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Hem de començar aquest comentari amb una notícia.
EIs qui feim RAIGUER, en reunió mantinguda aquests
dies, hem decidit suspendre Ia publicació de Ia revista. Al
mateix temps, i donats els comentaris fets per amics que
han conegut Ia decisió, farem el possible per anul.lar les
raons que ens indueix a tancar i propiciar així una segona
època de Ia revista.

Des del principi hem advertitals nostres lectors del do-
ble motiu que inspirava Ia nostra feina. En primer lloc,
l'afany de realitzar un producte digne d'Inca i que apor-
tàs alguna cosa a Ia premsa forana. En segon terme volíem
esser un medi de comunicació en el qual Ia relació entre
emissor i receptor fos constant.

Quan a Ia qualitat del producte, hem de manifes-
tar urjj certa satisfacció. Hem procurat fer veure que és
possible una publicació en Ia nostra llengua, amb unacla-
ra inspiració de part forana, però amb criteris modems i
un fractament dels temes més acostats al. reportatge que
a Ia crònica. Per suposat reconeixem mancaments que Ia
limitació de les nostres possibilitats han permés. PeI quefa
al segon aspecte hem de dir que el nostre fracàs ha estat
un fet. No hem aconseguit tenir un nombre de lectors sa-
tisfactori donades les dimensions de Ia ciutat i les caracte-
rístiques de Ia revista. Aquesta manca de suport ha provo-
cat problemes ja que han posat en dubte Ia possiblitat i Ia
necessitat d'una revista com Ia que feim. En relació amb
aquest raonament no hem aconseguit que Ia revista interes-
sàs a un grup de persones suficient com perquè les infor-
macions fossin confeccionades per un equip de gent ampli
i plural. En aquest sentit hem sentit especialment Ia man-
ca de suport de gent compromesa, de fet i de paraula, amb
el procés de normalització lingüística i amb Ia construcció
d'una societat més avançada i modema. Això ens ha llevat
argumentsdavant les crítiques que volien una revista escri-
ta en castellà o d'una altra orientació.

Per tot això Ia revista perilla de convertir-se en porta-
veu d'un rcdui'díssim grup de persones. El sentit impulsor
de Ia revista queda, per tant, desvirtuat i a nosaltres no ens
interessa fer altra cosa que Ia que volíem fer en principi.

De totes les situacions i problemes que vivim, aquest és
insuperable. No podem continuar per servir a tan redui't
nombre de lectors. I això pot semblar uh referendum que
parla de les dificultats de Ia feina independent, feta des del
suport dels grans cap-pares dels poders econòmics i polí-
tics. Ens queda Ia satisfacció de dir que tot el que hem
aconseguit ho hem fet sense ajuts oficials i que, sense fal-
ses modèsties, Inca perd amb RAIGUER una part jaentra-
nyable del seu món cultural. '
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100 aiiys cip
|>r<Miisa a inca

El dfa 22 d'octubre de 1983 se cumplí el primer centena-
ri de l'aparició de Ia primera pubUcació periódica a Inca,
cent anys, ja cent i un any més, han passat d'aquell dia glo-
riós per a Ia cultura d'un poble amb infules ja de ciutat i
que començava a entrar dins el progrés (¿) industrial.
"Revista de Inca" cada dijous i cada diumenge arribava a
les cases d'Inca a a glopades, com si fos una bona xicra de
xocolata, Ia nostra gent rebia un poc de cultura. Cent anys
son el producte de molts de dies, molts d'esforços, molta
feina i quantes generacions...

No és difícil imaginar els nostres repadrins passetjar pels
carrers d'Inca, per aquests carrers plens de pols, per on en-
cara no hi passaven aquesta quantitat de "carros de foc"
que avui creen a l'Ajuntament i als nostres regidors el greu
problema de l'aparcament, jo els imagin amb el peròdic da-
vaU xeUa i de tant en quan fer una aturadeta per assaborir
aqueU comentari, o disfrutar de Ia narració curta o satisfent
Ia curiositat amb les notícies que, en forma de gasetilla sor-
tien a cada número i eren feel reflexe d'una actualitat on
semblava que quasi mai passava res i si alguna vegada oco-
rria qualcuna cosa aquesta era bona perque les notícies do-
lentes venien de fora.

De "Revista de Inca" en sortiren gaire bé deu anys, vin-
drà desprès "La Villa de Inca" que durà poc, i segueix "El
Eco de Inca" del que en sortiran 37 números, i "El Nuevo
Eco de Inca", que Ia seva durada no arribà a un més "El
Heraldo de Inca", "Es Ca d'Inca", "El Hogar", "La Bona
Causa", "El Radio", tindran més o manco durada però ani-
ran sortint a rotlo Ia primera dècada del segle XX. "Ca Nos-
tra" serà Ia primera revista d'alta volada que tindrà Inca, és
sens dubte el més interessant dels anomenats. "La Veu d''ln-
ca", "Nostra Joventut", "L'Ignorància", "La Comarca",
"Ecos", "Noticiero de Inca", acaben una llarga llista deí
que podriem anomenar una primera etapa dins els cents
anys de premsa a Inca.

"La Ciudad" que sortirà el dia 12 d'abril de 1931 és
Pinici de Ia segona etapa, pocs anys després sortirà sense
Partícle i "Ciudad" anirà sortint amb interrupcions fins
l'any 1961. D'aquesta etapa és també un interesant periò-
dic del que les circunstancies sok deixaren sortir unes cinc
vegades ja que se tractava d'un "Semanario de Combate-
Defensor de Ia clase obrera" i orguen de Ia U.G.T. a qui li
anaren tan mal dades el 36, any en que sortí aquests setma-
nari per tant tingué que aplegar just acaba de sortir. I així
"Avance" desapareixia quan sembla va ple de vida.

Entremig de Ia segona i tercera etapa sortí una revista
per a mi molt entrenyable ja que en ella poguérem junts
un grup d'amics fer les nostres primeres tentines dins l'afec-
ció periodística, i omph'r un bon buit informatiu que ales-
hores se deixava sentir, Ia titularem "Nova Joventut" i sor-
tia cada més.

Amb l'aparició de "Dijous" el dia 5 de setembre de 1974,

s'obri una nova etapa dins Ia Premsa a Inca, les noves tèc-
niques permetran un nou periodisme, hi ha uns nous temps
i aquests seran viscuts amb tota Ia seva intensitat pel setma-
nari que anirà reflectant pas a pas aquests canvi i serà, tam-
bé, el testimoni d'aquest centenari. Cent anys que se deixen
darrera perque Ia vida continua i avui Inca pot caminar amb
orgull amb Ia Premsa Forana. Inca té una bona representa-
ció. Pocs dies després de cumplir-se el centenaritte Ia Prem-
sa a Inca sortí "Raiguer". Avui "Dijous" i "Raiguer" o
"Raiguer" i "Dijous", és igual, un, setmanari i s'altre,
mensual, cada un per Ia seva línea mantenen un important
paper cultural dins Ia nostra Ciutat.

22 periòdics, si no he contat malament, son un bon ba-
gatge per parlar de Premsa a Inca i sobre tot si poguesim
descubrir tots els secrets que amaguen totes i cada una
d'aquestes capçaleres; Ia història de cada una d'eUes està
molt, totalment, lUgada a Ia de cada una dels que Ia feien
i Ia fan i al mateix temps està lUgada a Ia història d'Inca.

Fer ara una valoració del que han estat o han suposat
aquests cent anys de premsa per a Inca no resulta gens bo
de fer ni crec que sigui possible sens un estudi serios de to-
tes i cada una de les publicacions i de l'ambient en que se
desenvolupava Ia vida de Ia ciutat, ben segur això seria tasca
que ens duria molta feina i molt de temps. Però així mateix,
a simple viste, es pot dir que gràcies a aquestes publicacions
Inca no ha estat un poble mut, ha tengut el seu portaveu
que, més bé o més malament ha anat reflectit les inquietuts.
les preocupacions, les il.lusions de Ia nostra gent a més rif
ser un focus constant de cultura. Ha suposat també el que
Inca contàs amb un equip de gent que ha dedicat tot el seu
temps lliure, esforços i fins i tot mitjans econòmics a Uuitar
de ple per Ia vida del nostre poble.

Cent anys de premsa suposen molt per a una ciutat i més
per a una ciutat tan industrial com Inca. Suposa el que Inca
hagi tengut un portaveu, un mitjà de reflexió col.lectiva, un
nexe d'unió, un focus de cultura...

Ferrer Massanet, excel.lent periodista manacorí, ens diu:
"Si fos possible, ara, reunir Ia premsa d'aquests cent any a
Inca, quina història més viva, més completa Ia de les seves
pàgines... Perque aquesta premsa humil, deficitari, sempre
assejetada i incompresa, suposa un corpus de vivències que
s'haguessen esvait per a sempre si aquests humils, assejetats
i incompressos recullidors de J'actuahtat dek pobles, gairebé
ignorada des de Ia capital, no haguesin realit7.at aquests
treballs amb constància, desinterès i amor...".

Aquests cent anys, com he dit abans, és hora de que els
deixem darrera perque Ia vida no s'atura, el futur, el futur
inmediat, està en mans i baix Ia responsabilitat de "Dijous"
i "Raiguer"... Que Déu, els homes i les cinrcunstàncies ens
ajudin a tots a dur a terme aquesta tasca en benefici de Ia
Ciutat d'Inca i per molts d'anus.

Santiago Cortès Forteza



els desocupats son 825

¿' ATUR HA AUGMENTAT,

A LA COMARCA D'INCA

L 'oficina d'atur veu acumular-se els expedients del cada vegada major nombre d'aturats d'Inca i comarca. Un atur a cops
Fictici que perjudica als treballadors.

1,-a situació laboral de Ia
comarca d'Inca s'està trans-
formant acceleradament,so-
bretot pel que fa al sector
del calçat: han desaparescut
les petites empreses, i van
desapareixent les mitjanes, o

- millor dit, "canviant": els
empresaris s'estimen més
tancar les indústries i crear-
ne unes altres en les quals
un número redui't d'obrers
doni uns resultats de pro-
ducció molt bons; els siste-
ma senzill: a Ia fàbrica es
coordina Ia producció i,rera
ella, un gran contingent

d'obrers treballen a ca seva,
fent les sabates. Aquests
treballadors no estan assegu-
rats, i amb això, els costos
generals disminueixen a Ia
vegada que l'empresari pot
disposar els costos generals
disminueixen a Ia vegada
que l'empresari pot disposar
dels obrers segons Ia seva
voluntat, quan els necessita.
Així augmenta l'atur, un
atur fictici, en realitat. En-
cara que aquesta trampa
sembli beneficiosa tant per
a l'empresari com per a
l'obrer (que tal vegada cobra

com aturat...) té certs aspec-
tes negatius: per una part,
per als empresaris que conti-
nuen mantenint les seves
empreses perquè aquesta
competència il.legal els està
ofegant, i Ia situació desem-
boca en el tancament, sense
altra solució; per una altra
part, per a l'obrer que,
sense sebre-ho potser s'està
hipotecant el futur ja que
no podrà cobrar, en certs
casos, Ia seva pensió dejubi-
lació si no té els anys neces-
saris de cotització, en no ser

. que tengui una assegurança

com a autònom, de manera
que sigui ell i no l'empresari
qui pagui;a part d'això, s'ha
de tenir en compte que no
té assistència de Ia seguretat
social, encara que això avui
en dia potser es pugui con-
siderar un privilegi, vista Ia
situació lamentable d'aques-
ta institució.

Aquesta transformació
que té lloc en el sector del
calnat és coneguda perfecta-
ment pels sindicats, pels par-
tits polítics i pels propis
organismes estatals que hau-
rien d'impedir Ia situació



nera. Només el
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es va posar en cont
l'ajuntament per t;
gramar una conce
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ció. L'ajuntament no
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PARO REGISTRADO EN LA COMARCA DE INCA DESGLOSADO POR MUNICIPIOS

En el mes de Marzo 84

ALCUDIA
BUGER
CAMPANET
COSTIX
LLORET
LLOSETA
LLUBÍ
MANCOR
MURO
LA PUEBLA
POLLENSA
SANCELLAS
STA. MARGARITA
SELVA
MOSCARI
CAIMARI
BINIAMAR
LLUC
SINEU
INCA

BALEARES
ESPAÑA

y en relación al mismo mes del año anterior.

Marzo 83
546

27
69
18
28

157
40
8

340
310
609

44
439

53
53
53
53
53
60

616

3.369

37.233
2.172.300

EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO EN

AÑO 1979

AÑO 1980

AÑO 1981

AÑO 1982

AÑO 1983

AÑO 1 984

MARZODE

C. Inca Dif.
1.788
3.080 1.292
3.723 643
3.866 143
3.369 -497
3.914 545

Marzo 84
666
40
70
25
25

130
53
15

305
320
725
170
425

80
80
80
80
80
40

825

3.915

45.695
2.441 .800

Diferencia
120

13
1
7
-3

-27
13
7

-35
10

116
126
-14
22
22
22
22
22
20

209

545

6.464
269.500

Porcentaje
* 21 '98
*48'15

«1-45
*38'49
-1071
T7'20
*32,5

*87'5O
-10'29
*3'22

* 19'05
* 286 '36

-3'19
* 37 '93
*37'93
* 37 '93
*37'93
*37'93
-33'33
-33'93

*16'18

«22-73
*12'4O

LA COMARCA DE INCA EN LOS MESES DE
CADA AÑO.

Porcent.
_

72'26
20'88
3 '84

12'85
16'18

UNION

Baleares Dif.
23.022
33.653 10.631
43.734 10.081
41 .037 -2.697
37.233 -3.804
45.695 8.464

COMARCAL DE CC

Porcent.
_

46-18
29'96
-6-17
-9-27

22'73
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PiniSTERRE,fl
CQMmNLui GENERAL

DE
SEGUROS

c/ Vidal, 5

A TOLK)S LOS QUE NOS HONRAN CON SU CONFIANZA. GRACIAS.
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Recessió econòmica a Inca, tema d'actualitat permanent

A QUI FA POR LA RECONVERSIÓ
INDUSTRIAL DE LA PELL?

Estam vivint a Inca un
fenomen socio-econòmic
—anomenat de diferentes
maneres segons qui parla—
constitueix una única reaÜ-
tat: empobriment i retrocés
econòmic i social de Ia
nostra gent, de tots els
inquers.

Dir que això no sok
ocorre a Ia nostra ciutat,
sinó que és un problema
general, no ens pot servir de
conhort, ni fernos caure en
el conformisme, per ver que
sia.

Davant situacions adver-
ses hi ha qui, malgrat les
dificultats, té possibilitats i
sebres per desviar cap als
altres els pitjors efectes de
les males èpoques, i així
sortirse'n amb el menor
perjudici possible. Es per
aquí que hi ha el mal. La
crisi hi és, això està fora de
dubte. Però el que és també
cert, és que el mode en en
que s'està passant a través
d'aquesta crisi no és —ni
de molt- Ia més lògica ni Ia
més justa. No és aquesta una
afirmació gratuita, sinò
—desgraciadament— una rea-

litat que tots coneixem, i a
més, està demostrada per
xifresi estadístiques.

A les possibles solucions
a aquesta situació cadascú
les anomena segons el seu
punt de vista:

—reconversió industrial,
per aquells qui pretenen un
procés racionaUtzat d'adap-
tació de les indústries de Ia
pell a Ia nova situació, per
medi d'un conjunt de mesu-
res.

—reducció de plantilla i
de despeses, per als qui
contemplen només una part
del problema: Ia que afecta
únicament els seus interesses
més immediats (i recalcam
mésimmediats).

-Acomiadaments salvat-
ges, per als qui contemplen
Ia possibilitat de quedar-se
sense feina, i per tant veuen

- un futur absolutament in-
cert.

Però, quins són ek fets
que ens permeten fer aques-
tes consideracions? Aquests
són, expressats en números i
tants per cent, és a dir, en
llenguatge objectiu:

El sector de Ia sabata en crisi: les velles formules no ens
ajudaran a sortir d'ella.

1982
1983
1984

INCA
nombre aturats

3.866
3.369
3.914

increm/dism.

—
-14,75
*16,18

BALEARS
nombre aturats

34.521
33.108
37.013

increm./dism.

-4,1
*11,8O



Tot i que les xifres
indicades són globals, de
tots els sectors de l'atur a
Inca i a Balears respectiva-
ment, en el cas de Ia nostra
ciutat h incidència de Ia
peU i el calçat és determi-
nant i segueix una evolució
quasi paral. lela a Ia de l'atur
global de tots els sectors.

Concretament, segons in-
formacions a que hem ten-
gut accés, hi ha un total de
18 empreses del calçat i
accessoris d'Inca que han
sol.licitat acoUirse al Decret
de Reconversió de Maig de
1982, quan governava Ia
U.C.D.

A pesar de l'increment
d'un 16'18 per cent de
l'atur d'enguany (dades re-
ferides ak vuit primers me-
sos), respecte a 1983, s'esti-
ma que k producció en el
sector del calçat, no tan sols
no ha disminuit, sinó que
inclús pot haver augmentat.
Com expUcam doncs
aquesta paradoxa?

Si fos que ek sistemes de
producció i les maquinàries
haguessin estat renovades i
millorades per permetre
aquest miracle, només s'hau-
ria produït una de les dues
parts de h regressió econò-
mica a que ens referim:
h d'existir un major nombre
de trebaUadors aturats, és a
dir de famflies amb proble-
mes econòmics i socials
molt greus. Amb això, el
nivel del poder adquisi-
tiu dels inquers està dava-
llant considerablement,cosa
que està afectant darament
de forma negativa al comer-
ciant, que també surt per-

dent amb l'actual situa-
ció.

Però dissortadement no
és aquest el cas. Ni tan sols
és que s'estiguien millorant
els sistemes de producció.
La reaUtat crua, és que, dek
qui han estat acomiadats de
les fàbriques, molts estan
trebaUant en condicions que
ens duen trenta anys enrera,
considerades en termes de
nivell de desenrrotllament
social: sense seguretat social
i fent competència deslleial
als qui trebaUen en les
degudes condicions. Ende-
més d'aquests, n'hi ha d'al-
tres que treballaven a altres
sectors, que s'han incorpo-
rat també a aquest vertader
mercat negre del treball. No
hi ha cortines de fum
que puguin amagar que
aquesta és Ia nostra reaUtat
avui per avui.

El tema de Ia reconversió
industrial, com és sap, inten-
ta esser un sistema racional
de mesures adaptades a cada
empresa perquè pugui con-
tinuar eessent viable com a
tal empresa. Inclueix però
un control de Ia situació real
en que es troba l'empresa,
-en certa mesura- per tal
que les determinacions
adoptades vagin en benefici
de tots els qui hi trebaUen.

S'ha de dir molt clar en
aquest sentit, que per a
bastants de responsables de
les empreses que n'estarien
afectades (però que no
desitgen el més mínim tipus
de control), aquest intent
de Ia reconversió racionaÜt-
zada, ha quedat ja en un

^>
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Dissortadament a Inca no se milloren es sistemes de producció.
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simple objecte de comentan
irònic, contemplant-se als
aconteixements i presentar
fets consumats al seu gust i
estil. Aquests determinats
"tecnòcrates", han tengut
les mans molt ocupades en
acomiadar personal i fer
"reduccions de plantilla"
(només oficialment, perquè
com ja s'ha dit tenen una
plantilla "incrementada" de
trebaUadors "sumergits".

Hi haura tal volta opinios
que considereran com un
salvament d'empreses a
aquests procediments, però
-de fet-, l'únic que s'està
produïnt per part dels re-
ductors de plantilla a ul-
trança, és una contribució
decisiva a l'empobriment i
endarreriment, de Ia nostra
"¡utat.

E/s reductors de plantilla

a ultrança contribueixen

a l'empobriment i

endarreriment d'Inca

Es, per tant, ja més una
ironia que altra cosa en
molts de casos, parlar de
reconversió a aquestes altu-
res al sector de Ia indústria
de Ia pell/calçaTa Inca.

. Aquesta disminució del
nivell de vida del trebaUa-
dors i en conseqüència dels
comerciants, no afecta de Ia
mateixa manera als indus-
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trials, però representa al
mateix temps per eUs, a mig
o llarg termini, una reducció
de les vendes per Ia mala
situació en que es troben
ek compradors potencials.
Però el que encara es pitjor,
significa quedar al marge de
renovacions d'actiu fix, que
determinen per el dia de
demà Ia competitivitat i
possibiu'tat de subsistir de

les pròpies empreses. Sem-
bla que aquelles que es
volen acoUir a Ia reconversió
en canvi si que ho han
assumit.

Caldria qüestionar quina
política de futur pretenen
dur a terme aquest sector
d'industrials que com s'indi-
ca estant seguint els més
diverses procediments més o
manco camuflats -sense vo-
ler entrar en Ia reconversió—,
per al pretès sanejament de
les seves empreses.

La comunitat d'Inca me-
reix i reclama millor servici
de Ia seva part, que no que
ens vulguin tresUadar a
èpoques atrasades, suprades
ja fa temps.

L'ESTEL

Foto Quetglas
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sa c o m a r e

AQUEU- MAT\ A INCk ,t^ERCAT PEl^^gQU^^

• Ho vàrem dir fa temps, a Inca ensabonar-se és un risc.
Per desgràcia i a pesar de les manifestacions triomfalistes
Ia frase té avui plena vigència i són molts els que pensen
que Ia situació no està, ni de molt, en vies de solució. Mem-
bres d'anteriors consistoris han repetit aquests dies que fa
falta tornar a aqüífers abandonats i per a molts estariajusti-
ficat fer una gran despesa per dur 1 aigua des de Son Fiol si
uixò garanteix el subministrament. En aquest sentit i a Ia
vista de Ia realitat que soportam seria procedent que Antoni
Pons digués per què no ho fa, però amb arguments nous i
sòlids. I en tot cas, sense pronunciar-nos cap a un o altre
costat, demanam:

¿S'ha fet un estudi, seriós, de les necessitats presents i
futures i de les actuals i possibles solucions al problema?
No, idò, ¡a comença a esser ben hora!
• I saps q u e n ' h a tornat aquesta gent, de "castellano-par-
ante"! Abans ens feien uns programes de festes i de fires Ia
mar de curiosos, amb traducció simultània. Ara, res de res.
Tot en Ia llengua de l'Imperi i qui vulgui normalització l in-
güística que es llegesqui les rondalles. I Io bo és que els aires
de Nova Planta que corren per aquesta ciutat, no són deguts
als "Felipes V" de torn que hi ha a l 'Ajuntament . També
i'Assocació de Comerciants ha entrat en aquesta dinàmica
i escriu els seus programes en castellà. No, i això que
aquests polítics estimen "Io nostro". Deu esser que Ia llen-
gua no ho hés.
• Aigua no en tendrem. Normalització tampoc; ara, casa
consistorial, en tendrem... i de pinyol vermell. Quins mar-
bres, quins ordenadors i quins despatxos! Esperem que els
exusats estiguien a tò, perquè al pas que anam, seràn mo!ts
els que prendram llum de Na Pintora i faràn allò que va fer
aquellaja famosa mestra i els seus alumnes.
• Ara, això si: a lnca tenin tot allò que no hi ha a Mallor-

i ca. I si no, ja em direu: Qui va tenir abans que ningú a l'illa
un gratacels en pla Nova York? Qui va ser el primer poble

Un exhibir municipals amb pistoles de calibre respectahle <11

imatge de "far-west", preparats per fer front a qualsevnl
increment de Ia inseguretat ciutadana, fins i tot quan no c
sabia què era això? Qui va avançar-se als temps que v iv r r
assumint febrilment Ia grcu tasca d'esbucar qualsevol c d i H c i
que tengués més de vint anys? Idò ara també ens hem av:m-
nat i hem estat els primers en poder veure Ia TV-3. S'»n
l'enveja de Mallorca quan contam amb suficiència les dar re -
res peripècies d'en "J. R." i les ocurrències d'Angel Cas;r> I
és que... comunicar-se és conviure.
• Una altra cosa a destacar: una publicació d'Inca ha u ^ > n -
seguit l ' indiscutible mèrit d 'arribar als deu anys de vida. ' a
genta ha estat possible, sobretot, a l s q u i fan "Dijous". \ . > i a
des d'aquí el nostre reconeixement per haver aconse;.";it
que aquest setmanari hagi arribat a aquesta respecl,ii-!c
edat.
• -I què m'en direu dels ciutadans? El batle, que vol re-

convertir les que són "de l'ofici" i les que són dc l'ofici (¡ue
es queden sense locals. Ara mateix els carrers no do:vn
abastament per acollir el personal i deu esser per això, i ;ue '
aquesta comare, ha sentit a dir que una sèrie de locals d"!n
ca, pensen dedicar-se a acollir les desvalgudes professionals
de l'ofici més antic. Tot el poble va com a remogut.
• -Engany ja està, però sembla que és ben hora quc sc

canvi l'estoc de l luminària nadalenca. Perquè, els qui ja
duim un poc corregut per aquest món, recordam que a l lò
que es posa era, en un temps l l unyà , un estel, o una camp,i
na, o cl que sigui. Però els que duen poc per aquí, els niiv
que són els teòrics beneficiaris principals dc tot uixò, no
en treven res en net. I de passada, que les l lums a r r ib in ; > ! .
barris. Si no és demanar massa.
• No, i aquest Nadal hi anirem, despistats , si volem se l>re
en quin anys ens tromba. Ja em direu;el rellotge de La SaIa
té vacances i els qui vulguin sortir s 'hauran de fiar del sentit
de l'orientació de cada un. Ara que sempre queda el recurs
de celebrar-ho dos o tres pics per si de cas. Molts d'anys
idò!



Présenta vuft pressumptes irregularitats

L'abocador de fems d'es PIa:
Un incontrolat a dins ca nostra

L i i !uubtable interès que
'.' el fet Ue l 'adjudicació
. ; . > l sonic i Oe recollida dels
i:im u Inca per ;ils propers
.nus. a c a l l a . aquests dies,
i:iia qüestió igualment im-
, M > r t a n t . l.iis referim en con-
•ret a Paboeador de r%ms
. > i i e u u t com a "des PIa".

.Mtetitic focus incontrolat
uO possibles contaminacions
i J 'incontables molèsties de
; . > t t ipus. Per desgràcia. Inca
:ui de soportar en cls seus
ultaii ts un lloc que desca-
i f ica als qui el permeten.
.•use que les evidents senyes
,o degradació hagin aconse-

iit f ins ara Ia sci is ibi l i t /a-
.ió de les nostres au tor i t a t s ,
i si tenim en compte que Ia
Mtuació . evidentment legal.
.ie l'abocador controlat de
x>n Reus a Palma ha provo-
cat les més enceses crítiques
Ie l'oposició municipal de
C i u t a t , haurem dc concloure
que a Inca ni majoria ni
oposició han sintonit/at

una vegada més- amb un
tcnia -.]ue preocupa i que
pot tenir conseqüències im-
previsibles.

KIs dos-centb milions dc
pessetes que-suposa l'adjudi-
.;acio del servici de recollida
ie fems a Inca i. per tant, Ia
'.otal actuali tat d'aquestes
cmes, ens han de permetre

,)arlar de l'abocador des
i'la. La perspectiva que les
:mpreses que han optat
.d concurs ofertin Ia possi-
ni l i ta t de dur els fems de
Ia c iutat fora de Ia comarca
no és una raó que minvi Ia

i>'o té ventilacions per al possible gas metà.
Està en combustió permanent, produïnt forts olors.
Hi ha moltes rates i no hi ha recipients per raticides.
Està damunt un torrent sense protegir.
Eh fems no es cobreixen amb 20 centímetres de terra.
No hi ha vigilància de cap tipus.
No hi ha protecció per evitar vobda de plàstics i papers.
No compleix les normes vigents.

'••W&'·ÏM *,

- Wm
El problema de l'abocador de Fems d'Inca s'agreuaperqu
molts els pobles que en un futurpoden emprar-lo.

nostra preocupació. En ma-
jor o menor mesura, l'abo-
cador d'Inca continuarà es-
sent u t i l i t / . a t i, per tant, els
perills que suposa, conti-
nuen vigents, a Ia porta ma-
teixa de casa nostra.

ta ha seguit el tema de prop.
De les consultes amb ex-
perts en Ia matèria, Ia cons-
tatació d'una realitat ben es-
fereidora i evident i Ia lec-
tura dels textes legals al res-
pecte, hem cregut trobar les
següents possibles irregula

Un equip d'aquesta revis- ^«ritats.

Hem primer lloc hem dc
cir que l'abocador de resi
dus sòlids des PIa no co.
pleix en absolut les nornu^
vigents. Diguem tot d'un :
que aquesta no és una s i i '
cumstància única a MaIIo;
ca. PerO. pensam. és l'únic.!
que ens interessa i per aix
voldríem contribuir a quc ;•<
tengués consciència del fet .

El femer planteja potc..
cials perills com el que <•
desprèn del fet que no i
cap tipus de ventilació. I '•.••
fems en descomposició pi.
dueixen perilloses emai,
cions de gas metà. Ai .v '
possibilita l'existència d'm-
energia incontrolada quc i . .
l lei vol dominar. L'absenci:.
de ventilació es una conviil.i
da permanent al possible ;^
cident. Tot i més si teni,
en compte que l'abocadu
està en combustió perni.:-
nent. Aquesta avinentes.i
provoca, a més, l'emanaci*'
continuada d'olors fortes ,
desagradables.

La situació, coin a d'úi-
tres llocs en condicions si
milars, provoca l'existenci;i
d'una nombrossa quantitat
de rates. Això ni es preveu
ni es preveu ni es combat,
essent evident l'inexistèncki
de recipients per raticides.
tal i com seria desitjable.

PERILLSDE
FILTRACIONS

L'abocador de fems de Iu
comarca d'Inca està situat
just damunt • un torrant.



Aquest llit natural d'aigua
no té en absolut protecció.
El perill d'això es evident:
ara comença Ia temporada
de pluges i una aiguada to-
rrencial podria durse'n part
de les deixalles dipositades.
A més hi ha el perill de les
filtracions, un perill poten-
cial i imprevisible.

Està legislat que Ia capa
de terra que cobreix els
fems ha de tenir vint centí-
metres. La simple contem-
plació de les feines que es
realitzen en aquest recinte
Jemostra que, aquesta, és
una altra de les disposicions

que diàriament s'incumplei-
xen.

Per tal d'evitar, almenys,
que les nombroses irregulari-
tats afectin a Ia seguretat
de les persones, seria desit-
jable que l'abocador estàs
vigilitat. Es ben evident
que no hi ha vigilant de
cap tipus i que Ia possible
visita de persones alienese
a aquests perills -nins ju-
gant per exemple- no s'evi-
ta ni es pot evitar.

De les incomoditats que
el recient suposa per als
veinats ja n'hem parlat.

EIs olors, les rates i altres
animals importants quan-
titats de mosquits— són
algunes d'eUes. Ara hem
d'afegir que no hi ha protec-
ció de cap tipus per evitar
que els plàstics, els papers
o d'altres objectes lleugers,
volin. Totes les finques dels
voltants es veuen perjudica-
desper aquesta situació.

Una ciutat com Inca, les
mateixes necessitats comar-
cals i les previsions de les
autoritats autonòmiques de
dotar a Ia part forana d'abo-
cadors en condicions hau-
rien d'exigir unes millors

condicions per a l'abocador
d'Inca.

Si algú es demanava en
quina línia s'havia d'actuar
aquí hem exposat algunes
possibles respostes. L'exis-
tència d'un abocador en
aquestes condicions ens fa
pensar si tot el progrés sols
ens serveix per partir les
conseqüències del nostre
consumisme, si els nostres
polítics sols són competents
per decidir on s'han d'abo-
car els nostres fems sense
preveuse les conseqüències
d'una acció incontrolada i
degradatòria.

Les queixes dels veinats I dels qui també protesten per l'estacionament dels camions dels Fems —a Ia carretera de Sineu— cauen
com a pluja sobre Ia mar en els despatxos de Ia casa consistorial.

Artesania IP ^

JUCA m

dureta, 30
m

Inca ^Ji

comercial
Veterinaria

y
ganadera

Distribuidor de PAYMON CAN
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Lamentable
estat
del jutjat

Un dels problemes que més afecta Ia societat inquera
és l'estat i el funcionament del Jutjat, lamentable i insufi-
cient del tot.

Les def ic iències provenen
de Iu mala planificació del
govern central en temps de
Ia d ic tudura , i del fet que
deixàs totalment abando-
nats els jutjats de Ia "peri-
fèria"; aixi', els jut jats es
quedaven ancorats en el
passat. Amb el d'Inca, el
que va passar va ser que va
anar fent-se insuficient, en
personal, en espai út i l i en
accesoris a causa del crei-
xement industr ia l que expe-
rimentava Ia seva zona d'in-
fluència.

Les conseqüències
d'aquesta situació són dife-
rents i, en certs casos, fre-
guen Ia il.legalitat: retards
en Ia resolució dels casos
(d'alguns mesos fins a alguns
anys...), amb Ia qual cosa Ie
llei perd una de les seves
principals característiques;
canvi continu dels jutges
que, davant Ia situació, de-
sitgen partir a un altre des-
tí; l'actuació mateixa dels
missèrs per accelerar els ex-
pedientsara mateix s'investi-
ga es denúncia de que entre
tots podria existir el paga-

ment d 'un funcionari per-
què t rac t i d'accelerar els
tràmits, -així al menys ho
ha comentat Ia premsa ba-
lear en certes ocasions-;
l'excessiva burocratització
(un exemple: per solicitar
una fe de vida a vegades
s'han hagut de presentar
deu instàncies!), etc. No són,
però, totes les deficiències;
a més, assenyalem l'estat
del depòsit, per esemple,
amb fugues freqüents.

La premsa balear ha co-
mentat, parlant d'aquests te-
mes, les possibles irregulari-
tats que, tant en el ju t ja t
d'Inca com en el de Mana-
cor, s'han pogut produir.
Per això, l'Audiència Terri-
torial ha decidit realitzar
una investigació sobre Ia
que hi ha rettcencies,segons
fonts consultades, el proce-
diment és una manera d'elu-
dir responsabilitats. El prin-
cipal factor que continua
aquesta situació són els en-
carregats de donar el vist-i-
plau a Ia construcció d'uns
nouju t ja t s .

Fa temps que s'en parla.

PELUQUERO UNISEX

CaIIe Martin Meuico, 20 Tel.503013 Inca
Para mayor comodKjad RESERVE. HORA

del nouju t ja t . L'ajuntament
ha cedit, fins i tot, un solar
(on hi hauria Ia casa de
Cultura) a Ia plaça des Bes-
tiar que permetria, a més,
recuperar per a Ia ciutat
un dels seus ja pocs recintes
monumentals, però les obres,
com sempre, es retarden.

Darrerament s'ha comen-
tat Ia possibilitat de cons-
trucció d'un jutjat a Sa Po-
bla, que cobriiria tota Ia zò-
na de Muro, Ca'n Picafort,
Santa Margalida, etc..., i
això ocasionaria, per una
part, Ia disminució dels ca-

sos en el jutjat d'Inca (cosa
que agilitzaria el seu funcio-
nament), però per una altra
reduiria l'activitat econòmi-
ca local perquè el jutjat
de Sa Pobla s'encarregaria
d'una zona molt extensa i
de molta activitat pel que fa
a casosjurídics. Pertot això,
certs sectors han proposat
que Ia zona d'actuació
d'aquest nou jutjat es re-
duís el més possible.

Foto Quetglas
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Alberti, Ramón Aguiló i FeIIx Pons; respectivament el mi-
llor polític, el polític més popular I el millor parlamentari
segons opinió majoritària dels professionals de Ia comuni-
cació més dedicats a Ia política.

segons els periodistes especiaützats

Es coneguda, encara que no tabulada ni sistema-
titzada, l'opinió que els polítics de les Illes tenen
de Ia premsa. Hem de dir que aquesta opinió no és,
en general, molt bona. Des dels que menyspren su-
perficialitat d'alguns professionals fins als que de-
ploren Ia manca d'objectivitat, passant pels que
dubten de Ia professionalitat d'alguns periodistes.
Ia gamma d'opinion$no és, en general, fepctim bo-

na per a Ia gent del gremi de Ia pioma. Aquesta
perspectiva, evidentment subjectiva i sustentada
pels qui han de veure contat i comentat periòdica-
ment el seu procedir públic pot ser contrastada
per l'enquesta que publicam. Creim que aquestes
opinions que manifesten el nostres ent revis ta ts ,
tenen, a més a més M valorque té e I jud ic i de qu i
UcUuU ¡x d'un privik-.Mt lloc d'observació.

EIs entrevistats són vint
professionals de Ia comuni-
cació quc, en Ia seva feina
diaria, tenen l'oportunitat
de tractar molt de prop els
nostres polítics. Hem volgut
que Ia representació triada
fos significativa en relació
a aquesta dedicació diària.
( 'reim que, més o manco
hem seleccionat una mostra
que respon als nostresdesit-
jos.

Excepte una oportunitat
a l 'autocrí t ica, que ha«s ta t
recollida d'una manera molt
responsable, totes les pre-
guntes fan referència als
nostres polítics i als partits
d'aquí.

'l .Quin partit té els millors dirigents, líders i qua-
dres?

2. Quin partit està duent a terme una feina més
destacable, comparativament, en les nostres
institucions?

3. Tenen les Baleares uns bons polítics?
4. Qui és el millor parlamentari?
5. Qui és el millor polític?
6. Tenen els polítics balears una bona premsa?
7.Qui és el polític més popular?

L'enquesta va ser feta a
finals del mes passat, quan
al Parlament s'aprovava Ia
qüestió de confiança plan-
tc jadape lpres identCai ie lk i s . i c sulars. a juntament

i els enquestats pogueren
aportar dades des de dife-
rents perspectives: Parla-
ment, Govern, consells in-

de Pal-

ma... Advertim Ia fa l ta de
consultes a periodistes me-
norquins i eivissencs, encar;i
que els polítics d'ambdue>
Illes són coneguts aquí i
han estat tenguts en compte
pels entrevistats.

No cs Ia nostra in t enc ió
fer un anàlisi dels r e su l t a t s
però sí (]uc volem explic:1:
i resumir les c i rcumstànc ie
i condicions de l 'ciu]ucsta.
En aquest sen t i t direm qiu-
les preguntes forcn proposa-
des als consultats sense in
cloure possibles respostes.

Les contestacions no t \ .
rem en ocasions catcgòri
qucs, però en aquests casos
cns ha cstat impossible re-



POLITICS

Millor Parlamentari
Polític més popular
Millor Polític

F. Pons J. López R. Aguiló J. Albertí G. Canellas J. Cladera M. Duran NS^MC/CAP
Casasnovas
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c o l l i r les mutissucions. Kn
lot cas volcm dcixur aquí
constància quc a Ia pregun-
t: i . Tenen els polítics balears
h ' i i i a premsa?, les respostes
a l i r m a t i v e s foren molt sub-
tat l lades amb expressions
c ' > m "Massa bona" o "Hscel.
l e n t . Ia premsa t racta mass<
b als polí t ics d'aquí". La
p;vaunta Tenen les Balears
h ' > n s polítics'.', ha estat con-
te<iaila afirmativament pcr
tros persones que afegiren
a l ' a f i rmac ió Ia paraula
"alauns".

Quant a Ia pregunta so-
i - i e Ia feina més destacable.
C^ Ia constància que no té
cap valoració positiva ni ne-
'. 'ativa. PeI que fa al mi l lo r
polític, direm que alguns
han fet constar que, per a
ells. el fet d'esser el millor
polític és una circumstàn-
cia que pot tenir connota-
cions negatives. Afegirem
fina lment que algunes pre-
guntes donen un número de
respostes superior a les vint
i és perquè els consul ta ts
han citat expressament dos
noms.

TENEN ELS POLITICS BONA PREMSA?
SI
9

TENEN LES BALEARS BONS POLITICS?
SI

3

NO
11

NO
17

Per realitzar aquesta cón-
sulta hem demanat el parer a
dos professionals dels diaris
i de Ia televisió i a un de les
ràdios, gabinets de premsa i
agència Efe. Aquesta decissió
l'hem presa perquè pensam
que hi ha mitjans que dedi-
quen més espai i més profes-
sionals a seguir aquests temes
i que, com a causa o efecte
d'això, són consultats d'una
manera preferencial pels que
cerquen informar-sedelapolí-
tica i dels polítics. Aquesta
raó quantitativa no té res a
veure, per suposat, amb el

MILLORS DIRIGENTS,
LIDERS I QUADRES

FEINA MES
DESTACABLE

RELACIO
COMPLETA DELS

ENQUESTATS:

nivell dels periodistes que
treballen en un o altre mitjà
d'informació.

Per fer aquest treball hem
parlat amb: Javier Zuloaga de
l'agència Efe. Jesús Tomàs
Benito de Ràdio Mallorca;
Juan Riera de Ràdio Popular;
Alfonso Salgado de Ràdio Ca-

dena; Germà Ventayol d'An-
tena 3-Ultima Hora; Andreu
Manresa de Ràdio Nacional;
Josep Massot i Ma. L. Terrasa
de "El Dfa"; Juan Torres
Blasco i J.A. Caimari de "Ba-
leares"; José Jaume i Biel
Vilanova de "Diario de Ma-
llorca"; Antoni Palmer i PaIo-
ma Suris de "Ultima Hora";
Sebastià Verd i Eduardo Jimé-
nez de TVE-Balears i també
han estat consultats els gabi-
nets de premsa del Parlament
Balear, Govern Autònom,
Consell Insular de Mallorca i
Ajuntament de Palma.

PARTITS POLITICS
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RAMOM FlGlJEROIA4 EL MILLOR POLITIC D9IMCA

Semblants preguntes hem
volgut formular als corres-
ponsals a Inca dels quatre
diaris de Palma i als res-
ponsables dels informatius
de Ràdio Balear. Aquí Ia
tabulació dels resultats ha
estat impossible perquè les
respostes no han estat, en
cap cas, concretes. Fins i tot
hi ha hagut dificultats per
que algú contestàs. Entorn
al tema dels partits, hi ha
un cert consens en afirmar
que els partits a Inca no
tenen bons conjunts de diri-
gents i sí algunes bones in-

dividualitats. Quant a Ia
feina realitzada, es destaca
Ia labor de Ia majoria
d 'UM, més com a abundosa
que com a profitosa. De
l'oposició, Ia feina de Ia
qual és considerada po-
bre, els partits més desta-
cats són el PCIB i AP-B.

EIs corresponsals a In-
ca pensen que a Ia nostra
ciutat hi ha bons polítics,
encara que molts dels pos-
sibles destacats no han
volgut participar encara en el
joc polític d'una forma
directa. Igual valoració posi-
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tiva concedeixen els entrevis-
tats a Ia seva labor, així ¡
tot accepten el fet que
algun diar i pot tractar se-
gons quíns temes amb par-

cialitat. També es destaca
el fet que a un poble Ia
crítica és més dif íci l que
a una ciutat gran.

Finalment i a l'hora
de destacar un polític, tots
els corresponsals parlen de
Ramon Figuerola, que és
per tant el m i l l l o r considerat.
També obtenen algunes
citacions Cristòfol Soler,
Antoni Pons ¡ Angel Garcia
per aquest ordre.
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Teodor Ubeda, bisbedeMollorco

fifi Cap,papa hoestat
tancet>olucionaci
comJoan<paull



A te porta del seu des-
patx sempre Iu ha gent que
espera per dennanar. Ansies
confiades de mil diferents
favors, baix Ia mirada dis-
tant de tots els papes que
a l'esglèsia han estat.

. El bisbe de MaUorca Teo-
dor Ubeda va néixer a On-
tinyent, un poble interior
del sud-oest de Ia província
de València. De famflia tre-
balladora son .pare va viat-
jar a França i, en tornar,
niontà una petita indústria
de construcció. AIs 24 anys,
després d'estudiar en el se-
minari de València, fou or-
denat sacerdot. Després es-
tudià 3 anys a Roma i ocupà
els èàrrecs de vicari i rector
en diferents parròquies de Ia
seva terra. Posteriorment
fou Vicari Episcopal i, el
70, Bisbe d'Eivissa. Final-
ment, l'any 1971, és nome-
nat Bisbe de MaUorca.

La vida quotidiana de
monsenyor Teodor Ubeda
té, amb les lògiques excep-
cions, un aire de normali-
tat: "Me passeig per Ia ciu-
tat, vaig al cinema de tant
en tant i si importa, entr a
un bar a prendre qualque
cosa. De totes formes és
cert que Ia gent me reco-
neix pel carrer i això és una
espècie de dificultat per de
fensar Ia meva intimitat.

Dek "hobbies", de les
ocupacions en què Ia gent
inverteix el temps Uiure,
monsenyor Ubeda elegeix el
futbol i Ia música: ''De jove
vaig jugar bastant al futbol i
he estat un gran afeccionat
a aquest esport. M'agrada
molt Ia música clàssica i som
molt afeccionat a Ia pintura.
Fins i tot faig algun dibuix,
però sobretot m'agrada con-
templar Ia pintura".

Han passat els temps en
què el pensament de l'esglè-
sia era monolític. Ara es co-
neixen tendències i els ob-

"Faig algun dibulx, però sobretot m'agrada contemplar Ia
pintura"

servadors qualifiquen els
membres més destacats pel
seu progressisme o pel seu
conservadorisme. El bisbe
de MaUorca ha tengut actua-
cions que, en principL po-
den semblar contradictòries:
per una banda Ia seva opi-
nió sobre Ia teologia de
l'aUiberament —un movi-
ment progressita i per una
altra una censura al com-
portament d'un home polè-
mic: Jaume Santandreu.
Teodor Ubeda no hi veu, en
això, contradiccions: "Crec
que són dues coses comple-
tament diferents, no es po-
den comparar una amb l'al-
tra".

"Crec que sebre si som
progressista o immobUista és
una simph'ficació i no es pot
contestar d'una manera ab-
soluta. Dins el plantejament
de 1 església hi ha coses que
s'han de conservar necesària-
ment si volen conservar Ia
identitat i en aquest cas di-
ria que som immobUista. Hi
ha coses que hem de canviar
si volem mantenir l'eficàcia
i amb això diriaque som
progressita, inclinat a can-
viar. En resum diria que som
reaUsta". 18

Per concretar aquest te-
ma, parlam d'algunes qües-
tions El matrimoni,
per exemple.

"Som un cunvençut diu
el nostre bisbe dels béns
que suposa l'estabilitat del
matrimoni, sobretot pels
casats i més pels seus fills.
Per això desitjaria que el
matrimoni fos estable i no
hagués de plantejar-se Ia
disolució. Ara, això no vol
dir que jo no reconegui que
hi ha gent que no creu ni en
Jesucrist., ni en l'esglèsia i
per tant no seria estrany que
no cregués en el seu matri-
moni tal com l'esglèsia el
planteja. Per a ell el matri-
moni pot esser una aItra
cosa. Lo desitjable per a mi
fins i tot des d'un punt de
vista humà, seria que tot-
hom visqués d'una manera
estable. Però entenc que, ve-
gent-ho com Ia persona de
qui se practiqui el divorci Ia
separació o com se U vulgui
dir .

^reu que beneficien a
l'esglèsia els aires de conser-
vadorisme instal.lats al Vati-
cà amb Joan Pau II?

-No crec en aquesta afir-
mació. Crec que el Papa és

en alguns aspectes conserva-
dor i en altres molt progres-
sista. Cap Papa ha estat tan
revolucionari en els planteja
ments de doctrina social de
l'esglèsia, com Joan Pau II.
Lo que passa que, d'això,
quasi ningú en parla. La
gent, si parla ho fa de les
relacions sexuals, del matri-
moni, qüestions en les quals
efectivament és conservador.
Però una encíclica com Ia
que ha escrit sobre el treball
i les qüestions econòmiques
i laborak, és Io més revolu-
cionari que es pugui imagi-
nar dins Ia doctrina social
de l'esglèsia.

-Creu que el paper de Ia
dona en general i de Ia casa-
da en particular és el que Ii
reserva levangeli?

-La perspectiva cristiana
reconeix totalment Ia digni-
tat de Ia dona i els seus
drets en igualdat amb l'ho-
me. Això no vol dir identi-
tat completa. Crec que res
ha d'afectar a Ia dignitat
de Ia dona i al seu nivell
de decisió. Hi ha moltes
reivindicacions de Ia dona
que són justes respecte a la;

seva professió, al tracte, aIs
plantejaments legals de Ia1



seva justícia. ''La casada ha
de tenir drets semblants als
de l'home casat".

EL BISBE I EL
PRESIDENT

Recentment el bisbe de
Mallorca ha protagonitzat
un fet quasibé històric a ni-
vell mundial. Un president
xinès ha conversat amb eU
i ha visitat un temple cris-
tià. La Seu de Mallorca. El
bisbe èn va esser l'amfitrió
i va poder fer les següents
reflexions:

"Li Xiannian és un sen-
yor molt amable, va mostrar
molt d'interés per Ia cate
dral, va ser molt cordial i
cerimoniós..., un poc com
tots els orientals. "Crec que
s'ha exagerat un poc Ia im-
portància de Ia seva visita.
Va esser una visita turística
i ell no va tenir inconve-
nient a mostrar-se respec-
tuós amb les creences tan
distintes a les que ell pugui
tenir. Per altra banda crec
que això és un signe del
fet que està obert a les reali-
tats religioses, que no té pre-
judicis i esper que això sigui
un gest que ajudi a uns
temps de millor contacte i
relació entre l'esglèsia catòli-
ca, les esglésies en general i
Ia Repúbh'ca Popular de Xi-
na. Te, per tant, una certa
importància, però només re-
lativa, no una transcendèn-
cia històrica com s'ha volgut
veure.

Una altra notícia prota-
gonitzada pel bisbe de Ma
Uorca fa unes- setmanes va
ser Ia donació del seu cos a

:la medicina:

«Hi ha coses que hem
de canviar si volem
mantenir l'eficàcia
de l'esglèsia»

'Per a mi és una actitud
humana i cristiana elemental
compartir el cos amb els al-
tres. VuU demostrar als cris-
tians que, des del punt de

vista reh'giós, no hi ha incon-
venient per donar els òrgans
vitals. Crec que aquestes do-
nacions són coses elementals,
de sentit comú, humà i cris-

tià i crec que ies naurien ue
fer tots els cristians. Amb el
meu gest els he volgut ani-
mar perquè facin coses sem-
blants.

UN MALLORQUI MES

Després de tants d'anys
el bisbe de Mallorca és un
maUorquí més, una persona
que ha trobat entre nosal-
tres una identificació com-
pleta en Ia seva forma de
ser: A Mallorca he trobat
una acoUida i una hospita-
Utat tal que m'ha resultat
molt fàcil instal·lar-me i en-
dinsar-me en Io més profund
de 1 ànima de MaUorca, de
tal manera que me sent un
maUorquí més com qualse-
vol altre.

-Ja som a Nadal; quin
seria el seu missatge per al
poble maUorquí?

-Sobretot els desitjaria
pau, que està feta de moltes
coses. No pot tenir pau el
que està sofrint Ia injústicia.
fins un cert punt el quc
està patint necessitats ma-
terials, el que té problemes
familiars, el que està angu-
niat. Jo voldriaque tothom
tengués pau i que no ten-
gués cap d'aquestes coses
que impideixen disfrutaf-la.

La simpatia i l ' a fabi l i ta t
de Monsenyor Ubeda ha
presidit aquesta conversació
que acaba. El bisbe se pre-
para per seguir contestant
als que ara mateix entren
a demanar. '

Nena Ferrer

quakdekia

go0 $xent

General Luque, 85(esq.Torreta)-Tel.50022O I N C A

papelcría-lIbrería
didácticos

Comerç, 1 Tel.500153-INCA



un parc natural per
que. si bé consti tueixen un e Ia /.ona que comptarà
prcu inulterut des dc fa 'mb d i ferentsgrausdcpro-

INCA
Hl Puig do Santa Magdalena ha comencat un procès que culminarà amb Ia

seva total adquisició per part d'institucions públiques i. per tant, Ia seva integral
protecció i ús públic. Aquesta important història ha tengut un momento fona-
mental amb Ia decissió de Ia comissió d'Agricultura del Consell Insular de Ma-
llorcà c!e procedir a Ia ooinpra de mésde 15 cuarteradesdel Puigd'Inca. L'actc
de Ia compra va tenir lioc a Inca, pocsdies abans del "Dijous Bo", amb presèn-
cia del president del ClM. Jeroni Albertí.

temps, alguns han conside- scció. Així. mentre a uncs
rat com a lleugerament car. pnes serà possible l'accés

A més de les negocia- ier a tothom, altres dispo-
ciüi ispgralacompraambel a ràn de Ia qualif icació de
Consell Insu lar , també es ona protegida a fi d 'evitar
impor tant ressenyar els ú s m a s s i u d e l a g a r r i g a .
acords a r r iba t s amb un P e r a q u e s t a r a ó e s p r e t é n
a l t r a organisme p ú b l i c , c l idecJaruciódeParcNatural
SI:CONA. a n t i c ICONA. Kl to ta Ia /ona del Puig, idca
concurs d"aquesta i n s t i t u c i ó ¡cr a l t r a b a n d a j a vella i q u e
serà decisiu de caru ü Li se- omplauria els logistcs i
gona etapa quc cspcra a les naants de Ia naturalessa de
parccl.lcs ja públ iques dclíiconiarca.
Puig d ' Inca. Per a molt prest, el ba t le

Ara procedeix elaborar l ' I nca ha donat un t e r m i n i
un "estat dc Ia queslió". Ic poc mcs d 'un any. del
hstudis i previsions de les mig. l 'na a l t ra important
arees a protegir més in ten- ,n i rce l . l a espera csser com-

\qiiesta primera passa ha
es ta( pos>ible com a conse-
qüència d'una voluntat cn Ia
que han convergit cls inte-
ressos. eIs afanys i les opi-
nions cs de jus t ic ia reco-
neixer-ho de tots e lsgrups
pol í t ics de Ia nostra c i u t a t .
I si cl protagonisme f ina l ha
cstat d ' l 'n iú Mal lorquina
per doble mot iu , no cs pos-
sible obl idar quc els primers
que cn parlaren al consisto-
ri foren cls d'Aliança Popu-
lar cn aquells teinpsCoali-
ció Democràtica i que
|'acord dcl CIM obtingué
el suport unàn im dels grups
d'oposició.

Protagonismes que n'hi
ha haguts apar t , Ia in ten-
ció era quc l 'A jun tament
d'Inca compras les parcel.les
amb l'ajut econòmic de Ia
Comunitat Autònoma. Al
Govern, on cl procés ha
tengut també incondicionals
defensors, ben prest es va
veure quc cl suport econò-
mic de l'operació era impos-
sible. Pcr això, l'operació
fou recondui'da i el protago-
iiismc derivà al Consell In-
sular. An ton i Pons. bat le
d ' Inca, ha defensat públi-
cament que el CIM adqui-
rís aquesta primera parcel.la
com a argument d e f i n i t i u
empr;i una frasc que no

admet volta dc f u l l a : "Si
haguessin comprat un mo-
ble el s'cn podrien dur .
però cl Puig romandrà sem-
pre a Inca".

Amb Ia f i rma del docu-
ment de compra, cu lminà

un llarg camí de moments
incerts per amb f i n a l feliç.
Una vegada negociat cl prcu
dc compra, el Consell Insu-
lar accedí a Ia propietat
dels terrenys pci un cost
de vui t mi l ions de pessetes

sainent i de Ics que cs po-
dràn des t inar per a l 'esplai
públic. acondicionamciH

3rada. Això uni t a ls t re -
a l l s pcr fac i l i t a r l'accés

IcI públ ic al Puig d'Inca i
dels terrenys, mfracsl ruclu-a scva racional utilit/ació.
ra mín ima que jiaraiitesqiiilonaran a Ia nostra comar-
Ia nc te j a . . . . :a un espai ver i tablement

HIs tècnics han comencat .inic en tota l ' I l l a ,
a redactar una d e l i m i t a c i ó Foto Quetglas

La compra d'una altra parcel. Ia per part de l'Ajuntament propiciarà un parc natural d'una e>>nsio a tenir en compte.
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L'escenificació de les

jWatines öe J&bal
per Jaume Capó Villalonga, sacerdot de Lloseta

Foto Quetglas

es d'un bon principi, diguem que aquest article no és de investiga-
ció rigorosa sinó més bé un recordatori viu a l'escalfordel tióde Nadal
que, escollit del llenyer com el més gros, ens acompanyava en Ia vetlada
insòlita per a Ia nostra infantesa fins a l'hora d'acudir a l'Ofici divinal de
les Matines de Ia Nit Sant.

El tió, per inacabable, ens resulta un si'mbol de Ia misteriosa supervi-
vència dels nostres costums nadalencs, tradicionals, amb els trets fami-
liars, gastronòmics, socials. Però, també, ho és de Ia perdurabilitat de
certes institucions amb aire quasi sagrat de teatre religiós medieval que,
encara, en les esglésies mallorquines i, pel mateix, en les de Ia nostra
contrada del Raiguer, són un caliu encès i, camfde Ia Festa, volem avi-
var amb el record, dins les galerades de Ia nostra revista. Són tres: Ia
Sibil.la, Ia Calenda i les Neules.

t
LA SIBIL.LA

5m dirien els ascètics, facen composició de lloc dins Ia Seu mallor-
quina. A l'Ofici de las Matines de Nadal, se cantava Ia novena lliçó que
era un llarg fragment del sermó apòcrif de Sant AgustícontraeIsjueus
i Ia cantava el senyor bisbe i es desenvolupava dins una certa escenifica-
ció. Vegueu com.

Tenint en compte que Ia lliçó era una dura increpació al pobled'ls-
rael per Ia seva infidelitat i incredulitat a Crist, el bisbe, amb solemnitat,
declamava: "Vosaltres, els jueus, que fins avui heu negat el Fill de Déu,
escoltau els testimonis dels personatges de l'Antic idelNou Testament
i, també, dels genitls... ". I, a continuació, començava Ia desfilada perso-
nificada.

El bisbe cantor, esqueixant el vel silenciós i tenebrós de Ia triple vol-
ta de Ia Seu, citava els distints personatges:

"Canta tú, oh Moisès, el teu testimoni sobre el Crist..." Quedava in-
terrompuda Ia lliçó i un sacerdot, amb capa pluvial blanca, pujava a Ia
trona de l'Epi'stola i cantava el testimoni de Moisès.

"Canta tú, oh Isaies, el teu vaticini sobre el Crist... " i un altre sacer-
dot, des de Ia mateixa trona, cantava el vaticini d'lsaies, el profeta de
llargs dies.

"Canta tú..." i, aixi', successivament, desfilaven els sacerdots repre-
sentant els personatges bíblics com un qui acaramulla arguments apo-
dictics per a rebatre l'actitud del poble jueu.

Hom diu que, en plena Edat Mitja, els personatges citats comparei-
xien amb túniques profetals, barbes, perruques, banyes de llum etc.,
com ho dedueixen dels assentaments registrats en els llibres de Ia sa-
cristia per a tals elements decoratius. Així sí que seria una escenifica-
ció del teatre religiós medieval dins les esglésies.

Al final d'aquesta desfilada que es coneix amb el nom de "Ordo
prophetanim", el bisbe cridava a declarar Ia Sibil.la puix que heu de
saber que, entre els cristians primitius, es creia que Déu, a l'Antic Tes-
tament, havia concedit cert esperit profètic a algunes dones paganes
per a predisposar els gentils, amb els seus oracles, a rebre Ia 6ona Nova
de l'Evangeli. Si bé els Pares de l'Esglèsia no confongueren mai les si-
bil.les amb els vertaders profetes perquè aquelles eren inconscients
d'allò que, per inspiració divina, profetitzaven, entre els Pares llatins,
gaudiren de prestigi i de crèdit molt temps. Sant Agustí s'en declara
franc partidari. Les sibil.les més considerades foren Ia de Cumas i Ia
d'Eritrea i el cant de Ia Sibil.la és, substantivament, Ia traducció del
"Judicii signum" parlament d'aquesta sibil.la eritrea.

El Cant de Ia Sibil.la és, substantivament Ia traducció del
"Judicl signum", parlament de Ia sibil.la eritrea.
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Al sermó de Ia Calendra, un nin vestít de capellà, amb
sotana i bonet de puntes, recita un breu parlament que fi-
nalitza amb un desig de Bones Festes a tots els assistents.

ji" però sembla que Ia
rà fet serviei". El citat
Ia Seu, es cantàs així

Revisquem el moment. Puja a Ia trona (si, encara, 'ic ha estat dnstro
nada), el sibil.ler o Ia sibil.lera i, apaivagat el rumor de!s asistents, mo
dulant l'orgue unes notes d'entrada, comença el canc.

Lo jorn del Judici
parrà qui haurà fet scrvici.

Quant a aquesta estrofa que se r e p e i à al final, hi ha que dir que
Mn. Alcover posa "Io jorn"; Mn. Ll. Rib ;r escriu "al jorn" però els de-
més autors registren "el jorn". Les distintes formes volen dir el mateix,
es tracta del dia del Judici. La paraula "parrà" significa apareixerà,
compareixerà ¡ el servici pot significar tot ser humà amb les seves
obres. L'arxiduc Ll. Salvador i unes poques es >.'.-sies canten Ia primera
estrofa en sentit negatiu, "qui no haurà fet st
més encertada i correcta és l'afirmativa, "qui
Mn. Alcover Ja es cuidava prou, cada any, qu
com ho hem escrit, afirmativament.

Seguia el cant, "Ia veu cantava, lenta i !• rga, com l'amorós deliri
d'un rossinyol dins una espesa fornda d'abril (Mn. Riber)

Jesucrist, Rei universal
Home i ver Déu eternal
del cel vindrà per a jutgar
i a cada u Io just darà.

Gran foc del cel davallarrà
mars, fonts i rius, tot cremarà.
Los peixos donaran grans crits
perdent sos naturals delits

Ans del Judici l'Anticrist vindrà
¡ . tot Io món turment darà,
i ?e farà com Déu servir
i ^ui no el crega farà morir.

Lo seu regnat serà molt breu
en aquell temps sots poder seu
moriran màrtirs tots a un lloc
aquells dos sants Elies i Enoc.

Lo sol perdrà Ia claretat
mostrant-se fosc i entelat
Ia lluna no darà claror
i tot Io món serà tristor.

AIs mals dirà molt agrament:
—Anau, maleits,en el turment!
anau, anau al foc etern
amb vòstron prfncep de l'infern!

AIs bons dirà: -FiIIs meus veniu!
benaventurats posseiu
el regne que us he aparellat
des que Io món va esser creat.

Oh humil Verge! Vós qui heu parit
Jesús Infant aquesta nit
avóstron FiII vullau pregar
que de Io infern nos vulla guaniar!

Lo jorn del Judici
parrà qui haurà fet servici.

Al final del cant, Ia Sibil.la rubrica les seves paraules amb Ia senyal

La frase ritual de Ia cita del bisbe er; aquesta: "Quid sibilla vatici-
nando de Christo ctomant in medium /roferamus..." que vol dir que,
per a saber el què vaticinà de Crist, qursurti Ia Sibil.la. A continuació,
no sortia cap nin o nina sinó sis sacerdots revestits que entonaven l'him-
ne de Ia sibil.la pagana i cantaven les tretze estrofes en grup de dos en
dos. Al final de cada estrofa, com al principi, el clergat catedraMci repe- de la creu traçada amb Ia seva espasa. En temps enrera, amb el tall, des-
tia Ia rescobla sobre et final del temps quan el jutjament de tots o sigui Penjava les neules enfilades d'una i d'altra part de l'església, neules que
"eljorndelJudici". no eren de Paper sinó comestibles de color un poc morenojaqueeren

Aixi' es feia a l'Edat Mitja i, pel temps, es diu que, al segle XV, els ensucrades o fetes amb un poc de mel. Aquesta anècodta armava un bo-
sacerdots sibil.lers foren substituits per un nin i Ia Sibil.la passà a les 9¡ot o barbull sobretot pels al.lots assistents que no reparaven córrer per
esglésies parroquials ciutadanes i foranes. El nin, vestit de dona, com l'esglèsia, pels bancs, sobre les persones majors, per a conseguir les neu-
manen lesConsuetesantigues,ambveupuraiflexible,anavadesgranant les. No resistim reproduir l'expressió tan rondallera de Mn. A;vover:
les estrofes que, en mallorquí, un poc depurat de l'arcaic, ens han arri- "Ja n'hi ha de grapades quan es neulum'cau per damunt sa gent. EIl si
bat fins a nosaltres. Avui, és cantada, indistintament, per un nin, una vols arribar a cap si no ets llest de mans, te quedes amb sa creu d'ets
nina o una joveneta. embats" (albats).

Per aquesta breu recensió sobre l'origen de Ia Sibil.la, escrita sense També era costum que, amb l'espasa, despenjava una coca enfilada
l'nfules de investigador Ja que podeu consultar altres investigadors, al tornàveu de Ia trona, coca que era per a! csn ' - i ^e ,<, ,>ibil.la com a
musicòlegs i folkloristes coneguts, tots podrem sintonitzar millor amb premi a Ia seva actuació. Aquí tampoc no hi faltava Ia picaresca dels
l'ambient de Nadal que Ja es palpa pels factors comercials, postals, ofi- escolans que havien acompanyat Ia Sibil.la a Ia trona i, just baix, espera-
cials i familiars. Més conscients, escoltarem millor el càntic sibil.lític, ven amb Ia boca badada, que s'equivocàs al tal larel f i l ,que lacocaca i -
acte interessant i que, segons el canonge investigador, filòleg i rondaller, sués a t.- a i en poguessen abastar algun tros. Prou es cuidava Ia Sibil.la
Mn. A. M.a Alcover, és un dels monuments més preuats del nostre fol- de fer l '° amb senY ' enganar els escolans, avisada per Ia veu de Ia cobla
klore religiós mallorquí popular que ens ha arribat amb aquestes tres variants accidentals:
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Sibil.la aguanta sa coca
aguanta-la amb ses dues mans
que abaix hi ha quatre escolans
que baden un pam de boca

Sibil.la alerta sa coca
que no t'escap de ses mans
que abaix hi ha els escolans
que baden un pam de boca

Sibil.la aguanta sa coca
que no't caiga de ses mans
que abaix hi ha quatre escolans
dos petits i dos de grans
que baden un pam de boca.

El cant de Ia Sibil.la ha sofert modificacions accidentals, el bisbe
don Di'dac d'Arnedo, zelós complidor de les normes del Concili de
Trento, Ia prohibi', l'any 1572; el bisbe don Joan Vich i Manrique,
germà del nostre virrei, Ia restabl l'any 1575; el bisbe Pere Manjarres
d'Heredia Ia tornà prohibi' i ambamenaçade "escomunionmayorlatae
sententiae ipso facto incurrenda non hagan sibillas, "l'any 1666; l'ar-
quebisbe don Pere d'Alagon Ia tornà permetre però nomès el vespre
de Nadal i fixau-vos en Ia pena: "los que Io hagan en otro dia seran
castigados con ocho di'as de carcel y Ia pena conveniente a los rectores
de Iglesias que Io consienten. "Com veis, tampoc no anava de berbes el
senyor arquebisbe. Avui, és difícil de creure que el cant de Ia Sibil.la fos
tan conflictiu però cada cosa a son temps i, aixf, pensaven els dels segles
XVI ¡ XVII. Ladata de l'arquebisbe Alagon és l'any 1692.

LA CALENDA
CL
J^S'i bé Ia Sibil.la concentra l'emoció de les Matines, en segon l loc,cal

srientar el sermó de Ia Calenda predicat per un capellanet.
Segons el còmput romà antic, Ia calenda (Kalendis) era el primer dia

de cada mes. Literàriament, significa el dia d'un senyalat esdeveniment.
La nostra Calenda de les Matines no té res a veure amb el calendari.

En Ia litúrgia, Ia Calenda es recitava o cantava a l'hora de Primade
l'Ofici divi', a Ia vigilia de Nadal i, a les Catedrals i Monestirs, es feia amb
tota solemnitat. El sacerdot cantor desgranava una cronologia de dates
dels principals fets de Ia història humana segons els diversos còmputs
bíblics. Vegeu el principi i el final: "En l'any 5199 de Ia creació del
món... 752anys després de Ia fundació de Roma, l'any 42 de l'imperi
d'Ocati August, establerta Ia pau per tota Ia terra, Jesucrist, etern Déu,
FiII de l'etern Pare, volguent santificar-nos amb el seu pietós adveni-
ment, concebut de l'Esperit Sant, neix, a Betlem de Judà, fet homede
Ia Verge Maria".

S'ha proclamat, solemnement, Ia gran data i, en aquest moment, tots
s'agenollen i, respectuosament, inclinen el seu front. Es Ia Calenda del
Senyor!

La Calenda escenificada que glossam no té res a veure ni amb una ni
amb l'altra citades. Es un breu sermó que recita un nin o abans de Ia
missa o dins Ia missa del vespre de Nadal. Qualcú ha dit si el seu origen
és coetani amb el sermó apòcrif de Sant Agustí Ja citat i, per aquest
motiu, amb Ia Sibil.la. La majoria dels autors convenen que l'origen del
sermó de Ia Calenda és posterior. No té un text típic, únic; a cada esglé-
sia, es fa a Ia seva manera i es renova cada parell d'anys. AIs pobles, el
compon un sacerdot i, a Ia Seu, al segle XVI, es deia en llatí i el compo-
nia un canonge. Vegeu l'escena.

Puja a Ia trona un nin vestit de capellà amb sotana sola o amb sotana
i roquet i cobreix el seu cap amb un bonet amb puntes. No està hieràtic
com Ia Sibil.la amb l'espasa sinó que, amb mímica ¡nfantívola, recita un

. breu parlament on, després de recordar el misteri de Betlem ¡ el que sig-
nifica per a Ia nostra salvació i és motiu de goig per als àngels i als ho-
mes, felicita les Bones Festes a tots els assistents i sol acabar amb aques-
ta cobla:

A Betlem, Verge Maria
eixos goigs vos cantarem
que les pasqües celebrem
amb gràcia i amb alegria.

Es treu el bonet del cap per saludar i diu: Amen, aixísia.
Encara es serva aquest costum a algunes esglésies mallorquines i, a

altres, potser es substituí pel cant de l'Anunci de l'Angel.
Abans, només es deia de memòria com els sermons dalt Ia trona però

avui, com es llegeixen els sermons, també es llegeix el sermó de Ia Calen-
da.

U
LES NEULES

Les neu/es, un altre element imprescindible a les nostres es-
glésies per les Festes de Nadal.

ma expressió i queden com un enyorat record d'aquells enneulats espo-
sos i llargs que, temps enrera, adornaven els temples.

Com element gastronòmic, les neules eren un aliment aristrocràtic
i el seu ús no solament era normal sinó que fins i tot estava prescrit en
les Lleis Palatines i Ordenances dels nostres reis de Mallorca i d'Aragó.
Jaume III, en les citades Lleis, mana que, en els dies de convit i de deju-
ni, al final, es donin una o dues fruites del temps "nisi"a no ser que es
donin neules amb arrop. Pere IV, en les seves Ordenacions, mana E1I
mateix "e en Ia fi de Ia taula si donchs neules ab piment". (arrop)

No fa gaire, en les taules dels nostres pares, per Nadal, era un postres
que no podia faltar. Es costum de Mallorca i de l'Empordà i era tan
usual, en dit temps, que es féu general el refrany que indica que les co-
ses es facin en temps oportú : "Cada cosa a son temps i a Nadal neules ".

Però, també, les neules tingueren i tenen un motiu d'ornament fes-
tós, dins les esglésies, en els dies de gran solemnitat si bé, pel temps,
aquest ornament quedà relegat a les Festes de Nadal. Talment com es
fa, a les places, per les festes patronals, també, dins les esglésies, es pen-
javen de banda a banda fils amb neules comestibles i de paper des de Ia
vigilia de Ia festa de Ia Mare de Déu de l'Esperança (18 de desembre)
fins a Ia festa de Ia Puritat de Maria o Septuagésima que, en el calendari
litúrgic anterior, era el tercer diumenge o antepenúltim al Dimecres de
Cendra, principi de Ia Santa Quaresma.

Aquestes neules penjades al fil i amb brotets intercalats de murta,
de llorer o d'arbocera, amb el seu tremolor inquiet, pareixien participat
i convidar a l'alegria universal, alegria comú, com diu Sant Lleó el Gran,
Ja que el Naixement de Crist és per a tots.

També, en popular i intuitiva pedagogia, com a record de l'analfabe-
tisme de molts dels nostres avantpassats, l'esglèsia, durant aquestes fes-
tes, com un calendari a Ia vista, penjava, al llantoner central, un enfilall
de neules tantes grosses com setmanes i tantes petites com dies que fal-
ten, a comptar des de Nadal, fins el primer dia de Ia santa Quaresma.

D'aquesta història i significació neuleres, ens queda, avui, el costum
de penjar neules a les llànties, Ia fila de neules al llantoner major que, il.
luminat, per aquestes festes, sembla un estel amb coa i les neules a Ia
cova del Betlem parroquial, conventual o familiar.

Les monges tancades i les altres han fet i fan vertaderes filigranes
amb els dibuixos a punta de les tisores. Són les de paper i nosaltres les
nomenam historiades pel motiu o dibuixades per les figures. Actual-
ment, amb elles, s'adornen els aparadors d'alguns comerços de cara al
consumisme de Nadal. Les comestibles es feien i es fan amb.un aparell
que es diu neuler o sigui per a ter neules.

Com Ia mula i el bou del pesebre, les neules també vibren de goig
davant Jesús recent nat i, amb elles, el cantor de Ia Sibil.la i el petit
predicador de Ia Calenda.

Passen els anys i els homes, un Nadal arriba rera un altre Nadal però
l'encant del pesebre de Betlem no passa perquè té trascendencia, és una
constant, no pertany a Ia història sinó al Misteri i el Misteri pertany
a l'eternitat. D'aquesta perdurabilitat, de teulades avall, en participa Ia
Sibil.la mallorquina, Ia Calenda i les Neules, protagonistes simpàtics dins
aquesta commemoració.

Amb el seu record, a l'amor del tió de Nadal, procurem fer més ama-
bles i alegres les Festes de Nadal.

BON NADAL I DITXOS ANY NOU 1985

N.B.— Per tractar-se d'un article, l'autor no registra les cites arxivís-altre element imprescindible, dins les nostres esglésies, per les
h's^és de Nadal, són les neules. Avui, diriem, s'ha reduit a Ia seva míni-^¿iaues o bibliogràfiques però pot respondre de les mateixes.



CafìX!

del ineraämil

ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA
EL CANCER de les ILLES BALEARS

Sovint coneixem notí-
cies relacionades amb el
càncer i, encara que molts
de nosaltres preferim no
xerrar del tema, sabem que
existeix una lluita contínua
dels experts per aconseguir
vèncer-lo. A Inca, comptam
amb una associació per a Ia
lluita contra el càncer que
actua per a Ia ciutat i Ia seva
comarca.

Miquel Ferrer, Catalina
Vallori, Biel Alzamora, Jor-
di Llompart, Pep Busquets,
Toni Pujol i Joan Marquès
són ek que treballen desin-
teressadament per promo-
cionar-la i fer possible l'exis-
tència d'un centre de pre-
venció.

La funció de l'associació
va dirigida a procurar que
Inca disposi d'un servei de
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prevenció del càncer, i per
això i com a primera passa
s'instal.là a Ia "Mútua Ba-
lear" un servei de revisió
per a Ia dona. totalnien
gratui't.

R. Quina casta de cam-
panyes s'han duit a terme?

A. Cada dos anys hem
organitzat conferències pei
als al.lots de setè i vuitè
d'E.G.B., dirigides pel doc-

tor Señor, especiaUsta en
oncologia de Ia residència
de 'la seguretat social, que a
través de pel.lícules va ex-
plicant tots els dubtes que
els al.lots puguin tenir.
També s'han fet xerrades so-
bre el tema per a persones
majors: un concurs de car-
tells, durant el passat curs
escolar, en el qual partici-
paren tots els col.legis d ' In-



ca, amb seleccionats que
anaren al concurs de Ciu-
tat i diverses campanyes pu-
bUcitaries a premsa i ràdio.

R. Com funciona econò-
micament?

A. Funciona a nivell na-
cional. Si el servei que rep
Inca amb les revisions mè-
diques sTiagués de mantenir
amb els ingressos recaptats
aquí no bastaria més que
per a dues o tres visites del
metge. No hi ha per tant
relació serveis-ingressos.

R. Quines aportacions
econòmiques es reben a In-
ca?

A. Disposam de tres
fonts d'ingressos: Ia prime-
ra són les vidrioles reparti-
des pels comerços que enca-
ra que suposin una recapta-
ció lenta i quasi simbòlica,
a Ia Llarga resulten efectives ;
existeix després Ia possibili-
tat de fer-se soci amb un do-
natiu com a quota; i final-
ment organitzam cada any
un sopar en el qual es fa una
bómbola amb eLs . premis
que gratui'tament concedei-

A. Aquest anys, entre el
sopar i Ia tómbola es recap-
tarem 667.000 pessetes, de
les quals un 25 per cent es
queda a Inca. De Ia resta,
Ciutat n'obté un altre 25
per cent i Ia central de Ma-
drid l'altre 50 per cent, que
és distribui't i serveix per
convocar noves campanyes,

i programacions,etc.
R. Quins objectius té l'as-

sociació?
A. El seu objectiu pri-

mordial és Ia investigació, i
l'educació de Ia gent respec-
te del càncer.

R. Ens podeu explicar en
què consisteix "educar Ia
gent"?

A. Significa donar-los a
conèixer els mitjans per de-
tectar Ia malatia d'una ma-
nera precoç, ja que un dig-
nòstic a temps pot repre-
sentar en un 95 per cent
dels casos Ia completa cura-
ció si es troba, Ia malaltia,
en un primer estadi. Quan
arriba al segon estadi, és a
dir, quan ataca els ganglis,
les possibilitats es redueixen

EIs experts asseguren que l'any 1992 el
càncer tendrà curació en Ia majoria de casos

xen els comerços aIs quals
ens dirigim, hem de remar-
car i agrair Ia participació
que hi ha' hagut aquest
any, tant en assistència al
sopar com en els premis que
sTian oferit per al sorteig,
aquesta tómbola suposa Ia
font més important d'in-
gressos.

R. Què representen per a
l'associació d'Inca aquest
ingressos?

a un 60 per cent i en arribar
al tercer l'única cosa que es
pot aconseguir és estabilit-
zar Ia malaltia i tractar el
malalt perquè sofresqui el
menys possible.

R. Com estroba Ia inves-
tigació, actualment, en
aquest camp, a Espanya?

A. Sembla que Ia investi-
gació no és patrimoni dels
estats més podersos. En
aquest sentit, qualsevol des-

cobriment es transmet im-
mediatament a Ia resta de
centres d'investigació del
món. EIs mitjans per a Ia
curació de Ia malaltia es tro-
ben a l'abast de qualsevol
país, sigui ric o pobre. Lò-
gicament depèn de Ia situa-
ció econòmica el fet que un
país pugui desenvolupar una
investigació o no pugui fer-
ho.

R. Per què Ia Seguretat

Social, a Espanya, no es fa
càrrec d'aquestes revisions?

A. Es evident que en el
nostre país no disposam
d'un pressupost destinat a Ia
investigació, no només del
càncer sinó d'altres malalties
en general. Per això, perquè
ens trobam davant aquest
cas, surten aquest tipus d'as-
sociacions privades. Ara bé,
quan en fer una revisió es
detecta qualque problema,

rÈstudi d' Expressió
J i Dansa

\J cj dr .miguel se rve t . 21 - inca

FABRICA

üraii VIa de Colón, 19?

Telefono SO 51 65

INCA (Mallorca)



passa directament a mans de
Ia Seguretat Social. Es ales-
hores quan un equip espe-
ciah'tzat en oncologia segui-
rà el procés adequat.

R. Quin tipus d'assistèn-
cia es fa en el centre d'Inca?

A. El doctor Señor vé,
una vegada al mes, a Ia con-
sulta per fer les revisions
ginecològiques a les dones
que ho han sol.licitat abans.
Només atenen les dones, ja
que les revisions per als ho-
mes necessiten uns mitjans
diferents i Ia nostra associa-
ció només els té a Ciutat.

R. No creis que Ia gent,
en aquests casos, s'estima
més anar al metge de capça-
lera o a l'especiaUsta?

A. Aquest servei no té
com a objectiu curar Ia ma-
laltia, sinó detectar-la, ja
que és l'especiaüsta qui dirà
quin tractament és millor.
El nostre conseU és que una
persona no es limiti només

a aquesta revisió, sinó que Ia
repetesqui ahnenys una ve-
gada cada any, per diagnos-
ticar una possible malaltia
en el seu començament.

A continuació detallam
uns signes de prevensió que
ens poden orientar un poc
en cas que alguna anomau'a
es presenti, encara que no

ens hem d'alarmar inneces-
sàriament en observar qual-
sevol d'aquests símptomes:

M5 Antònia
Nbrpp].icfe

Foto Quetglas

Sígnes-guia pefaJ diagnòstic del càncer:

I.Alteraciomdeis ritrne$jnt^timlsoaritwrishafeittials.
2. Ulceres cutàflÍes que estantemps acwrar.
3. Hemorràgieso secrecionsdesacostumades.
4. Aparició d'enduriments o bonys en diverses zpnesdeÏ

eps.
5rlftdige$tion$ freqüents o difieultatper empassar-seels

a&nents.
6. Canvis en el color ó Fexíemió de barrugues o pigues.
T.v^çanyatíteao varj&eionsenJa tossinshabttuaL
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GUADRO MEDICO
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ENFERMEDAD
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Quan vàrem anar al convent per xerrar amb les monges de clausura, el nostre
primer problema era que teníem por que no haguéssim de fer-ho a través del
torn, però no va ser així. Consultada Ia nostra petició ens va sortir a rebre Sor f"
Maria de Jesús Gual i ens va atendre amigablement.

W Antonla Arer
Mbrppdida
Foto Quetglas

Amo certa sorpresa, en-
tràvem al convent de Sant
Bartomeu, Uuny ja tot el
truller d'Inca, per anar revi-
vint els seus 40 anys d'histò-
ria, de Ia vida sense canvis
d'aquestes dones que d'algu-
na manera donaren l'esque-
na al món per tancar-se en
comunitat i lloar Déu.

Va ser el 1530 quan, a
petició dels Jurats de Ia ciu-

tat, arribaren a Inca, per
primera vegada, set monges
que, en els primers quatre
anys, residiren a Santa Mag-
dalena. El 1534 s'instal.
laren definitivament a l'es-
glèsia ctual de Sant Barto-
meu, donació, juntament
amb un parell de cases i els
terrenys que es convertiren
en hort, del capellà Martí
Cifre. Amb el temps, s'ana^
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ren efectuant algunes refor-
mes, a càrrec de les monges
mateixes. Quan ja eren ca-
torze, les monges, el 1538,
es va construir Ia cisterna
del pati d'entrada i un pou
a l'interior del convent que
anomenen "de Sor Clara
Andreu". Amb els ajuts que
rebren de tota l'illa, que va-
ren esser molts, varen cons-
tuir Ia tàpia que enrevolta

i circumda el convent, i les
quaranta cel.les que tanquen
el jardí formant quatre co-
rredors de deu cel.les cada
un. AUo que en un principi
havia de ser un claustre, en
no poder-se construir les ar-
cades, va romandre a mig
fer. Aproximadament, sobre
l'any 1610 es va construir
una sínia per poder regar
l'hort, i a l'hora d'haver



«Tenim una ràdio però ja no
|'escoltem perqué donen males

noticies»
d'ampUar l'esglèsia es va po-
der comptar, amb Ia deixa
del canonge MoIl per poder
pagar les despeses de l'obra,
despeses que, detalladament,
figuren als Uibres de comp-
tes d'aquella època, anota-
des vora els materials que
s'utOitzaren. Per aquell ma-
teix temps arribaren a con-
viure en el convent quaranta
monges.

CANTICS, TREBALLS I
ORACIO

La seva vida actual trans-
corr entre càntics, treball i
oracions. I tot això els ocu-
pa pràcticament tot el dia,
amb Ia qual cosa no els que-
da gaire temps per poder
conèixer què passa a l'exte-
rior. Tenen, això sí, una rà-
dio, però s'estimen més dis-.
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treure's amb ek Uibres an-
tics escris sobre Ia vida de
sor Qara Andreu o fetes
anecdòtiques del convent
mateix.

S'aixequen a les 5'30 del
dematí per començar amb
dues hores de càntics i salms
en el cor de l'esglèsia, i
després de berenar comen-
cen el seu quefer diari. Des-
prés de dinar resen durant

mitja hora i continuen amb
les seves feines, entre les
quals es troba l'elaboració
dels riquíssims congrets,
cuits en el seu forn de llen-
ya i coneguts de tot Mallor-
ca. A les 6 del capvespre
canten "ses vespres" fins a
les set, quan celebren Ia mis-
sa. En haver sopat tornen al
cor per cantar "ses comple-
tes" i donen el dia per aca-



El convent de Sant Bartomeu té, a l'hort, tres pous. Aquíen
veis dos d'ells.

oat. No els preocupa en ab-
solut que cuan canten l'esglè-
sia estigui buida, cosa que
passa molt sovint; Ia seva
missió és fer-ho amb Ia ma-
teixa il.lusió amb qué ho
farien si l'esglèsia estàs plena
de gom a gom.

LA CAMPANA,
LA SIRENA

Sofreixen els sacrificis
que les seves normes els
exigeixen. Es reparteixen el

treballs equitativament.
Viuen pendents dels tocs
de campana, com els obrers
de Ia sirena, per sebre quan
han de complir amb certes
obligacions que els suposa
aquesta vida en comunitat.
No surten del convent, cap,
excepte Ia que s'ocupa
d'anar a comprar allò que
necessiten i que l'hort no els
pot donar. Són, ara, catorze
monges, i no són suficients
per- sembrar i recolÜr allò

que, en un temps, els servia
per mantenir-se. Ara deixen
l'hort a un jove que hi sem-
bra arbres inomés hi mante-
nen les patates que consu-
meixen durant l 'any.

Sor Maria pensa que és
necessari conèixer Ia vida de
clausura, abans de decidir-se
a acceptar-la com a norma
de vida. Per això, Ia decisió,
abans gairebé ni pensada,
ara és fruit de Ia meditació
en el convent durant sis me-

sos, per poder prendre'n
consciència, de Ia vida que
es duu allà. ElIa creu que és
com un enamorament: Ia
vocació sol ser molt forta,
i una vegada presa Ia decisió
no se sol rectificar. Diu,
somrient, que Ia monja
de clausura és una capritxo-
sa a qui el Bonjesús dóna
força suficient per deixar
Ia família i oblidar allò
que podria ser Ia seva vida
en societat per dedicar-se
plenament a Deú.

fo6cUa
llenceria
brodats

carrer major, 20 -ïnca

ESPARTERIA
RAMIS

Qa'n <2$Cancos
VENTA MAYOR Y

TOT^
MIMBRE

DETALLE

ORIENT,1 r/.5ol638 INCA
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AquestesJQguines no fan res: ni parten, ni ploren, ni ca-
minen, ni mengen, ni tremofen... Però tenen l'aventatge de
que tamppc juguen totes soles. Son el company ideal pels
jocs deb infants. Les venen a AZ-2. El seu preu, en torn a
tes 2.500 pessetes.

El calor familiar de les
antigues estufues no han

pogut esser despkçat
'els moderns artefactes de

calor. Aquest model
:ns convida a un marvellós

horabaixa d'hivern.
El trobareu a

Ferreteria Coll-2, per
19.000 ptes.

Les possibilitats d 'esser
campió no s 'esgo(en amb
les competicions
oficiab. Quahevolhabilitat
teva està a punt d'esser
premiada per un
convençut admirador.
. iZ-2, entre les 1.000 i les
3.000pessetes.
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El plaer de
fumar pasa per
frufr de ki
voluptuositat
d'unapipa o
d'unbon cigar.
Potser
que valgui Ia
pena intentar
trobar elgust
a aquestes
maneres
tradicionah de
fumar. Totes
les trobareu
a l'estany
del carrer
Major.

Les botigues que citan a aquesta secció son
sciaient UTa suggerència, al rarge de tota OJblicitat.

nena ferrer

Foto Quetgias

FERRETERIA

COLL
Avinguda del Bisbe Llompart, 189-191 - Carrer des Tren,

38 - TeI. 50 08 92
Plaça Santa Maria La Major, 13-14 - TeI. 50 04 86

INCA - Mallorca

ESTUFAS A LENA DESDE 6.300 pts.
CfflMENEAS DESDE 42.600 pts

ESTUFAS A GAS POR 1.100 pts. menos
ESTUFAS ELECTRICAS DESDE 1.000 pts.

RECUERDE OUE ESTAMOS
MAS CERCA DE VD. EN:

FCRRCTCRIftCOlt2
Pte«o /OMO morio kl moJ<M>. I3-M - T.I.SOCrtoo

inCfl-mollorca

M^—^/
X.

V/BOLT/QL'E

TEL. 50 JO 91 C. HOSTALS, 47 - /NCA
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hl coneixement que l'ho-
n\e té de Ia calç com a ma-
t e r i a l emprat a Ia construc-
ció és molt antic. Ja a l'any
4.000 a. C. era u t i l i t z ada a
Sumèria per emblanquinar
les parets de les cases i
J'aquesta manera preservar
els maons de fanç cuit de
l'crdssió del vent i l 'aigua.

També els egipcis el co-
ncgueren i el feren servir a
Ia construcció de les pirà-
mides devers el 2600 a. C.

El.hebreus, en el temps
del rei Salomó, Ia mescla-
ven amb pols de maons
¡icr fer el morter i així fer-
la més consistent.

En temps dels romans,
iquests es dedicaren al seu

estudi en profundi ta t i per-
feccionaren els mètodes ru-
dimentaris emprats fins lla-
vors i per tot l'imperi s'es-
tcngué l'ús del forn de llen-
ya també anomenat forn
romà.

Segurament daten
d'aquesta època els primers
fonsde calç a Mallorca.

A l'edat mitja S. Agustí,
u Ia seva obra "La ciutat de
Déu", explicà els fenòmens
c|ue es produeixen en l'apa-
gament de Ia calç.

Però, és a partir del se-
gle XX quan Ia calç entrà
dins processos amplis per Ia
coagulació, precipitació,
neutralizació i hidròlisi de
materials químics.

Hem de tenir present
que Ia calç és un dels com-
ponents químics més deci-
sius dins l'evolució de Ia cul-
tura tan t dins l'àmbit de
l 'arquitectura com de Ia
indústria.

Si bé fa unsanys Ia calç
podia esser un negoci, avui
ha esdevingut un no res i el

^wEf.'

Forn romà o de llenya.

Part d'una façana enblanquinada.
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»nsum de fa 20 anys ha
stat substituit per produc-
e* químics de més eficàcia,
nés manejables i més fàcils
íe netejar. La pintura, el
>rolant i altres han ocupat

el seu lloc. Això ha passat
a Mallorca on quasi tota Ia
calç s'emprava per Ia cons-
trucció, el tractament de
curtits, no obstant, a nivell
de l'estat h lletada, (calç
amb aigua) té altres utiliza-
cions com són: dins Ia me-
talúrgia per Ia purificació
de l'acer actuant com agent
purificador dLimpureses, h
regeneració de minerals,
l'obtenció de alúmina, dins
Ia indústria de les grasses;
lleixevets, cautxú, paper,
fusta, tractament de l'aigua,
obtenció de coles i gelatines,
pels curtits i amb un gran
poder desinfectant.

Actualment Ia calç ha estatsubstítuidaper lapintura i elporlant.

Textoy fotos: Ton! Rodríguez

PINTURA - PAPELES - DECORACION

MOQUETAS - CORCHOS

O'Oft - 4
PAPERS PINTATS

pau s/n

(mercado central)
tel 502234 INCA

reportatges de
bodes,comunions,batetgs.

FOTOr v i v « _ f

QuetglíP
Trobat nsb8, Inca.

TeI. 6 21

c7¿tt«*'<r^e*»ie»

^tofes naturales

y afti{iciates

Servicio a domicilio

freffeftS
C / P a l m o r , 3 4 T e l 5 O 1 9 1 O
Lluc. 2501.° Tel.500237

INCA - Mallorca

Canon
COPlADORAS-M. ESCRIBIR ELECTRCNICAS

Pedro Salas Bennasar
DISTRIBUIDOR

Obispo LlompBpt. 1O5 - 1O7
TeI. 5OS3S1

INCA CMallorca)



LLIBRES
LLIBRES PER NINS

"Això era i no era,
bon viatge faça Ia cadernera,
per vosaltres un ahnud i per

/mi
una barcella"...

Un nin que s'avorria molt
i no sabia per on prende: ja
havia vist tots els programes
de televisió, s'havia empas-
sat tots els videos, destrossat
totes les maquinetes electrò-
niquesde matar marcianets
i anva ple de genoUeres de
tant de jugar a futbol. No
sabia què fer, a fora feia
fred i a l'escola havien posat
vacances. Estava amb aques-
tes quan sonà el timbre de Ia
porta, n'Andreu (que així
es deia el nin), anà a obrir.
Allà, amb aqueUa cara tran-
quil.la i somrient de sempre,
hi havia el padrí Biel que
venia a passar l'estona.
N'Andreu ü contà els seus
patiments i el padrí, amb
una riaUeta burlona remugà
no es sap ben bé què dels
nins d'avui i amb una revola-
da posà l'abrie a n'Andreu,
agafà el paraigua i s'endugué
el nin escales avaU. Amb
un tres i no res foren davant
una botiga plena de Uums
i colors, però no hi havia
marcianets, ni videos, ni
tant sols unes botes de fut-
bol... només uns objectes
regtangulars, uns prims, al-
tres més gruixats que s'obrien
de costat i estaven plens
de papers, això sí, ben orde-
nats, i en ek papers hi havia
lletres i dibuixos. —Són Ui-
bres, -va dir el padrí-, Ui-
bres pensats i fets per tu,
per Ia teva edat. Tria'n dos o
tres els que més t'agradin,
el durem a casa i ek podrem
llegir tranqufl.lament.

ITOLOGIA
XINESA
déus Í esperits

^f-iM*rt&;. "'-^JSfrff*ff*K''

N'Andreu estava mig per-
dut, no s'orientava gaire,
aUò no s'assembkva gens a
un camp de futbol, ni tant
sok a una aula. Però comen-
ça a mirar i remirar, girar
fulles, mig-Uegir pàgines,
uUar dibuixos i fins i tot
ensumar-ne algún, de llUbre.
Li costà triar, però al final
es dicidí per tres títok: un
el padrí U va dir que era un
clàssic d'aventures que ell
havia Uegit de jovenet Qa U
semblava a n'Andreu que
aqueUs dibuixos no eren gai-
re moderns!), l'altre era un
lUbre d'autor actual que
contava les peripècies d'una
bombeta elèctrica que viat-
java per l'espai i el tercer era
un que contava coses (-Di-
vulgació, va dir el padrí) del
mon i de Ia bolla però d'una
forma divertida.

N'Andreu arribà a casa
més animat, ek va llegir
durant les vacances, ek va
comentar amb el padrí, amb
el pare i h mare, amb ek
amics, fins i tot amb el mes-
tre quan recomença l'esco-
la... ek va assaborir, ek va
viure, simplement havia des-
cobert l'aventura de Uegir.

ELPAISDELLLIBRE
ftíFANTIL

No és estrany que n'An-
dreu es sentís una mica
perdut quan anà a triar els
Uibres, perque Ia producció
editorial dins aquest camp
a l'estat espanyol ha crescut
molt aquest darrer anys,
tant en quantitat com en
quaÜtat.

Intenterem donar quatre
fifes que ens ajudin a orien-
tar-nos una mica quan vol-
guen triar un Uibre infantil.

DE

/P5K-//

PER ELS MES PETITS

Ek infants a partir de dos
anys ja poden començar a
tenir ek seus Uibres il.lus-
trats amb dibuixos clars i
color vius, fets de cartró
fort, a prova de cops, mosse-
gades i estirades. I així
coneixeran a Pau i Pepa
(Ed. Abadia de Montserrat),
Teo, Lulú (Ed. Timun-Mas)
i Ia narració dels fets quoti-
dians que elk viven de prop:
les menjades, el passeig,
l'hora de dormir, les jugue-
tes...

TSOE

Envoltant ek quatre anys
troban Uibres d'històries
senzilles i dibuixos rics en
detalls que permeten a
l'adult estaWir conversesllar-
gues i sucoses amb ek nins:
Nico i Anna, fl>ai, EIs Mecs
(Ed. Timun Mas), Les tres
bessones (Ed. Arín) i d'al-
tres que trebaUen els con-
ceptes bàsics de temps i es-
pai.

I Q U A N E L S N I N S J A
LLEGEKEN?

Aquí el ventaU de possJ-
biUtats és amplíssim. Si ens
decidim per acostar el nin a
Ia cultura popukr podrem
elegir una col.lecció amb
títok tan divertis com Ca-
tric, catroc, encen-te foc,
(cançons de tria i burla)
CoIl de carabassa, boca de
serpent. (Endevinalles) o
Soneta veni'n al uU. (can-
çons de bressol) de l'edi-
torial Barcanova; o bé fer
una passejada de Ia mà de Ia
garganta que surt a Les
faldiUes de l'àvia (Ed. Tei-
de).

També hi ha moltes col.
leccions de petit 'format,
amb històriesactuak, d'edi-
ció cuidada, assequibles a
quakevol butxaca i que
calmaran h fam dek petits
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devora»Uibres: "La extraor-
inaria familia", "Altea Ben-
jamín" (Ed. Altea), "Pa
amb xocolata", "Graó" (Ed.
Teide), "Les llegendes del
cuiner" (Ed. Zebra)... i dins
Ia mateixa línea però pels
més grandets "Altea masco-
ta" i "Altea junior" (Ed.
Altea), "EUge tu propia
aventura" (Ed. Timun Mas),
"El nus" (Ed. Laia), "Mun-
do mágico" (Ed. Noguer) i
moltes d'altres.

LES NOVES EDlCIONS,
ITAMBE NOVES

VERSIONS DE CONTES
CLASSICS

Ens sorprendem a cada
passa. Podem trobar una
caputxeta Vermella il.lustra-
da amb fotografies inquie-
tants, una Ventafocs dels
anys vint a l'estil Greta
Garbo o un llop desganat
que no vol menjar-se ningú.

QUAN EL LLIBRE
ESDEVE ESPECTACLE

A vegades el übre s'aixe-
ca i es rebel.la contra Ia
seva horitzontaÜtat forçada;
ens traban aleshores amb Ui-
bres-mòbils, en obrir una
pàgina comencen a sortir-
nos monstres terrorífics o
ninetes deücioses de princi-
pi de segle, o una mansió, o
fins i tot un "Saloon" de

PESCADOR
aMUJER

l'Oest. O béobriu una porta
d'una caseta de caetró, amb
finestres i fumeral i resulta
que és un conte, o aixecau
el pont d'un castell i surt un
princep a cavaU amb Ia seva
història curosament aple-
gada dins Ia miniatura. Són
lübrcs pubUcats per Monte-
na, que fan les delícies dels

nins i de més d'un adult.
Em sembla que l'espai

no dóna per més. Com veis

es bo de fer perdre's dins
aquest bosc de lletra impres-
sa florit d'il.lustracions aco-
lorides.

Voleu un conseU? No es-
pereu que els nins que teniu
a prop vagin plens de geno-
lleres, hagin vist tots els
videos i mort tots els mar-
cianets.

Donau-los un Uibre. ara
mateix!

Inca,desembre84
Caterina VaIriu

*%*

Foto Quetglas

A. RACKMAN
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CARNISSERIA

Cl·lARCUTERUV

PcdroSoIer
MAJOR,7-9

TELK5UOOU4

CARRER DELA PAU.N-25

TELF.500556
I N C A-MALLORCA

LLIBRES- PAPERS- EXPOSICIONS

BlSBE LLOMPART. 127 TEL. 502535 - INCA

BOlTI<HTC
PANERlA - CAMISERIA

CORBATERIA

Carrer Ma/or, 16 - INCA

EN PAUIEN BERNAT HAN OBERT ES

VIVERO
AL FINAL DE LA GRAN VIA COLON

ON L9ACONSELLARAN SOBRE ARBRES4 FRUITERS
I TOTA CLASSE DE PLANTES PER AL TEU JARDI

j

Carrer d'es Jocs, 39
TeL 502632

INCA - Mallorca



Els Reis de
raiöuer.

^apunt original de
^" "w J^. ñí

J.lVlanzanares.

^Calendari Informàtic.



^nga a ver el

Renault 18 GTK
EL PODER DEL ESTUD.

RENAULT 18 GTX, el coche que por
sus innovaciones —motor de 2 litros
y dirección asistida— eleva el placer de
conducir al aportar una potencia
suplementaria, además de una mayor

flexibilidad y equilibrio, muy superiores a los
que ofrecen los coches de su clase. Conjunto
de características que configura Ia alta
imagen de Estilo conseguida por Ia Gama
Renault 18.

Sa ^S3̂ .,
&

RENAULT 18 GTS
Motor: 1.647 cm1.
Berlina y Familiar

RENAULT 18 GTD
Motor Diesel 2 litros.

Berlina y Familiar

^T\:

RENAULT 18 TURBO
Motor: 1.565 cmi.
Turboalimentado.

Berlina

RENAULT 18 GTX
Motor: 1.995 cm1.
Berlina y Familiar

Le esperamos en:-

BERNARDO MATEU LLOBERA, S. A.
Concesionario

Avda. Alcudia, 19 ^ Tal1er'

I N C A (Mallorca)

5041 61
50 01 98

Renault 18
Esnio
RENAULT


	RAIGUER 1983-84_EDIT_0001.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0002.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0003.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0004.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0005.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0006.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0007.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0008.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0009.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0010.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0011.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0012.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0013.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0014.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0015.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0016.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0017.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0018.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0019.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0020.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0021.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0022.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0023.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0024.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0025.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0026.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0027.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0028.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0029.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0030.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0031.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0032.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0033.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0034.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0035.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0036.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0037.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0038.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0039.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0040.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0041.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0042.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0043.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0044.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0045.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0046.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0047.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0048.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0049.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0050.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0051.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0052.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0053.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0054.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0055.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0056.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0057.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0058.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0059.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0060.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0061.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0062.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0063.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0064.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0065.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0066.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0067.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0068.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0069.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0070.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0071.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0072.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0073.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0074.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0075.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0076.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0077.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0078.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0079.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0080.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0081.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0082.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0083.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0084.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0085.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0086.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0087.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0088.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0089.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0090.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0091.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0092.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0093.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0094.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0095.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0096.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0097.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0098.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0099.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0100.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0101.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0102.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0103.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0104.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0105.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0106.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0107.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0108.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0109.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0110.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0111.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0112.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0113.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0114.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0115.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0116.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0117.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0118.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0119.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0120.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0121.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0122.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0123.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0124.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0125.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0126.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0127.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0128.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0129.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0130.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0131.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0132.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0133.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0134.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0135.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0136.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0137.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0138.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0139.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0140.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0141.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0142.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0143.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0144.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0145.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0146.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0147.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0148.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0149.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0150.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0151.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0152.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0153.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0154.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0155.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0156.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0157.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0158.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0159.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0160.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0161.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0162.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0163.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0164.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0165.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0166.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0167.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0168.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0169.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0170.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0171.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0172.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0173.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0174.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0175.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0176.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0177.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0178.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0179.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0180.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0181.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0182.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0183.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0184.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0185.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0186.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0187.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0188.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0189.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0190.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0191.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0192.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0193.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0194.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0195.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0196.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0197.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0198.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0199.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0200.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0201.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0202.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0203.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0204.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0205.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0206.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0207.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0208.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0209.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0210.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0211.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0212.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0213.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0214.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0215.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0216.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0217.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0218.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0219.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0220.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0221.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0222.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0223.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0224.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0225.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0226.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0227.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0228.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0229.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0230.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0231.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0232.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0233.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0234.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0235.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0236.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0237.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0238.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0239.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0240.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0241.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0242.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0243.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0244.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0245.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0246.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0247.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0248.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0249.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0250.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0251.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0252.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0253.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0254.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0255.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0256.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0257.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0258.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0259.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0260.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0261.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0262.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0263.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0264.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0265.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0266.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0267.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0268.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0269.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0270.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0271.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0272.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0273.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0274.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0275.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0276.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0277.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0278.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0279.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0280.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0281.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0282.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0283.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0284.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0285.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0286.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0287.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0288.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0289.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0290.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0291.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0292.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0293.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0294.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0295.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0296.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0297.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0298.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0299.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0300.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0301.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0302.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0303.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0304.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0305.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0306.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0307.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0308.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0309.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0310.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0311.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0312.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0313.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0314.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0315.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0316.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0317.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0318.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0319.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0320.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0321.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0322.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0323.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0324.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0325.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0326.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0327.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0328.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0329.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0330.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0331.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0332.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0333.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0334.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0335.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0336.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0337.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0338.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0339.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0340.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0341.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0342.pdf
	RAIGUER 1983-84_EDIT_0343.pdf



