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Aquesta carta ha estat tra-
mesa pels germans Justo i
Manolo Romero, de 11 i 9
anys, al president nordame-
ricà Ronald Reagan per prò-
pia iniciativa. «Raiguer»
assumeix íntegrament l'es-
perit i contingut de Ia matei-
xa.

EIs dibuixos són dels
mateixos autors.
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Què ha fet aquest

Ajuntament?
Opine n :

A^

L'oposició

C P S O E . A P . PSM.UPI )

Vàrem reunir els diferents portaveus
dels grups de l'oposició municipal perquè
expressassin conjuntament Ia seva opinió
sobre Ia gestió municipal de Ia majoria
d'UM. Mariano Bonilla (PSOE), Carles
Canyellas(AP), Ramon Figuerola (UPI)
i Pere Rayó (PSM) varen coincidir en
els següents punts:

FUNCIONAMENT DE L'AJUNTAMENT.- L'opo-
sició no té Ia participació que desitja-
ria a les comissions informatives. La
manca d'informació és total i absoluta,
fins i tot es posen traves al control
de Ia gestió per part de l'oposició.
"El batle utilitza excessivament les .seves
atribucions legals als plens de l'ajunta-
ment i seria necessari, per això, fer
un reglament d'actuació.

HISENDA.- Lréstudi del pressupost
de l'any 84 s'ha endarrerit molt. S'hau-
ria d'haver fet un estudi global abans
de reformar les ordenances fiscals.

VIES I OBRES I URBANISME.- L'elabora-
ció del PIa General d'Ordenació Urbana
és mol't lenta i, a més, hi ha una desin-
formació respecte a aquest tema. No s'han
escomès obres d'infraestructura. La majo-
ria no té voluntat política'per solucio-
nar el tema de les casetes de camp il.le-
gals.

GOVERN (TRANSIT I POLICIA MUNICIPAL),-
El trànsit necessita d'una remodelació
global en base a un estudi tècnic fet
per un equip de professionals. EIs mit-
jans materials i de personal amb què
compta Ia policia municipal no s'utilit-
zen a fons, no hi ha una eficaç gestió
política per tal d'organftzar-los. Es
necessària una reforma administrativa
que permeti una major eficàcia i no tan
sols fer complir uns horaris.

SERVEIS (AIGUA, FEMS I DE LLUMS).-
No s'ha fet res respecte de Ia 'manca
d'aigua, hi ha problemes de llums, i
molta brutor als carrers.

CULTURA.- Es fan actes aïllats i eli-
tistes pero ño hi ha una política cultu-
ral. No es dóna participació als grups
culturals.

Figuerola CUPI)<Rayo(PSM)

Bonilla<PSOE> iCànellastAP)
SANITAT I CONSUM.- No s'ha fet res.

No hi ha control sanitari suficient enca-
ra que hi hagi mitjans.

Sobre esports, mercats, escorxadors,
serveis socials, medi ambient, estadís-
tiques de Ia població (nins escolarit-
zats, aturats...), guarderies, etc. no
cal parlar-ne. Són temes que sembla que
no existeixen a l'Ajuntament.

La jnajoria
CUM)

La majoria d'UM que, com aquell qui
diu., acaba d'aterritzar, ha procurat
posar ordre en moltes parcel.les de -
1'ajuntament.
VIES I OBRES I URBANISME.- Hi havia,
com és del domini general, uns quans
projectes començats dins Ia parcei.la
d'obres; l'objectiu és acabar-les per •
Ia senzilla raó que val més una obra
acabada que cent de començades. No igno-
ram que alguns esperits contradictoris
pregonen, un dia sí i l'altre també,
que hi ha coses més necessàries.



Es "pla general", les "normes subsidià-
ries", els "polígons" són coses que es
troben a punt de l'aprovació definitiva,
si pensam amb les reglamentacions que
s'han de cuKiplir. L'ampliació de Ia Casa
de Ia Vila i Ia posterior reforma camina
segons els plans prevists. L'aigua pota-
ble, que és una preocupació antiga i,
á més, agravada per Ia manca de pluges,
no està aparcada. Es problema prioritari
i estam convençuts que s'ha d'estudiar
a fons, a l'objecte de resoldre el pro-
blema de forma definitiva. Per aquí cami-
nam.
SANITAT I CONSUM.-

S'han duit a terme inspeccions
a bars, restaurants, guarderies, col.le-
gis, botigues, etc. Estan programades
reunions per a joves i majors per aconse-
guir uns nivells més elevats sanitaris
de nostra societat.

DeIs grups polítics que
integren l'oposició preferim guardar
silenci. L'oposició inquera va nèixer
abans de les eleccions, ja que tots els
grups dirigien els seus atacs a una per-
sona i a una candidatura. El poble va
donar Ia seva resposta. Sospitam que,
per part nostra, hem de procurar treba-
llar segons el nostre criteri i no predre
temps, ni forces, en replicar a qui no
té més objectiu que fer oposició.
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S'han duit a terme
controls d'articles alimenticis, entre
altres els mariscs. Està avançat l'estudi
normatiu de Ia venta ambulant en els
nostres mercats.
CULTURA.- En matèria cultural, a més
de mantenir les ajudes ja conegudes,
s'han aportat ajudes a distintes associa-
cions; està a punt d'inaugurar-se el
monòlit recordant els cent anys de premsa
a Inca; és ben fresc l'homenatge a To-
rrandell, de] que preferim que parlin
els altres; .s'ha ressucitat l'orfeó;
s'han fet concursos de pintura, fotogra-
fia, cartells i calçat; i un llarg etc.

Foto Quetglas Joan Ramis Otazua
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C U L T U D y V
POPU L AJ2

EIs dies 21, 22 i 23 d'Octubre, va
tenir lloc a Madrid Ia 1§ "Trobada de
Col.lectius i associacions d'acció cultu-
ral", i devora representants de trenta-
tres col.lectius de diferents punts de
l'Estat espanyol, hi varen assistir tres
membres del Centre de Cultura Popular
(C.C.P.) de Palma.

Vista Ia coincidència d'objectius
i Ia unanimitat " en les . conclusions el
C.C.P. creu oportú i important donar-les
a conèixer a tots els interessats en
l'animació cultural.

Al local parroquial de "Cristo Rey",
el 18 de novembre, es va celebrar una
primera reunió amb representants de Palma,
Sa Pobla, Muro i Inca, sobretot per infor-
mar d'allò que va ser Ia Trobada i dels
punts que s'hi varen tractar:

-Coneixement i debat entre -els dife-
rents col.lectius.

-Situació de l'acció popular dins
Ia realitat sòcio-política actual.

-Intercanvi de criteris i propostes.
Es important ressaltar aquí el paper

dels ajuntaments en àquest camp, i Ia
decepció general pel que fa a possibili-
tats de participació.

Quedaren definits com a objectius
de l'acció cultural:

-Treballar per conscienciar el poble,
per aconseguir una transformació real
de Ia societat en els seus valors i acti-
tuds.

-Potenciar Ia pròpia cultura, tant
pel que es refereix a pobles com a dife-'
rents sectors socials (emigrants, dones..)

-Crear un teixit social capaç de treba-
llar en el camí d'aquesta transformació
•real.

-Preparar animadors culturals.
Per fer aixó, però, hi ha, damunt,

una sèrie de dificultats: falta de recur-
sos (econòmics, de persones, d'infraes-
tructura); falta de coordinació d'esfor-
ços; i falta de reconeixement i potencia-
ció del treball cultural per part de
l'administració./Hem de reconèixer, des-
prés d'escoltar aquestes persones, l'inte-
rés comú de les quals és lligar Ia nostra
tradició i els nostres valors artístics

i populars conquistats al llarg dels
segles amb Ia imaginació i vitalitat
de les noves generacions, que els organit-
zadors de les festes es troben amb grans
dificultats per fer sortir Ia festa al
carrer i fer participar el poble amb
alegria i solidaritat.

Sabem que Ia cultura popular és Ia
vida, Ia participació, Ia mobilitat i
Ia crítica. Neix de Ia gent, que té les
seves pròpies idees i que pot jutjar
si és o no suficient dedicar, per exemple,
tot el presupost cultural a fer "fil \
il.lustre" un senyor (cosa que no vol
dir que no s'ho meresqui) o subvencionar
entitats minoritàries i acabar, amb això,
els doblers i l'esforç.

La televisió, en canvi, absorbeix
tot el temps lliure de Ia gent del poble,
de Ia gent treballadora que no participa
en aquets actes i que té com a preocupa-
cions fonamentals arribar a final de
mes i que no l'engeguin del seu lloc
de treball, i passa així perquè no té
res més.

Fan falta, per tant, organitzadors
per pressionar, estabilitzar i unir les
diferents entitats culturals, i lluitar
amb uns mateixos objectius.

La imaginació, no Ia té el poder:
Ia té el poble, i el poble és qui té
necessitats, i s'han de conèixer, i veure
què pot interessar a cada nucli o sector,
les motivacions que té i Ia manera com
se'l pot fer participar.

Esperem que aquestes il.lusions siguin
atiades i reconegudes.

Margalida Llobera

Canon
COPIADORAS - M. ESCRIBIR ELECTRÓNICAS

Pedro Salas Bennasar>
DISTRIBUIDOR

Obispo Llompart, 1O5 - 1O7
TeI. 5O53S1
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sa comare

Sabem que hi ha a més de raons personals i de treball, altres raons que indüiren al regidor d'UM, JOAN
FIGUEROLA, a abandonar el seient de l'Ajuntament. Podran esser raons polítiques i sobretot diferències molt
greus sobre Ia planificació i el treball de l'Ajuntarrent.̂  Cine_club A-C>LC> ̂ alitzara els dies 19> 20
i 21, un cicle de cine Sud-arrerica amb el suport de les associacions de sud-americans que hi hà establertes a
Mallorca. Aquest cicle vendria a esser unsuport a Ia causa de Ia demxracia al continent americà i que ha sJ_
gut realitzat per tot el estat espanyol. ŒLa ̂  p^Q^ a ̂  ̂ ^ ̂  tr^r d camí ̂  ̂

seguir més afiliats i no sols no aumenten el ncmbre sino que s'han donat algunes baixes, més de les que feien
ccmtes. Es quedarà en quadre el P.S.O.E. d'Inca?. „̂  ̂. c(m^ a Inca ̂  ̂  fefc les œses a ̂
ges i així anam, ara mateix Ia Gran Via de Colon, que sembla acabada, encara ara l'hi resta sembrar els parte
rres d'els dos darrers trams que van des d'el carrer Junipero Serra, fins a Ia carretera de Diutat. A veure
quan hi pensau, cap buits!̂ is qyi ̂  cap ̂ ̂  ̂ ̂
al carrer i no conten als possibles lectors, que no ho sa,
DIA vos ho contarà, es Raiguer és Ia franja
de Selva fins a Sineu. Pam envant pam en
ha enviat circulars anunciant
nar-se'n que ja acaba, així
(?) ells se senten satisfets i
val, pensàvem que no existien.
de fer, hi havia l'entrega d'una
oensen fer també uns jocs flo-
major de Ia festa. EIs mal pen
da Ia gran ccmpetència.

iM§s co
llest ccm no n'hi hà, a més d'orga
un recorda, se pinta unes retxes
dores de no APARCAR, però ell es fa
a CONCEJAL i aparca. EIs que no
no devem tenir categoria suficient
pa9am'diParlant de pagar, _L'Ajunta
titat de 400.000,-- ptes. Aquest solar
Preguntes: S6n els membres de Ia majoria
teo"?. L'arro (?) d'aquest solar dormia
viades 500.000,— ptes. 6 se n'han fotude:
tindràunpmT,i.ŒUnaexposicio(je fòto

són els de RAIGUER Revista, que surten
ben, que vol dir RAIQJER, idò bé NIT i
desde Santa Maria flhs a Campanet i des

rera-CML'OCB (obra Cultural Balear),
activitats per aquest any, sense ado
solament fent dos rresos d'activitats
contents. Nosaltres també, tant se
Per cert entre les coses que havien
senyera a Ia Mare de Deu de Lluc i
rals i elegir entre ells el florot
sats creim que serà dificil, dona

ses. Oi El· regidor BUADES d'UM
nitzar les pitjors festes que
grogues davant ca seva, indica_

una tarja que 1'identifica ccm
tenim tarja ni scm regidors,
per aparcar-hi, i aixó que

ment paga d'un solar Ia caji
2^esta valorat en 900.000, --
municipal uns "Linces del rega

qúan l'hi feren Ia proposta?. S'han estaT
400.000,—?. Evidenment, qui sabi les respostes,

grafies celebrada fa uns quans dies, ccmptà amb Ia presència
del batle nostro de cada dia i no creieu que en miràs cap de foto no, ell sols es dedicà a saludar a Ia gent,
donar mans i besar-les. Acabada Ia volta prenqué portal i adéu. No, autògrafs no en firmà ni un, encara que
no n'hi faltassin ganes. ̂  A ̂  s, van els ̂ n. ̂ 'YRIDA dona a L'Ajuntament?. ^3062 pestes

pub pub pub
.,„.;:«»*«,. »
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CañellasielReiNegre
,Es fàcil conversar arrb aquest home polèmic i cassola. Les condicions del venerable casal del antic

Consolat de Mar no ajuden al diàleg, però el President del Govem Balear, sap oferir una sinpatia entre
innata i d'executiu que facilita Ia conversació. Scmriu molt sovint i un claver serveix perque els seus
dits puguin donar sortida a qualque residu de timidesa o de inseguretat. Aquest corredor de fonds, tre
ballador inasequible al descoratjament i admrable encaixador de nort>rosos ccmentaris no sempre favora
bles, es En Gabriel Canellas Fons.;

- Vostè que sovint ofereix une imatge sèria, ccm
és à ca-seva?.

- Scm seriós però aixó no vol dir que no sàpiga
viure i fer es burot tantes i quantes vegades faci faj_
ta.

- I quan arriba Nadal solen trobar al president to
cant sa xintcmba i cantant cançons de Nadal?.

- Si. Cantant si sa meva dona no hi és, perquè diu
que desafin molt i no me deixa fer segons quines co-
ses. Te puc garantir que ens podries trobar tocant sa
xintorba o el que sigui, i ballant si fa falta. Me tro
baren-ballant un can.can el 13 de Maig fent de cupte
tista. Això seria un número "nunca visto".

- No tendrà les fotos?.
- No n'hi havia, si n'hi hagues, a Io millor s£

rien fotos "D'ultima Hora".
- Que demanaria als reis per vostè?.
- No estic avesat a demanar-los moltes coses. Nqr

malment solen dur̂ ns una corbata però vaja, els demaria"
ria Pau i Tranquil.litat.

- I per el Poble de Les Balears?.
- Més Pau i Tranquil.litat.
- Quin rei Ii hagués agradat esser?.
- Qualsevol menys el negre.
- Be, jo Ii anava a demanar si aquesta elecció te

nia res que veure...
- En qüestió racial?. No, no en qüestió racial, en

absolut, però no m'ha caigut mai simpàtic.
- Seguint amb facetes més o manco inèdites de Ia

seva vida, voldria que em xerràs del servei militar.
Se'n recorda?.

- Si, ne'n record. El vaig haver de fer a les mil_i_
cies universitàries, aZamora. EIs dos mesos final's
ens agregaren a son Dureta on per primera vegada varen
posar en marxa un sistema de selecció dels soldats en
funció d'un "test" sicotècnic. Feiem L'examen, les "se
leccicns, les correcions...

- I quan va conèiver a Ia seva dona, se'n recorda?
- Ens coneixem des de petits. 0 sigui ses famílies

eren amigues. Jo de petit, de calçons curts, ja anava
a ca-seva a jugar. Després els jocs, pasaren a majors
i als seus 18 anys i 20 rreus, ens varem posar a feste
jar fins als 24 que en vaig casar. Vaig festejar qua-
tre anys i mig, però per carta.

- Per carta?
- Si, perquè jo estava estudiant sa carrera i els

estius me n'anava a fer les milícies. I per tant em va
tocar sempre festejar per carta. Ccm a persones, tant
8

jo con sa meva dona, molt organitzades varan acordar
que només hi hauria dues cartes per setmana i figuret,
durant els quatre anys es varen mantenir les dues ca£
tes setmanals.

- Però això és molt maquinal!
- Be, és molt maquinal, però és molt pràctic. I si

et serveix d'anècdota curiosa, et diré que es dia
abans de casar-nos, dins un clot d'ametller varem cre
mar totes ses cartes, per por de que passasin a sa pqs
teritat.

- I xerrant de dones, tenia més èxit amb elles,
abans d'esser president o ara?.

- Es un tema que no m'ha preocupat mai, crec que
no he estat mai cap "Don Juan". Teníem, de fadrins,un
grup mot agredable, molt, molt "juerguista", però
dins de Ia legalitat més legal i mos ho passarem molt
bè. I ara ncmès en tenc una. Be en tenc dues més però
són petites, una té 14 anys i l'altre 15.

PART FORANA

- Quina importància té per vosté Ia Part Forana i
dins d'ella Ia Ccmarca d'lnca?

- Per a mi, Ia Part Forana, te Ia importància que
es exactament el 95% dels territoris de Mallorca, per
tant hem de pensar fonamentalment amb això, sobretot
perquè si no hi pensam fonamentalment perilla que en
qualque moment, arribi a quedar tot resumit a Palma c£
pital. I noltros creim que tant en l'aspecte econòmic,
ccm en el social, ccm en el cultural, con en el demq



aràfic, ccm en totes les facetes, és millor Ia disem7
ñació que no Ia concentració massiva.

FESTES DE NADAL

- Proposi el seu "Menú" ideal per Nadal.
- Arb això son molt bo de conformar: qualsevol de

les coses que son típiques d'unes festes con aquestes.
I si an fessis triar, triar, te diria que s'indiot,
perquè té el mateix avantatge que els tords però és
moltmSs gros.

- I en quant al torró, a ca-seva qui Ii toca
TRENCar les ametlles?

- Normalment als al.lots i a mi.
- Vostè té une finca no?
- Si, un trccet.
- I Ii agrada el canp?
- MoIt. Total i absolutament. I a més a més esper

OTb il.lusió el rrorent en que rre n'hi pugui anar a
viure per sarpre.

- I ccm és que a vosté, un hore al que agrada tant
el camp, té tants de problemes amb els ecologistes?

- Això Ii hauràs de demanar a ells. Simplement és
que sa seva visió i sa meva de s'equilibri no estan
ccnpaginades.

- Vostè que pertany a un partit conservador, creu
amb allò de "any nou, vida nova"?.

- Si, per què no?, cada any és diferent a s'ante
rior i ha de servir per millorar-lo, per Io tant vida"
nova ant) part i al mateix terps conservar allò que vaJ_
gui Ia pena.

- Ens ha quedat qualque cosa per dir?.
- No, simplerent molts d'anys a tots, i aquest que

no conti. '
- Per res, senyor president, per res...

Nena Ferrer
Fotos ToIo Salleras
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Tots els pobles i ciutats, tenen un
legad històric. Intentam reflectir aques-
ta herència dels nostres avantpassats
a Inca, i ens trobam que un dels seus
aspectes són les construccions, les ca-
racterístiques de les quals tenien poques
variants i diferències.

Les cases de pedra han estat substi-
tuides per construccions en les que el
factor superfície s'ha aprofitat al mà-
xim.

Passam a un dels edificis que podem
anomenar joves, per intentar reflectir
alguna cosa que encara ens queda, ja
que molts d'altres són tant sols part
del record, un escrit o simplement una
dada.

Un celler, el cafè "Ca'n Martinez"
i Ia "Sociedad de Socorros Mutuos La
Constancia", ocupaven el solar on està
ubicat el Cafè-Bar Mercantil.

L'arquitecte D. Francesc Casas demos-
trà el seu bon ofici creant un edifici
de marcat estil modernista de principis
de segle^ La superfície del local és
de 375 m aproximadament, i dins aquest
espai hi trobam zones destinades a cafè,
bar i sala de festes. La façana, d'uns
5'50 m. lineals s'aprofita hàbilment
permetent l'accés pel lateral a Ia sala
de cinema sense ocasionar molèsties als
usuaris del bar. un altre detall que
cal esmentar és l'espai superior de Ia
barra, que sovint es perd inútilment
i que en aquest cas es destina a serveis
sanitaris. També hem de mencionar Ia
planta inferior que es destinà a sala
de ball, aconseguint una intimitat que
permet donar diversos serveis al mateix
temps.

• •

A Ia part superior del bar s'hi troba
una sala de projeccions cinematogràfiques
que té una estructura sense pilars digna
d'esser esmentada, ja que en el moment
de construir-se debia esser difícil obte-
nir materials de bona qualitat (ferro,
ciment, pòrtland, etc.). De Ia construc-
ció de l'inmoble s'encarregà Francesc
Serra, de Ca'n Pelat. El mobiliari, que
encara es conserva totalment, fou adqui-
rit a Muebles Llabrés i Muebles Vda.
de Oliver; Ia calefacció a Higiene Moder-
na S.A.; el paviment el subministrà Pavi-
mentos Magnesianos. PeI -que fa a Ia ins-
talació elèctrica, de Ia qual s'encarregà
Instalaciones Eléctricas Plandolit i
Casa Buades, es realitzà Ia il.luminació
pels pilars amb vidre i fusta. L'escala,
de forma elíptica, té una gràcia extraor-
dinària. Les vidrieres, fetes a Ca'n
Guardiola, a Ciutat, foren adquirides
per 168 pts. Aquests vitralls, caracte-
ristics de l'Escola Alemana, consten
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de peces de vidre de diferents colors
que, unides mitjançant plom, deixen lliu-
re accés a Ia llum exterior.

Tot a punt per Ia inauguració, el
. Cafè Mercantil obrí les portes al públic
el 8 de febrer de 1.936.

Una publicació d'aquells dies ens
en parla:

"Conviene, pues, que el publico
en general sepa que el Cafè
Mercantil no se ha hecho para
una determinada clase social,
sino que, por el amplio espíritu
que Ie anima, es para todos
los inquenses sin excepción
y nuestro deseo más ferviente
es que el publico todo se perca-
te de ello y encuentre en el
Café Mercantil su punto de reu-
nión y recreo."

BRISAS, febrer de 1.936
PeI que ens han contat els padrins

Ia realitat fou diferent, al menys durant
els primers anys. En el cafè es reunien
els empresaris d'Inca, i es per això
que el Mercantil era també conegut amb
el sobrenom de "Cafè dels Senyors".

La crònica del periòdic local Ciudad
senyala que a Ia inauguració assistiren
representants de totes les clases socials
d'Inca. A dita inaguració actuà mestre
Antoni Torrandell, acompanyat pel violi-
nista Umberto Bizi. El prestigiós concer-
tista va tenir Ia satisfacció d'estrenar,
en el seu poble nadiu, un local a l'altu-
ra d'altres anàlegs de l'estranger.

A partir d'aleshores en el Mercantil
s'organitzaren molts d'actes destacables
pel seu caLre cultural o social.

PeI març de 1936 es celebrà una "bece-
rrada" a Ia Plaça de Braus, organitzada
pel Cafè Mercantil, a benefici de Ia
Colònia Escolar d'Inca, i hi actuaren
els matadors M. Pujadas, A. Payeras i
J. Llompart. L'any 1954 Ia coneguda poe-
tessa Berta Singerman deleità els assis-
tents oferint un recital poètic de gran

qualitat..Tambe podem esmentar les actua-
cions de Ia "Capella Clàssica", dirigida
per Joan Ma Thomàs; el recital de piano
a càrrec d'Antoni Capllonch, l'actuació
de Ia soprano mallorquina Catalina M^
Negre Perotti, que donà un recital d'òpe-
ra. També acudiren a aquest Cafè el famós
actor Enrique Guitart i el prestigiós
guitarrista Narciso Yepes. EIs coneguts
pianistes Leopoldo Querd i Joan Puigcer-
cós, etc.

També hi va haver funcions de màgia
i il·lusionisme modern i es feren excur-
sions i també projeccions de pel.licules.

CaI destacar que totes les persones
que actuaven ho feien de forma gratuita.
Normalment es servia un dinar o sopar
que, juntament amb l'entrada a Ia funció,
costava 25 pts. per taula, que ocupaven
quatre persones.

El Cafè Mercantil serveix d'escenari
a múltiples acords, critiques, festejades
i comentaris; compres, vendes i també
els peculiars tractes dels nostres page-
sos, que han trobat en Ia tertúlia -
d'aquest cafè'un marc adequat.

EIs dijous, dia de mercat, són nombro-
ses les persones que, fins i tot de Ia
part forana, es citen allà. EIs altres
dies de Ia setmana no perd l'encant dels
cafes de principis de segle. Les tertú-
lies duren hores, els periòdics passen
de mà en mà i el cafè, o un refresc,
acompanya el parlar dels assidus que
hi troben Ia tranquilitat.

tricicle.

fotos: Ma M. Melia.
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El ir al bar Pericas, siempre ha
sido un hábito de Ia gente, bien para
tornar un aperitivo, esperar el "correo"
o jugar unas manos al "truc". Hemos
hablado con ToIo, que es una de las
personas que más entronque tiene còn
el bar. Ha sido una charla a Ia que
no se ha puesto cortapisa alguna.
-Sabemos que naciste en Binissalem...
-Si, el 2e de Diciembre de 1.944
-Por tanto, eres Capricornio.
P-ToIo, ¿Recuerdas cual fue tu primer

trabajo?.
R-De niño empecé trabajando con mi padre

en tacones de suela, pero no me gus-
taba, y me fui a vivir a Palma. Allí
trabajé en el Hostal Isabel II, los
dueños se llamaban Jaime y Juan,
por entonces no hablaba idiomas,
recuerdo que Ia primera vez que un
inglés me dijo "Thank you" no Ie:
entendí y me puse a llorar. Mis jefes
se preocuparon de que aprendiera. '
Luego- trabajé en el Acapulco, más
tarde en Ia Pensión Alomar de Pza.
Gomila, pero me cansé y regresé a
Binissalem.'

P-¿Piensas que tu trabajo es entreteni-
do?.

R-Días sí, otros .no. Si te levantas
de mal humor o si entra algún metepa-
tas, no tengo más remedio que aguan-
tarme, pero ya se ha estropeado el
día.

P-Nosotros tenemos una imagen tuya de-
trás del mostrador, al servicio del
cliente, pero...¿Qué imagen tienes
tú de nosotros? ¿Tienes que tener
mucha paciencia con el cliente?.

R-Bueno, un camarero tiene que saber
comportarse con Ia gente, tanto si
te gusta el cliente como si no, yo
soy muy nervioso y María (mi jefa)
siempre me tiene que decir "calíate
Ia boca". Hay gente que se "pasa"
y me dan ganas de contestar, pero
aun sintiéndome ofendido, tengo que
callarme.

P-Si te tocase el "gordo de Navidad"
¿Qué harías?.

R-Seguiría trabajando, de Io contrario
me aburriría.

P-¿Pondrías un negocio?
R-Actualmente, tal y como está hoy Ia

vida, prefiero ganar un sueldo y vivir
tranquilo. ¡

P-¿Qué animal querrías ser?.
R-El león, pqr ejemplo, que es el rey

de Ia selva.
14

P-Cuando sales ¿Sientes morriña de Ia
tierra?.

R-Si, me añoro, añoro mucho a mi fami-
lia, sobre todo y de una manera espe-
cial a mi madre, que por desgracia
murió, y siento profundamente su au-
sencia.

P-¿Tienes muchos amigos?
R-Amigos, amigos, tengo unos cuantos,
pero tengo más enemigos que amigos,
no sé si será por envidia.

P-¿Cómo entiendes Ia amistad, Tolo?
R-Para mi Ia amistad es que cuando ha-
blas con un persona ésta entienda
Io que quieres comunicarle.

P-Tu que no eres de Inca ¿Cómo ves a
Ia gente de este pueblo?.

R-He conocido a gente maravillosa y
otra que solo va a Io suyo.

P-¿Qué música te gusta más?
R-Me gusta Ia música romántica: Julio
Iglesias, Camilo Sesto, J.M.Serrat...

P-¿Eres superticioso?.
R-Si veo un gato negro no, pero si me
encuentro con uno blanco si. Aunque
al morir . mi madre tuve un presenti-
miento, sentí que algo malo iba a ocu-
rrir en mi familia.

P-¿Cómo ves el futuro?
R-Medio blanco y medio negro, pero soy
optimista.

_P-¿Qué plato?.
"R-"Arroc brut"

de mi pueblo.
P-Por último,
favor.

R-Lo siento, pero no preparo
solo gin tónic, "cubata",
esto soy un poco analfabeto.
-Pues figúrate nosotros.
Cuando salimos del bar, todavia resona-

ba en nuestros oidos Ia música pegadiza
y melancólica cantada por Serrat.

Gracias Tolo, y Bona nit.

o "arroc de matances"

haznos un cocktail, por

cocktails,
etc... en
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h, arriba Nadal,
arriba el fred,
no te posis Ia camia
de Ia padrina per dormir.

Trien un con aquest,
si ve qualcú...

&
. .f*

Ç.s un llibre i no ho ès,
hi pots llegir, i tarrbé escriure,
pot esser llibre de reclamacions,
pot anar sempre ant tu,
devora tu,
pots anotar les feves cités,
és molt discret,
escolta, però no diu re .̂

VaI 335 PIi.
El trobaràs a Ia ll|breria Beltran, .

carrer Major, 34.

/ 11

El trobaràs a Rosella
carrer Major, 20.

VaI 11.700Pls.

C
Ln tot cas,

si dorms sola o sol
aquest invent
també et pot donar
calor... í

El venen a Can Buades,
Carrer des Hostals,
cantò carrer Vidal.

El seu preu és de 8.200 PIs.

es teles de HEURA no tant sols'
serveixen per entapissar cadires,
balancins i mampares.

Tarrtè et pots improvisar
un vestit i pentinat discret,
con aquest,
per qualsevol nit d'aquestes.

Qui s'atreveix?
Esment, no voldreu anar després

totes iguals per Inca...!
Ja coneixeu Ia tenda,

està al carrer Major.
Les teles valen entre

1.775, 2.085 i 2.390Ph.
El mt. és doble amplada.

Les botigues que citam a aquesta secciò son
solament una suggerència, al marge de tota publicitat.



esports - 83
petit resum

Elbalanç esportiu, a Inca, de l,any que
ara acaba, ens ofereix grans i inportans avanços.

Ja no és, ncmés, el futbol, el deport
que atreu les preferències dels inquers.

La natació, el tenis, Ia petanca, Ia c£
ça, el ping-pong, el ciclisrre, l'atletisme, Ia gim
nàstica... dia a dia veuen augrentar Ia seva popula^
ritat. '

L'anàlisi, simple i sense cap pretensió,
de l'auge esportiu a Ia nostra ciutat, ha de comen-
çar forçosament per Ia natació, especialitat desco
neguda fins fa pocs anys, però que ha esperimentat,
un "bccm" de popularitat i èxits, mitjançant els
quals ja es parla, a nivells oficials, d'Inca con
a Ia segona ciutat de Ia natació balear, per da
munt d'eivissa, Maó i Manacor.

Naturalment, aquesta afirmació que a
primera vista pot parèixer exagerada, no ho és
tant si repassam allò que han aconseguit aquest
any els joveníssims nedadors i dirigents del
"Sport-Inca". Així, per exemple, als darres campio
nats de Balears, els representants inquers varen
guanyar desset rredalles, ra nivell nacional, un

'lloc d'honor entre els quinze primers clubs d'Espa
_nya. A més, varen dur a terme una exhibició de na
"tació amb els asos nord-americans Hayes, Day i Na
del, i el primer tomeig intern de natació, a uria
piscina, Ia del "Sport" "famologada oficialment
pels dirigents de Ia Federació Balear.

Ben aviat, iniciarà les seves activi_
tats Ia natació sincronitzada o "ballet aquàtic" 7
bellísima especialitat deportiva, inèdita fins ara
a Inca, i serà potenciada Ia infraestructura crea
da amb Ia natació escolar, sector on ja ccnptam
ant més de deu mil nins inscrits, de vint colAe_
gis de diferents pobles de l'illa.

Patricio Candia.

FERRfTERIA COU
Rvlrçwfe <M BUb. LkMiporl. »9-19! - Coror d./ TrM. 38 - T«l. SOO89Z

Ploço /onto morlo Io mojor. I3-H - UI.5OO<M lOCfl - HIoIlOrCQ

distribuïdor per a Inca

de trepans i aocessons DUoUH

Productes fitosanitaris LjAYtK

A més de tot tipus d'articles
per al BRICOLAGE i el vostre taller
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Ia noetra cuina

ArnauMir i
el dinar de Nadal

Fa ja trenta anys, quan paraules ccm "overbooquing"
eren conpletament desconegudes a l'illa, quan es posa
ven les primeres pedres que terps després provocarien
el trist adjectiude "balearització", l'Hotel Formen
tor era ja un veterà, i allà n'Amau Mir, començà Ia
seva carrera con a "xef" de cuina, després d'una breu
experiència a CaIa D1Or i una prirrera joventud al Pa
rís de l'ocupaci6 nazi, cn el seu pare tenia un rest
aurant. Allà fou on ccmença a despertar el seu inte
rés per Ia cuina i a posar el fonaments professionals
que anys després Ii donarien un merescut prestigi a
nivell, fins i tot, nacional.
Llibres com "Cocina Regional Española" de Luis Bet

tonica, reconeixen recptes seves, juntament ant aT
tres grans artesans de Ia cuina ccm el basc Arzak.
Saben que té el projecte de publicar dos llibres de

cuina, un "Cocina para Aras de Casa" i l'altre més ¿
viat dedicat a professionals.
N'Amau Mir és inquer, té 61 anys i ha estat distüi

git amb Ia 'Medalla de Bronce al Mérito Turístico" -~
pel seu art culinari. Ha satisfet, al llarg de Ia se
va carrera, els paladars, tal volta, rrés difícils T
capritxosos d'aquest tenps; tots sabem que l'Hotel —
Fornentor.ha estet (i continua essent) lloc de cita
de personatges de l'aristocràcia europea, i fins i
tot de l'anterior cap d'Estat.
Te infinites anècdotes a contar: enurerar-les aquí

ens costaria un espai, excessiu, de què no disposam.
En aquests dies, vigília de les festes nadalenques,

Ii deronam que ens digui quin serà el dinar de Nadal
a ca-seva:
-'M3lt tradicional; encara que m'agrada també ,fer

es dinar a ca nostra, sobre tot quan tenim convidats,
per Nadal no faré falta dins sa cuina".
Abans ens havia dit que els seus plats eren una ccm

binació de cuina hispanofrancesa.
-"Però per Nadal seguim sa tradició. Lo més proba

ble és que mengem sa clàssica porcella rostida; tantJe
es farcit, pollastre o indiot, són plats d'aquest —
tenps, tradicionals a sa cuina mallorquina".

Ens ha confeccionat un menú clàssic per al dinar de
Nadal:

- Consoré arrto pilotes i vermell d'ou
o

- Sopa (grossa) de bnou.
- Peix en es fom.
- Porcella rostida

o
- Pollastre o indiot farcit.
TaI volta el menú que resulti rrés fàcil o menys en

redós per a les mestresses de casa, que lògicament _a
quest dia no tendran massa ganes d'estar dins Ia cui-
na, sigui el ccmst de:
- Sopa de brou.
- Peix en es fom.
- Porcella rostida.

Després, és clar, les tradicionals nous, mandarines
i torrons. De begudes, vins blancs orosats, i arrb Ia
porcella rostida un bon cava sec.

Encara que algunes dites populars ens diguin "El vi
de Nadal, ni ertxrratxa ni fa mal" o "DeI gall de Na
dal per rrés que se'n rrengi mai fa mal", tarpoc e?
tracta d'abusar.

Bones Festes i Bon Profit.

a.mercader

Peix al forn LA RECEPTA D' ARNAU MIR

El peix més adequat per aquesta re
cepta és l'orada, el dentol o al^
tres d'aquets tipus.
La preparació és Ia següent:
Es deixa el peix amb adod el dia a
bans, amb oli, sal, all picat, pe-
bre bo, un poc de pebre bord i un
raig de vi blanc , dins Ia mateixa
rostidora.
El día següent se fan trossos d'una
tomàtica i d'una ceba, també si po
ssen dos alls i unes fulles de llo
rer . Tot seguit ja es pot possar
dins el forn.
Mentre el peix se cou, preparam
una picada d'all , juliverd i be

ssons d'ametlla torrats fins que
aconseguitem una pasta més o manco
compacta.
Quan el peix és cuit el retiram i
ja el podem collocar dins Ia pa-
langana de servir. El brou de Ia
rostidora amb Ia tomàtica i Ia ce-
ba es passen pel "passa-pure", a
aquets brou si afegeix Ia picada
abans preparada i un vermell d'ou
fins que quedi una salsa lligada,
amb Ia que es rega el peix. També
damunt Ia salsa podem ensalgar be-
ssons d'ametlla picats.Aquets plat
es pot acompanya de patata tallada
rodona.

/
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FOTO ESTUDIO
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FOTOS CARNET AL INSTANTE
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j'a res és ccm ahir. Ahir era al 1.963, quan a
Inca tots els cafès acMraven el seu particular mata
dor: "El Niño del Mercantil", "El Niño de Can XT
relis",... nans tots de frustrades il.lusions taurT
nes. Ncms de joyes peninsulars cegats d'anyorançaT
devalor.D'irresponsablesganesde trionfaren Ia
vida. Un d'ells va néixer a Almusafes, encara prac
tica él "Arte de Cuchares", i va voler arribar a f7
gura del toreig: "tenía mxha ilusión por llegar. De
becerrista recorri todos los pueblos de Mallorca, pe
ro... me faltó padrino. Esto està muy comercializa
do". Es en Paco Antequera, "Chamaquete", malncm que
meresqué gràcies a Ia similitud del seu art arrb el
d'En "Chamaco".

Segur del terreny que trepitja, "Chamaquete", ne
corda aquell tenps de somis i esperances: "En Inca
había mxha afición, incluso tanta que Ia importan
cia de nuestra Plaza de toros amenazaba a Ia de PaT
ma. Por eso Balañá Ia ccnpr6, para mataria. Por Inca
han pasado novilleros que luego serían grandes as
tros de este nundo taurino: ' CurroRcrrero, Acequio
Diaz, Chicuelo II,... Yo intenté tannbién suerte, aho
ra se que nunca llegaré a descollar".

S0Tipre lligat a Ia Festa, vigilant espasa de Da_
mocles, hen de parlar del negoci, dels diners que nio
ven aquest rrón inefable: "Los impuestos están matan"
do Ia Fiesta, esto es hoy un monopolio. Yo Io sufrí
enseguida y tras Ia desaparición de Ia tradición tajj
rina en Inca, tuve que emigrar.al cortijo de Vista

Alegre, allí he toreado mucho y se puede decir que
es dónde me hice torero; ccmpartiendo algunas de mis
faenas con toreros muy conocidos".

Y devora el brau, l'arena, el sol, l'espasa, sem
pre pesa Ia por: "Tengo miedo, siempre se siente mie
do. Pero Io doninas. El que diga que no tiene miedo7
miente. El miedo se nota antes de hacer el paseillo,
cuando estás delante del toro Io olvidas".

Però l'explicació d'aquest desvari no està a l'a
bast de tothcm. Les tardes de pols i derrota, les dT
ficultats econaniques, Ia convicció de Ia impossibT
litat d'arribar enlloc i a pesar de tot el desig de
continuar Ia lluita etema entre l'hone i Ia bèstia:
"Esto es un veneno que llevamos dentro, Ia afición
no se puede explicar ¿córo razonar sobre el por qué
te pasas noches pegando pases a Ia luz de Ia Luna?.
Es un veneno y una ilusión, sí, una ilusión que en
Inca mataron".

"Chamaquete" voldria parlar sempre d'això, del
que és del que va poder ser, recordant senpre els
conpanys, en Ia seva dèria, entre el quals no vol
fer distincions: "Hoy, hay toreros muy buenos, es di
fícil destacar los mejores, porque pienso que todo
aquel que se viste de luces, tiene mucho rrérito".

Tot això és impossible avui a Inca, però deixa
un regust dolç pensar en els tenps de l'afició forta
de les rivalitats perpètues, en Ia riquesa d'hair i
Ia pobresa d'avui.

Josep M? Ramis

EL somm impo//iBLE
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Antoni Alomar i Perelló.

Nascut a Llubí (Mallorca) el 29 de
gener de 1.946.

Actualment viu a Inca (Mallorca) on
exerceix de. professor de guitarra. Te
publicat EL DISC (Ed.Berenguer d'Anoia)
1.978, llibre en el cual Josep Albertí
ofereix una suggestiva biografia de l'au-
tor, i- UNA MAR SENSE ARMES (Ed. GUARET)
1.979.

Es, presentà al premi per a inèdits
de Sant Medir de Ia Bordeta, "L'Amadeu
Oller". A Ia Quarta Antologia d'aquest
premi (1.976-77), A.Alomar hi publicà
un poema.

EIs de Ia revista ciutadana "Blanc
d'ou" féren aparèixer també alguns poemes
seus al número I. Es presentà al premi
"Ciutat de Palma" (1.98081), amb el lli-
bre RITARDANDO i en queda finalista.

Em maravell
del creixament que brulla

honestament
en el cor de Ia branca

sent Ia corrent
de 1'amor dona franca

que pel teu tronc
confessor naix i pulla

Null
de pecat
Ramon Llull
se despulla.

Capbreu de sort
per destriar natura

mostrant el fons
me regesc per Ia cura

i despertant
virtut de l'escritura

Ia velledat
dels ulls no em desnatura

Així com
tast
el fruit del pinyol
dura.

Portaavions
coronen Ia terrasa

del meu quart pis
per bellver situat

somric soldat
de plom m'han tatuat

prest s'ha bastit
l'enuig que té Ia bassa

Entre el
dos dits
Ia mar
muda el miracle.
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Brillant punyal
que cerques el meu cos

reclòs el llit
etern de Ia jovenesa

sent Ia foscor
i palpit Ia tristesa

del just hivern
que vesteix Io que pos

El
decebut
cervell
dins el meu tros.

El tràngol gris
desvetlla el mariner

i el fons del mar
aixeca Ia fortuna

del vell pagès
que no coneix Ia pruna

tant sols l'oblit
del seu gran oliver

Hoste
del sant
que retenen
Ia pluja.



No estic ben segur que sigui bo per una cosa, el
que aquesta cosa estigui de moda. La moda transforma
un objecte en objecte de consum, i quan una cosa és
objecte de consun, s'utilitsa sense to ni so, per
snobi.sre, pel què diran, per caure bé, o per el que
sia, Ia qüestió és que els que creuen en Ia cosa per
ella maitexa, es confonen, i moltes voltes són reti-
rats pels arribistes de Ia moda.

L'Ecologia està de moda, i si vos he de ser sin
cer, a una paraula tan preciosa, ja Ii ccrrenç a sen
tir olor, i no precisarrent de flors, canp, airenet,
aigua de font o de mar. No!, ccmenç a sentir olor a
negoci de belitres, a polítics oportunistes. Ensurau
sinó en direcció a "ES TRENC" i veureu ¡Ara tot
Cristo és ecologista!.

Es ver que sia per oportunisme es Trenc pot que
dar selvat igual, però és que no estracta d'això, eïï
aquest cas, una acció d'aquestes, no és més que po
sar un esparadrap en es Trenc, però Ia resta de l'T
Ua, tan atupada es queda sense cap cura, i Ia cura
de Mallorca norés és posible, ei els que Ia manegen
creuen de veres en l'ecologia.

Con es podria distinguir en polític ecologista
d'un iporüjnista?.

Idò per un conjunt de detalls que conformen Ia
seva personalitat: Un ecologista és un hore molt re
ligiós, per ell Ia naturalesa és Ia seva Esglesia,la
respeta com si fos sagrada, i Ia seva doctrina són
les lleis d'aquesta naturalisa.'Té por al desenvolu-
pament quant|tatiu, va pel m5n amb una gran capaci_
tat d'estimar, no creu en Ia violència i persegueix
una humanitat fonreda per hcrres equilibrats, desenvo
lupats en tots els aspectes, no especialitzats.

L'hcrre especialitzat té una visió estreta del
rrón, està encasellat, alineat pels coneixements pro
pis de Ia seva especializació, aixó fa oue tengui po
ca capacitat de corprensió pels temes que no són de
Ia seva matèria, i el que és més trist, degut que
les coses d'aquest m5n estan totes relacionades, moJ_
tes vegades no té capacitat per treure les conclïï
sions més acertades, fins i tot en els temes propfif
de Ia seva especialització.

Fitxau-vos sinó amb un especialista en sanitat,
quants curen els simptomes de les malalties i no les
causes que les produeixen.

Daranau a un especialista en agricultura, que és
Ia qualitat d'un producte del camp i ouina relació
guarda aquesta qualitat amb l'alimentació.

Un especialista en guardar Ia pau, quantes veg_a
des son mes guerrers que ningú?.

>#

A un especialista de Ia política, Ii pasen dos
reals del mateix, oblida Ia vida quotidiana i apren
d'eleccions, tàctiues, cadires, despatxos,... un ho-
me ecologista ha de tenir clares aquestes coses, ha
de ser un hcme equilibrat sensa especialitzacions,ni
tant sols en política. I així ho entenen els "VERDS"
Aleranys, que tant perillós veuen, el que un polític
es faci especialista en política, que entre les no_r
mes que tenen al seu partit, n'hi ha una, que a m7
mecridaespecialrrentl'atenció, i és precisarrent,
que els que surten elegits per qualsevol càrrec pol_i_
tic, als dos anys dimiteixen en favor d'un altre ccm
pany, i ja no es poden presentar mss a altres elec-
cions, així no agafen els mals vicis de l'especialit
zació, i donen oportunitat que una altra persona es
pugui realitzar tanté en aquest aspecte.

Quants de polítics tenim així per les nostres te
rres? Biel Serra Vicïï
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Per Nadal, fred con cal.
Per Nadal, una passa de gall.
Per Nadal, es porc en sal.

Per Nadal s'indiot i per Pasco es xot.
Suar de Desent>re, sedes p'es Ganer.
Desentre nevat, bon any p!es blat.
Desentre finat, any acabat.

LLIBRES- PAPERS-EXPOSICIONS

BlSBE LLOMPART,12* TEL. 502535 - INCA
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Cada cosa a son tenps i per Nadal neules.

Si per Nadal fa estiu, Pasco aprop d'es caJiu.
D'es gall de Nadal, per irés que se'n mengi,

r

mai fa mal.

Per Nadal, cada ovella en es seu corral.
Si Nadal cau en dijous, penjau ses arades i

amollau es bous.

AX7\ AMXA

AA

ÃÃÃXÃ

AA7^X

A/^X7\
botiga de moda
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