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141dependent
UNA vegada més i ja amb el te-
mor de fer-nos pesats, ens
veiem obligats a parlar de la in-
dependencia i l'afany d'equani-
mitat que sempre ha estat el
nord i la pretensió de la gent
que ha fet aquesta revista, és
evident però que no ho hem
aconsseguit, tota vegada que,
un pic més, hem de sortir en
defensa dels nostres punts de
vista i de la línia que ha intentat
seguir la revista, posada en solfa
pels que podríem anomenar
"polítics de café", amb una defi-
nició encertada, que en certa
ocasió va expressar un exbatle
de Santa Margalida.

Per altra part pensam que
potser, sinó del tot, sí que ens
acostara a la tan desitjada inde-
pendencia i, presisament, la
prova més evident són les criti-
ques abans esmentades; pensau
que si ens decantássim de cap a
una tendencia concreta, alman-
co els afavorits per les nostres
opinions anirien ben alerta a
queixar-se gens ni mica, i
aquest no és el cas tota vegada
que, en una o altra ocasió, hem
rebut de tots els cantons

Está ben estés entre la gent, i
entre la classe política molt
mes, allò de que si no estás amb
mi és que estás contra mi, i això
no és bo que sigui així, l'obliga-

ció de qualsevol mitjà de comu-

...la
independència
requanimitat
sempre ha estat el
nord i la pretensió
dels que feim
aquesta revista
nicació, per modest que sigui,
és el de donar informació i, si
cal, exercir la crítica, que unes
vegades afavorirà a uns i altres
als contraris, això és el mateix
que passa en qualsevol govern
democràtic i l'oposició, ningú
no dubta que l'oposició és ne-
cessària i hauria de ser estimu-
lant pel qui governa, però no
hem d'oblidar que ni els que
governen ni els que s'oposen,
no tenen sempre la raó, els qui
critiquen tampoc no la tenen
sempre; però si acceptam que
això ha de ser així i procuram
mantenir un cert equilibri, tan
per part del qui critica com del

— ...mai hem
negat les pàgines de
la revista a qualsevol
que hagi volgut
expressar-se, de
forma adequada i
no ofensiva —

qui és criticat,no hi ha th b te
que la conviver*,ia seria tués fá-
cil.

Sempre hem dit que inten-
tam acceptar la crítica de bon
grat, però no trobam conve-
nient que es faci en converses de
café o amb retrets en un mo-
ment de malhumor, pensam
que seria millor expressar-la ra-
onadament sobre les mateixes
pàgines en les que nosaltres ens
equivocarn o encertam, i ales-
hores tothom tendria més faci-
litat per entendre les coses i més
elements a l'abast a l'hora d'e-
metre un judici.

El que no ens han pogut dir
mai és que hàgim negat les pà-
gines d'aquesta revista a qualse-
vol que hagi volgut expressar-
se, de forma •adequada i no
ofensiva per a ningú.

I per acabar un aclariment:
Aquesta revista i la delegació de
Santa Margalida de l'Obra Cul-
tural Balear, no estan ni vincu-
lades ni compromeses amb nin-
gú, ni amb aquest ajuntament
ni amb l'anterior, ni amb aquest
batle ni amb el d'abans, aixó sí
la col.laboració ni l'hem negada
mai ni pensam negar-la, sem-
pre que es mogui dins . el cercle
de les nostres conviccions.0
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EDITORIAL

Editorial conjunta amb Premsa Forana

Coordinadora de Premsa per a la

recuperació del Tren
FA 21 anys que es va suprimir la
línia fèrria d'Inca a Artà. Per
reivindicar el retorn del tren i
un transport públic de qualitat
ens hem reunit les següents re-
vistes de la Premsa Forana:
"Apóstol y Civilizador" (Petra),
"Bellpuig" (Artà), "Cala Millor-
7" (Son Servera), "Cap Ver-
mell" (Capdepera), "Damunt-
Damunt" (Sant Joan), "Faxde-
pera" (Capdepera), "Flor de
Card" (Sant Llorenç), "Mana-
cor Comarcal" (Manacor),
"Mel i sucre" (Sant Joan), "Una
olla d'aram" (Petra), "So Font"
(Son Servera) i "7-Setmanari"
(Manacor).

Ens hem constituït en Coor-
dinadora de Premsa per a la Re-
cuperació del Tren i hem arri-
bat als següents acords:

Ir- Publicar aquesta i d'altres
editorials conjuntes.

2n-Fer prendre consciencia
als nostres respectius pobles,
mitjançant la recollida d'opi-
nions, enquestes, articles
fons, recopilacions dels mitjans
de comunicació, etc. de la utili-
tat de fer tornar el tren.

3r- Implicar a les entitats cul-
turals i esportives, AMPAS,
claustres, etc.

4t-Implicar també els grups
polítics.

5é-Canalitzar la informació

sobre els acords aconseguits cap
a la premsa forana i provincial.

6é- Proposar que tots els
ajuntaments per on passava el
tren facin una moció sobre el
seu retorn perquè sigui aprova-
da en el plenari i presentada al
Govern Balear.

7e- Convocar una taula rodo-
na amb tots els baties dels po-
bles afectats i la presencia del
Conseller de Transport i Fo-
ment.

Un altre motiu de la nostra
reunió ha estat el nou interés
que han demostrat els polítics
de recobrar i ampliar aquest
transport a Mallorca. Hem de
recordar, a més a més, que la lí-
nia que va des d'Inca fins a Artà
es conserva encara i per tant no
hem de parlar deis costs elevats
que suposa l'expropiació.

Així mateix, amb l'obertura
de l'hospital de Manacor el tren
seria un possible transport pú-
blic molt emprat per la gent.

No cal repetir-nos en el fet
que el transport públic és més
ecològic. I ha de ser necessaria-
ment més econòmic.

En definitiva, creim que és
una forma positiva d'invertir els
nostres imposts, perquè des-
congestionará les carreteres dis-
minuint els accidents, argu-
ment que el propi Govern apor-
ta com a prioritari en l'estudi de
la implantació del tren.

Per altra part, des de la su-
pressió de la línia Palma- Artà,
són moltes les persones que han
reivindicat la reobertura de la
línia. L'any 1989 es va fer una
gran recollida de firmes als po-
bles de la comarca de Llevant,
concretament a Sant Llorenc,
Son Servera i Artà. A través de
molts d'escrits a revistes i diaris
s'ha insistit en aquest sentit. De
fet, el retorn d'aquest mitjà de
transport beneficiaria els se-
güents pobles: Sineu, Sant Joan,
Petra,' Manacor, Son Carrió,
Sant Llorenç, Son Servera i
Arta, que són els que hi passa la
línia. De rebot també es benefi-
ciarien els nuclis litorals de Cala
Millor, Cala Bona, Capdepera, i
Cala Rajada.

Esperam l'adhesió de molts
particulars, estaments polítics i
de tot tipus, per reivindicar i
dur a bon port el projecte de la
rehabilitació de la via fèrria des
d'Inca a Artá.11
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FA 'uns dies, visitaren aquesta
redacció uns joves de l'Institut
d'Ensenyament secundari, "An-
toni Maura" i em

feren una serie
de pruguntes referents a la nos-
tra revista en particular i a la
premsa forana en general, amb
l'objecte d'enllestir un treball
sobre el tema de la premsa fora-
na de Mallorca que els havia en-
comanat el seu professor.

No cal dir la satisfacció que
tal fet em va produir, acostu-
mats com estam els mitjans de
comunicació anomenats de
premsa forana", a la poca aten-

ció que ens dediquen, co-
mençant per les institucions lo-
cals i autonòmiques, fins i tot
pels altres mitjans de comuni-
cació, i les critiques que la ma-
joria dels que feim les revistes
locals de gaire bé 50 municipis
de Mallorca, rebem per part de
polítics i altre gent quan publi-
carn alguna cosa que no és del
seu gust, és vertaderament d'a-
grair quan algú s'interessa pels
nostres problemes, que no són
pocs, i per les nostres inquie-
tuds.

Si no estassin, les revistes de

premsa forana,

cansades de
predicar en el desert, de denun-
ciar fets que moltes vegades no
transcendeixen l'àmbit local i
les envestides que els seus res-
ponsables reben de personatges
poc acostumats a la crítica i que
es creuen en possessió de la ve-
ritat, en podríem omplir moltes
pagines perquè en tenguessiu
una visió apropada de l'as-
sumpte, ara mateix em venen a

Velk"
la memòria els casos de la revis-
ta UDOL de Llubí, amb la pre-
tensió d'imposar-li un cert ti-
pus de censura en funció de que
parlas bé o malament de l'ajun-
tament, o el de la "Badia d'Al-
cúdia" en qué un lector sortia
en defensa de la persona res-
ponsable de la revista, per les
critiques que havia rebut de
part de qualcú, per un editorial

publicat, o altres
problemes de la revista "Pórtu-
la", o de "l'Estel de Mallorca"; o
de "Sa Sella" de Sencelles... i els
que hom ha patit en pròpia
carn, que farien la llista gaire bé
interminable, sempre atacant la
I I ibertat d'expresió o, més con-
cretament, la llibertat d'opinió.

A tot aquest panorama cal-
dria afegir-hi les dificultats que
pateixen algunes revistes per
sortir al carrer amb la periodici-
tat acostumada, mancances de
tipus econòmic, de col.labora-
ció, de suport institucional, de
carencia de mitjans, la majoria
de vegades aminorada amb vo-
luntat, il.lusió i sacrifici.

No era però la meya intenció
fer de ploradora, sols deixar
constancia d'uns fets, de les di-
ficultats, mai no resoltes de bo-
na part de la premsa forana, i de
la satisfacció que produeix una
mica d'atenció, de comprensió i
de reconeixement a la tasca que,
amb més o manco encert, com-
pleix dins la nostra comunitat.,

Z302,107,

a de
La prerasa Votan 

HERRERIA Y CARPINTERIA DE ALUMINIO
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Acte de cloenda de l'any dedicat a

Joan Mascaró i Fornés
EL dia 21 de gener es va cele-
brar al saló d'actes de la Banca
March de Palma, l'acte de clo-
enda de l'any dedicat a Joan

Mascaró i Fornés, en motiu del
seu centenari. Aquest acte havia
estat ajornat per mor de la mort
del que fou Rector de la UIB,
Nadal Batle.

Formaven la presidència de
l'acte un representant
de cadascuna de les en-
titats organitzadores
de l'any commemora-

Llorenç Huget,
rector de la Un iversi-
tat, Maria Antònia
Munar, presidenta del
CIM, Carles March,
president de la Banca
March i Antoni Del
Olmo, batle de Santa
Margalida.

L'assistència a l'acte
fou molt nombrosa i una serie
de persones de Santa Margalida
hi eren presents, entre elles els
regidors Miguel Cifre, Catali-
na Marimón, Cristòfol Salva,
Joan Ferragut i Rafel Estelrich
i Joan Monjo; també hi pogue-
rem veure els escriptors Llo-
renç Capellà, Bartomeu Fiol, i

Josep A. Grimalt, l'editor
Francesc Moll, el biógraf de
Mascará, Joan Maimó, el presi-
dent de l'Obra Cultural Balear,
Antoni Mir, dirigents de la
Banca March, el director de la
Xarxa de Biblioteques del CIM,
Francesc Riera i moltes altres
persones i personalitats.

El torn de les intervencions
va començar pel president de la
Comisió de Cultura del CIM,
Dama Pons que va glosar l'ac-
te i la figura de Mascaró, a con-
tinnació Gonçal López, profes-
sor de la UIB i coordinador,
juntament amb Antoni Mas, de
la miscelánia dedicada al mar-
galidá il.lustre; després va in-
tervenir Antoni Mas, historia-

dor i membre de larca de cultu-
ra de l'ajuntament de Santa
Margalida que, entre altres co-
ses, va dir: "M'agradaria que em
permetésseu un record de temps
enrera, del meu poble, de quan jo
era al.lot. Vaig saber, perquè ho
vaig llegir en els diaris, que l'a-
juntament de Santa Margalida
havia nomenat fill il.lustre a Jo-
an Mascaró i Fornés. Aleshores
vaig demanar a canostra qui era
aqueix horno, i només el meu pa-
drí me'n va saber donar noves:
em va dir que era un parent nos-
tre que estava fora de Mallorca i
que sabia molta de lletra. Això
era, amb sort, el que sabíem d'en

Mascaró la gran majoria dels
seus paisans i tots els mallor-
quins" En Toni va continuar
parlant del desconeixement de
Mascará, del seu retrobament
per part del poble de Santa
Margalida, fent menció de la
miscelánia abans esmentada i
dedicant un record especial a
l'aportació de Blai Bonet. Va
tciiir paraules d'agraïment per a

les persones i insti-
tucions que havien
lét possible els dife-
rents actes de l'ho-
menatge, per acabar
a mb aquestes pa-
ran les: "Enguany,
però, en el moment
(le la investidura de
Mascaró com Doctor
Honoris Causa, l'es-
glésia de Santa Mar-
galhla era plena':

A continuació
Margalida Tur va fer la presen-
tació del seu llibre sobre l'ideari
pedagògic de Mascará.

El batle de Santa Margalida,
Antoni del Olmo va dir en la
seva intervenció: "La vila de
Santa Margalida, que en aquest
moment tenc l'honor de repre-
sentar com a batle, tenia un deu-
te amb la figura i la memòria
d'un dels seus fills més il.lustres:
Joan Mascaró i Fornés,• però de
cap manera aquest deute queda
liquidat en izqust dia en que cele-
bram la cloenda del seu centena-
ri, (7115 al contrari, potser a partir
d'ara ens lzaurem de fer el propó-
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sit de perpetuar la figtira de Mas-
cará en la memòria deis margali-
dans d'ara i del fu tur" Va desta-
car també el desconeixement de
Mascaró per part del seu poble i
expressá el reconeixament a
Antònia Quetglas, per des del
seu lloc a l'ajuntament, l'any
1983, propiciás el nomenament
de Mascaró com a fui iliustre i
que la biblioteca de Santa Mar-
galida porti el nom de Mascaró.
Acabà manifestant la justícia
dels actes d'aquests darrers anys
vers la figura del margalidá

il.lustre i finalitzà: "D'aquí la
meya satisfacció de representar,

en aquest moment, l'ajuntament
de la nostra Vila, protagonista
amb el Consell Insular de Ma-
llorca, la Universitat de les Illes
Balears i la Banca March de que
la figura de loan Mascará i For-
nés pugui esser recordada i enal-
tida com pertoca. Per tant, a to-
tes les entitats esmentades i a to-
tes guantes persones han posat la
seva contribució perquè això fos
possible els vull donar les més ex-
pressives gràcies en nom propi

sobretot, en el del poble que re-

present'.'

Les intervencions del Rector
de la Universitat, de Maria
Antònia Munar i de Caries
March, tancaren una vetlada
destacable i un any de realitza-
cions sobre la figura i l'obra de
Joan Mascaró i Fornés.,

•
Activitats associacions

A.P.M.A. del col.legi Eleonor Bosch
Concurs de Betlerns:
HA comptat amb una partici-
pació de 35 famílies, L'entrega
de premis es va fer dia 19 de fe-
brer a la festa de disfresses.

Festa de disfresses:
Animació del grup "Cucorba" i
xocolata i ensaïmades per a tots.

Extraescolars:
Amb l'objectiu de millorar les
activitats que ja estan en marxa
per a aquest any, es destinaran
50.000 pessetes a Psicomotrici-
tat i Música, respectivament.

Col.laboracions:
Volem agrair a les empreses i
comerços:

a RENAULT la subvenció de 18
xandalls pels esportistes.

a CONSTRUCCIONS CAPO
PERELLO, S.L. l'entrega de ca-
misetes als participants a l'acti-
vitat de Gimnástica.

Judo:
De cara a la -propera
competició i gràcies a la
bona disposició del pro-
fessor, els petits aspirants
al cinturó negre, intensi-
fiquen els entrenaments a
les noves instal.lacions de
Muro.

Excursions
sortides:
Está prevista una primera visita
a l'Observatori Astronòmic de
Mallorca (Costitx), pel diven-
dres dia 6 de Marc.

Obres a l'Escola
Vella:
Davant la previsible demora de
l'inici de les obres per a la cons-
trucció de les noves aules de
primària, i en resposta a la
soLlicitud de l'APA, l'Ajunta-
ment, abans de l'inici del curs,
ha iniciat les obres d'acondicio-
nament de l'Escola Vella: aigua
potable, acondicionament dels

banys, goteres, rajoles, clot d'a-
rena, engronsadores, tobogan,
gornisa i balcons que estaven a
punt de caure .,

Irá
Bústia

a la disposició de tots
els socis.

Seran de gran utilitat les
queixes i suggeriments que,
entre tots, poguern aportar.



Desdoblament AUTOPISTA LLEVANT AUTOPISTA LLEVANT
PM-602 Variant Llucmajor Campos - Felonitx
(S'Arenol-llutmajort Tram Llucrnaior-Campos Voriant Felonitx %Taro d'Inca Tram Inca	 Sa Pablo Tram
{Aulopisto) Varlant Campos Felanitx	 Manacor So Robla	 Alcúdia

Invernia
4.900 milions 4.100 milicias 18.050 milions

Inversio
3.600 milions

Inversto
4.500 milions

no
3.7C0 milions

C-715
Desdoblament
Palmo Son Ferriol

Inversio
300 milions

C-715
Variant
de Son Ferriol

700 milions

P-111
Desdoblament
Palma-
Universitat

1.400 milions

Desdoblement
2n tinturó

4.000 milions

Peno Son( Lloren,
des Candowar

I e O

800
milions

lo ens o
500
milions

Vilorronco J. Bonony

Variont	 I Voriant
Vilofranca	 Manacor

500

Portocnon

Voriant	 Vonant
'San! Llorenç	 Son Sti,ein

Vonent
( updepero

In er o
300
milions

Moo 1 or nells	 Rondo No(d
Clutodello

1.200 milions

Varlant
Ferrer le,

Independentment d'aquestes obres, el Govern Balear, a través
de la Conselleria de Foment, duró a terme un pla de carreteres
amb una inversió de 6.000 a 7.000 milions de pessetes.

lovel

600 milions
Inversió
500 n'ilion,

Rondo Sud
Ciutodelio

400 matan s

Polrnonovo

Inver si°
2.500 milions

Sta Ponça Pey ,

1.300 milions

Illa d'Eivissa

=z11,1111-,

Aquest anunci es publica a titol intormatiu

Pla de financament
estatal de carreteres
• 57.650 milions de pessetes en obres

	 II Les obres seran executades per 	 U Les obres es duran a terme
• S'intenta compensar el déficit  històric

	
la Conselleria de Foment del Govern Balear 	 en vuit anys

Desdoblament Noto accés Variont de Condicionament
2a Ronda Eivissa aeroport Sta. Eulària Eivissa	Sant Josep

Inverpo I	 er	 o
500 milions 600 'TI I ons 400 milions 1.200 milions

Mallorca

• Sortida Son Valentí via cintura (65 M)
• Accés Son Hugo via cintura (220 M)
• Accés Aloró (169 M)
• Variant Andratx Sud (176 M)
• Accés s'Arracó (190 M)
• Accés Bendinat (450 M)
• Pas superior ctra. Sóller accés

Polígon Son Castelló (300 M)
• Variant Port de Pollença (953 M)
• Variant Portocristo (1000 M)
• Variant Can Picafort (540 M)
• Sóller - Deià (800 M)
• Tercer carril via cintura fins

a Son Dureta (775 M)
• Inca - Llubí - Muro (1.954 M)

• Via cintura amb Sóller, Son Gotleu
i es Molinar (600 M1

• Ariany - Sta. Margalida (488 M)
• S'Esglaieta - Valld-emossa (404 M)
• Pont Anglesos - Can Picafort 1183 M1
• Cinturó Palma Nord (864 M)
• Palma - Palmanova (tercer carril(

(629 M)
• Tercer carril Palma - Marratxí (393 M)
• Penetració autopista central (500 M)
• S'Arracó - St. Elm 1278 M)
• PM 304 (406 M)
• PM 110 Esporles - ctra. Valldemossa

(300 M)

Menorca

• Ronda Maó (144 M)
• Desdoblament Maó - St. Lluís (472 M1
• Millora PM 711 es Mercadal (232 M)
• Millora PM 711 es Migjorn (174 M)

Eivissa Formentera

• La Savina - La Mola (Formentera)
(694 M)

• Sta. Eulària - St. Corles (300 M)
• Eivissa - Sta. Eulària (per Jesús)

(574 M)
• Sta Eulària - St. Rafael (509 M)
• Ronda Nord - St. Antoni (288 M)
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Activitats associacions

Activitats de
l'Associació "Hero”

ELS dies 16, 24 i 31 de gener, a
la Casa de Cultura, va tenir lloc

un cicle de con-
ferencies a càrrec
de l'Historiador
Miguel Ballester,

sobre "Apropa-
tnent a la Realitat
Histórica del Reg-
ne de Mallorca",

que acabará amb
una excursió de
quaranta mem-
bres de l'associa-
ció a Catalunya i

Sud de Franca.

El dia 14 de fe-
brer visitàrem l'A-

eroport de Palma, unes ama-
bles senyoretes ens explicaren el
funcionament d'aquell recinte.
A continuació visitàrem la Por-

Pel dia 14 de maig hi ha pro-
gramat un viatge, vistant Sego-
via, Ávila, Serra de Madrid,

L'Escorial, la Granja de San Il-
defonso, i Madrid i els seus

voltants.. Les places són limita-
des i el preu, tot inclòs, són
39.000 ptes.,

ciúncula i els seus jardins, des-
prés dinar i ball a un restaurant.

El dia 21, en el Bar Arachu,
sopar de Carnaval, amb dis-
fresses, ball amb una orquetra i
sortejos.

El dia 25, assistirem al Teatre
Principal de Palma per veure
l'obra de Llorenç Villalonga,
"Mort de dama".

Referéndum al
DIVENDRES dia 13 va tenir
lloc, a la Casa de Cultura de
Santa Margalida, una vetllada
deis Amics del Poble Saharaui,
per tal de concienciar els assi-
tents sobre la importància del
referndum per a l'autodermi-
nació del Poble Saharaui i
da que necessitaran per a dur-lo
a terme.

Després d'una introducció de
part de Miguel Cifre, va inter-
venir en Cristòfol Fuster Cala-
fell, que va fer una s'intesi de la
situació geográfica i de la vida al
Sahara Occidental, il.lustrant-
ho amb una serie d'anècdotes
prou definidores d'aquell terri-
tori. Després intervengué na

Fatma, nadiva d'aquella terra,
per explicar la situació en que
actualment viu el seu poble i la
importancia que té el proper re-
ferendum per poder assolir la

seva independencia i recuperar
la sobirania del seu país.

A continuació es va passar un
video dels campaments de refu-
giats saharians i la seva forma
de vida en unes condicions
precàries, desarrelats i vivint
gràcies a la solidaritat dels paï-
sos rics.

Finalment va parlar Àngela
Tomás, membre de l'associació
d'Amics del poble Saharaui, la
qual va destacar també la im-
portància del referndum i l'aju-
da material i moral que necessi-
ta el poble Saharaui per poder-
lo dur endavant, i del movi-
ment de concienciació que
s'està fent per aconseguir-la.11
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Ajuntament

Departament
de Serveis
Socials

UN any més, la gent
del Municipi de Santa
Margalida ha demos-
trat la seva solidaritat
aportant juguetes per
a la campanya dels
Reis, i han fet possi-
ble que 40 nins del
nostre municipi i
d'altres tants de fora
d'en, puguin gaudir
d'un dia tan especial i
ple d'il.lusió com és el
dia dels Reis.

També, com no?
agrair la feina feta per
l'agrupament escolta
"Turó del Drac" que
foren els encarregats
de recollir totes les ju-
guetes i altres objec-
tes i fer-los arribar al
departament de Ser-
veis socials de l'Ajun-
tament.

Campanya
per a la
normalització
lingüística

Per iniciativa de
l'ajuntament de Santa
Margalida i amb
combinació amb la
PIMEN, s'ha posat en
marxa una campanya
per mirar d'arribar a
la normalització lin-
güística dels co-

o merços i empreses
margalidanes. La
campanya va encami-
nada a que la retola-
ció exterior, targetes,
catàlegs, propaganda,

calendaris, borses, avisos, factu-
res i tot tipus de documentació
que sigui possible, es posin amb
la llengua pròpia d'aquesta Co-
munitat. L'objectiu de la cam-
panya és el d'arribar a la norma-
lització abans esmentada en els
comerços i empreses que ho de-
sitgin, mitjançant la incentiva-
ció, sense cap tipus d'imposició.

Més normalització
lingüística

En aquesta revista nostra, cri-
ticàrem el fet que el grup del PP
i demés grups municipals que
presentaren la darrera moció de
censura, redactassin l'escrit .en
castellá. Ara hem de dir que el
grup del PSOE també va redac-
tar en castellá el primer escrit
que va presentar al registre de
l'ajuntament com a oposició, en-
cara que el darrer que hem vist ja
estava en catalá. Per altra banda,
el parlamentari del PSM i vice-
president del Consell dé Mallor-
ca, Pere Sampol, també va fer en
castellà un recent discurs a Bru-
sel.les. És hora que els nostres
polítics, siguin del partit que si-
guin, es prenguin de forma se- -

riosa el tema de la normalització
i defensa de la nostra llengua.

Iniciativa de l'Àrea
de Cultura

El tècnic de l'Àrea de Cultura
de l'Ajuntament está fent les pas-
ses necessàries per aconseguir la
restauració de la imatge de Santa
Margalida, amb motiu de la cele-
bració dels 750 d'anys d'existèn-
cia de la nostra Parròquia. La
imatge de Santa Margalida, una
talla de fusta possiblement del
segle XIII, es troba prou deterio-

rada, cosa que es pot apreciar si
la miram de prim compte. Per
tant la restauració és mes que
convenient per a la seva conser-
vació. Esperam que els qui tenen
la pella pel mánec hi posin els
mitjans necessaris.

Canvi de data de la
Fira

La coincidencia de la Fira amb
la festa de Pasqua, fet que es pro-
duirà espesses vegades en els
propers anys, ha determinat a la
comissió de festes, integrada per
les distintes associacions de la
Vila, a traslladar la l'ira al diu-
menge del Ram, dia per a en-
guany i per a les propers edi-
cions. Enguany idó será el dia 5
d'abril, i donada la movilitat de
la diada, qualque any pot caure
dins el mes de març. Aquest fet
deixarà sense efecte el nom de
"Fira d'abril" i evitará també
coincidències de nom amb la tira
sevillana.

Borsa de feina

La Mancomunitat del Nord ha
posat en marxa una borsa de fei-
na per a la gent que necessita una
col.locació, si vos trobau en
aquesta situació, us podeu
adreçar a l'Ajuntament de Santa
Margalida i parlar amb na Maria
.Brotat, na Maria Ferriol, o na
Antònia Llabrés, que són les per-
sones encarregades de tramitar
les sol.licituds. La selecció la fa la
mateixa Mancomunitat, mit-
jançant ordinador, i s'encarrega
de fer un seguiment entre les
persones pendents de col.locació
i entre els col.locats 'pel mitjá
d'aquesta borsa de feina.II



ESO
mobles i fusterio

Portes, persianes, vidrieres i falsos terrats en fusta i PVC
Passamans, mobles a mida i fusteria en general

Mobles de cuina,bany, hogar i complements de decoració.
Projectes d'interiorisme

Fusteria mecánica	 Exposició i venda de mobles
C/. Miquel Ordinas, 25	 C/. Miguel Ordinas, 31-33

Tel./Fax 52 31 45 • SANTA MARGALIDA

PINSAMA S.L.
*PINTURES EN GENERAL
*GOTELET
*PICAT
*REVESTIMENTS
(Interiors Façanes)
*DECORACIÓ D'INTERIORS
*LACATS
*VERNISSATS EN GENERAL

C/. Indústria, 2
Tel. 52 30 52 - Tel. Part. 52 37 86

SANTA MARGALIDA

LA VILA

Ajuntament

Els plens municipals
DESPRÉS de la moció de cen-
sura presentada a l'ajuntament
de Santa Margalida, sembla que
els components de la que ara és
l'oposició, tenen la intenció de
presentar batalla en els plens
municipals, aprofitant la manca
d'experiència de bona part de la
gent que forma l'equip de go-
vern. Així va esser en els dos
plens celebrats fins aleshores, el
primer per nomenar les noves
comisions informatives i el se-
gon, celebrat el dia 29, on s'ha-
vien de debatre una serie de
punts, entre els quals els més
polèmics resultaren els relatius
al Pla Mirall i, sobretot, l'apro-
vació de "Sor Tomasseta" com a
himne de Santa Margalida i el
nomenament del Cronista Ofi-
cial de la Vila. Alguns dels punts
ja havien estat presentats per
l'anterior equip de govern, al
darrer ple abans de la moció de
censura i que quedaren sobre la
taula.

Els punts eren els següents:

1-Aprovació del conveni col.lec-
tiu, relatiu a recaptacions en pe-
riode voluntari i executiu dels
tributs municipals i altres in-

gressos del Dret Públic, entre
aquest Ajuntament i la CAIB.
*Aprovat per unanimitat.

2-Aprovació de l'adjudicació de
les obres de la III Fase de la Pista
Poliesportiva de Can Picafort.
'Aprovat per unanimitat.

3-Aprovar proposta de millores
a l'Institut de Santa Margalida
(trasllat al M.E.C. per a la seva
realització i finançament).
*Aprovat per unanimitat.

4-Aprovar el canvi de designa-
ció de diferents carrers de la Vi-
la.
El . batle retira el punt, per esser
debatut en una altra sessió.

5-Aprovar el nomenament de
Baltasar Calafat com a Fill Il.lus-
tre de Santa Margalida (segons
una proposta de l'Obra Cultural
Balear).
*Aprovat per unanimitat.

6-Aprovar autorització per a la
firma del conveni pel Pla Mirall.
*Aprovat per unanimitat.

7-Aprovar aportació de l'Ajun-
tament al consorci del Pla Mi-

rall.
*A favor: 7 vots (PP, CPU, GIP)
*En contra: 6 vots (PSOE, UM).

8-Aprovar transferencia de ca-
pital al consorci.
A favor: 7 vots (PP, CPU, GIP)
En contra: 6 vots (PSOE, UM).

9-Aprovació de les cobles de Sor
Tomasseta com a himne de San-
ta Margalida.
A favor: 7 vots (PP, CPU, GIP)
El grup del PSOE va abandonar
la sala de plens sense votar i UM
no va votar aquest punt.

10-Nomenament de Cronista
Oficial de la Vila.
A favor: 7 vots (PP, CPU, GIP).
En contra: 6 (PSOE, UM).

11-Aprovació canvi de nom del
Carrer Divisòria de Son Serra de
Marina.
A favor: 7 vots (PP, CPU, GIP)
En contra: 2 vots (UM)
Abstenció: 4 vots (PSOE).

Els punts motiu de polémica,
abans esmentats, tengueren un
ample ressó en els mitjans de
comunicació de Ciutat i en certs
ambients de la VIla.0
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CAMA DE BALEARS

ESTAM AMB LA GENT
ELS DIES DE FESTA,
I TOTS ELS DEMÉS.

GESTORIA ADMINISTRATIVA

SEBASTIÁN PASTRO PERELLÓ
ADMINISTRACION DE EMPRESAS

ASESORIA: FISCAL • CONTABLE
LABORAL • INFORMATICA

SEGUROS

Costa i Llobera, 26-B • CAN PICAFORT
Tels. 971 85 00 66 / 971 85 00 38 • Fax 971 85 10 86
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Gent

Cursets per a
treballadors
La cadena hotelera, "Stil Hotels'', ha or-
ganitzat una serie de cursets de forma-
d() pels seus empleats, i s'espera conti-
nuar el procés de formad() per a la pro-
pera temporada d'hivern, donat l'èxit
que han tengut. Els cursets són
d'Anglès, Informática, Atenció al
client...

A la fotografia aparéixen els propieta-
ris de la cadena, els organitzadors i
alumnes i professora del curset d'anglès.

)Ik BANCA MARCH
Passeig des Pouás, 1 - 07450 SANTA MARGALIDA

\gt>1 ELECTRÓNICA CID 
Venda de T. V. Color i Electrodomèstics en General

Primeres Marques
Servei Tècnic Reipid

C/. Alba, n 2 1 - CAN PICAFORT
	

C/.Jovades, n 9 33 - STA MARGALIDA
Tel. 85 06 14
	

Tel. 52 32 10



LA VILA

Temps d'església

El joves de la Vila es confirmen
EL diumenge dia I 1 de gener,
45 joves margalidans i dos ita-
lians, foren confirmats pel Bis-
be de Mallorca, Mns.Teodor
Ubeda, en una solemníssima
cerimònia que va omplir l'es-
glésia de Santa Margalida.

Des del mes de febrer del
1987 que es confirmaren 47 jo-
ves de la Vila, no s'havia cele-
brat aquest acte a Santa Marga-
lida.

Els al.lots i al.lotes que, des-
prés de quasi dos anys de pre-
paració amb conferencies set-
manals, volgueren confirmar la
seva fe són els següents:

Jaume Alós Calafat
Joana Aina Ferrer Roig
Maciana Alomar Muna
Caterina Matas Gaya
Gabriel Calvó Gomara
Catalina Capó Nadal
Maria Salas Gaya
Ma del Carme Moll Ferriol
Miqueta Pomar Gaya
Maciana Antónia Calafat Calvó
Margalida Fuster Perelló
Maria Antònia Fuster Perdió
Catalina Fuster Perelló
Lluís Gabriel Fuster Oliver
Maria Estelrich Jaume
Joana Rosselló Gaya

Ma Antònia Santandreu Payeras
Joana Morey Perdió
Joan Malondra L'un
Mónica Ferrer Munar
Bárbara Font Gayá
Tomeu Borras Santandreu
Maria Catalina Font Morey
Joana Aina Juan Alzamora
Catalina Morey Perdió
Maciana Garau Molinas
Sebastià Llull Aloy
Martí Ángel Torres Valls
Antoni Calafat Ferrer
Regina Rosselló Gayá
Antònia Estelrich Alzamora
Margalida Torres Alós

Mateu Ferrer Serra
Joana Aina Fuster Oliver
Catalina Juan Ordinas
Maria Magdalena Cloquell Flo
Maria Elena Tur Figueruelo
Joan Grimalt Estelrich
Maria March Calvó
Antònia Grimalt Estelrich
Catalina Pastor Perelló
Antònia Ordinas Mayo!
Francesc Font Molinas
Joana Font Molinas
Margalida Estelrich Alzamora
Francesco La Rocca ( italià )
Ana Maria Cisso ( italiana)

Recordatori

Margalida
Gaya Ribas

Gener de 1998

Diu la mort Ps llei de vida

i viure esperar la mort

jo només tenc un conhort

sereu viva en el record

padrineta Margtilida

3/



OBRA CULTURAL BALEAR

Santa Margalida

Baltasar Calafat, fill
il.lustre de Santa
Margalida

ALGUNS esdeveniments polí-
tics que, una vegada més, han
estamenejat la Vila, han deixat
en segon terme el noinanament
de Baltasar Calafat i Bibiloni
com a fill il.lustre de Santa Mar-
galida, que com sabeu era una
petició que la nostra delegació
va adreçar a l'ajuntament. De
totes maneres haureu vist que el
ple municipal del dia 29 de ge-
ner, quasi sense que ningú no hi
parás esment, va nomenar el
margalidá fill il.lustre. A partir
d'aquí resta pendent un acte so-
lemne que dóni forma a dit no-
menament i una serie d'actua-
cions encaminades a donar a
conèixer la figura de Calafat,
des de ara fill il.lustre de Santa

Margalida, gràcies a la iniciativa
de l'OCB de la Vila, refrendada
a la passada assemblea general
per unanimitat.

Conferència

Estam pendents de la confirma-
ció de la data per a una con-
ferencia de l'Associació de De-
fensa de la Terra, de la qual in-
formarem oportunament.

Assemblea General

La nostra delegació té previst la
celebració de l'assemblea gene-
ral pel divendres dia 27 de març
al saló del Bar Arachu, hi haurà
sopar pels socis assistents, de
totes maneres ho confirmarem
per carta.

Grup Excursionista

A qui Ii agradi caminar per la
muntaña i disfrutar dels tresors
paisatgístics de la nostra illa,
volem recordar que el grup ex-
cursionista de l'OCB de Sta.
Margalida surt a caminar un pic
cada mes, si voleu tenir infor-
mació dels dies i llocs a on
anam posau-vos en contacte
amb Blai Genovart o Joan Ma-
londra,

AUTOS RIERA-QUETGLAS, C.B.
Su concesionario CITROÉN y SUZUKI

Tel. Sta Margalida: 52 38 01
	

Tel. Ca'n Picafort: 85 01 80
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Carta oberta
A la Digníssima
oposicio de
1 Ajuntament de
Santa Margalida.

ESTIMATS: Aquesta carta és
única i exclusivament responsa-
bilitat de qui la signa i els motius
de la qual s'expressen en el prá-
graf que ve a continuació.

Amb el que diré no voldria
ofendre ningú, almanco no vol-
dria ofendre més del que m'han
ofès a mi, no les paraules, que
sols són paraules i es poden re-
batre amb paraules, sinó algunes
actituds. De totes maneres invo-
caré una possible justificació
semblant a la de Miguel Cifre,
que repeteix quan li parlen de
crispació a l'ajuntament: "pen-
sau que, després de tot, és a no-
saltres que mos han posat la mo-
ció de censura", pensau idó que
és a mi a qui heu llevat la pell a
tires amb sensacionalisme a la
prensa, fent política de café -que
tant poc agrada a Miguel Cifre-
fent demagògia en un ple muni-
cipal, o aguantant les imper-
tinéncies -altra cosa no són- de
certs regidors que semblen no
tenir res millor que fer.

Anirem per parts i comença-
rem amb el tema que ja es coneix
com "l'himne de Santa Margali-
da": no pensau que, si més no,
vosaltres també heu sortit de bo-
tador? Jo podria estar d'acord en
qué potser la manera de presen-
tar el tema no ha estat l'adequa-
da, fins i tot que no hagi estat
oportuna, cadascú tendrá les se-
ves raons, uns per fer-ho així i

vosaltres per criticar-ho; però
d'aquí a tota la parafernalia que
heu montat, amb boicots al ple
municipal, sol.licituds de perdó
al poble de Valldemossa i altres
perles pertestil, pens que s'hau-
ria d'haver trobat un pum d'e-
quilibri. La tonada i la lletra de
Sor Tomasseta són molt antigues
i ningú no sap qui són els autors,
unes cobles som molt velles i al-
tres afegides posteriorment, nin-
gú no en té l'exclusiva, són de
qui les canta i de qui les escolta,
la idea de fer-la himne de Santa
Margalida, bona o dolenta, -que
dit sia de passada no va esser
meya- no roba res a ningú ni té
per qué ofendre a ningú, com no
té perquè ofendre els margali-
dans que a Sa Pobla tenguin
Santa Margalida de Crestaix i
cantin goigs o li facin gloses, o
que a Felanitx i altres pobles fa-
cin festa a la nostra patrona. Sor
Tomasseta será cantada, com
abans, per tot arreu i no passa
res, i se seguiran fent arranja-
ments a la partitura i s'afegiran
lletres noves, com s'ha fet des de
sempre i no ha passat res. Així
que deixem d'aixecar muntanyes
polítiques sobre grans d'arena
anecdòtics i que Santa Catalina
Tomás ens perdoni a tots.

Però, el tema té una altra ves-
sant i és que bona part de la vos-
tra santa indignació, ha caigut
sobre la meya esquena -no mas-
sa ampla i una mica geperuda-
pel fet d'haver cedit unes estrofes
publicades l'any 1986 i fetes per
encàrrec del Vicari Ramis
(e.p.d.); és que els polítics així
mateix anau alerta de mossegar-
vos massa els uns als altres, per-

qué no sabeu qualque dia amb
qui haureu de pactar, per assolir
un poc del poder que tant vos
traumatitza haver d'abandonar.
No passeu ansia, sempre troba-
reu qualque Rafel Bordoy sobre
el que descarregar la somada.

Ara ve allò del meu nomena-
ment de cronista oficial de Santa
Margalida: aquí s'ha desparat to-
ta la bateria de les acusacions de
"franquisme" i "caras al sol" i al-
tres floretes que, els partits ano-
menats progressistes, solen treu-
re quan scl's atura el rellotge del

'progrés i fan passes cap enrera,
obrint el calaix de les desqualifi-
cacions, sobretot si els . argu-
ments seriosos no es veuen per
cap banda. I altra vegada la meya
maltractada i poc elegant esque-
na s'ha hagut de carregar el
mort: "aquest no té independen-
cia", "és del PP", "dubtós poeta" i
coses per l'estil. Jo vos diria que
en altres ocasions no heu tengut
la pell tan delicada com ara.
Però, si qui no té independencia
-ja m'explicareu qualque dia que
és aixó- o qui, com en el meu
cas, és presumpte de pertanyer a
un determinat partit -això de
presumpte" ho tocaria saber un

estodiant d'advocat, entre come-
tes- hi ha que penjar-li les eti-
quetes que fabrica la vostra par-
ticularíssima opinió. Qui, se-
gons vosaltres, és d'un o altre
partit, no pot exercir una feina
com la de cronista oficial d'un
poble, tampoc no hi hauria nin-
gú que podes ser director d'un
col.legi públic, ni el porter, ni el
cantiner, ni guardia municipal,
ni administrador de correus, ni
el que recull el fems, ni el Rec-
tor, ni judge, ni regidor, ni batle
del seu poble... per molt que
s'invoqui la força dels vots -que
com sabeu es bona de capgirar-
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perquè tots tenim les nostres
tendències i tots, vosaltres indio-
sos, tenim i teniu alguna ideolo-
gia determinada -n'hi ha qual-
cun de polític que no n'ha mes-
ter- i ningú no és posseïdor d'a-
questa utópica independència
que tant vos heu posat a la boca.

Ningú no hauria de ser discrimi-
nat pel fet de ser negre, blanc,
del PP, del PSOE, geperut, moro,
cristià, petit, gran o amb barba,

I quasi per acabar permeteu-
me unes poques preguntes: vo-
saltres que sou tan rigorosos
amb els vostres plantejaments i
teniu tant d'esment a les qües-
tions de forma, em podríeu dir
d'on heu tret això que som del
PP? ho podríeu provar? és un
delicte ser del PP, del PSOE,
d'UM del PSM o de qualsevol al-
tre partit? qué és més motiu
d'excomunió, col.laborar amb el
PP o amb el PSOE? qué és més
dubtós, la meya condició de po-
eta o determinades actituds en
l'exercici d'un càrrec? qui anirà
més cap dret a l'infern, un del
Barca o un del Madrid? qui és
més graciós n'Agustín el Casta o
en Chiquito de la Calzada? qui és
més atractiva, na Claudia Shiffer
o na Maria Antònia Munar? I la
pregunta del milió: Per qué heu
muntat aquest sarau sobre la
meya esquena?

Ara un aclariment: a mí, grà-
cies a Déu -poeta entre cometes-
no.em fa cap falta "xupar cáme-
ra" de Sor Tomasseta. Xupar cá-
mera és el que soleu fer els poli-
tics quan el dia de la Beata, la Fi-
ra, o en qualsevol altra ocasió,
treis la corbata i la mudada que
teniu amb bolles de cánfora, i
vos deixau retratar devora els
vostres cappares de Ciutat.

Un altre aclariment: jo no tenc
cap interés en entrar a la Casa de
la Vila -alguns han fet s'ullastre
esbrancat per no sortir-ne- jo el
que volia era ajudar a fer una fei-
na de caire institucional i no po-
lític, que sembla que a més de
dos no els va bé que es faci. Es
veu que hi ha gent que valora
més la política que altres aspec-
tes de la vida municipal.

Però no passa res, aquesta car-
ta no és més que fer potadetes,
més o manco com les que heu fet
vosaltres, però sé que no servirá
de massa si no és per espassar-
me els nirvis. Després del sarao
que s'ha armat potser arraplega-
reo quatre vots mes, que al cap i
a la fi és el que interessa, -jo pot-
ser hagi descobert qualque amic
que desconeixia- si l'haguessiu
armat un poc més prop de les
eleccions per ventura hauria es-
tat millor, si haguesseu avisat, a

mi tant m'era servir d'excusa ara
com més envant. Però el temps
passa i totes les coses s'obliden o
almanco s'esmorteeixen.

Quan passi més temps, els po-
lítics d'ara, tots, partireu cap a
cavostra, uns amb més 9 manco
dignitat i altres amb més o man-
co patrimoni i amb el rossegall
d'un parell d'amics que haureu
deixat per les voreres de la carre-
ra política, cosa que sol succeir
sovint, però no sé si això impor-
ta massa. Jo tumbé hi seré a ca-
nostra, amb un poc més de gep i
un poc manco d'ingenuitat
aixó sí, amb la consciència tran-
quil.la.

I res més per avui, aquí em te-
niu a la vostra disposició, per
quan tengueu ganes d'amargar-
li unes hores a qualcú, o no sapi-
gueu com vos heu d'espassar els
malshumors, o tengueu necessi-
tat de posar un poc d'imaginació
a la vostra campanya electoral.>

Atentament:
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ALEXANDRE ROSSELLÓ, 15
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A: "Sa Revista de Santa Mar-
galida". Els pregaria la publica
ció d'aquesta carta:

Les Noves
Generacions
del PP
QUAN em va arribar la noticia
de que a Santa Margalida s'ha-
via .format un grup de Noves
Generacions del PP, la meya
primera reacció va ser la d'a-
quell que li prenen el pèl però,
a mesura que varen passar els
dies, la meya postura d'incre-
dul va passar .a ser la d'un
sorprès i, a principis de febrer,
quan vaig veure i llegir pel dia--
ri que la cosa no era cap bro-
ma, la meya postura va passar
a ser la d'una persona preocu-
pada. A partir d'aquest mo-
ment, vaig començar a sentir
remors, però res del que deia la
gent m'acabava de convencer,
fins que el dia 15 de febrer vaig
llegir en el diari els següent ti-
tular: "Las juventudes del PP
crean la junta local de Santa
Margalida para apoyar al alcal-
de"; em vaig horroritzar, no
només eren certs els remors si-
nó que ja havien creat una jun-
ta local. Vaig seguir llegint i
l'article informava que són uns

trenta afiliats, que Joan Mas és
el president i Rafel Matas el se-
cretari general. El motiu prin-
cipal de la creació d'aquesta
nova institució és col.laborar
amb l'actual baile de cara a les
pròximes eleccions (almanco
en aquest sentit, diuen la veri-
tat).

El motiu pel que escric
aquesta carta és per trobar res-
posta a qüestions com aques-
tes: qué pretenen aconseguir
amb aquesta institució? segons
el que posa el diari , pretenen
potenciar les seves activitats i
donar-se a conèixer entre els
veins, però, quines són aques-
tes activitats? si són com la de-
claració com a himne oficial de
la "nova" carices de Sor Tomas-
seta es poden retirar; i a qui es
volen donar a conèixer? molta
gent s'ha enterat d'aquesta
moguda pels diaris o per re-
mors del carrer, qué passa, qué
són un "club privat"? si volen
forca per seguir governant ne-
cessiten ser una majoria, o no?
a la creació de la junta local ha-
guessin pogut convidar a tots
els interessats, curiosos o par-
tidaris de la política del PP
però no, pareix que volen ama-
gar-se. El que més m'extranya

és que entre ells, o almanco en-
tre els que la gent diu que són

afiliats, hi ha un cert sentiment
de vergonya com si volguessin
dir: "Som del PP però no ho
digueu a ningú, no sé, hi ha
qualque cosa que no me qua-
dra, com dirien els de Madrid:
"Aquí hay gato encerrado".

La meya intenció no és la de
crear cap tipus de polémica so-
bre la política del PP (que ja
n'hi ha, però això és un altre

tema) ni sobre quines són real-
ment les seves intencions (que
són un poc dubtoses) sinó tot
el contrari, m'agradaria que les
coses del poble es fessin de cara
al poble i no d'amagat (aquesta
és la meya impressió). Está
molt bé que es juntin grups de
joves per ajudar a un determi-
nat partit polític però, ho han
de fer perquè realment ho sen-
temaixí i no per qüestions d'in-
teressos o perquè com que el
meu amic s'hi ha aficat jo tam-
bé, alerta! s'han de tenir les co-
ses clares i pensar-les abans de
fer-les.

En darrer lloc, m'agradaria
agrair a "Sa Revista" l'oportu-
nitat que dóna a la gent per po-
der expressar tot tipus d'opi-
nions i donar les gràcies per la
publicació d'aquesta carta.,

Dra. Magdalena Bennasar Mojer
TOCOLOGIA - GINECOLOGIA

CLINICA PLANAS, S.A.
C/. Menorca, 3
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Margalidans d'Amèrica
Descendents
d'emigrants, visiten
la Vila.

ENTRE un grup de devers qua-
ranta joves descendents d'emi-
grants balears que partiren a
provar de fer fortuna a América
del Sud, ja fa un bon grapat
d'anys, i que la Conselleria

de Presidencia del Govern
Balear ha convidat a passar
15 dies entre nosaltres, n'hi
havia quatre, tres al.lotes i
un al.lot, que eren descen-
dents de margalidans. Amb
les tres al.lotes, que ven-
gueren a visitar els seus pa-
rents a la Vila, hi tengue-
rem una estona de conversa
i les acompanyàrem a fer
una volta pel nostre poblé i
a consultar l'arxiu parro-
quia', per ajudar a una d'e-
lles a trobar les seves arrels
yileres.

Camila Molinas, ve de
Santa Fé, una de les provín-
cies d'Argentina, i ens diu
que han vengut a conèixer
les seves arrels i els nostres
costums, per difondre'ls entre la
seva gent. És familia d'en Bernat
Bisbal.

Mariana Pastor, ens diu que
ve de Mendoza (Argentina).
Alejandra Pastor, també ve de
Mendoza i és cosina de l'ante-
rior. Les dues són familia d'en
Martí Ros.

Na Camila ens diu que el seu
repadrí i la seva repradina eren
de Santa Margalida: Antelm
Molinas i Catalina Ferrer, i que

també té familia a altres pobles
de Mallorca. Els seus padrins es
conegueren allá en els punts de
reunió que mantenien i mante-
nen i on es relacionaven amb al-
tres emigrants de la mateixa  pro-
cedència.

De les dues cosines, Mariana i
Alejandra, fóren també els seus
repradins que partiren de la Vila,
ja casats i amb fills, els seus
noms eren Martí Pastor i Valen-
tina Monjo.

Els preguntàrem si per allá ha-
vien sentit parlar en mallorquí i
ens digueren que a Mendoza,
evidentment, no es parla ma-
llorquí ni hi ha llocs on n'ensen-
yin, però que elles ho han sentit
parlar a la seva padrina i a un
deis seus tios. Na Camila ens diu

que a Santa Fe hi va un profes-
sor, que éš de Rosario, que en-
senya el catalá i el seu pare i la se-
va germana hi assisteixen a les
classes, altra gent de la comuni-
tat Balear també n'està aprenent,

però com a llengua viva fa unes
generacions que s'ha perdut.

però si que es

conserven, segons ens di-
gueren, els menjars típics
de Mallorca: la sobrassada,
els botifarrons, les ensai-
'nades, les panades, els co-
carrois, les coques... i ho
mengen en el transcurs de
les festes que solen cele-
brar. Una d'aquestes festes,
se celebra cada any, i está
dedicada a la Mare de Déu
de Lluc. També es consu-
meixen begudes com el pa-
lo i les herbes.

Na Camila, na Maria-
pa, na Alejandra i les seves
generacions, expressen un
interés per seguir mante-
nint aquestes tradicions
transmeses pels seus pa-
drins i pels pares i mani-

festen la voluntat de passar-les
als seus fills, és una aspiració de
grups de joves de la mateixa
edat, també descendents de ma-
llorquins, eivissencs o menor-
quins. Els centres Balears són
unes institucions pro.0 actives en
aquest aspecte, amb les seves
èpoques esponeroses i altres de
decadència, per?) que darrera-
ment han experimentat un re-
sorgiment. En cadascuna de les
festes dels centres Balears també
és corrent l'ús del vestit típic,
que porten els més joves, per tal
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de donar-lo a conèixer a la gent,
així com també aprenen i bailen
els nostres balls. Allá, ens diuen,
estan prou diferenciades les dis-
tintes comunitats formades per
gent procedent de llocs diferents
de la geografia de l'estat espan-
yol.

Aquestes joves es mostren en-
cantades d'haver vengut a Ma-
llorca i haver tengut l'oportuni-
tat de conèixer la terra dels séus
avantpassats i la seva idea, i la
d'altres que aquesta vegada no
han pogut venir, és la de profun-.
ditzar en el coneixement de les
seves arrels.

Ens diuen també que 'a Men-

doza s'està fent
un cens de les
famílies proce-
dents de Bale-
ars, aquesta fei-
na és prou llar-
ga i dificultosa
però sens dubte
de gran tnterés i
ens han dit que
ens enviaran
una còpia quan
ci tenguin en-
Ilestit, cosa que contribuirá a re-
fermar les relacions entre els ma-
llorquins d'allà i els d'aquí.

La visita d'aquestes joves ens
va corprendre agradablement
pel fet de poder comprovar que

els descendents deis mallorquins
que varen haver d'emigrar per
distintes circumstàncies, mante-
nen encara viu l'esperit de l'a-
vior per sobre del temps i de la
distáncia.,

Cercant
les arrels
ELS seus noms són: Miguel
Llull Bauçá i Antònia Cardó
Bergas, són un matrimoni, ell
descendent de Santa Margalida
i ella de Maria de la Salut, viven
a Mendoza (Argentina) i tenen
dues filies, una d'elles casada,
ténen dos néts i treballen de pa-
gesos.

El pare de Miguel va néixer a
Santa Margalida, de ben petit es
va quedar sense pares i va pas-
sar a viure amb uns oncles que
partiren cap a América quan ell
tenia 7 anys, en Miguel va néi-
xer allá i els seus pares, la mare
era argentina descendent de
mallorquins, mai no pogueren
tornar a Mallorca. El pare d'en
Miguel era germà de la mare
d'en Mateu, en Pere i na Catali-
na Estelrich, Madó Antònia

Llull (Tema), casada amb l'amo
en Mateu Estelrich (Merro)..

N'Antònia va partir cap a
América, amb els seus pares,
quan tenia només 6 anys, i de
Ilavors ençà no havia tornat a
Mallorca, a pesar de ser una co-
sa que li feia molta il.lusió.

Conten que allá el contacte
amb altres persones deseen-
dents de Mallorca és freqüent i

mantenen alnguns dels cos-
tums d'aquí, sobretot pel que
fa a la forma de menjar: les co-
ques, els cocarrois, les panades,
les ensaïmades, l'arròs sec...
són presents a la taula molts de
dies, especialment per les fes-
tes. N'Antònia encara conversa
perfectament el mallorquí, diu
que ho recorda i que el parla
amb els seus pares que encara
viven, en Miguel diu que ho
enten però que no el parla.

En Miguel i n'Antònia diuen
que passaran un mes a Mallor-

ca i que això per a ells és com
una espècie de somni, tenien
moltes ganes de venir però les
circumstàncies no els ho per-
metien, ara han pogut venir grà-
cies a l'Ajuntament de Santa
Margalida i per la intermediació
d'en Sebastiá. (Major) i no es
cansen de mostrar el seu agrai-
ment, un pic i un altre, per ha-
ver pogut fer realitat un somni
tan desitjat.
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Sr. Director: M'agradaria que
publicássiu aquesta carta.

Detecció
precoç.

CREC que és necessari crear
campanyes de detecció precoç
de les hipoacusies en tots els
hospitals, tant privats corn pú-
blics. També fer programes
contra la hipoacusia en els
col.legis, factor important en la
prevenció i detecció precoç de
la sordera.

. La hipoacusia
pot passar
despercebuda fins
que la pèrdua de
l'oïda es fa notable.

Una deficiència auditiva no
detectada precoçment, com-
promet el desenvolupament in-
teLlectual, laboral i sociocultu-
ral del nin que la pateix, impe-
deix l'eLlaboració d'un llen-
guatge propi. Aixé, és així en
funció de la major o menor in-
tensitat de la hipoacusia i que es
dugui a terme un diagnóstic
primerenc de la mateixa. Mol-
tes vegades aquests efectes no
són coneguts per la societat i
pens que s'han de fer campan-
yes i crear programes contra la
hopoacusia.

•La hipoacusia pot passar de-
sapercebuda fins que la pèrdua
de l'oïda es fa notable. Quan

comença a fallar qui ho
pateix comença a aïllar-se; és un
problema que afecta a molts i
són pocs els que li donen im-

portáncia. El que és més curiós
d'aquest problema és el fet de
no voler-lo reconèixer. És prou
fort acceptar la realitat de la
pèrdua auditiva i acceptar que
es vol sentir millor amb l'ajuda
d'un audifon.

Si hom sofreix pèrdua auditi-
va, perd molt més que la com-
prensió de paraules. L'audició
és un dels Òrgans vitals del sen-
tit, funciona les 24 hores del
dia, no hi ha portes per tancar,
per restringir l'audició així com
les. parpelles restringeixen la vi-
sió. L'audició ens manté en
contacte amb el món, ens per-
met reaccionar davant un so i
ens dóna avis de tots els canvis
que ens envolten.

Els problemes associats a la
incapacitat auditiva són, fre-
qüentment difícils de reconèi-
xer, la gent no pot "veure" una
pèrdua auditiva. El qui sofreix
hipoacúsia no s'ha dins
un món de silenci, s'ha de co-
municar amb els demés. Els au-
difons poden esser de gran aju-
da per a gent amb problemes
auditius, però no poden, de cap
manera, restaurar l'audició.

Jo, com afectada, crec que he
recorregut totes les estacions:
angúnia, culpabilitat, tristesa i
depressió, encara que no estic
disposada a rendir-me, malgrat
haver-me intervingut quirúrgi-
cament vuit vegades, només em

**molo ...El qui sofreix
hipoacusia no s'ha

dins un
món de silenci, s'ha
de comunicar amb
els demés... 	

queda la iLlusió, la fe i l'espe-
rança. Ja he passat massa vega-
des el camí de la desesperació,
l'amargor i la tristesa. Que un
tumor t'impedesqui sentir-hi és
com prohibir-te una cosa per la
qual has lluitat tota la vida i en
un moment determinat no ho

•E1 suport
fonamental per a
les persones que
patim aquest
problema és la
familia...

pots tornar tenir. Seguesc llui-
tant, l'esperança mai no l'he
perduda, encara que de cada ve-
gada ho vegi més difícil... he
anat a vidents, cures miraculo-
ses, promeses, operacions... fins
arribar a un punt que has d'ac-
ceptar la realitat. El suport fo-
namental per a les persones que
patim aquest problema, és la fa-
milia. Jo que ho pateixo des dels
15 anys, cree que se m'ha de te-
nir en compte i tenc valor per-
qué existeixo i tenc qualque co-
sa que oferir als demés. Jo no
tenc problemes, en tot cas diria
dificultats.

Si vols fer qualque cosa per a
aquest món de silenci, fet una
revisió almanco cada any.

Quats n'hi ha que poden sen-
tir-te? Si creus que tots no ho
poden fer, hem d'intentar evi-
tar-ho.amb campanyes contra
la hipoacúsia.11
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La rotonda malgarbada
Benvolgut Sr. Director:

EM dirigesc a vos i als lectors
d'aquesta revista, pel simple fet
de donar la benvinguda a la Pri-
mavera, que el passat 21 de fe-
brer va tocar a la porta d'una
part del Planeta. També voldria
criticar un fet que ja fa un any
en vaig fer menció, però el meu
comentari no es va publicar car
tot just quan havia de sortir la
revista va semblar solventar-se
però no va ser així.

Ja la tenim altre cop, com una
somera que dóna voltes a una
sínia, com una rutina eterna,
que sempre dóna la mateixa
volta... Així és la Terra, estació
rera estació i mai no s'atura.
Uns anys amb més sequedat en
qué les fonts no ragen, els quar-
tons s'omplen de clivells i la vi-
da de la Síquia Reial i del To-
rrent de Binicaubell sembla en-
dormissada per manca d'aigua.
Altres anys, com ara, l'aigua ha
reblanit la terra, ha reviscolat la
música de la síquia i del torrent,

. ha deixondit amb cara alegre la
vida i l'activitat de l'organisme
que ha de seguir el seu procés
vital.

Segurament ho ha reparat
quasi tothom: un moment de
sol intens a punt de la migdia-
da, des de la balconada del nos-
tre temple viler, he pogut con-
templar el canvi rítmic de la te-
rra. Un paratge eclipsat per la
verdor de l'herba tendra. Una
trinxa d'asfalt i unes poques ca-
ses després de les figueres de
moro, sensació de frescor per
les voreres dels caminois; els se-
menters de terra roja llaurats de
fresc, els escasos ametlers,
aprop i Iluny, tan ben vestits de
flor blanca i rosada, donant, en
aquest mesos de gener i febrer
un sentit a la nostra Mallorca,
encatifada també de belles flors
en campana, d'un groc llimona
viu: una flor ben coneguda, en-
cara que sols sigui perquè els in-
fants roeguen la base de la tija
que té un gust àcid d'on li ve el
nom de vinagrella.

Tot el conjunt caracteritza
el paisatge d'aquest temps.
Però, girant la mirada cap a
la dreta, els ulls astorats afi-
nen com una espècie d'ensaï-
mada plena de terra, 'nalgar-
bada i ensucrada de verd i
arrelada sobre l'encreuement

de les trinxes d'asfalt:

Una rotonda: aquestes cir-
cumferències ja són prou cone-
gudes pels margalidans -n'hi ha
dues a Can Picafort- però
aqueixa no és com les altres,
sembla un poc sortida de to,
sense mica d'estètica, malgar-
bada, mal curada, sembrada de
plantes que no són autòctones,
llevat de tres mimoses. Jo em
deman sr. director, on té la ver-
gonya el nostre ajuntament? o
això és feina del CIM o del Go-
vern, però voldríem tenir l'en-
trada de ca nostra tan ben arre-
glada com les de Can Picafort,
ben sembrada de plantes típi-
ques de l'ecosistema margalidá;
per donar la benvinguda als vi-
sitants tal com pertoca. És això
tasca del nostre ajuntament?

Atentament:
7-0-~

PS: Ara és el moment més
adient per sembrar o transplan-
tar, no durant els mesos de les
eleccions. Feis-hi qualque cosa.
Gràcies.)

FERRETERIA & DROGUERIA

PLACA S'ABEURADOR, 10
TEL - FAX 52 34 75
SANTA MARGALIDA

tAnAu
ISABEL GARAU, 27-B

TEL. 85 05 24
CAN PICAFORT 
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Ecologia i Medi ambient

La fi r de gener
TAL vegada tots haurem sentit
aquella glosa que diu: "Sa frui-
ta ,més primerenca n'és sa flor
de s'ametler..." o aquella dita:
"de sa flor de pes gener, no
n'ompliràs cap paner". 1dó,
aquests rimats que el poble ha
transmès durant anys, de boca
en boca, fan referencia a la flor
de l'ametler: la bellesa blanca o
rosada que, durant els mesos
de gener i febrer, ornen els es-
plendorosos ametlerars de
Mallorca.

Aquesta espectacular flora-
ció hivernal és la primera de
l'any. Ben segur que haureu
vist que pel Pla de Mallorca el.s:
arbres més joves comencen a tlo-
rir pel desembre, a les Balears és
l'únic lloc on floreixen uns dies
abans de Nadal. Així mateix,
aquest fenomen anual de la flora-
ció ve en funció del clima, la ma-
joria floreixen pel gener; peró en
zones mes fredes, com la serra
nord, en hiverns malignes, po-
den florir pel febrer o inclús a co-
mençament de marc. També
aquesta floració es retrassa en
funció de l'edat. Així m'ho expli-
cava el tio Francesc Ramis
(q.e.p.d.) i no anava gens equivo-
cat, "amb relació entre la flora-
ció i la sortida de les fulles, que es
produeix dies abans de la prima-
vera, és possible fer una estimació
de l'edat deis ametlers", deia con-
vençut. Si l'amtler floreix amb
molta anticipació a la sortida de
les fulles vol dir que la seva edat
és molt avançada. Encara que la
floració sigui en plé hivern, les
flors són molt delicades i espe-
cialment sensibles a les gelades i
als vents humits, que fins i tot

poden arribar a esbordellar-los
amb certa facilitat.

Ara em ve a la memòria aque-
lla glosa que diu "Si es gel no cre-
ma sa flor/ per això es culi bona
anyada,/ cada ametler té solada/
que a l'amo fa barba d'or./"

Però la polinització també de-
mana condicions especialment
favorables, és molt important
que hi hagi, abans i durant la pri-
mavera, gran quantitat d'insectes
polinitzadors, si disminueix el
nombre d'aquests, moltes flors
cauen sense haver estat fecunda-
des, Ilavors aquest any pot esser
de mala anyada.

La flor, la seva bellesa, me
manté admirat i és la causa d'es-
criure aquestes retxes, floreix so-
litaria o arremolinada sobre els
brots novells. Pens que no neces-
sita cap casta de descripció, tot-
hom la coneix, blanca, rosa
pàl.lid o rosa fort, depenent de
les moltes varietats que dónen

nom a l'ametla: (plana, Ilu-
quet, canal, vivot, ponca, pou,
o pou de -brot prim). Aprecia-
des pel caire mágic, delicat i
subtil que solen conferir al pai-
satge hivernal, les flors tene un
diàmetre de 3 a 5 cms. i 5 petals
de 2 cms., aproximadament
entre 15 i 30 estams, (órgans
masculins de la flor que conte-
nen el pol.len), i un estil, (or-
gan femení un hi ha l'ovari i on
es durá a terme la fecundació
que donará lloc a les gustoses
ametles).

L'ametler de nom genèric:
"Prunus amygdalus varietat co-

munis" si és la varietat agra o
a marga; i "Prunus amygdalus
dulcis" si és la dolça. Es un arbre
de la familia de les "rosacies" i els
seus parents més propers són
l'albercoquer, el cirerer, el meli-
cotoner i la prunera, per això un
bon empeltador sap que d'un
bon ametler s'en pot empeltar
una confitada prunera.

Com els Reis Màgics, ens ha
arribat del misteriós Orient, és
una especie originaria. de Xina
que fou introduida a Europa, en-
tre els segles V i VI, abans de

rist, pels romans. Actualment,
els millors ametlerars es troben
als Països Catalans: a Tarragona,
a la major part de la Comunitat
Valenciana i, naturalment, a les
Illes Balears.

Els ametlers sembrats a dios
bones terres poden arribar als 10
metres d'altária, peró general-
ment no solen superar els 6 me-
tres. És l'abre domèstic per ex-
cel.lencia del camp mallorquí, és
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l'element característic del paisat-
ge rural i propi de les terres de
secà, el seu creixement és ràpid i
el seu cicle és llarg: viu de 75 a 80
anys.

L'any 1784, es va promoure la
creació de viver municipals per a
la difusió i sembra de l'ametler,
Santa Margalida en va ser un dels
pobles impulsors. Mn. Antoni
Rubí (q.e.p.d.) en un article pu-
blicat a la nostra revista, ens
que fins al segle passat el solar
que avui ocupa l'Escola Vella i la
casa de l'amo en Baltasar March
(q.e.p.d.), estava sembrat de
planter d'ametlers. Els planters es
feien de llavor de selecció de la
millor ametla de la collita, es
multiplicava utilitzant soques o
peus de la varietat agre, mit-
jançant diferents classes d'em-
pelts, segons m'explicava l'altre
dia el tio Pere Joan Moragues n'hi
ha d'escut, d'estaca, de canonet,
de pua o tascó. Així asseguraven
una millor qualitat de l'ametla.

L'habitat més saludable per a
l'ametler és el mediterrani: l'Eu-
ropa meridional i el Nord d'Àfri-
ca; un clima suau i moderada-
ment sec, ben assolellat i resguar-
dat dels vents freds del nord. En
aquesta ampla área geográfica, la
seva adaptació ha estat perfecte.
El tronc de rametler, és normal-
ment tortuós amb una escorça de

color obscur quasi negre, clivella-
da. La seva història en les cultu-
res mediterrànies i del Nord d'À-
frica, es perd en la nit del temps.
Des de molt antic ha estat una
especie molt cultivada, tant per
un aprofitament econòmic corn
pels seus usos cerimonials i orna-
mentals. Dins la cultura cristia-
na, a la Biblia, en el Génesis o
dins la mitologia grega, ja tro-
bam cartes que fan referencia al
l'ametler. A través d'aquest doble
llevat, l'ametler va entrar a for-
mar part de la cultura literària i la
seva imatge es feu emblemática
de la lírica.

Aquest gran arbre necessita un
ambient propici per donar bona
imatge i bon fruit: el millor lloc
són les zones espaioses una mica
protegides, amb una bona expo-
sició al sol i una bona respiració
de la terra. L'excés d'humitat o la
terra mal llaurada pot podrir les
arrels i fer-lo més vulnerable als
paràsits. El seu millor sustrat és la
terra Ilemgera amb calci, la de les
Illes Balears és perfecta: calcad-
argilosa. Es convenient evitar
sembrar sota els ametlers: toma-
tigues, prebessers, melons, sín-
dries i altres plantes que necessi-
ten aigua i produeixen grans
quantitats de fongs i paràsits que
poden afectar les arrels. Per això
un bon pagès sap que és bo sem-
brar-hi cereals com la civada,
blat, o faves que no necessiten
massa aigua.

L'ametla madura a finals de
l'estiu, moment en qué es fa la
collita. Dues gloses ens mostren
que durant els temps d'espolsar
ametles la feina era dura però l'a-
lleugerien amb cançons: "Qui es-
polsa no pega fluix,/ i els d'abaix
collint s'acoten,/ que ses metles hi
reboten/ ploguent com a cala-

bruix./" I una altra que diu: "Amb
ses metles a pelar/ dins sa casa hi
ha alegria,/ i de crits i cantoria,/
slorabaixa és un xalar./.

.Quasi bé de l'ametler podem
dir que és corn el porc que s'a-
profita tot: l'ametla s'empra en
multitud de sectors d'activitat, a
part de l'alimentació. El seu con-
sum com a fruit sec, cruu o to-
rrat, corn a llepolia: les "garra-
pinyades", component bàsic del
torró, les coques de torró casola-
nes de Mallorca, el tambó de la
padrina i els pepits de Menorca. I
molts d'altres usos en rebosteria:
menjar blanc, de Tarragona, l'a-
metllat d'Eivissa o el massapà.

També és element priMordial
en l'elaboració de diverses begu-
des refrescants com l'excel.lent
horxata de Sa Granja o la llet d'a-
media de Santa Maria. A la cuina
és característica de la nostra cul-
tura mediterrània i meridional.

Això mateix ocorr amb la de-
manda industrial: s'utilitza en
forma d'oli, com a component
d'ungüents, cosrnétics i loccions,
sabons i xampús, també en la
producció de fàrmacs. La closca
o clovella llenyosa, encara s'apro-
fita com a combustible al braser
que tantes vegades ha acompan-
yat les vetlades entorn de la taula
camilla. La llenya de l'ametler és
una de les millors pel foc del forn
i fa un bon caliu per torrar.

L'encant d'aquest arbre no té
barreres, la seva flor, la seva
sa és símbol d'amor i d'amistat.
El cicle per tant s'obri amb la flo-
ració hivernal i es tanca amb la
fructificació a l'entarada de la
tardor.,

14744-a- 7-0~
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Eis Darrers D
•
les

A un temps, els Darrers Dies
que a Mallorca també anome-
nam el Temps de fresses, Car-
nestoltes o, més modernament,
Carnaval-, eren més que una
festa. En una época d'una es-
tructura social tan rígida com
aquella, eren una de les poques
ocasions en que la gent, empa-
rada amb el trui de la festa, de
la careta i de la fressa, podia
fugir un parell d'hores del
control que les diferents
institucions exercien sobre
el seu comportament.
Aqueixs dies n'hi havia,
molts ferm, que es com-
portaven d'una manera
ben allunyada de la nor-
ma. Això, segons com, po-
dia arribar a ser un motiu
de conflictes: els balls de
fresses eren locasió idònia
per parlar fora traves amb
els fadrins o les fadrines i
per a fer més coses-, però
també anaven bé perquè
els mes exaltats mirassen
de cercar gresca i que la
festa 'acabás a cops de
puny. Tant per una cosa
com per laltra, el poder ci-
vil i religiós sempre parava
molt desment a dur ben a
retxa la seva celebració o, ben
sovint, a suprimir-la. Pel que
sembla, les autoritats margali-
danes varen prohibir els balls de
fresses, almanco els de carácter
públic; la mateix presència de
gent desfressada ja era conside-
rada un perill de desorde, d'un
desorde que sovint es produïa i
que més d'una vegada va acabar
en el Jutjat Municipal.

Això és el que va passar els da-
rrers dies de lany 1869, més
concretament el diumenge dia
set de febrer, quan feien un ball
organitzat per l'Ajuntament, en

benefici de l'Hospici Municipal
de Santa Margalida. Si sabem
qué va passar és per amor de les
declaracions dels testimonis del
judici que es dugué a terme per
castigar els culpables de la feta,
conservades a l'Arxiu Munici-
pal.

Aquells dies hi havia el rum-
rum que un parell de fadrins
volien armar trui perquè el ball

acabas malament (dos o tres in-
dividuos (...) habían propagado
que dicho baile no acabaría en
tranquilidad), és a dir, que ac-
baria a tocs i bamballetes. Hi

havia tres joves de
la Vila, en Sebastià
Ferrer Franco, en
Gabriel Fuster
Canyeret i en
Pere Josep Pe-
relló Rey, que
tenien orde
del	 batle,
n'Antoni

Monjo, per
anar-hi, però

que s'hi presen-
taren desfressats.

Com que deien que
hi havia perill de tocs,

el regidor encarregat de
guardar el ball, en loan Or-

dines, els va dir que no hi po-
dien entrar per mor que ana-
ven desfressats (los tres indivi-
duos disfrazados que decían
que les habían autorizado para
bailar [Rieron! amonestados por
el regidor Juan Ordinas para que
no se internaran en el [baile] por
temor de que no se trastornara el
orden). Els tres al.lots Ii feren
ben poc cas, per no dir gens,
perquè enflocaren al regidor
que ell era muy pequeño para
iiiipedírselo, i acte seguit, tot ad-
mesos i decidits, entraren al lo-
cal del ball. I qué va passar a
partir d'aleshores, els testimo-
nis del judici ho contaren així:

Sebastián Ferrer, Rey y Cañeret,
que iban disfrazados desobede-
cieron los mandatos de la autori-
dad en que se les prevenía que se
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retiraran del baile pero insistie-
ron aquellos en el mismo propó-
sito por habérselo prometido la
misma autoridad pero ésta les
inició que las circunstancias no lo
permitían por haver cambiado
de aspecto [és a dir, perquè ana-
ven desfressats] sino que si-
guiendo su propósito se fueron al
baile y en llegando en él, el Regi-
dor Ordinas les insinuó la posibi-
lidad de poder bailar y sin hacer
caso de sus amonestaciones lo ve-
rificaron [entraren en el ball I.

pero, ja hi s'ensumava que
la cosa podia prendre malament:
el puesto señalado para el baile se
había estrechado a causa de la
aglomeración de personas del se-
xo masculino que hacían casi
imposible el poder bailar. Quan
arribaren en Ferrer i els seus
amics, ja hi havia trui (cuando
llegaron Ferrer y sus compañeros
en el baile ya se habían ido parte
de las dansantes [les al.lotes] por
haberse trastornado el orden). La
majoria de les fadrines, en vis-
tes de l'èxit i abans que no
sarmás més sarau, ja li havien
esquitxat (habían desaparecido
la mayor parte de las bailarinas).
La resta de las bailarinas, però,
s'havien en fi lat, unes és segur
que per fugir de les ventolines
que s'etzibassen els fadrinangos
i les altres per poder contem-
plar l'espectacle fora perill de

rebre qualque toc de puny aper-

duat o una cossa fora amo: las
pocas que habían quedado tuvie-
ron que colocarse de pie sobre los
bancos, de las que desaparecieron
igualmente algunas. No cree que
mos errem de gaire si deim que
aquestes algunas(...)que desapa-
recieron li acoparen totduna
quan afinaren que un, que per
més senyes nomia Mateu
March, encendió algunos 1/listos
.de cerilla para pegar fuego a la
peluca de cáñamo que llevaba
Sebastián Ferrer. Ningú Sabia el
net de si en March havia arribat
o no a pegar foc a la perruca
d'en Ferrer, però, si hi havia
una cosa certa i comprovada,
era que qualcú en va pegar a la
coya de la perruca den Bidl
Canyeret: Gabriel (a.) Cañeret
llevaba encendida su cola igno-
rando quien le prendió fuego. La•
feta va fer esclafir en rialles als
fadrins i a les al.lotes (lo qual
causó risa a los concurrentes). I
corn que a negú li agrada que
sen riguen dell ni que li fassen
befa ni tampoc l'abús, ja deveu
veure que això degué acabar
dencendre, i mai més ben dit,
als tres amics, i que la cosa va
acabar com ja es veia venir que
acabaria, a nesples i empenygu-
des (se daban empujones igno-
rando quien fue el motor a causa
de la aglomeración de la gente

dentro el baile). 1 el final, ja el
vos podeu imaginar, com les
pel.lícules: toc va, cossa ve i cop
blau pel qui bada: La cosa, si
haguera passat a un domicili
particular, pentura no haguera
anat envant, però com que sha-
via extrevengut dins un ball or-
ganitzat per l'Ajuntament, va
acabar en el Jutjat Municipal. Al
cap de dues setmanes, se ce-
lebrà el judici, en el qual el regi-
dor Bartomeu Tous representa-
va a l'Ajuntament i en Pere San-
tandreu i en Joan Grimalt feien
d'hornos bons: en Sebastià Fe-
rrer Franco i en Pere Josep Pere-
lló Rey varen ésser condemnats
a quatre dies d'arrest a la Casa
de la Vila i en Gabriel Fuster
Canyeret a un, a més daltres pe-
nes privades.

Com aqueixes en passaren mol-
tes, que acabaren més mala-
ment, i no només els Darrers
Dies: només per dir-ne qualcu-
na, hi va haver balls en qué es
varen apedregar, o dematinades
en qué tregueren hornos de bul-
tos a passejar pels carrers de la
Vila. Per-e) daixó ja en parlarem
en una altrasevista.0
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La benedicció de Sant Blai
HI ha una expressió mallor-
quina que s'usa molt sovint
per criticar o reprovar a qual-
sevol en el sentit de tudar o
mal usar una o altra cosa,
aquesta expressió diu així:
"No basta (o no bastaria) es
pa de Sant Blai", volguent sig-
nificar que totes les coses i
bens de la Terra són limitats i
que mai no se'n ha d'abusar ni
emprar-los de qualsevol ma-
nera.

Francament, no sé ni com
ni quan ni d'on va sortir
aquesta dita, tan vera i tan ma-
llorquina, però sempre he cre-
gut i pensat que té el seu fona-
ment i origen en la festa de
Sant Blai, festa en que es feia, i
es fa encara ara, una benedic-
ció expressament assenyalada
per a aquest dia, en qué només
es beneïa pa,. fruites, figues se-
ques i altres coses de menjua,
demanant a Déu que, en virtut
i gràcia de la seva benedicció,
servissin com a medicina pel
cos de les persones i animals i
especialment per a les malal-
ties ralacionades amb la garga-
mella, també anomenada "es
canyó de ses sopes", per motiu
de ser el conducte natural per
on passen tots el aliments
abans d'arribar al ventre.

El dia de Sant Blai, la gent
s'aixecava de bon matí i "nom
del Pare, nom del Fill", anava a
missa primera que era de de-
voció, i se'n duia una panera
nova o una senalleta, que s'ha-
via preparat el vespre abans,
amb queviures, sobretot pa i
altres aliments, tot ben col.lo-
cat i embolicat dins un can-

yom o torcaboques ben net,
perquè en arribar a missa el
capellà els ho beneís amb la
benedicció que diuen de Sant
Blai.

Dels aliments beneïts en
menjaven petits i grans de la
família el mateix dia, perquè
Déu, per intercessió de Sant
Blai, els guardás de tenir mal
de coll o gargamella i demés
malatties, curant-se en salut ja
que "val més sa que guarda
que sa que cura", segons diuen
pel carrer i és la pura veritat.

Els primers en menjar del
pa beneit del dia dse Sant Blai
eren les persones malatisses,
però també en menjaven les
que estaven bones i sanes per
guardar-se de les malalties;
també en donaven una part a
menjar als animals, sobretot a
les bísties, perquè fossin alli-
berades de costipats i de tossi-
na, mals dels quals n'eren per-
seguides. Moltes cases guarda-
ven tot l'any pa de Sant Blai
per si es donava el cas de no
trobar-se bé de la gorja.

Ara vos contaré que era i
com es feia aquesta benedicció
i veureu que tot era exacta-
ment corn és ara i es fa avui en
dia, per seguir després amb al-
tres anotacions, més o manco
interessants i complementa-
ries.

Començant a la missa pri-
mera i seguint per totes les de-
més que es celebraven, el ca-
pellà que deia la missa, des de
l'altar mateix i abans de reti-
rar-se, resava, davant les sana-

Iletes i paneres noves, cobertes
amb un canyom de drap o de
saqueta, l'oració de la bene-
dicció. Després, amb el salpas-
ser, mullat d'aigua beneïda, les
esquitxava.

Abans de resar l'oració i
com un crit d'atenció i d'avís
deia el capellà: "Qui mos pot
ajudar és el Senyor que va fer
el Gel i la Terra; sia beneït el
seu nom. Senyor, escoltau la
nostra oració" i seguidament
comença l'oració que resumi-
da diu, més o manco, així:
"Senyor, Vós qui consagràreu
aquest dia amb el martiri de •
Sant Blai, que creàreu totes les
coses pel bé dels hornos, que,
amb dos pans i cinc peixos, as-
saciàreu cinc mil hornos, que
en el desert alimentàreu mira-
culosament el poble d'Israel.
Vos demanam i suplicam que,
per la vostra infinita mise-
ricòrdia, volgueu avui beneir
el pa, la fruita i aliments que el
vostre poble vos presenta, per-
qué tots els qui els tastin i en
mengin es vegin lliures de tot
mal de gargamella i altres ma-
lalties del .cos, pels mèrits i la
intercessió del vostre gloriós
servent Sant Blai, mártir." des-
prés de dir l'oració posa el sal-
passer dins el poalet de l'aigua
beneïda, esquitxant les sena-
lletes i paneres allá presents i
acabant així la devota benéclic-
ció del dia de Sant Blai.

La gent d'aquell temps, ge-
losa i preocupada per la salut i
davant la manca de medicines,
acudia, molt encertadament a
Déu per mediació dels sants i
el dia . de Sant Blai ho feien
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amb la benedicció dels ali-
ments.

Dins les paneres i senalletes
que portaven a beneir, amb
atenció a la gent mes vella,
nins i malalts, hi solien posar
també qualque llepolia: un pot
de confitura, tauletes de xoco-
lata, confits, caramels o galle-

tes de les que en dejen "pa-
ciències" i no s'en tudava ni
una.

Això s'ha allargat abasta-
ment, per() encara queda roba
per sargir i será un altre dia si
Déu ho vol, i parlar de la bene-
dicció de Poli per untar la gar-
gamella dels bons per preve-

nir i la dels malalts per ado-
bar-los.

És un encert encomanar-se
a Déu, per mediació dels
sants, Ell és el Senyor de la vi-
da i de la mort, de la salut i de
la mlaltia i el seu poder arriba
d'un cap a l'altre del mOn. n
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Bartomeu Alós,
president del "Margaritense"
BARTOMEU Alós i Alós, en
"Tolo de s'Arachu", és des de no
fa massa temps el nou president
del "Margaritense", després de
que cessás en el càrrec la perso-
na que. ho havia estat fins fa
poc, Joan Gelabert (Farina). En
Tomeu era el vicepresident i ara
és el president fins que l'assem-
blea del club el confirmi o n'ele-
gesqui un de nou i una nova
junta.

En Tomeu coneix perfecta-
ment els problemes i les possi-
bilitats del club que, segons ens
diu, no passa per una bona si-
tuació esportiva però que la
part económica no és dolenta,
gràcies a les ajudes d'alguns pa-
res i d'un grapat de socis, "hi ha
algtins deutes, per() amb el cobra-
ments pendents dels socis po-
drem enfrontar-los i pagar-los".

Uns dels problemes que té el
club és la manca d'al.lots en al-
gunes categories la qual cosa di-
ficulta poder formar els equips
adequadament, "a més -ens diu
en Tomeu- els que són bons juga-
dors tenen poques ganes de jugar
i els que sí tenen ganes els queda
encara per aprendre':

Apunta que una possible solu-
ció pel futbol dels pobles que es
troben amb manca de jugadors,
seria un enteniment entre els
que són veïnats, per() que això
no és fácil d'aconseguir.

-El millar que tenim és que hi ha
gent que té ganes i il.lusió per re-
llançar el club i posar-lo a bona
altura, tenim projectes però hau-

rem de veure com els poden dur a
la práctica. Hem de mirar de po-
tenciar els juvenils que són la ba-
se per a l'equip de regional al
qual hem de mirar de portar-lo el
més (mitin t possible.

-Un projecte que ens fa Molta
il.lusió és la creació d'una escola
de futbol pels infants, però per
aixó és important tenir 'volt de
suport i molta ajuda, haurem de
veure si els pares, socis,  ¡'APA del
Col.legi, Ajuntament... i les enti-
tats que puguin fer-ho, ens donin
el seu suport ja que el projecte és
prou ambiciós.

-De Santa Margalida surten
bons jugadors -ens diu en To-
meu- ara mateix n'hi ha sis que
¡liguen a Pollença i a Muro i que
hi ha al.lots que són promeses, un
d'ells, i no és per fer sa pilota a
son pare, és el fill d'en Toni del
Olmo, que jo Ii veig unes tallas
semblants a les d'en "Bobi" (plan
començava a jugar.

Des de la nostra revista desit-
jam sort al nou president i en-
cert en la gestió del "Margar--
tense" i ens posam a la seva dis-
posició per si en qualque cosa
podem ajudar.)
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Esportistes margalidans
Antoni Tauler
"Coco", passa a
professional

EL pas d'Antoni Tauler a pro-
fessional enquadrat en l'equip
"Ros Mary Amica Chips -, ha
coincidit amb la participació
del corredor margalidá a "VII
Challenge Internacional Vuelta
a Mallorca", juntament amb
l'esmentat equip, la presentació
del qual es va fer a Santa Marga-
lida, amb una nombrosa as-
sisténcia d'amics i admiradors
d'en Toni, en el saló d'actes de
l'Institut de Santa Margalida. El

Joan Torres
Oliver, nadador
d'Hit
EN loan no ha nascut a Santa
Margalida, però la seva mare,
na Margalida Oliver si que ho és
ben margalidana, son pare, en
Mariá Torres, pintor, está prou
vinculat a la Vila com per poder
considerar en Joan com un es-
portista margalidá.

En loan ens diu que té 16
anys i que estudia 3er. de BUP i
que no té dificultats en els estu-
dis cosa que corrabora son pa-
re. En Joan fa natació des dels 4

cap de files de l'equip de Tauler
és el conegut veterà Claudio
Chiapucci. Esperam que això
suposi una nova passa envant
per a la seva consolidació com
un dels millors ciclistes de l'es-
tat

La participació de Toni tauler
a la "Challenge -, va ser bona,
llevat d'unes dificultats el darrer
dia. Fins aleshores s'havia man-
tingut entre els seixanta
mers. La primera carrera d'en
Toni com a professional li ha
servit com a preparació i per
agafar experiéncia.0

anys, però en fa 7 que s'hi dedi-
ca de forma seriosa i en pla
competitiu. Va començar a na-
dar en el Club Natació Palma -
actualment, "Universiada Pal-
ma 99 - club que engloba els
distinnts nadadors d'élit dels
diferents clubs, per formar-los
de cara a la Universiada-99 -
primer en competicions regio-
nals i més tard nacionals, ha
arribat a ser una de les prome-
ses amb més futur de la natació
mallorquina.

En la categoria "junior" en
Joan practica l'especialitat de la
braca, en les distàncies 100 i 200
metres, i en els campionats
d'Espanya ha quedat tres vega-
des segon i una vegada tercer, es
campió de Balears de 50, 100 i
200 metres braca, record abso-
lut de Balears de 200 metres,
també posseeix les millors mar-
ques d'edat de 100 i de 200 me-
tres. En una competició inter-
nacional a Itàlia es va classificar
en tercer lloc. 1-la estat concen-

trat vàries vegades amb la selec-
ció espanyola i en un centre
d'alt rendiment per a esportis-
tes d'élit.

Les aspiracions d'en loan es
centren en el desig d'acudir als
campionats d'Europa i s'esforça
per conseguir les marques mí-
'limes per aconseguir-ho, -ho
considera difícil, però en té es-
perances- entrenant una mitja-
na d'unes tres hores diáries, que
li ocupen els temps que els estu-
dis Ii deixen lliure.

En Joan está satisfet de l'es-
port que practica i del nivel] as-
solit, tot i queixar-se una mica
de la manca de instalicions
adequades en la nostra comuni-
tat, si ho comparam amb molts
altres llocs de l'Estat espanyol.

No cal dir que li desitjam els
millors èxits, tant en les compe-
ticions immediates en qué ha
de participar, com en el seu
prometedor futur.,
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MÉS A PROP DE CA VOSTRA!!

Al Carrer ion Monja March de Santa Margalida

7,Ç
77 la C aixa

Plaça de la Vila • Santa Margalida
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Metallenguatg e
AL cap i a la fi ens limitam a ju-
gar amb les nostres mirades.
Espera, em toca a mi! Ara som
jo qui mira!

Es preciós. La seva cara em
captiva. Hom pot pensar que
no és res de l'altre món, que és
atractiu, però res pus. Per a mi
és la imperfecta perfecció: no és
una cara de Pigmalió, ni de ci-
nema, ni de somnis paradisí-
acs... és una cara real, perventu-
ra algun dia será palpable.

Els ulls mm!, em corpre-
nen, el més pur corall no s'hi
pot provar, car sempre perdria.
Irradien una claror verge, una
tranquil.litat soporífera, pero:),
perduda dins aquella mar cris-
tal.lina, de sobte, tot muda. Els
meus ulls són l'altra tros de l'i-
mant: el pol oposat, la peca me-
tál.lica que l'estira, l'estira, l'a-
costa i xup!, ja el té.

El subconscient em té a pro-
va, a veure si ho pot suportar
durant molt ds ternps, el meu
esperit crida la seva ánima i
aquesta, a la seva manera, sem-
pre Ii respon.

Ara mateix.... punyeta, m'hi
ha trobat! L'encontre des de la
distància sempre el tenim asse-
gurat, sembla que amb la mira-
da l'un cridi l'altre: el receptor
está atent i immediatament ho
capta, es gira, em gir... No ho
podem evitar, és evident que
ens empegueim perquè ens
hem descobert mútuament
rem cridaves, eh?...,"sí, i tu
també). Volem dissimular,

però, tantes vegades
de reinterpretar el
mateix paper! No és
necessari voler ama-
gar una altra vegada
el que sense aconse-
guir-ho hem volgut
desfressar. Ja ens hem
ruboritzat a basta-
ment, ja hem desviat
la mirada cap a un al-
tre indret insignifi-
cant infinitat de vega-
des. Qualque pic ens
hem mirat descara-
dament, ens hem dit:
"Chi he trobat!, Che
aglapit!". Em mira-
ves: un tímid somriu-
re ha estat el toc d'atenció. Un
altre temps , em sabia molt de
greu que te n'adonassis que jo
mirava, però ara ja no; és més,
n'estic contenta, ja no puc, ja
no vull amagar-ho pus.

Em tens com a boja, quasi es-
quizofrénica. Quan no hi ets et
cerc i quan et veig trabuca tot el
meu interior, és inevitable. Si sé
que ets aprop, encara que no et
vegi, et cerc, et cerc desespera-
dament com ho fa una bestia
envers la seva presa. Si no et
trob no m'atur fins que, resig-
nada, em dic que demà segur
que et veuré o sinó ja pens en el
proper dia que sens falta tocarás
comparació.

Si et trob, un altre pic co-
mença la partida d'escacs:
avanç, retrocés, bót, mort... No
he perdut gens de temps en fer
veure que no et veia, que no et
mirava. El final, encara que no

el més desitjat per a mi, és satis-
factori.

Perqué ets tan empegueidor,
perquè jugues amb mi durant
tant de temps. El nostre és un
estira i amolla que no acaba
mai. Però, m'agrada, en gau-
desc. Com haurás pogut intuir
m'agraden els reptes, encalcar
les coses difícils, quasi inassoli-
bles, quasi impossibles. Tu ets
una de les persecucions més
apassionants i més plenes de
suspens que he experimentat
mai, per això és la que mé m'a-
grada. Com més dificultat, més
emoció; com més entrebancs,
Inés forca, més anhel, mes cu-
riositat, més neguit, més ner-
viosisme, més palpitacions, més
inquietud, més calor, més foc,
més passó... fins arribar al des-
control, al "nonsense".

Les teves mirades també et
delaten, o és el que m'agrada
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pensar. Els ulls i les celles mig
alçats, la cara un poc acalada,
un tímid somriure, és fabulós.
Quan m'adon que em mires els
meus ulls frissen, tremolosos,
d'ajuntar-se amb els teus, de
coLlisionar amorosament amb
aquestes pedres precioses que
suaument em colpegen. El cor
em batega, tot trasbalsat, com
un purassang tot suat, nervios,
esgotat, ple de nervi, amb un

trot salvatge, quasi al límit de la
seva potencia.

Però, com a tu, em manca el
coratge, l'empenta definitiva
que faci que la topada sigui per-
fecta, total. Desig, somnii el dia,
el moment, l'instant en que es
trenqui (que trenquem) per a
sempre l'immens iceberg que
ens separa: ja li hem fet algunes
fisures, però encara no s'ha

romput del tot. Jo estic disposta
a picar, a picar fort i no et mo-
guis fins que tot sigui un munt
d'esquelles gelades que poc a

poc es folien. Però, tu també
has de picar.

Quan ens tornem a veure conti-
nuarem la partida: farem escac i
mat?0

DEDICAT a una gran persona, la
més sincera i meravellosa que he
conegut mai:

Hora baixa,fina seda,
les yenes s'esmortuien,
vol d'ocells cap a llevant,
a ponent, cendra florida.
Silenci sonor, les yenes
en l'airecel es perdien;
l'ardor del migdia impur
s'allunya en la nit. La vida
esdevé llar de crestall,
l'amor costum de celística.
La veu demana amb dolçor
(la rosa en la nit s'obria)
-Quin és el teu nom? -Amic.
I quin és el teu? -Amiga.

J.M.Hompart

A tu, Lluna Salvatge:

Amistat. Quan sent aquesta
paraula de seguida pens en Tu. El
teu somriure, les teves ganes de
viure, les teves il.lusions pel fu-
tur. Pens en el gran Amor que
amagues dins el gran cor que tens
allá dintre, sota el pit, ben guar-

•
Lluna Blava

dat. Un amor, uns senti-
ments, una calor que sé
que dónes a tothom,

qué die a tothom? vull dir a Tot.
Tu estimes les persones, els ani-
mals, les plantes, el núvol que
passa silenciosament pel cel... tu
ho estimes i per això t'estim.

Amistat. Quina paraula més
hermosa! Aquest hauria d'haver
estat el teu nom: Amistat. Aques-
ta paraula ho abarca tot, expressa
qui ets, com ets, qui ets Per?) te
n'he posat un altre: Lluna Salvat-
ge. Et demanaràs el perquè,
dones és molt fácil: Tu ets com la
lluna que tot ho illumina; allá on
va neix la claror, una claror blan-
ca, una claror que transmet pau a
tot amb el que troba.

Qué és de contradictori, veri-
tat ? Et veig com una font que es-
quitxa pau i al mateix temps et
die Salvatge. No, per a mi no ho
és, tu irradies pau però el teu in-
terior bull. Bulls com la lava d'un
volcá a punt d'erupcionar. Bulls
perquè vols fer coses, vols ajudar,
vols crear, no vols que ningú so-
freixi, que res no pateixi. Per això
ets salvatge. El teu esperit és un

gran estel que vol sortir i enlai-
rar-se. Sortir del món on viu per
anar a un altre de millar. Un món
on regni l'amor, un món on
triomfi la pau i la felicitat. Un
món amb les portes obertes per a
tot aquell que hi vulgui entrar,
que vulgui conèixer les seves me-
ravelles. Per això mateix no atu-
res. Vols anar contracorrent,
vols... vols fer tant, peró saps que
no pots. Ets mortal encara que a
vegades ( increible, però cert )
dubt d'aquesta mortalitat perquè
unes il.lusions, una esperanza pel
futur, una alegría tan gran per
viure com tens ... No ho té tot-
hom.

Amistat. Això ets tu per a mi,
una persona de qui no em puc,
no em vull allunyar.

Amistat, alegries. Llàgrimes.
Rialles i somriures. Crits i plors.
Passió i temor ... Pluja, vent. Tot
aixa i molt més.

AMISTAT. Aquesta és la Paraula.
AMIGA: No ho oblidis mai./

Amistat
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