester llum, i encara no hi ha transforma-
dor. Ara tenim les gestions amb GESA en
marxa, i poden inaugurar, però no hi
veuran. També manca preparar el trans-
port i saber qui afrontarà les despeses,
saber si INSALUD o el govern
col.laboraran en el cost del transport.

Si no ens queda més remei inaugu-
rarem, però ho voldríem tenir tot a punt.

Foto: ToIo Aguilar I Les obres de te plaça de sa Cabaneta estan
aturades...

TaI com està creim que no quedaria com a plaça i voldríem que el poble
Ia pogués utilitzar com a lloc de reunió i per fer-hi festes.

Com es resoldrà?
Estam pendents de l'estudi dels serveis tècnics per veure si es factible fer

plaça i si el cost no fos massa elevat es podria mirar de fer-hi aparcaments
perquè seria un benefici pel poble i una possible solució al problema del
trànsit.

Hi haurà "Pujada a Lluc" enguany?
Creim quesí. Si no hi ha resde nouesfarà comcada any, dinsel setembre.

Com està U redistribució dels serveis de te Casa de te VUa?
L'edifici municipal de Ia plaça desanta Bàrbaraja està acabat. En principi

tenirn previst posar-hi el dispensari municipal, encara que també s'hi faran
mes coses. A l'Ajuntament actual hi haurà una redistribució dels espais; Ia
Policia local es traslladaria i els baixos de Ia Casa de Ia ViU serien per
dependències municipals i administració general; en el primer pis hi faríem
despatxos. Estam pendents del corresponent estudi tècnic.

L 'estudi tècnic, l'informe dels tècnics és el quefalta tambéperpoderparlar
d'catres temes amb coneixement de causa. En aquests moments molt del
personal dek serveis tècnics té vacances i per això no hi podem accedir. En
propersmesospodremestaraldiaenunaaltraseriedequestions,algunesd'elles
prtocupants. FinsHavors,graciessenyorbatle. Redacció

Compatibles
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DROGUES... IALTRES DROGUES (I)

Ngarjuna solia tapar^e només amb un llençol i encara que
sembli absurd, també duia un pIatet d'or que el rei, que havia estat
deixeble seu, Ii havia regalat.

Un vespre, a punt de colgar-se entre les runes d'un monestir
antic, va observar Ia presència d'un lladre amagat rera una columna.
"Acosta't i agafo això" va dir Ngarjuna, oferint-li el platet. "Aixfno em
molestaràs quan m'hagi adormit".

El lladre va agafar amb ànsia el platet i va partir corrent. Però
l'endema al matíva tornar amb el platet... I amb una peticio:"Ahir,
quan et vares desprendre amb tanat facilitat d'aquest platet, em vares
fer sentir molt pobre. Ensenya'm a aconseguir Ia riquesa que fa
possible practicar aquest despreniment tan fantàstic".

Si entenem per droga "cada un de Us substàncies que alteren
l'estat d'ànim, Ui percepció o el coneixement i que sovint produeix
dependència", ens podem quedar amb Ia falsa impressió que es tracta
únicament d'elements sòlids, líquids o gasosos capaços d'alterar-nos.
No és aixf. El diccionari mateix aclareix que substància és "part essen-
cial, veriíabtementimportant, d'unacosa"i&eguevi: "tosubstànciad'un
discurs, d 'un Uibre..." Sense entrar en disquisicions pseudofilosòfiques
arribam on volfem. Hi ha "altres" drogues que no perquè es considerin
triviate són menys perilloses. Anem per parts.

En posarem alguns exemples. A tots o a gairebé tots, llevat de
consumidors, traficants i Ia resta de personal adjacent, se'ns posen els
pols de punta quan se'ns informa de l'heroïna, Ia cocaïna, l'èxtasi,
etcètera., a curt termini devastadors per al sistema nerviós. I realment
no n'hi ha per menys.

Després d'apagar el televisor i exclamar "no sé fins on ar-
ribarem", el vell insomne no dubta a prendre's el somnífer que el seu
metge de capçalera Ii va suprimir ja fa molts de mesos, ignorant-ne ek
perills potencials. O aquell altre "tossidor crònic" que tots els dies
consumeix dues o tres cuUerades del xarop a base de codeìna des de fa
ja més d'un any: "no sé què foria sense aquest xarop"; "però mon pare,
si fa mesos que no et sent tossir"; "clar, gràcies al xarop. Si no fos per
ell no podríeu dormir...".

No fa molt, com ja sabem, el govern de Fidel Castro, es va
desfer, per to via ràpida, d'uns quants militars embolicats en el nar-
cotrafic. La droga també mata, és clar. Això no obstant, aquests
governats sembte que han oblidat que el tabac, fins i tot en Ia seva
forma d'havans, també ho fe. Més lentament, és cert. Potser en sigui
aquesta Ia diferència.

Existeix unaaltra drogaque téuns efectesfulminants (contradi-
ent aixf Ia hipòtesi anterior): Ia violència, encara estesa per alguns (per
no dir molts) pal'sos del planeta. Es "esnifada" pete poderosos quan el
poble ras, empleats o súbdits, provoquen a aquests éssers una
síndrome d'abstinència en reclamar el dret de ser persones. Avegades,
ni tan sols tenen força per aixecar Ia seva veu perquè es moren de fem
o són nins que res no saben dels nostres hàbits. En aquest darrer cas,
Ia droga en qüestió s'anomena "indiferència". Crec que tots n'inhalam
un poc cada dia.

Un cinquanta per cent d'accidents de trànsit es deuen al seu
consum. Compta amb milions de consumidors només a Espanya. Més
de 5.000 morts per cirrosi cada any, trastorns mentate, familiars i

laborak són algunes de les seves terribles seqüeles. L'alcohol, sempre
present. "Si beus, no condueixis", ens diuen. O sigui, et pots matar
bevent cada dia, lentament, però per favor no ho facis de cop amb un
cotxe, crida l'atenció. Com el tabac, és qüestió de velocitat en l'auto-
destrucció (més envant tornarem al significat d'aquest terme).

Menjar, menjar i menjar. Ete restaurants no estan en crisi. I no
precisament com a resposta a les consignes mèdiques per a una dieta
de salut. Tot ho celebram menjant (i bevent). Es cert que això no
constitueix una novetat històrica, no. El que pretenc remarcar són
aqueixes "fams insaciables", aqueix "menjar-se ek nervis, eb con-
flictes, les penes...", per a, sovint no devorar el marit, el superior,
etcètera. Sobre ete perills inherents a les conseqüències d'aquesta
poderosa droga ( el 25% de Ia població occidental pateix excés de pes,
no cal insistir-hi. I, certament, no és l'aigua el que engreixa.

Pot esser el treball una droga? Sembla que sí. Què hem de dir
si no de Ia conducta de qui sacrifica els seus moments d'oci, diversió,
descans, femflia i Ia pròpia salut per a no sé quin mèrit laboral o ascens
llargament esperat?. Aquesta addicció sol estar relacionada amb una
altra molt popular i destructora: ete doblers. Quan, una vegada co-
bertes les necessitats reals, s'insisteix amb més afany que mai a tenir
doblers, se sol.liciten crèdits, s'arriba a Ia hipoteca... I l'home sofreix, no
dorm i tampoc no sap calmar les seves veus internes que de cada
vegada criden amb més força: "més i més...".

No disposam d'estudis que confirmin si Ia situació inversa, Ia
desocupació, en alguns casos pot crear dependència. En alguns casos,
repetesc.

Què es vol demostrar anant a 180 KnVh. per una carretera
veïnal en dia festiu per anar a passar eI dia amb ete amics?. L'eufòria
que produeix en alguns individus te seva temeritat al volant només
recorda Ia de qui s'ha acabat de prendre una anfetamina. El major
perill d'aquesta casta d'addiccions és que en pot arrossegar d'altres
sense haver-ho desitjat ni sol.licitat prèviament.

No ens hauria d'estranyar que les mestresses de casa i ete
jubilats o velIs es consolin a compte seu tirant materialment les <te
vegades- exigües pagues de què disposen mitjançant el joc d'atzar:
bingos, màquines escurabutxaques, loteries, cupons o adquirint un
cop i un altre objectes totalment innecessaris i inútiLs als grans o petits
magatzems on és "tan fàcil adquirir allò que un vol". I, tanmateix, no
ens escandalitza.

Qui dubta avui en dia dels efectes de Ia teleaddicció en qualsevol
de les seves modalitats (televisió, vídeos, videojocs, etcètera). Poder
fugir en quateevol moment i per les múltiples finestres que ens obre
l'oferta televisiva és massa fàcil i seductor...

Quan Ia religió es fe servir per fugir de Ia realitat i
paradoxalment dels qui ens envolten o bé és fruit de Ia por, pot
vertaderament fer molt de mal (vegeu tota casta de trastorns d'ansie-
tat, obsessions, trastorns sexuals...)

Quakevol sistema, secta, grup polític o doctrina pot convertir-
se en l'opi dels seus seguidors si n'anul.la d'alguna manera Ia llibertat
de pensament, expressió i elecció a través de les diverses formes de Ia
por (allò desconegut, amenaces, càstig, etcètera).

Es l'individu qui tria com evadir-se o bé és Ia societat i ek seus
mecanismes complexes qui Ii ho imposen d'alguna manera?.

SIONPUIGSERVERI CANYELLES
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CINQUE ANIVERSARI DEL GRUP D'ESPLAI

ES CAMPET

"Vivim en aquest món quan l'estimam".

R. TAGORE.

Ja ho sabia ja el que
eia l'amic Tagore amb
questa descripció del que
uposa el senti-
ient de per

ànyer a u
oble; nosal
res, ete moni
ors de l'espla
o hem pogu
omprovar a
arg d'aquesl

:inc anys d
reballar en el
leure dels
.lots de Sa
baneta,imes

e c e n t m e n t
mb els de
òrtol i Sa Ca-
neta.

L e s
recents festes celebrant el cinquè aniversari dete inicis
del nostre grup, han estat una prova de les arreLs que
l'esplai ha posat dins el poble, l'acceptació i
col.laboració de tots ens fan creure que de mica en
mica es pot anar aconseguint que tots visquem i es
timem allò que és nostre.

Durant aquets cinc anys hem tengut l'opor-
tunitat d'anar aportant Ia nostra part en l'educació dels
nostres nins; sf, ho heu llegit bé: educació. El grup
d'esplai té tres opcions de treball: l'opció pedagògica,
l'opció religiosa i l'opció social, i a través d'elles estam
lluitant per aconseguir un model de persona crítica
compromesa amb el poble. EIs fruits de Ia labor d<
l'esplai es comencen a recollir podríem dir que ara
després de cinc anys d'estar-hi; vosaltres mateixos
podeu comprovar com amb l'esforç de tots l'interès
dels al.lots per Ia vida del poble ha anat canviant, i no només el
dels infants de manera que allò que nosaltres dèiem quan
començàrem que Sa Cabaneta és un poble mort, ara ja no ens
resulta tan bo de fer el dir-ho.

TaI volta allò que més es vegi del grup d'espIai siguin
les activitats que cada dissabte realitzam, les excursions, Ia par-
ticipació en totes les festes, o els campaments, però hem de dir
que el més important no són aquestes activitats, sinó l'actitud
del grup, aquesta manera de viure les coses que llavors ha de
trascendir a totes les situacions de Ia vida, i aixfdircm que un
al.lot n'haurà tret profit de PespIai. La tasca del nostre grup té
dues característiques fonamentals,que per entendre Ia seva
funció ens vendran molt bé; Ia primera és el caràcter de grup, el

contacte humà, Ia relació entre totes les persones que hi prenim part,
tant al.lots com monitors, contacte humà, que és el que facilita el
creixement dels infants; el segon aspecte que ens marca, és Ia inten-
cionalitat, pensem que elsjocs, el tallers, les activitats, tot té un sentit
doncs no som un grup buit de valors i en les nostres accions hi ha una
intencionalitat educativa.

PeI que fa a les festes del cinquè aniversari, no podíem
esperar res millor, molta gent i bon ambient, però allò més digne de
contar és Ia participació de tots els pares que tenen els seus filte al grup,
i de tots aquells que sense tenir-hi al.lots, han posat de Ia seva part per.
tirar endavant Ia festa. Començarem amb bon peu per les festes de
Sant Marçal amb l'exposició de fotografies, tant els nins de l'esplai com
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els no tan nins poguere
recordar moments pas
sats, uns amb alegria i
quasi tots am
enyorança.

EIs actes de
dies 6 i 7 de juliol seguiré
amb el mateix ritme, dis
sabte matfuna bona bull
al Campet on riguérem
correguérem i com no
tots partirem ben xo]
cap a ca nostra. L'hora
baixa va resultar espec
tacular Ia demostració del
globus aerostàtic de Sa
Nostra, per llavors passa
una vetIadeta entreten
guda assaborint e
trampó que les nostres
mares ens prepararen
amenitzant Ia vetlada El
Aires des PIa de Marratxí,
i una banda per ballar
d'aferrat. El diumenge
matí començàrem cele-
brant Ia missa al Campet,
molt emotiva i plena de
símbols demostrant Ia
gratitud i l'alegria que
suposen aquests cinc ai
de vida; el ginkana i
paella acabaren de fer e
matfcomplet, que per ce;
noens esperàvem reunir
350 persones per dina
davaU els pins de San
Marçal, però pel que
vérem quedàrem con
vidats per en tomar-hi
L'horabaixa i quasi pen
santja en l'any olímpic de
92, hi va haver eI partit d
fadrines contra
que a tots ens donà ui
lliçó si no de tècnica1

futbolfstica,sfde participació;
I per acabar Ia diada ete joves de l'esplai quedaren bé derrotant a
l'equip d'arreplegats del Magatzem Can Jordi, que per cert estrenaven
indumentària que al manco servíper fer planta.

La gent de l'esplai encara no sabem com agrair a tots Ia
participació i l'esforç que posàreu en aquests actes, i només dir que pot
esser basti el vostre esforç per donar coratge i seguir treballant fins a
poder celebrar el desè aniversari

TONIBWILONI
JULIOLDEL91

INSTAL.LACIONS
CEJU., CB.
LLANTERNER - GAS

CALEFACCIÓ
I ELECTRICITAT

Avinguda del Cid, 84 24 25 93 Son Ferriol
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Esft<Mrtuia
NOU PRESIDENT A LA SOCIETAT DE CAÇADORS DE

PORTOL

EI passat dia 12 de juliol va tenir lloc Ia reunió dels socis de Ia
Societat de Caçadors en Ia qual es tractaren
tres punts:

Primer punt: Va fer-se l'elecció del nou
president. Sortíelegit per majoria absoluta en
Sebastià Esbert Bibiloni, únic candidat que es
presentava.

Segon punt: Es va fer entrega del distintius
per a Ia present temporada de Caça 91-92.

Tercer punt: Es va comunicar als senyor:
socis l'ampliació en 25 quarterades del vedat,
terrenyscedits per Miquel Romaguera; per ta
motiu va concedir-li el tftol de soci d'honor.

Sebastià Sbert
EL MARRATH JUGARA A SA POBLA EL SEU PRIMER

PARTIT DE LLIGA A PREFERENT
Dia 25 d'agost obrirà Ia nova temporada 91-92 Ia Primera Regional

Preferent a on el C.D. MARRATXI jugarà contra el Poblense a dins
Sa Pobla.

El dia 4 de setembre MARRATXI^ANTANYI essent el debut
oficial de l'equip davant els seus aficionats, dins el camp municipal de
Son Caulelles.

El passat 23 dejuliol va fer Ia presentació l'equip que militarà en Ia
Primera Regional Preferent Hi poguérem veure noves cares en Ia
plantilla. En primer lloc, el president Joan Xamena va fer un petit
discurs demanant Ia col.laboració de tots, ja que sence l'esforç de Ia
plantilla i afició, difícil seria dur a terme Ia permanència dins aquesta
nova categoria, però que espera que això es dugui a terme, ja que creu
que el poble es mereix, i pot, tenir l'equip dins Ia màxima categoria del
futbol regional.

Després prengué Ia paraula el nou entrenador, en Fernando Mon-
terde, el qual amb poques paraules digué que si es fa Ia feina amb
il.lusiól'objectiu es poc cumplir, i no només Ia permanència, sino inclús
pot quedar classificat per Ia liguilla d'ascens. Demanà el suport a
l'afició, que estigui amb l'equip,ja que Ia plantilla posarà de Ia seva part
Io que els homes tenen per poder tenir el C.D. MARRATXI a l'altura
que Ii correspon.

Acabada Ia presentació parlam amb el President del club, en Joan

Coordina
aquesta secció:

TOMEU POU
(Col.labora:Pep Lluís Lupiàflez)

FORN - PASTISSERLA.

B O N J O R N
Patrocini del trofeu al jugador més regular del C.D. Marratxí

ADMETEM ENCÀRRECS

C/Queipo de Llano, 8 79 75 72 Pòrtol

Xamena, per que ens
expliqui Ia trajectòria de
l'equip durant aquests
quatre anys de mandat,
i com veu el futur deI
mateix.

P- Com han estat
aquests quatre anys de
mandat?

R-Des del primer
moment que vaig agafar
Ia presidència, eI meu
objectiu era tenir el
C.D. MARRATXI en
Ia categoria de Prefe-
rent, i vaig intentar
rodejar-me d'una gent
competent per acon- Joan Xamena

seguir-ho, però els resultats no sortien com s'esperava, i hem hagut
d'esperar fins el darrer moment per pujarde categoria,ja que aquesta
temporada acaba el meu mandat, a on a les properes eleccions em torn
presentar com a canditat.

Voldria aprofitar, a través à'Esport-Pàrtuía, per donar les gràcies a
tots cls aficionats, ja que d'una manera incondicional, amb el seu
suport ens han ajudar a conduir el carro i aconseguir èxits pel C. D.
MARRATXI; i a Ia vegada faig una cridada a Ia juventut, i a tots els
aficionats marratxiners, que crec que són molts, perquè no deixin
d'animar a l'equip amb Ia seva presència, i poder tenir un equip dins els
grans del futbol balear.

P-Joan, ara que anam a començar Ia nova etapa, com i amb quins
reforços s'afrontarà Ia lliga i quines altes i baixes heu tingut?

R-En primer lloc et diré que hem contractat com entrenador a en
Fernando Monterde,ja que creim que pot esser el tècnic més apropiat
per dur l'equip dins Preferent. Qui més qui menys elconeix com a gran
jugador que ha estat, i com entrenador Ia temporada passada ascendí
també a l'equip Col.legial del CIDE a Primera Regional.

Quant a jugadors no creim fer molts de fitxatges, ja que volem
seguir amb Ia base de Ia passada temporada, però dins Ia pretempo-
rada anam provant nousjugadors per veure si podem anar tranquils
dins cada línea. Hem recuperat en Miquel Sierra (cedit al Baleares),
Pedro Bibi, Joan Bauzá, Rafel Sureda, que són jugadors del poble que
creim que si posen voluntat i ganes sabem que poden ser bons reforços
a dins Ia categoria. Després, estam provant en Marcos d'es Pont d'Inca,
que Ia temporada passada estava en el Ferriolenc, en Juan Andrés,
porter procedent del CIDE.

Jo crec que amb aquest equip i aquests reforços, i algun altre que
està pendent, podremveure un bons partits de futbol,ja que Ia catego-
ria ho requereix. Quant a les baixes, no s'ha renovat a en Bigues
(Porter), Navarro, Quique, i en Toledo estam pendents de renovar-lo
o no, si l'entrenador ho troba oportú.

Quant a Ia presentació oficial de l'equip davant Ia seva afició, va
esser el passat dia 11 d'agost en Ia celebració del Torneig del Siurell,
davant eI nou equip tercerdivisionari del Son ROCA.

El darrer partir de Ia pretemporada el farà dia 18 d'agost dins el
PIa de Na Tesa, contra l'equip titular, dins les seves festes patronals.
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Esperam i desitjam que el C.D MARRATXI obtengui bons resul-
tats, i mos segueixi donant moltesalegries i satisfaccions a dins Prefer-
ent.

L'actual plantilla del C.D. MARRATXI és Ia següent:
Mas, Sierra, Sureda, Cabot, Serra, Iniesta, Tià, Cantero, DeI

Barco, Loren, Sebastià Bibi, Mateo, Xema, Nadal, Quico Cruces, i ete.
nous fitxatges: Juan Andrés (CIDE), Marcos (Ferriolenc), Pedro Bibi
i Joan Bauzà (Sp. Sant Marçal)

CAMPANYA DE SOCIS DEL C.D. MARRATXIPER LA TEM-
PORADA91-92

Soci d'Honor: 12.000 pts; Socis Homes: 8.000 pts; Socis
Senyores: 5.000 ptes; Juvenils i Jubilats: 3.000 pts.

El C.D. MARRATXI farà obsequi del carnet de soci a tots ete
infantils residents al Municipi, que podran passar a recollir-lo per les
oficines del Club.

Tots el interessats en fer-se socis poden passar a recollir el carnet
per les oficines del Club (Camp Municipal d'Esports "Son Caule-
lles"), que estan obertes de 20,30 a les 22,30 els dimarts, dijous i
divendres.

EN JAUME GRIMALT VA ARRASAR A SARAGOSSA
Una vegada més en Jaume, el nostre representant de Marratxí, i

que neda amb el club ASMI va conseguir un gran èxit, junt amb els
altres companys, en Xavi Torres i na Maria Castell.

El passat dia 22 de juliol participaren al Campionat d'España
d'Estiu de Natació per Minusvàlids, celebrat a Saragossa, a on en
Jaume va endurse'n tres medalles d'or i dues d'argent, a més va
batre el record nacional d'espatlla (categoria S^), amb un temps
de 2'04"32, i de 50 metres papallona, també en S^, amb un temps
de2'12"51.

No podem demanar més d'aquesta actuació d'en Jaume Gri-
malt dins aquests campionats, igualment que el seu company
Xavier Torres que va aconseguir cinc medalles d'or i una d'argent,
a més de batre un record mundial i dos de nacionals. Finalment
direm que na Maria Castell va conseguir tres medalles d'argent.

Esport-Pòrtuta dóna l'enhorabona a tot l'equip i ate qui fan
possible mantenir aquest alt nivell dins Ia natació balear, i a Ia
vegada desitjar-los molta sort i que segueixin amb ek èxits en el
proper Campionat d'Europa que es celebrarà dins el proper mes
d'agost.

PER PRmERA VEGADA A MARRATXIES JUGAREN 24
HORES DE FUTBOL SALA

DeI 3 al 4 d'agost, i a benefici de les festes d'es Figueral, pa-
trocinades per l'Ajuntament i organitzades per l'Associació de Veïns
d'es Figueral, es celebraren aquestes 24 hores de Futbol SaIa en el Po-
liesportiu Ca'n Farineta. Aquest esdeveniment va ser molt animat, i
fou, juntament amb ete altres actes esportius, un dels que tingueren
més concurrència i èxit dins les Festes.

CC. SIURELL DE SA CABANETA
Aquest nou club ha tingut una molt bona acceptació al poble, ja

que ha participat en algunes proves com Ia volta cicloturtstica i Ia cursa
de veterans celebrades dins les passades festes de Sant Marçal.

Volem dir que aquest club fou el que va organitzar Ia cicloturfstica
de les festes del Carme de Pòrtol.

Es prepara per fer Ia seva presentació oficial dins el mes de
setembre, amb unes curses per dins el poble, sempre i quant per part
de Ia Federació i de l'Ajuntament obtenguin el permisos correspo-
nents.

VoIdrfem que es pogués dur a terme aquesta presentació, i que se
fes Io possible per part de l'Ajuntament per facilitar-los tot Io que fos
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necessari per Ia celebració d'aquestes curses, que seria un principi
brillant per a aquest nou club que amb tanta il.lusió i ganes s'ha format.

TORNEIG DE FUTBOL SALA
Ha finalitzat l'edició del 91 del Torneig de Futbol SaIa organitzat

per l'Ajuntament, que es va disputar en el Poliesportiu de C'an
Farineta (Es Figueral).

Des del dia 17 de juliol que va començar, fins al 30 que va acabar,
els 13 equips que tots els dies laborals a partir de les vuit del capvespre
disputaven els partits, brindaren als aficionats un futbol sala molt
vistós, amb pases curts i brillants. Aixfhauria d'esser Ia norma peratots
els partits, ja que no tots tenen Ia mateixa qualitat, degut a les
diferènciesque existeixen. Però, loque importa és que esdesenvolupin
dins un ambient bo i agradable, a on hi hagui bon humor i
companyerisme, passant unes hores divertides d'autèntic plaer.

Eteequips participants foren: Pont d'Inca, Pub S'Esclat, Ca'n Do-
mingo, Patria Hispana, Fusteria Ca's Cabrer, Construccions Oliver,
Bar Gaudium, PIEMA F.S., Bar Ca'n Gaspar, Pub S'Amagat,
Gràfiques Marratxí, Modelo Futbol SaIa i Marrakeshi.

Es classificaren perjugar Ia final: Pont d'Inca, Pub S'Esclat, Patria
Hispana, Fusteria Ca's Cabrer, Construccions Oliver, Gràfiques
Marratxí, PIEMA F.S i Bar Ca'n Gaspar.

El Campió fou el Pub S'Esclat i el Pont d'Inca quedà subcampió.
El tercer lloc fou per Construccions Oliver i el quart pel Bar Ca'n
Gaspar.

El Trofeig a l'esportivitat el s'enduguè l'equip del Marrakeshi.

S'Exhtt, equip campió

BAR CAS FERRER

Local social C.F.S. Cas Ferrer
Penya Mallorquinista EtsAmícs de Marratxí

Avinguda Antoni Maura

ESPONTD'INCA

TeI 60 07 32
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TORNEIGDEFUTBOL SALA

Ca'n Gaspar, quartclassificm

ASSEMBLEA DE SOCIS DEL CD. MARRATXl
El passat 26 dejuliol, en el Local Social Bar Ca's Tord, es celebrà

l'assemblea de socis, en Ia qual es varen tractar tres punts: Primer, La
dimissió de tota lajunta directiva i del President. Segon, Nome-
namentde laJunta Gestora. Tercer, Presentació decandidatures.
L'únic candidat que es presentà fou Joan Xamena Català. Les
candidatures estaran exposades a Ia Federació Balear de Futbol
fins el dia 15 d'agost, que es celebraran les eleccions.

ASSEMBLEA DE SOCIS DEL S.P. SANT MARÇAL
El passat 27 dejuliol, en el local de Ia Casa de Cultura de Marratxí,
es celebrà l'assemblea de socis, en Ia qual es varen tractar tres
punts: Primer, La dimissió de tota lajunta directiva i del President.
Segon, Nomenament de laJunta Gestora.Tercer, Presentacióde
candidatures. Es presentà Ia candidatura d'Antoni Ramis Tor-
rents. Les candidatura estarà exposada a Ia Federació Balear de
Futbol fins el dia de les eleccions.

BONAINICLVTWA DEL REGIDOR D'ESPORTS
El passat 24 dejuliol, per iniciativa del nou Regidor d'Esports, en
Miquel CoIl, i amb Ia presència del nou Delegat d'Esports (Jaume
Roig) es celebrà una reunió amb efcs representants dete clubs C.D.
MARRATXI i S.P. SANT MARÇAL. El temes que tractaren
versaven sobre les peticions fetes pete dos clubs a l'Ajuntament.
Una proposta en Ia que varen coincidir els dos clubs va ser Ia
solicitud reforma de les instalacions esportives,ja que s'estan de-
grjdant i les '^capusses" que hi ha fetes fan molt mal veure als
e o u i p s
visitants, a
més de
que Ia
üJuminació
és insufi-
cient (i vos
recordam
que en-
g u a n y
Marratxí
jugarà a
Preferent,
i es digney
de tenir
u n e
nstaUaccns|
presenta-
bles).

Una ve-
gada exposat el cas, en Miquel CoIl comunicà que per enguany
era diffcil arreglar aquests problemes, ja que el pressuposts esta-
ven fets per l'anterior consistori, i no tenien cap partida
pressupostària destinada a aquestes millores. Però, arran
d'aquestes peticions visitaren les instal.lacions, coincidint to-
talment en les peticions del club, posant a disposició que per l'any
que ve l'Ajuntament es posaria en camíper fer un projecte de
reforma que solucionàs d'una vegada el problema, vist que hi ha
terrenys suficients per poder fer unes bones instal.lacions espor-
tives (com per exemple fer una piscina pública, pista de tennis,
pista de futhol-sala,...).
Després comunicà aLs clubs que l'Ajuntament acordava donar el

permfsperposaranuncispubIicitarisenelvallatdelterrenydejoc
(ei 5u% per cada club), considerant aixf que s'ajudaria econòmica-
ment als clubs.
Finalment en Miquel CoIl exposà al dos clubs Ia possibilitat d'e&tudi

d'una fusió dels clubs, amb benefici per a tot dos.

'iquei
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Des de Ia Casa de Ia Vila

Servei d'ajuda
a domicili
SERVEl PUBLIC I GRATUiT

QUE ATÉN PROFESSIONALMENT
AQUELLES PERSONES 0 FAMILIES

AMB NECESSITAT D'AJUDA

A QUI VA DHUGTT EL SERVEI?
-Persones de Ia Tercera Edat
-Mümsvàlids
-Fannlies amb algun tipus de problemàtica

QUMES TASQUES REALTTZA
EL TREBALLADOR FAMHJAR?

-Neteja personal
-Manteniment de Ia neteja de Ia Uar
-Realització de compres
-Cura i vigüància de Ia medicació
-Companyia i reforç de l'estat d'ànim
-Suport a l'estructura familiar
-Atenció al menor

Consultau el vostre cas
60 22 00 60 20 23

AJUNTAMENT DE MARRATXl
Serveis Socials
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i VII. CLOENDA

A les pàgines anteriors hem trobat algunes referències a
"comunistes". Qualque vegada pot esser, com era habitual en aquell
moment, una simple confusió de nomenclatura. El cert és, però, que
des del mes d'octubre de 1931 hi havia una cel.lula comunista al Pont
d'Inca i al PIa de Na Tesa, que s'hi mantenia el 1934 i el 1936, segons
les dades de Pere Gabriel(l).

El 21 de gener de 1936, el conegut dirigent comunista ciutadà
Miquel Llabrés Garcia -segons escriu a mà ell mateix, no Garcia
Llabrés com l'anomena Pere Gabriel(2)-, s'adreçà al batle de Marratxf
comunicant-li que l'endemà a Ia nit tindria lloc, al teatre del Pont
d'Inca, un míting del partit comunista "para tratar sobre las
elecciones". Hi havien de parlar Llabrés mateix, J.Canellas ̂ s a dir,
Jaume Caflellas, del PIa de Na Tesa(3)-, AMartf ^s a dir, Ateu
(Mateu) Martf(4)- i APicornell ̂ s a dir, Aurora Picornell(5).

Quan a l'Ajuntament féu Ia Relación de Uts entidades que, a
juicio de esatAIcaldta, formaban parte del Frente Popufar desde b
Convocatoria de ka elecciones de 16 defebrero último, con Utspersonas
que han desempeñadofunciones directivas, asesoras o inspectoras de
dichas asociaciones y de otras que pueden ser responsables directas o
subsidiariaspor oposición al actualMovimiento Nacional comprendi-
das en el Decreto de Ui Junta de Defensa Nacional de 13 de septiembre
del corriente año (28 d'octubre de 1936), el partit comunista n'era
absent, però alguns dels seus membres figuraven entre els de l'Agru-
pació Socialista del Pont d'Inca, per exemple Josep Salom Nadal -
assassinat després d'haver restat llargament amagat, com ja sabem- o
Miquel Bibiloni Solduga, respecte al qual el batle Andreu Juan infor-
mava l'"Excmo. Sr. Comandante Militarde Marina de esat provincià
de Baleares" el 13 d'octubre de 1937: "En contestación a Ia nota de esa
Comandància puesta al dorso del oficio del Ayuntamiento de Palma
núm. 6.022, de fecha 4 de los corrientes tengo el honor de poner en su
conocimiento que, de los informes adquiridos por esta Alcaldía, re-
sulta que Miguel Bibiloni Solduga, domiciliado en esta, calle del
General MoIa, barrio PIa de na Tesa, era un individuo que antes del
Movimiento Nacional se había distinguido como de ideas comunistas,
haciendo mucha propaganda en las barriadas de PIa de Na Tesa y Pont
d'Inca; y como tenía abierto un establecimiento de bebidas, tenía
instaladoen su domicilio un centrocomunista. Despuésde Ia iniciación
del Movimiento Nacional, cerró el establecimiento de referencia y si
bien no ha vuelto ha (sic) hacer ostensibles sus ideas, es considerado
por todos los vecinos que Ie conocen como extremista".

Segons el batle Pere Cafiellas -informe del 24 de setembre de
1936 al "Sr. Teniente Juez D. Juan Mora Quetglas del Juzgado de
Instrucción del grupo Mixto de Artillería, n 1.- Palma"-, també tenia
"ideas comunistas" l'artiller Ramon Mas Jaume, del Pont d'Inca,
"aunque no se haya significado en actos hasta el 19 de julio pasado, sus
actividades desplegadas han sido contrarias al Movimiento Nacional
Salvador de EspaAa, por pertenecer a Sociedades izquierdistas".

No sé si també s'ha d'afegir ate simpatitzants amb el partit
comunista el nom de Jaume Mulet Cabrer, de "Ia finca denominada
Can Vedó", "persona tenida como de ideas extremistas, por simpa-
tizar con los demás elementos de este carácter del barrio PIa de Na
Tesa, si bien no se ha distinguido como propagandista, sino simple-

mente como individuo sobornado por tales ideas", segons l'informe
enviat pel batle Andreu Juan al Comandant Militar de Marina, el 13
d'octubre de 1937.

Voldria assenyalar encara unes quantes noticies més de les
quals no puc precisar Ia filiació política, però que resulten interessants
per conèixer Ia teranyina de Ia repressió que s'abaté sobre una Mal-
lorca sotmesa a un règim policíac i implacable. El 10 d'agost de 1938,
el batle Juan contestà a l'"Ilmo. Sr. Coronel Jefe del Regimiento
Artillería de Mallorca" que "de las averiguaciones practicadas por
agentes de esta Alcaldía, resulta que el artiUero Rafael Estarcllas
Estarellas fue muerto en el mes de agosto de 1936, poco más o menos,
en Ia carretera de Sóller según unosy en el cementerio de Palma según
otros, sin que hayan podido obtenerse más detalles sobre el referido
individuo". Tampoc no els ha pogut obtenir Llorenç Capellà, que
només va poder aclarir que Estarellas tenia vint-i-nou anys, era fadrí i
fou afusellat davant Ia paret del cementeri de Palma Ia nit del 20 al 21
d'agostdel936(6).

Altres documents de l'Arxiu de l'Ajuntament de Marratxíes
refereixen a empresonaments, complementant els que ja hem anat
veient fins ara. El 14 de setembre de 1937, eI batle Andreu Juan
s'adreçava al "Sr. Delegado Militar de Orden Publico deesta provincià
de Baleares", "en contestación a su atenta comunicación de fecha 6 de
los corrientes, interesando informe de conducta del vecino de esta viUa
JUAN PARETS SASTRE, domiciliado en el barrio Marratxíde este
termino municipal". Joan Parets "militaba en los partidos de extrema
izquierda, Frente Popular, siendo uno de los principales cabecillas de
Ia expresada barriada, donde efectuó mucha propaganda entre Ui
gente pacífica del campo, consiguiendo sobornar a muchos, por Io que
era conocido como uno de los elementos izquierdistas más caracteri-
zados.- Hasta su detención fue considerado siempre como contrario al
Movimiento Nacional y peligroso por sus ideas exaltadas".

El 14 de maig de 1937, el mateix batle Juan féu un informe al
tinent coronel d'Infanteria Pere Mateu Mairata,jutge del Jutjat d'In-
strucció del carrer del SoI de Palma, sobre "Ia conductayantecedentes
políticos de Pedro Matas Juan y su familia, que viven en Ia finca "Can
Sionet" de este término municipal". Abans del "Moviment", Matas
pertanyia "a una Sociedad de Campesinos de te Indioteria cuyo
carácter se ignora". Abans de te República "toda esta familia era de
muy buenos antecedentes, pero desde hace algunos afios y habiendo
venido a menor fortuna, se divieron (sic per dividieron) en ella tes
opiniones, y el individuo de referencia, su madre María Juan Riutord
y algún otro hijo tomaron Ia corriente revolucionaria de ideas ex-
tremistas, mientras que los demás conservaron su buena conducta y
sus ideas de orden, de subordinación y de respeto debido, siendo esto
Ia causa de varias divergencias ocurridas en Ia familia.- Y hace poco
tiempo el encartado fue detenido por encubridor y protector, jun-
tamente con los demás de su famUia de ideas revolucionarias y contrar-
ios al Movimiento Nacional, de un individuo que se detuvo en el
término del vecino pueblo de Bufiola". El 2 de juny del mateix any, el
batle de Marratxf repetia l'informe al "Sr. Jefe de te Comisaria de
Investigación y Vigilancia de esta provincia de Baleares", bé que hi
suprimte les referències a te resta de Ia famflia i afegia, en canvi, que
"no se distinguió como directivo ni dirigente entre los elementos que
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profesaban tales ideas".

Un altre pres sobre el qual no tenc més informació és Bartomeu
Cirer Oliver, respecte al qual hi ha un telegrama sense data del 1940,
del "Jefe Penal" de "San Francisco Javier" ^s a dir, del terrible camp
de concentració de Formentera- al batle de Marratxí: "ruego me
informe urgentemente si cxiste razón especial que impida disfrutar
libertad condicional penado Bartolomé Cirer Oliver, domicilio Gen-
eral franco N° 5 fPont d'Inca], actualmente prición (sic) atenuada y si
caso consedérsele (sic) puede recidir (sic) esa localidad".

Entre els múltiples informes que hagué de redactar el batle de
Marratxí, donant patents de "dreta" o d'"esquerra" a petició de les
més diverses autoritats militars i crvite, podem destacar-ne encara uns
quants. El 24 de novembre de 1938 Ii escriví el comandant Tomàs
Massot,jutge instructor del "Juzgado Eventual" de Ia "Comandància
Militar de Baleares", del carrer de Sant Domingo, demanant-li "ante-
cedentes de conducta y político sociales" de quatre "paisanos" amb
motiu de les "Diligencias previas n 559 de 1938" referents a una
"supuesta reunión de elementos izquierdistas en Ia finca Sa Torre del
término de Santa Maria". El 10 de desembre del mateix any, Andreu
Juan Ii contestà; "Que en cuanto a Jaime Estepé Marqués y Juan
Juncosa Iglesias, por ser individuos considerados como transeúntes,
residentes en este municipio desde hace algunos años, no consta en
esta Alcaldía nota alguna respecto a su conducta, y por sus relaciones
y otros signos exteriores son considerados como de ideas izquierdistas
o pertenecientes a los partidos del llamado "Frente Popular".- Y con
respecto a Miguel Ramis Caflellas y Felipe Riera SoIivellas, aunque no
conste nota desfavorable a su conducta, han sido considerados como
afectos a los partidos políticos del "Frente Popular"".

Més poc freqüents són les referències a dones processades. Ens
consta que el 4 de juny de 1937 el jutge M. Buenmayor Bisellach, del
Jutjat d'Instrucció del Quarter de Cavalleria de Palma, sol.licità un
"informe sobre Ia conducta y antecedentes de Ia vecina de esta villa"
de Marratxí ^sense especificar-ne el domicili, Remedios García
Gamundí. El 7 de juny, el batle Andreu Juan Ii contestava "que nada
consta en contra de Ia conducta observada por Ia mencionada Garcia
Gamundíy en cuanto a sus antecedentes, que es una persona de muy
poca instrucción que tiene infiltradas las ideas izquierdistas, por Io que
es considerada contraria al Movimiento Nacional".

En tota Ia paperassa de l'Ajuntament de Marratxí que m'ha
estat possible de manejar hi ha una única mostra d'intervenció ecle-
siàstica, i es tracta encara d'una intervenció de signe positiu. El 8 de
maig de 1939, el batle Andreu Juan signà un certificat segons el qual
Mateu Simó Fiol, "mosaiquista" (corregit a mà damunt "albaflil') de
vint-i-un anys, "antes del Glorioso Movimiento Nacional, si bien no
figuraba inscrito en las sociedades polfticas que constituían el Frente
popualr, era considerado como simpatizante con sus ideas, habiendo
permanecido ausente de este Municipio desde antes de Ia iniciación de
dicho Movimiento hasta hace poco tiempo". El 10 de maig, el vicari de
Ia parròquia del Pont d'Inca, Francesc Valcaneras, es queixà per escrit
al batle, "más como amigo, manifestándole que estejoven no merece
un certificado asf. Yo Ie conozco y traté a fondo antes del Glorioso
Movimiento, y puedo decirle que desde que Ie conozco cumplió como
un buen cristiano, estando además siempre alejado de toda actividad
política. No ha tenido nunca ideas políticas, sus únicas ideas ob-
sesionantes eran el deporte y el atletismo". Valcaneras demanava al
batle que modificas "el certificado, en bien del muchacho", i s'oferia a
redactar ell mateix "un certificado de buena conducta firmado y
seUado con el sello de esta parroquia". A conseqüència d'aquesta
gestió, el batle redactà un nou certificat, el 10 de maig mateix, fent
constar que Mateu Simó "no figura inscrito en las listas de socios de las
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sociedades políticas que constituían el llamado Frente Popular (...), ni se tiene
conocimiento de que haya actuado en política y sí de que siempre estuvo
alejado de ella siendo su principal idea el deporte y el atletismo".

xxx

No podem dubtar, doncs, que durant els anys de Ia Segona República
hi hagué un moviment progressiu de polititzaci6 al municipi de Marratxf i que
hi tingueren una influència considerable l'Esquerra Republicana (a Portol) i
el Partit Socialista (sobretot a Sa Cabaneta i al Pont d'Inca i al PIa de Na Tesa),
sense oblidar tampoc un incipient moviment comunista, igualment aI Pont
d'Inca i al PIa de Na Tesa.

Les dràstiques mesures repressives posades en marxa per les dretes
locaU i per les autoritats "nacionals" a partir del 19 dejuliol de 1936 acon-
seguiren de desfer de dalt a baix les organitzacions que s'havien anat consoli-
dant amb tantes dificultats i representaren un calvari per a centenrrs de
personesdel terme de Marratxí, vexades, empresonades, sotmeses a conseUs
de guerra, a expedients de depuració, a expedients de responsabilitat civil (a
partirde l'agost de 1938) o a expedient de responsabilitats polítiques (un cop
acabada Ia guerra).

La relativa moderació de les noves autoritats de Marratxí impedí que
aquetsa repressiócontra les esquerres es convertís, com en altres indrets, en
un bany de sang, encara que no volgueren o no pogueren evitar que alguns
líders del Pont d'Inca i del PIa de Na Tesa fossin assassinats amb finalitats
exemplars o per satisfer venjances acumulades al llarg dels anys anteriors.

El mecanisme repressiu, amb tot, fou suficient per prevenir
resistències i per evitar noves "complicacions". De fet, el nom de Marratxí no
surt ni poc ni molt entre els pobles que iniciaren una resistència antifranquista
entre el 1939 i el 1948, estudiats recentment per David Ginard, si exceptuam
U intervenció del líder comunista Jaume Canellas, que ajudava a publicar U
revista clandestina "Nuestra Palabra" en un lloc amagat de U finca dels
Hostalets on vivia(7).

JOSEPMASSOTIMUNTANER

NOTES
1. GABRIEL, El moviment obrer a Mallorca, 225 i 259
2. Segons Ia instància, Llabrés tenia 37 anys, era picapedrer i vivia al

Molinar, carrer de Barcelona núm 3. CAPELLA, Diccionari vermell, 95,
l'anomena Miquel Llabrés i Pericàs, pel que sembla fent una confusió entre
dues persones.

3. Segons Ia informació rebuda per David Ginard, Canellas -person-
atge important del partit abans i després de Ia guerra- aconseguí d'amagar-se
durant els primers mesos del "Moviment" i anà després a te presó. Fou
assassinat, en canvi, el seu germà Antoni (CAPELLA, Diccionari vermeU, 46,
que el fa de Pòrtol; QUETGLAS, MarratxL Poble depobksprop de Ciutat, ja
citat, el situa correctament al PIa de Na Tesa).

4. CAPELLA,Diccionari vermell, 101-102.
5. foid., 131-133
6.n>id.,63.
7. Cf. David GINARD FERON, La resistència antífranquista a MaI-

hrca (1939-1948) (Palma de Mallorca 1991)
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UN POC DE TOT

Per CORREU ens assabenten que:
L'APFM ha signat un conveni amb Ia Conselleria de Cultura, Educació

i Esports perdonar suport a Ia labor de normalització de Ia llengua catalana i
de difusió de Ia cultura de les Illes Balears.

DeI 9 al 13 de setembre tendrà lloc a Palma l'ESCOLA D'ESTIU
D'ANFMACIO SOCIOCULTURAL amb una sèrie de seminaris dividits
segons participació, cultura i tecnologia. Més informació a Ia Redacció.

Ja ha sortit Ia programació de Ia Temporada 1991-92 de
l'ORQUESTRA SIMFONICA DE BALEARS "Ciutat de Palma". Entre
altres coses tendrem ocasió d'escoltar Ia Simfonia 9 "Coral" de Beethoven,
Tres Cançons de Torrandell, Ia Simfonia 4 de Schumann, Ia Simfonia 9 de
Shostakovich,elConcert perapiano num3de Prokofiev,elConcert peraviolí
Op. 77 de Brahms, el Concert per a piano núm 9 de Mozart, el Requiem de
Mozart, El Messiesd'Haendel, Ui Simfonia 4de Bruckner, Ia SuiteMallorca de
Samper i l'Stabat Mater de Rossini.

LA PREHISTORL\ DE LESILLES de Ia Mediterrània Occidental és
el tema de les X Jomades d'Estudis Locals que tendran lloc entre el 29 i el 31
del proper mes d'octubre, organitzat per l'Institut d'Estudis Baleàrics. La lliçó
inaugural serà pronunciada per Guillem Rosselló Bordoy i les ponències
aniran a càrrec de prestigiosos investigadors de Ia prehistòria mediterrània.

Entre el 4 i el 24 d'agost es celebra el TV FESTWAL INTER-
NACIONAL DE MUSICA A CURA. Amb concerts de Ramon CoIl,
Orquestra de Cambra de Moscú, José Ortiga, Sargent piano trio i Quartet de
cordes "Russo".

Durant el passatjuliol varen tenir lloc les IV SERENATES D'ESTIU
a Capdepera.

La "Fundación Antonio Maura de Baleares" ha organitzat a Eivissa Ia
"UNIVERSIDAD INTERNACIONALDEL MEDrTERRANEO"entreel
lOiell9dejuliol.

El grup Novetat de Sóller organitza el V Concurs de poesia VALL
D'OR, dotat ambun primer premi de 50.000 ptes i un segon de25.0()0. Termini
de presentació, 10 d'agost. Bases a Ia Redacció.

PUBLICACIONS REBUDES:

CENSDE GRUPS TEATRALS, de Francesc Rotger. Direcció Gra! de
Cultura, Govern Balear, 1989.

Fitxes corresponents a les seixanta companyies teatrals de les Illes. La
corresponent a Mit]orn(alla escrit Migjorn) diu:

Nom: Migjorn (Sa Cabaneta, Marratxfi// Classificació: A(vol dir d'afi-
cionats) Il Director o responsable: Joan Piza // Carrer o placa: C/ Jaume 1,4 /
/ Ciutaf: Marratxí Il Telèfon: 60 30 74 // Membres: XiscoTomàs, Magdalena
Canyelles, Mateu Mulet Fiol, Jaume Mulet, Catalina Canyelles, Mateu Mulet
Moyà. Uns 15 en total.

Infrastructura: Llum: equip de 5000 w. // So: equip llogat. Il Mitjà de
transport: furgoneta o camió, prestats. // Local d'assaig: un local parroquial.

Histonal: Un grupd'amics, alguns d'elk membres del Club d'Esplai
local, varen crear, l'any I978, el grupMigjorn, de sa Cabaneta (Marratxf).

Aquest grup fa, normalment, una obra per any, que sestrena a Sa
Cabaneta dins el mes dejuny, com a part del programa de festes. Després fan
representacions a altres pobles de l'flla.

El seu primer muntatge va esser "L'amo de Son Magraner". Des de
llavors han interpretat comèdies mallorquines, com "Sa Padrina", de Joan
Mas.

Una altra obra de Joan Mas, "Cavallet quan eres jove",es el seu
espectacle més pròxim. L'estrena va ser a sa Cabaneta el juny del 88, a l'aire
lliure.

Aquest espectacle es ya presentar, el 31 de juliol, a Consell, dins el I
Certamen de Teatre Costumista d'Autor MallorquTper a grups aficionats.

Espectacle, titol: "Cavallet quan eres jove // Auton Joan Mas //
Director Magdalena Canyelles i Xisco Tomàs // Escenografia: Migjorn Il
Vestuari: Misnorn// Intèrprets: XiscoTomàs, Mateu Mulet Fiol, MateuMulet
Moyà, MartrCreus, Xavier Fortuny, Jaume Mulet, Margalida Gayà, Isabel
Palou, Magdalena Canyelles, Catalina Canyelles. //Sfntesi: Comèdia d'ambi-
ent familiar, amb notes sentimentals. // Data i lloc d'estrena: Sa Cabaneta,
juny^81/ Disponibilitat de dates: Estiu Il Disponibilitat d'horaris: Vespre,
capvespre Il Idioma: Català Il Públic preferent:Tots elspúblics // Duració de
Pespedacle: 2 h. Il Preu de contractació: A convenir // Espai escènic, Tipus:
Obert; Ample:5m.;Alt:-; Fons: 4 m.; Necessitatsde llum: 5.000w; Necessitats
deso:-; Altres necessitats:-; Temps de muntatge: 2-3 h. (Procedent del lot de
Ia Conselleria de Cultura).

FUSIONSARTISTIQUES. Pollença, 1991.
Catàleg de l'exposició de Maria R. Horrach i de Marita Cort Basilio

"realitzada a Ia Galeria Actual Art de Pollença.
Conté l'article "Dos treballs de recerca amb una fita comuna: te concep-

tualització de l'ofici" de Maria J. Corominas, i els currículums artístics de les
expositores.

LA TERRAIEL TEMPS, d'Antoni Ginard i Andreu Ramis. L'Illa de Ia
Calma, 1989.

Amb L·ls subt(tols "De
cap a cap d'any. Calendari rural
de l'illa de Mallorca" aquesta
obra constitueix un deliciós
recull de feines i costums -acre-
ditades a base de tradicions,
dites i refranys- corresponentsa
cada un dels mesos de l'anv.

A. G i n a r d - A. R a n

LA TERRA I EL TEMPS
De cap a cap d'any

Calendari rural dc l'illa dc M . K - , .
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PUBLICACIONS
PERIÒDIQUES:

D'entre les revistes asso-
ciades a PREMSA FORANA
DE MALLORCA rebudes des-
tacam:

APOSTOL Y CrVILI-
ZADOR. 184 ̂ H-VIII 91). Du
el comiat del P. Salustià Vicedo,

ben conegut dins Ia Premsa Forana, sense el qual moltes revistes -inclosa
Pòrtula- no haguessin pogut sortir. Moltes gràcies, P. Vicedo, i fins sempre.

ALIMARA, Butlletí inform. del Servei d'Acció Social, 24 (HI-FV 91).

ARTESANLA BALEAR. 1 CS 91). Inclou una petita referència a te
passada Fira del Fang. Al llistat d'empreses artesanes hi podem veure "Ca's
Rellotger", des Figueral; al llistat de mestres artesans hi trobam Jaume
Servera Bosch, rellotgerdes Figueral i Maria Rosselló Horrach, tapissera, de
Son Ramonell Nou.

BUTLLETl DEL CASAL DELS CATALANS DB CALIFORNLV
28 (Primavera 1991). Parlen de l'aplec amb motiu de Ia celebració de sant
Jordi. Comenten l'estrena a Los Angeles de "La Teranyina" de Jaume Cabré.
I, sobretot, celebren el desè aniversari de l'existència del Casal i del Primer
Aplec. Enhorabona, per molts més i benvinguts!

BUTLLETI OFICm, DEL PARLAMENT DE LES ILLES
BALEARS. 2,3 (Tercera legislatura, VI, VII91). El 2 (28 VI) dóna notícia de
Ia constitució d'alguns grups parlamentaris. En el corresponent a te coalició
PP-UM hi trobam Guillem Vidal.

En el 3 (17 VII) hi podem llegir el nomenament de Guillem Vidal com
asenadorrepresentantde IaCAIB. Tambéveimqueforma partdeteComissió
d'hisenda i pressuposts del Pariament.

CALIU. 28 CV 91). Rebem per primera vegada aquest Butlletí de les
Comunitats Cristianes de Ia VaIl de Sóller. Entre altres coses inclou una
entrevista al bisbe Teodor i una a Antoni Reynés, excombatent de Ia guerra
civil espanyola. Rebeu Ia benvinguda.

ES CAMIDE S'ALGAR. Revista de l'Escola d'Adults de Llucmajor,
III Trimestre (curs 90-91). Inclou alguns comentaris humorístics dedicats a te
classe d'informàtica que imparteix Bernat Palou.

CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA ̂ I 91)
Ens arriba per primera vegada aquest programamensual d'actes i

excursions del Centre Excursionista i de les diferents seccions (fotografia,
ciències naturals, investigacions subterrànies, aIta muntanya, esquí i excur-
sionisme). Queda patent que duen molta activitat. Benvinguts.

DENOUASIS. 30 CVl 91). Aaquest número de te revista del Col.legi
Sant Gaietà hi trobam un apartat dedicat alsjocs floraU ques'hi celebraren el
passat maig, amb una presentació de Pere Estelrich, queformava part deljurat
juntament amb Biel Massot.
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ESTUDIS BALEARICS. 37-38 (1990).
Amb el tftoI genèric "30 anys de turisme a Balears" s'agrupen tota una

sèrie de treballs d'autors relacionats d'una o altra manera amb Ia temàtica. ELs
diferents autors agafen una parcel.la -social, cultural, religiosa, informativa,
artística...- relacionada amb el turisme i així surten treballs tan interessants
com "Turisme i societat a Balears" de Josep Melià, "El turisme com a element
impulsor del procés d'urbanització a Balears" de Pere SaNrè i Tomàs, "Tur-
isme i Ecologia a les Balears" de Miquel Morey i Andreu, "L'impacte del
turisme sobre el món de l'ètica i de les creences a Balears" de Bartomeu
Bennàssar, 'Turisme, immigració i ús de Ia llengua" d'Aina MoIl, "Turisme i
marginació" de Jaume Santandreu (és el més cruu i directe de tots; ens mostra
l'altra cara de Ia moneda, les seqüeles negatives d'aquest fenomen de masses.
L'article, dirigit a denunciar situacions i a remoure consciències acaba dient

"La gran marginació que patim ara, Ia nova misèria, no neix directament
del fet turístic, sinó de Ia situació social, econòmica, política i cultural del
nostre Poble, que viu, tancat dins una situació d'opulència -herència del
turisme-, d'esquena a Ia sagnant realitat de Ia marginació.

A Mallorca, malgrat tot, segueix Ia marginació. Aquesta esgarrifosa
matèria d'ara té carn i fesomia pròpies. Es Ia cara de milers dejoves enganxats
al cavall de Ia droga, condemnats a Ia mort sobtada de te sobredosi o a Ia
destrucció lenta d'una dependència desesperada. Es el rostre de centenars de
vells, inscrits inútilment a Ia llista d'espera de les Llars, condemnats a Ia
soIedat,al'abandonamentiasernoticiaquan lapudorelsdescobreixpodrint-
se a qualsevol casa de Ciutat. Es el cos baldat de tants i tants malalts terminate,
als quals les tècniques han allargassat Ia vida per condemnar-los després a ser
noses de les clíniques i maledicció dels hospitals. Es Ia carinoia dels infants
condemnats a Ia tristesa, al desarrelament i a una futura delinqüència. Es
l'ombra d'unes dones encadenades a Ia prostitució, joveníssimes encara,
encerclades per Ia droga, els macarres, Ia sida i Ia violència. Són els ulls de
quissonets atupats que passegen pels carrers els malalts mentals sense compa-
nyia, remei ni foganya. Es te bubota dels sidosos, podrint-se a l'anonimat de te
desesperació. Tanmateix Ia marginació, aquella marginació que nasqué a
Mallorca amb el fenomen del turisme, i que segueix ara per altres camins, és
i serà el gran desafiament d'aquests finab de segle XX, su-ran del segon
mil.lenari d'una era que té el rostre d'auto<jualificar-se de civilitzada i hu-
mana."); "Trenta anys de turisme a Ia premsa mallorquina. Crònica d'una
història repetida" de Sebastià Verd, "El turisme com a motiu de creació
literària a Mallorca" de Gabriel Seguí Trobat... i encara d'altres que es
dediquen a Ia cara purament econòmica. En conjunt, doncs, un recull ben
interessant.

FULLDOMINICAL. 26 a 30 ̂ I,VII 91).
El 26 (30 VI) fa breu referència a Ia festa de sant Marçal i informa que

"La veu dels qui no tenen veu", programa dirigit per Joan Parets els dissabtes
a Ràdio Balear, s'emetrà a partir d'ara a les 9'30 del matí.

HISTORUYVIDA, 279 ̂ I 91). Interessant revista de temàtica
històrica que ens arriba per primera vegada. Entre els diferents temes, tots en
castellà, destacam: Ia història del "Pony Express", Ia bruixeria a Ia Gran
Canària, te Unió Sudafricana, les terrasses de cultiu de Ia vinya, EIs paraïsos
perduts, ek moviments socials i eU apòstols polítics del segle XDC a Espanya,
el dibuixant Beardsley, te reconstrucciódc l'avió "Plus Ultra" i Ia mon a l'Edat
Mitjana. A més, du ressenyes de Uibres d'història i els índexs del primer
semestre. Benvinguda.

INFORMACIONS CERCLECATALA DE MARSELLA, 5,6 Cf, VI
91). FuIl amb el noticiari de les activitats realitzades i calendari d'activitats
pendents dels amics catalans de Marsella. Ben arribat!

LLENGUA I ADMINISTRACIÓ. 40 (XII 90)
Publicació de te Direcció General de Política Lingüística de te Gener-

alitat de Catalunya en coUaboració amb l'Escola d'Administració pública de
Catalunya. Tracta sobre els temes de caire lingüístic que tenen relació amb les
diverses funcions de l'Administració. En aquest número, per exemple, ofereix
el tractament de te carta com a documentació administrativa. Benvingut.

LLUMIGULA, 475 ̂ I 91). Revista de Cassà de Ia Sehra, íntegrament
en català. Dedica gran part de les 92 planes als comentaris sobre Ia Festa Major
de Cassà. Ben arribada.

REVISTA DB FERRERIES. 210 a 212 ̂ I VII91)
RUBRICATA, Setmanari de Rubí, 1909 a 1913 CVl, VII91).
El 1909 (28 VI) inclou un suplement dedicat a Ia festa major de Sant

Pere, patró de Rubí. El 1910 (5 VII) és dedicat en gran part als comentaris de
l'esmentada festa.

B.-
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CoI.laboració

D'ON VENIM ELS HUMANS????

Jo tenc un amicque es diu Pere. Un diavaig descobrirdins el seu
a trespassat Ford Fiesta blau una petita rajoleta de ceràmica que deia
.extualment "La vida està feta de petits detalU". Aquell cotxe era sorprenent,
màgic, i semple ple de sorpreses. En aquest escrit vos parlaré d'un petit detall
:n el que pentura moltsja hi heu caigut. Però el que pentura no heu pensat mai
són les conseqüències a les que podem arribar si reflexionam amb una mica
d'imaginació sobre ell.

Pentura ara, a l'estiu, temps de vacances i de descans és el millor
noment per observaren eIs nostres propis cossos un fenomen aparentment no
;aire important però sí curiós i interessant. Més d'un cop ho he demanat a
amics meus i a ells també els passa. Es tracta senzillament de Ia facilitat amb
què, de cada dia que passa de vacances anam a dormir una miqueta més tard
ens aixecam també una miqueta més tard. Es tracta tan sols d'unsvint minuts
nés per dia. Vint minuts de més que podem romandre desperts sense que el
iostre cos ens avisi que és hora d'anar a dormir. Ens avisa cada dia, amb vint
minuts de retard. Què és el que fa retardar el rellotge del nostre cos, el rellotge
biològic?

La resposta a aquesta pregunta no te sé. Més ben dit, caldria
afirmar que és una pregunta mal formulada. El rellotge del nostre cos no
:unciona malament, al contrari, és perfecte. En podríem dir que funciona
'comun rellotge". La pregunta enqüestió lavaigveure formuladaaunarevista
científica, molt temps deprés de jo haver patit en el meu propi cos això de
lormir-se cada nit d'estiu més tard que l'anterior. La resposta que hi donava
un biòleg (crec recordar que era qui contestava) era que en realitat el nostre
cos té un cicle diari de vint-i^uatre hores més una fracció d'hora d'uns vint
Tunuts. Es a dir que els humans tenim un "dia biològic" de 24h i vint minuts.

I ara Ia gran pregunta: Per què Ia terra té un dia de 24 hores i els
iumans un dia de 24h i vint minuts? Quina raó hi ha per tenir cicles diferents?
Si els humans ens creàrem originàriament a Ia terra, com és que noens hem
idaptat del tot a aquesta desenvolupant un cicle diari de Ia mateixa durada? No
serà que en realitat el nostre origen remot estàen un planeta, qui sap quin, amb
jn dia de 24h i vint minuts? I, en conseqüència cal demanar, qui ens va portar
lns aquí? I per què?

Les respostes a aquestes preguntes em donarien per escriure més
d'un llibre de ciència ficció. No descart que ho faci, però no crecque un senzill
escrit sigui bon lloc per fer suposicions sobre l'origen de te humanitat. Si que
10 és, però, el fer caure en un més que enigmàtic succés, experimentable per
othom, i de les possibles conseqüències que pot tenir un petit detall de no res
x>m aquest. Perquè no deixa d'esser més que estrany, que l'element més
característic d'un planeta i en un principi, originat en ell, no s'adapti perfec-
tament «uma característica, a un element tan estable i inamovible com és el dia
JeI planeta. L'entorn terrestre, Ia naturalesa, el clima, les espècies animals i
vegetals... tot ha anat canviant al planeta. Tot excepte el dia. Al clima, als
mimals, aL'. vegetals.... a tot ens hem adaptat, menys al dte. Per què?

Pentura formuter te qüestió d'una altra manera ens ajudarà a
comprendre millor que aquí hi na quelcom que no encaixa. Suposem que
arriba an dia que eU humans arribam a un altre pteneta, i que aquest presenta
diverses fonc *s devida. Si d'entre les moltes investigacions fetes a tals formes
de vida una descobreix que cert element, animal o vegetal no s'adapta perfec-
tament al cicle diari o fins i tot anual del planeta, no eb donaria molt que
Densar? Una de les possibles hipòtesis que se Ii donarien no seria te d'un
3ossible origen més enllà d'aquell planeta?

Perfectament podríem fer una altra rajoleta que digués que "les
:laus de Ia vida estan en ek petits detalls".

GABRKLANGEL VICHIMAKTORELL
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UHORA DEl·ftOCK ENdATALA

El passatl4 de juny va
esser el dia clau. Bl gran dia del Rock en català. Si a finals dels anys
seixanta sorgí un fenomen de massesmolt importantdíns el nostre
móncultural: Ia nova cançó, ara n'hasorgit un altre quepot ajudar sens
dubte, siels dòlarsi elsfitxatges hopermeten, a recuperaria nostra
llengua iafer-la viva dinS un segmentdela nostra societat, eljoves, que
sembla que de cada vegada Ia parlen menys.

Hem ditqueel 14 de
junyvaesser el diadau que més de 20.000 persones esgotarentotes les
entrades imarcaren una xifra record d'assístència dins unlocaI tancat
- pensemque Sting, dies abans al camp de futbol de l'Espanyol no va
congregar les 30.000persones- per ta|deveure en direatèles estrelles
del rock català: EIs pets, Sau. Sopadecabra i Sangtraït.

Començarenel concert
Sau, el grup de Vicquefa un rock bastantsuau i a l'abast de les orelles
més carrosenques però que amb elsseuetepè Quina nfts'hancol.locat
en el número 1 d'audiència. Hi destaca Ia cançó foc al cos. El segon
grup que pujà a l'escenari foren Elspets acompanyats, com no, per les
Llufes. EIs del Constantí -Tarragona-amb el que ells denominen rock
agrícola peguen moUfortentre eljovent. A més, són depotada, tenen
molt clar quina és Ia seva cultura i Ia seva nació i en els seusconccrts fan
una reivindicadió dels Països Catalans. La seva salutació al concert no
pogué esser menys contundent, lescameres de TV3tremolaren i
agafarencagarel.la, "Bona nit, PafeosCatalans..." digueren. A
continuado ho feren efe Sopa deCabra . EIs gironins que s'han
encimbeUat a les melsde l'èxit gràcies al seu rockencatalà, ara
qüestionen l'axioma decantar nomésenaquesta llcnguaiesta ben
temptats -per això mésamunt he parlatde dòlars i fitxatgesVde fer-ho
en castellà. Malgrattot, són el grupmésinternacional quetenim i el
que més força ha presatot els sectors,Finalment ho féuelgrup més
heavy EIs SangtraïiTots aquests grupsduen pocs anysd'existència i
gairebé han enregistrat només un o dostrebalte, Ia quaI cosavol dir que
tenen molt de futur. A Mallorca són bastant coneguts, arrelsobretot,
deI concurs radiofònic adreçat als estudiants d'ensenyament mitjà
BancdcDades. que acaba cada any amb un concert derocken català.
Tambésón molt difosos per RàdioAssodació de Catalunya 105.4 de
Ia FM i en els pubs dc Sineu, LLubfi attres pobles de l'interior és una
de Ia música més punxada. També a les festes patronals comencen a
esserhabituate l'anvpassat Sopa de Cahrava actuaralesfestesde Sant
Jaumcd'Alcúdia i enguany ho faran per Ia Mare deDéu d'Agost a
Sineuv

Aquest èxit del rock
principati ha anat paral.leI a Ia puixança de grups mallorquins que
canten només en Ia nostra llengua.Elsmés conegutssónels mana-
corinsOcultsque tambéacaben d'enregistrar el segon elapeMallorca
Sempre després de l'èxit que tengueren amb l'anterior, Barco de
rejilla. A més delsOcultshi ha altresgrupsque comencen ique ho fan
força bé. EIs Boixa.dos o eb Tots Sants... Grups que d'entrada saben
bé quina és Ia sevaidentitat. Hspcremque el nou consistorise'n temi
delgustdeljoventiensorganitzi algunconcert de rockaMàrratxí.

RAFELCRESPÍIRAMIS

MOZANY

PER CONEIXER MOZART (W)

Quant a les biografíes de Mozart hem de comentar que enguany en
surten de noves cada dos per tres, alternant amb altres més antigues
revisades i ampliades.

Realment l'Any Mozart que estam vivint haurà servit per ampliar el
catàleg de publicacions sobre el nostre músic. Catàleg, curiosament, no
massa considerable fins fa poc. I és que Ia figura de Mozart ha estat
desconeguda a fons. Es ben ver que d'anècdotes i de petites curiositats tots
en sabem un grapat, però Ia biografía definitiva, Ia de referència, està per
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fer.

La primera aproximació biogràfica a Ia Ggura de Mozaret fou
publicada l'any 1793 per Friedrich von Schlichtegroll, a partir d'un
qüestionari enviat a Ia germana del músic, Nanerl, un any abans i que ella
contestà. D'aquetsa primera edició surten algunes de les llegendes famoses
sobre Ia vida de WoIfgang.

Ara, però, i a l'espera de comentar més endavant aquesta biografia
de referència, permeteu-me que recomani el petit volum que porta el
número 2 de Ia col.lecció de butxaca d'Alianza Editorial (col.lecció queja té
més de mil cinc^ents títols). Es tracta del IlibreA>k>grafic escrit per
Fernando VeIa. De cap manera s'ha de llegir esperant rigor històric. Es
només una aproximació, plena de tòpics, ben escrita i de fàcil lectura i que
amb el temps s'ha convertit en un clàssic.

PERE ESTELRICHIMASSUTI

MUSICA A(lSTA
I.- "El pafio moruno", "Seguidilla murciana", "Asturiana", "Jota",

"Nana", "Canción", "PoIo", escrites el 1914 fromen el conjunt de les "Siete
canciones populares españolas", una de les obres més famoses i interessants
de Manuel de Falla.

IL- En dos dies consecutius, aquest aplec de cançons ha estat
interpretat a Mallorca per dues veus realment excepcionals i de maneres ben
distintes:

Jessye Norman a Pollença en feu una creació més personal i
dramàtica; Marilyn Home a Bellver ens el presentà alegre i acostat a les
formes més conegudes.

PEREESTELRICHIMASSUTI
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PRECISAMENT AQUEST MES...

^Fa 175 anys (agost, 1816) ^

Envien Vicenç Rosselló com a comis-
sionat de camins perquè a Ia direcció
general de camins de Ia Reial Audiència
l'instruesquin sobre el sistema de recom-
posició de camins.

En fa 150 (agost, 1841)

L'Ajuntament i Ia Comissió local
d'instrucció primària es subscriuen al
Butlletí Oficial d'instrucció pública.

Per Ia contesta feta al "Gefe superior
político" sabem que a Marratxí no hi ha
cavalls de luxe.

En fa 100 (agost, 1891) J

Joan Beltran i Gamundí és nomenat
comissionat per recollir les postetes de
numeració dek carruatges, que daten de
1885. Ha de cobrar les noves a 50 cèntims.

Martí Rubí, secretari interí de l'Ajun-
tament, presenta Ia dimissió per passar a
un altre destí de l'Estat. Nomenen
interinament Antoni Nicolau i Bestard, i
publiquen Ia vacant al Butlletí Oficial.

Encarreguen a Andreu Ripoll i Salas
el despatx de les cèdules personals. Les
demés recaptacions les farà Nofre Vidal.

Antoni Gamundí és encarregat de
cobrar les pensions de censos de l'estat
pendents.

Pere Joan Planisi Garcia ha de tomar
les obres que ha fet al cementeri perquè
l'adjudicació de Ia subhasta que Ii havien
feta fou protestada per Antoni Feliu i el
governador ta va revocar; Ia subhasta
queda anulada i les obres fetes fins ara,
per tant, no són legals.

Enfa75(agost,1916) J

Segons instància de Joan Lladó Simó,
secretari del jutjat municipal, s'acordà

consignar Ia quantitat de 250 ptes anuals
al pressupost per a despeses d'eleccions.

El consistori fa constar en acta el
sentiment per Ia mort del dipositari
municipal, Francesc Serra Cabot.

Nomenen Vicenç Jaume Castelló
com a recaptador i auxiliar de secretaria.

Nomenen Enric Villalonga Mutti
com a dipositari. Accepta el càrrec fins a
final d'any.

S'ha de comprar una caixa de ferro
per guardar a l'Ajuntament els docu-
ments i doblers de Ia població.

EIs regidors, per unanimitat, pro-
posen Ia destitució del secretari, Franc-
esc Barrera Noceras.

Proposen, tanmateix, concedir-li una
gratificació però queda pendent de con-
sulta.

Nomenen Joan Lladó i Simó com a
secretari accidental; al cap d'uns dies
nomenen Bartomeu Nadal i Bestard,
aleshores secretari de Banyalbufar, com
a secretari interí de Marratxí.

í En fa 50 (agost, 1941)}
El regidor Llorenç Mateu Frau és

nomenat per assistir a l'acte d'ocupació
prèvia dek terrenys i finques enclavats al
camp de son Bonet.

El batle de Palma supü'ca que es pro-
curi intensificar Ia producció de carbó
vegetal a Marratxí perquè Ia manca de
combustible a ciutat és angoixant per als
seus habitants.

Bartomeu Nadal Bestard deixarà Ia
secretaria de Marratxí perquè és nome-
nat secretari definitiu de Felanitx.

Acorden subvencionar les festes pa-
tronals com l'any passat: 100 ptes més el
75% de Ia recaptació per arbitris dek

llocs públics a sant Marçal; i 50 ptes més
el 50% de Ia recaptació a les demés ban-
des.

Miquel Bestard Serra és nomenat
secretari accidental.

Marçal Canellas Mulet és nomenat
dipositari accidental.

Aproven el projecte d'alineacions i
rasants de Ia parcel.lació d'uns terrenys
de sa Cabana, propietat de Francesc
Llinàs Canellas.

Sebastià Serra Canellas, jornaler de
l'Ajuntament, se'n cuidarà de Ia
cavalleria del cotxe fúnebre.

^En fa 25 (Agost, 1966) ^)

Es modifiquen algunes de les tarifes
de les ordenances d'exaccions munici-
pals.

Aproven el plànol d'ampliació del
cementeri municipal redactat per l'ar-
quitecteJosep Alcover. El pressupost de
les obres puja 1.227.861'34 ptes.

Aproven inicialment el pla general i
parcial i el projecte d'urbanització de cas
Capità, presentats per Miquel Manresa
Servole.

Les obres d'instal.lació de
clavegueram dek C/ Cabana i Gómez
UlIa estan en avançat estat de realització.

Es concedeixen 1000 ptes a cada nucli
per celebrar les festes (500 al rector per a
Ia festa religiosa i 500 a Ia comissió per a
Ia cívica).

Donen permís a Joana Trias Socias
per col.locar el rètol de perruqueria al
seu domicili del C/ Trinitat.

Biel
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C O L. L A B O R A D O R S: Bartomeu Aguilar i Jofre, Nanda Aguiló, Pere Amengual
¡ Bestard, Antoni Bibiloni, Guillem Bosch i Roca, Xisco Busquets, Antoni Canyelles i Oliver,
Rafel Crespí i Ramis, Pere Estelrich i Massutí, Marisa Iglesias, Pep Lluís Lupiànez,
Maria Magraner, JosepMassotiMuntaner, JaumeMiralles i Ferrando,MiquelMutiSureda,
Núria Nogareda, Bartomeu Pou i Ferrer, Melcion Puigserver i Canyelles, Antoni Roca i
Jerez, Antoni Rubí i Gómez, Francesc Saez i Isem, Vicenç Sastre ¡ Arrom, Jaume Serra,
Cristòfor Tries i Serra, Josep Antoni Triay, Jaume Tugores i Berga, Gabriel A. Vich i
Martorell.

PORTADA: Es globus de Sa Nostra enlairant-se en Es Campet de Sa Cabaneta,
fotografia de Pep Prats (portada patrocinada per Ia Caixa d'estalvis Sa Nostra).

CONSELL DE REDACCIO: Miquel Bosch ¡ Auba, Rafel Creus i Frontera, Biel Massot i
Muntaner, Joana Maria Matas i Alomar, Bernat Palou i Creus.
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S'Escola Vella s/n
07141 Pòrtol

Núm' 107, agost 1991

Aquell temps!

Grup de Pòrtol, a ca ses Monges, pel Domund. Fa una trentena d'anys. De dalt a baix i d'esquerra a dreta. Primera filera:
prancesca de Cas Mosso, Caterina Amengual "Calet", Caterina de Can Neo, Angela Pou de Cas Ferrer (+), Antònia de ca
'Arraconer. Segona filera: Sor Antònia, Francesca "Gardilla", Caterina Bestard des Forn de sa Bassa, x, Esperança de Ca'n

Millo, Francesca de Ca'n Valent, Esperança de Cas Ferrer, Anita Corbalan, Sor Carmen. Tercera filera: Maruja de Can Toni
Foraster", BeI Amengual Ramis "Xic", Biel Massot, Maria de Cas Mosso, Caterina Canyelles de Can Jaume, Margalida de sa

Roca Llissa, Rosa Juan des Forn.

Fotografia gentilment cedida per Maria de Cas Ferrer.




