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EDITORIAL
•

La cultura
a Santa Margalida
A un dels extraordinaris dels

diaris amb motiu de la Fira, ens

va cridar l'atenció la diversitat

de projectes culturals que s'han

posat en marxa a la Vila. Des
d'aquestes mateixes pàgi-

nes, en repetides oca-
sions ben dedicat la
nostra atenció al tema
de la cultura margali-

dana, a la vista está per •-.•

a qui en tengui dubtes i

ho vulgui comprovar, per
això no és d'extranyar que vol-
guem dedicar un comentari al
fet que ens ocupa.

Ens sembla altament positiu

que els projectes culturals duits

a terme per l'anterior equip de
govern del nostre ajuntament

d'altres encetats i no conclosos,

tenguin ara una continuitat a
més de projectes de noves rea-

litzacions, per part de l'equip

que governa actualment. Si
hem de donar alguns exemples

podrien ser la restauració del
Pou d'Hero, l'inici de restaura-
d() i conservació de la necrópo-
lis de Son Real, el suport de l'A-
juntament a la restauració de
l'església Parroquial, l'any dedi-

cat a Joan Mascaró, la restaura-
d() de la imatge de Santa Mar-

gabela i, darrerament l'ambiciós

projecte de fer de Son Real un
importantíssim pare arqueolò-

gic, a tot això hi podem afegir

un grapat de publicacions, es-
cola d'adults i altres actuacions

que han dinamitzat i continuen

dinamitzant la vida cultural
margalidana.

Però, pensam que la cultura
d'un poble no ha de ser patri-
moni de tal o qual ajuntament o

...pensam
que la cultura d'un
poble no ha de ser
patrimoni de tal o
qual ajuntament
o d'un determinat
partit

d'un determinat partit, sinó un
compromís dels polítics, siguin

del signe que siguin, amb el seu

poble, per tal de preservar el
patrimoni, la identitat i la
història del poble que els ha ele-
git. Ningú no s'hauria de creure

ni dipositari ni salvador de la
deixa cultural d'aquest mateix

poble. I deim això perquè som

conscients que alguns dels pro-
jectes que s'han començat o es-

tan a punt de començar, s'-

han de portar a terme a
llarg termini i els. canvis

que sofreix habitual-
ment el panorama polí-

t ic margalidá no haurien

de ser un obstacle per a la
realització d'aquests o de fu-

turs projectes.

Sols demanaríem que l'actual
ajuntament, i els que es puguin

formar en el futur, es prenguin

tant d'interès en la cultura corn

es prendrien, posem per cas,

amb la construcció d'un polies-

portiu, la requalificació d'uns

terrenys, la construcció d'una
residencia pels vells o la urba-

nització d'una part del territori.

Que no sigui com cert regidor,
d'un poble ben proper que, da-
vant la possibilitat d'entrar a
formar part de l'equip de go-

vern, a la pregunta del batle:

"Quina área de govern vols?"

va contestar: "No em donis la
de cultura"»,
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LA VILA

A la Vila passen coses...

Visita al President
de la RASD

EL President de la República

Àrab Saharaui Democrática,

Mohamed Abdelaziz, va visitar

les Illes Balears, i les associa-

cions: Delegació del Front Po-
lisário, Associació d'Amics i
Amigues del Poble Saharaui i

l'Intergrup Parlamentari "Pau
al Sahara", organitzaren una

sèrie d'actes als quals hi assisti-

ren els membres del Comité de

Santa Margalida d'Amics del

Poble Saharaui. Els actes als

quals hi va assistir el Comité lo-

cal foren una reunió amb el

President, al Bar Diplomàtic de

Palma i un acte públic a la seu

del Consell Insular de Mallorca.

Els integrants del Comité mar-

galidá, volíen fer patent així els

seu suport al President davant

el referendum d'autodetermi-

nació del poble saharià.

Lluís Llac a les
festes de Santa
Margalida

Les festes de la nostra Patrona,

que molts anys,en comparació

amb les de la Beata, pequen per

un poc magroses, enguany es-

tam en condicions de poder do-

nar la bona notícia d'una actua-

ció de vertadera categoria: la del

cantant català Lluís Llac. Si

l'any passat gaudirem de l'ac-

tuació de Raimon, enguany

tornarem a tenir una de les pri-

meres figures de la cançó cata-

lana de tots els temps. Aquesta

actuació es farà per Santa Mar-

galida davant la impossibilitat

que l'artista pugui venir per la

Beata. I si aixó no bastas per do-

nar categoria a la festa, l'en-

demà d'aquest esdeveniment

actuará el magnífic conjunt

musical menorqui: Ja t'ho diré.

Que és actualment un dels m à-

xims exponents del rock en ca-

tala. Vertaderament, pensam

que no es pot demanar més, ja

veurem que passa a l'hora de

pagar-ho.

Altra vegada el
canvi de nom dels
carrers

El fet que els plens municipals

hagin canviat de periodicitat,

ara cada dos mesos, no ens per-

met saber si al que es celebrerá

properament s'hi dura el tema

que ja coeja del canvi de nom

d'alguns carrers de la Vila. La
circumstància que l'Obra Cul-

tural Balear de Santa Margalida

fes una petició en aquest sentit

a l'Ajuntament, ens fa que ho

recordem a la publicació de ca-

da revista, fins que s'aprovi el

canvi o s'expliquin els motius

pel seu rebutjament.

Bicicletes a Son
Serra

Com cada any, engúany és el

cinquè, també el mes d'abril ens

ha duit la diada de les bicicletes

fins a Son Real, amb un bon dia

per gaudir d'una passejada, un

plat de paella i una estona de

festa. Potser hi ha anat manco

gent que l'any passat, sempre hi

ha imponderables que tiren per

terra tots els càlculs previs: pri-

meres comunions, el viatge dels

components de la banda de

música i fins i tot un partit del

Mallorca. Però segur que la gent

que hi va assistir s'ho va passar

bé i amb ganes de tornar-hi

l'any que ve, si l'Ajuntament, la

comissió de festes o qualsevol

altra entitat es decideix a tor-

nar-ho a organitzar.

Joan Garau Capó,
premiat

L'alumne d'ESO de l'Institut de

Santa Margalida, Joan Garau

Capó, que ja va ser el guanya-

dor del concurs del cartell de la

Fira de Santa Margalida d'en-

guany, ha estat també el guan-

yador del certamen pel disseny

de la mascota de l'Hospital Co-

marcal de Manacor. Un altre

èxit important per a un novell

artista margalidá. Enhorabona.

Les primàries al
PSOE

A les eleccions primàries per

elegir el candidat que ha d'en-

capçalar el Partit Socialista a les

properes eleccions generals de

l'estat espanyol, el resultat a l'A-

grupació Socialista de Santa

Margalida ha estat el següent:

Nombre de votants: 32

Vots emesos: 29

Josep Borrell: 25 vots.

Joaquín Almunia: 4 vots.

Hem de dir que la victòria de

Borrell a l'agrupació del nostre

municipi ha coincidit amb el

resultat que s'ha donat final-

ment a tot l'estat español.,



LA VILA
e

La Fira

La Fira que ja no será
LA XV Fira de Santa Margalida,

la que ara podrem anomenar

del Ram, si les coses no canvien,

va ser un èxit, més o manco

com la d'anys precedents, cosa

que ja s'està convertint en nor-

ma a la Vila. La participació

d'un nombre important d'ex-

positors, punts de venda, cotxes

antics, cotxes moderns, bestiar

de tota casta i animals exòtics,

exposició dels alumnes de l'es-

cola d'adults i de mestres arte-

sans, maquinària agrícola, di-

verses exposicions i actes cultu-

rals, contribuïren a donar-li re-

lleu. Cal destacar que enguany

"Sa Revista de Santa Margalida

i la de Can Picafort hi

feren acte de presen-

cia, en una de les dues

parades del grup "El

Turó del Drac. La par-

ticipació dels margali-

dans i de molta gent

de fora poble que visi-

tuya la Fira, contribuï-

ren a l'èxit de la diada.

Sembla que la premsa

autonómica va trobar

en falta la presencia de

polítics forans, si hein

de dir la veritat, nosal-

tres no. Es destaca

l'absència del Presi-

dent Matas i de la

omnipresent Maria

Antònia Munar, per

compromisos adqui-

Abril
rits anteriorment, si que sembla

que hi era el Vicepresident del

CIM, Francesc Triay. Vertade-

rament, als polítics els va bé

deixar-se veure i retratar-se als

actes multitudinaris -fires, pro-

cessons i oficis de Setmana San-

ta, festes en general„ dinars de la

Edat i d'altres- que per altra

banda poden ser multitudinaris

i ben Iluïts sense la presencia

dels polítics. Vaja, que ja ven-

dran l'any que ve, si Déu ho vol,

que és any d'eleccions, encara

que s'hagin de fer bocins.

La fira no XV és una fita des-

tacable atenent a la seva conso-

lidació, ara, salvada la coin-

cidencia amb la de Muro i amb

la festa de Pasco, espereram que

la Fira de Santa Margalida pu-

gui complir un bon grapat

d'anys més, amb tanta o més

salut i participació com en-

guany.II

W.o.c,c4.45
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LA VILA

Setmana Santa

Setmana San
Pasqua

"motu propio'', ja que ara

no és com en temps d'en

Franco que hi eren convi-

dats oficialment per la

parròquia.

RES mas-

sa nou no podríem dir

de les festes de Setmana Santa i

Pasqua que no ho hàgim dit en

anys anteriors, sols destacar que

la força que havien pres aques-

tes festes, posant-les a un nota-

ble nivell, se segueix mantin-

guent i en alguns detalls millo-

rant, tot i que sempre queden

aspectes per millorar com pot a

ser, per exemple, la descoordi-

nació de les processons, això

per dir qualque cosa.

L'assistència a les funcions re-

ligioses dels dijous i divendres i

a les processons és més que des-

tacable i, sobretot, la quantitat

de gent que omplia el temple

parroquial, bellament engala-

nat, a l'ofici del matí del diu-

menge de Pasqua, on vertadera-

ment es posava de manifest el

goig d'una festa importantíssi-

ma pel món cristià i el manteni-

ment d'una tradició ben arrela-

da dins Mallorca, que pensam

que hauria estat

una llàstima llevar-li protago-

nisme fent-la coincidir amb la

Fira.

A destacar: l'esforç de les dis-

tintes confraries de penitents,

de la banda de música, del coro

parroquial i de totes les perso-

nes que d'una manera o altra

han contribuït als diversos actes

i la presencia de les autoritats

municipals que hi assisteixen de

I per acabar, un apunt: des-

prés de l'ofici del diumenge de

Pasqua es va fer el que podríem

dir l'estrena del nou himne de

la Vila, Sor Tomasseta, amb re-

accions diverses per part dels

assistents, però sembla que amb

una acceptació majoritària, co-

sa que ens pareix normal que

cadascú es manifesti segons el

seu criteri. Si que volem fer no-

tar, ja que parlam d'himnes,

que també s'hauria pogut tocar

la Balenguera, i les manifesta-

cions potser també haurien es-

tat diverses, amb una accepta-

ció majoritària.

Nota: La Parròquia de Santa

Margalida us recorda que si al-

gú té interés en formar part del

Consell Parroquial de Pastoral,

que vagi a donar el seu nom al

Rector, ja que per a les tasques

que s'han de dur a terme es

sol.licita la necesséria col.labo-

ració de tots.11



atre!
QUI ens ho havia de dir? a la

Vila hem passat, en uns pocs

anys, des de l'incombustible i

inevitablement caí-, Xesc Forte-

za per les festes de la Beata i

prou, a tenir una oferta teatral,

sinó exquisida, si almanco va-

riada i entretenguda, que ens

posa en contacte amb un genere

que el públic de Santa Margali-

da sap apreciar i bé que ho de-

mostra amb la seva assistència a

les funcions que se li ofereixen.

Primer fou l'actuació del

grup "Pometes' a qui molts de

Ilástima que no es decideixi a

emprendre aventures de més

volada.

nosaltres ja coneixiem ja que

actuaren rally passat per les fes-

tes de Can Picafort, que ens va

fer passar una estona molt di-

vertida.

Dies després, i amb motiu de

la Fira, el ja veterà grup de tea-

tre "Hero", ens va oferir l'obra

de Martí Mayol, "El sogre de

madó Rosa", una obra de tall

costumista, divertida i entretin-

guda que va ser interpretada

amb una bona qualitat, tant pel

que fa a la interpretació com a

la cura dels detalls que l'envol-

taven, no hi ha dubte que el

grup "Hero" va a més a mesura

que va fent representacions, ja

son molts d'anys d'experiència;

I per no perdre l'embranzida,

el grup que en diuen de l'Obra

Cultural, va interpretar, el di-

vendres dia 1 7 d'abril, l'obra

original de Vicenç Torres Salas,

"Ara arriba Monsenyor", di-

vertidíssima obra, marcada-

ment cómica que els actors i ac-

trius que la posaren en escena

varen saber concretar encerta-

dament, oferint al públic mar-

galidá que omplia el poliespor-

tiu, l'oportunitat de gaudir d'u-

na entretinguda vedada de la

qual en sortiren ben satisfets.

Esperem que l'activitat tea-

tral a la Vila no decaigui sinó

que vagi en augment.

C L3.



LA VILA

Patrimoni

Un projecte ambiciós
UNA iniciativa de l'Àrea de

Cultura de l'Ajuntament de

Santa Margalida pot significar,

d'una vegada i per a sempre, la

rehabilitació, conservació i di-

fusió de l'àrea de la necrópolis
de Son Real i de l'espai que

l'envolta, d'un gran valor ecolò-

gic i paisatgístic.

Segons ens va explicar Anto-

ni Mas, la necrópolis, d'una

gran importància arqueológica,

pateix dos tipus de problemes:

primerament, l'agressió huma-

na i segon l'erosió marina. L'es-

tat d'abandonament d'aquell

indret era ben patent, fins que

fa dos anys, Ajuntament i Con-

sell Insular de Mallorca, inicia-

ren la seva restauració, co-

mençant per Hila dels Porros,

però continuant la necrópolis

exposada a qualsevol tipus d'a-

gressió.

El projecte que es mira de po-

sar en marxa té per objectius:

primer protegir la necrópolis i

el seu entorn de les agressions

abans esmentades, segon, i do-

nada la seva importància, di-

fondre el seu coneixement i

propiciar-ne el seu gaudi, tant

pels membres de la nostra Co-

munitat, com també integrar-lo

dins l'oferta turística, tan Mi-

portant pel nostre municipi.

Respectant d'una manera es-

crupulosa l'espai natural, espe-

cialment protegit, en el que s'u-

bica el jaciment i amb el qual

forma un conjunt molt

atraient.

A la reunió hi assistiren, a

més del Batle de Santa Margali-

da, representants de Cultura i

Patrimoni del Consell Insular

de Mallorca, de la Conselleria

de Cultura del Govern Balear,

de la Conselleria de Medi Am-

bient, la presidenta dels hotelers

de Can Picafort, Sebastiana

Moranta, el professor titular de

prehist¿ria de la UIB, director

de l'excavació i restauració de

Son Real, Joan Santmartí, el

professor de didáctica de les

Ciències Socials de la Universi-

tat de Barcelona i especialista en

la difusió i promoció d'ele-

ments patrimonials, Joan San-

tacana.

A la reunió es va discutir, es-

coltant les opinions dels tèc-

nics, les possibles i distintes

actuacions que es podrien dur

a terme a Son Real i la implica-

ció, començant per l'Ajunta-

ment, de les distintes entitats

presents. Vertaderament es

tracta d'un projecte en certa

forma ambiciós, però al nostre

parer perfectament realizable,

que podria donar al municipi

de Santa Margalida una re-

llevància notable i un atractiu

important afegit a l'oferta tu-

rística. Després d'escoltar el

professor Santacana, no hi ha

dubte que el projecte es presen-

ta vertaderament engrescador

el que és molt important, per-

fectament viable. Es ver que hi

ha que resoldre una sèrie de

problemes, començant pels de

finançament i acabant per la

preservació de l'entorn, però

que no hi ha dubte que amb la

voluntat i l'esforç de totes les

parts interessades es pot portar

endavant. Els resultats que po-

drien derivar-se pagarien en es-

creix l'esforç invertit.)
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Al Carrer ion Monjo March de Santa Margalida



LA VILA

Turó del Drac

COM deu saber tothom, l'a-

grupament escolta Turó del

Drac ja té sis anys d'existència.

Han estat i són sis anys de fer

feina pel jovent del nostre po-

ble. Ha estat temps abasta-

ment per a qué el local del

nostre agrupament hagi passat

per quatre llocs distints; de

tots ells en servam il.lusions,

records, anècdotes, qualque

decepció i, sobretot, moltes sa-

tisfaccions. Tanmateix, si hi ha

hagut un in-

dret que hagi

estat el nostre

local per ex-

cel.lència ha

estat el darrer:

el del carrer

Major, que

.enguany

abandonam.

Sabem cert

que de vega-

des hem estat

uns veïnats

una mica molests, cada dissab-

te horabaixa hi havia renou,

corregudes, bulla, avalot, mol-

tes de Halles... però tots sabíeu

que la nostra era una feina al-

truista i que els al.lots, perquè

són al.lots, no tenen aturall.

La gent ,de.l'agrupament in-

tentan -1 que els infants i al.lots

puguin alliberar la seva ener-

gia en excursions, jocs i altres

activitats de caire positiu, que

els permetin adquirir tot un

conjunt de valors que difícil-

ment podríen fer-se seus ju-

gant totsols pel carrer. Els mo-

nitors i integrants de l'agrupa-

ment, per dur a terme aquesta

tasca, hem rebut prèviament

uns coneixements i una meto-

dologia propis del Moviment

Escolta i Guiatge de Mallorca

que está integrat per setze

agrupaments a més del nostre.

Això és el que feiem cada dis-

sabte al local del carrer Major,

aquest que en el principi de

curs hem deixat per traslladar-

nos cap al nou local del carres

de les Vinyes. Volem demanar

disculpes als veïnats del carrer

Major per totes les molèsties

que els haguem pogut causar

durant tot aqueix temps, com

també agrair-los la seva pa-

ciencia i el seu bon humor (el

carrer major ara estará més

tranquil, però també una mica

més esmorteït, o no?).

Ja fa set mesos que som al

carrer de les Vinyes, al nou lo-

cal. Un local amb mancances -

que esperam que s'acabin de

resoldre aviat- que ens ha cos-

tat molt posar-lo decent, però

que té l'avantatge d'estar situat

a la forana del poble, a un lloc

espaiós, just devora una plaça i

amb una vista excepcional.

Cada dissabte, ben segur que

al carrer de les

Vinyes han arri-

bat el renou, la

bauxa, l'al.lotea,

les cançons, les

camises de color de cada uni-

tat i els "foularts" (triangles de

tela de color, diferent a cada

agrupament, que es du pel coll

com si fos un mocador de

pagès).

Aquesta vegada ens toca de-

manar disculpes a la gent del

carrer de les Vinyes: mirarem

d'evitar qualsevol casta de

molestia, sabem que no basta

demanar disculpes.

Aprofitam també l'ocasió

per demanar la col.laboració i

el suport de tot el poble de la

Vila, pensau que feim feina per

fer poble. Gràcies per enda-

vant!)

a.	 c619~

Adeu! Carrer Major
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Gen
Viatge per terres de
Catalunya i l'antic
Regne de Mallorca

L'ASSOCIACIÓ margalidana

de gent major, "Hero", va rea-

litzar no fa massa, un viatge de

quatre dies per terres de Cata-

lunya i pel que en temps passat

fou l'antic Regne de Mallorca,

terres del Llenguadoc-Rosselló,

viatge d'un marcat caracter

històric, subvencionat pel Con-

sell Insular de Mallorca i lligat

amb una sèrie de conferencies,

sobre els Reis de l'esmentat

Regne de Mallorca que es dona-

ren a Santa Margalida.

Des de Barcelona i quasi tra-

vessant Catalunya de part a

part, el monastir de Poblet, a la

conca del Barbera i proper a la

Serra de Prades, va esser la pri-

mera aturada important, per

mostrar-nos la grandesa auste-

ra, treballada durant 8 segles,

del monastir cistercienc on hi

reposen alguns dels reis de Ca-

talunya-Aragó, entre ells el nos-

tre Conquistador Jaume I.

Entre vinyes, planures im-

menses i restes de romànic per

tot arreu, anàrem a travessar el

tunel del Cadí, ja en els Piri-

neus, i arribàrem a la Cerdanya

catalana, visiiárem Puigcerdà,

Llívia, on s'hi troba l'apotecaria

més antiga d'Europa, i ferem nit

a Bellver de Cerdanya.

L'autocar on viatjárem el pri-

Associacions

or
mer dia ens va donar uns quans

sobresalts per culpa d'un amor-

tidor, el canviaren per un altre i

emprenguerem viatge de bell

nou cap a la Collada de Tosses,

ja de ple en els Pirineus, fins

arribar a la Molina, important

estació d'esquí, amb neu abun-

dara que va jugar una mala pas-

sada a dues de les nostres pas-

satgeres, de conseqüències no

massa greus. Després de l'im-

presionant paisatge.dels Piri-

neus a 1.700 metres d'altária i el

pintoresquisme de la Vall de
Ribes, vorejant el riu Ter, arri-

bara a Ripoll, on tenim ocasió

de visitar la meravella del Mo-

nestir de Santa Maria de Ripoll,

segona lliçó d'història, amb una

portalada románica increible i

la tomba del primer Comte de

Catalunya, Guifré el Pelós.

De la resta de la jornada fins

arribar a Roses, cal destacar la

visió del poble de Castellfolit

de la Roca, enlairat sobre una

gran roca bassáltica i encerclat

pel riu Fluviá, i la meravella del

poble de Besalú que ens va

transportar a la plena época

medieval, amb els seus edificis

románics, carrers estrets, places

porticades i, sobretot, l'em-

blemàtic pont sobre el riu Flu-

vià que ens va transportar 800

anys enrera.

Feim nit a Roses, a l'Hotel

Sant Marc, a una urbanització

de nom Santa Margarida.

Els dos dies següents visità-

rem, ja en territori frencés,

Montpeller, ciutat de 190.000

habitants, on hi va néixer el Rei

en Jaume I, visitant la Facultat

de Medicina, la catedral de Sant

Pere i diversos indrets d'aquella

hermosa ciutat que un temps va
formar part del Regne de Ma-

llorca. Allá ens va extranyar una

mica el menjar francés i que un

café a un bar qualsevol costás

250 pessetes.

El darrer dia la visita fou a la

t Maj

12



ciutat de Perpinyà de 114.000

habitants, on s'hi troba el palau

dels Reis de Mallorca, construc-

ció dels segles XIII i XIV, bas-

tant ben conservat, la visita del
qual fou una altra Hice) d'Histò-

ria prou interessant. Donant

voltes per la Ciutat encara po-

guerem trobar vestigis del seu

passat català: la senyera onejava

en alguns edificis, algunes per-
sones encara parlen la nostra

llengua i uns panells explicatius

vora els monuments més im-

portants estan escrits en distints

idiomes, entre ells el català.

Cap a Barcelona un altra cop

i final d'un interessant i inobli-

dable viatge amb una agradable
companyia.0

LA VILA
•

Associacions

L'Associació "Hero"
celebra el seu XV
Aniversari

L'ASSOCIACIÓ "Hero" va ce-
lebrar els seu aniversari amb

una sèrie d'actes, entre els que
cal destacar, l'obertura d'una
exposició de brodats i objectes

antics que va estar oberta amb

motiu de la Fira.

Al dinar hi

assistiren les autoritats locals a
més del president del Govern

Balear, Jaume Matas, i la vice-
presidenta Rosa Estarás. Unes
475 persones hi assistiren i en
els trancurs del qual es feren en-
trega d'uns 70 carnets a socis de
nova inscripció.)

147.147.

El dia 4 d'a-
bril, es va cele-
brar una missa

a la Parròquia i

un dinar al
Restaurant
l'Alqueria ame-

nitzant ambdós

actes la tuna
"Reina Sofia".

En els transcurs d'un sopar en el que

hi va assitir el batle de Sa Pobla i se-

nador del PP Jaume Font i els batle i

regidors del Partit Popular a l'ajun-

tament de Santa Margalida, es va fer

la presentació de les Noves Genera-

cions del PP a la nostra Vila, més

d'una trentena de joves margalidans

hi eren presents. 0

El Secretari General de la Federació Socialista de Mallorca, Francesc Antich, es va reunir
amb els mitjans de comunicació de la comarca d'Inca, el dijous dia 16 d'abril, en un res-
taurant d'aquella ciutat. Aquesta trobada, segons Antich, tenia per objecte mostrar aten-
ció.cap als mitjans de comunicació de la part forana i posa de manifest l'objectiu de la
Federació Socialista d'arribar a tot arreu de la nostra comunitat.

El Secretari General va esboçar les línies bàsiques d'actuació del seu partit i inevita-
blement es va referir a les eleccions  primàries que porta a terme el PSOE, i en va fer
elogi, destacant que Permetran al PSOE oferir els millors candidats. Antich va contestar
també algunes preguntes referides a la seva condició de candidat a les esmentades
primàries, assenyalant que no creu que portin cap tipus d'enfrotament entre els candi-
dats ni que produeixi cap trencament en el partit, i manifestà les bones relacions entre

els dos candidats.,
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Ajuntament

Esco la Vi V a
Serveis socials de
l'Ajuntament

1. ELS DESTINATARIS

Els participants d'aquesta

nova edició d'ESCOLA VIVA

seran els membres participants

a la primera edició més tots

aquells casos que en la primera

edició varen quedar fora del

projecte i els nous casos detec-

tats per Serveis Socials de l'A-

juntament de Santa Margalida.

Els destinataris directes seran

aquells menors que, per cir-

cunstáncies o dificultats perso-

nals, familiars i/o socials, preci-

sen una atenció continuada que

complementa la tasca educativa

i les relacions habituals, per tal

d'evitar possibles situacions de

risc.

La selecció dels participants

en el projecte i la seva derivació

a aquest servei es realitzarà amb

els Serveis Socials de l'Ajunta-

ment de Santa Margalida, en

funció de situacions i pro-

blemàtiques que aconsellin un

tractament individual i grupal

del menor, tals com:

* Menors que presenten pro-

blemes d'adaptació i/o integra-

ció escolar

* Dificultats d'aprenentatge a

I'ámbit escolar•en major o me-

nor grau: absentisme, fracàs es-

colar...

* Dificultats en les relacions

familiars i/o desajustaments

que incideixen directament so-

bre els menors i que estan oca-

sionades per situacions diverses

(pocs recursos econòmics, se-

paració de pares, malalties

mentals, toxicomanies...)

*Famílies amb dificultats per

oferir un espai de relació que

possibiliti el desenvolupament

integral i l'aprofitament de roci

dels menors, derivades de: bai-

xos nivells culturals, manca de

temps i compromís per part

d'alguns progenitors

* Famílies que, amb un con-

texte normalitzat, per situa-

cions laborals de dedicació in-

tensiva en temporada alta (hos-

teleria, tasques agrícolas, etc.)

no poden prestar una atenció

adequada en els fills menors en

rhorari extraescolar.

Sobre aquesta definició gené-

rica dels destinataris, l'ineficá-

cia d'un projecte de la naturale-

sa que aquí s'ofereix, exigeix

una delimitació quantitativa

que segons la nostra estimació

no hauria de sobrepassar els 15

participarits per grup. Podent

així crear dos grups de 15 mem-

bres cada programa. Així po-

dem augmentar la ratio d'inte-

grants d'ESCOLA VIVA de tal

manera que podran beneficiar-

se de¡ projecte un total de 90

nins i joves enfront dels 70 be-

neficiaris de la primera edició.

La distribució per grups es

fará amb els mateixos trams

d'edats que s'exposen a l'apar-

tat IV sobre Criteris Metodolò-

gics.11

* Gent Menuda Picant Fort

(2 grups de 15 participants) 	 30

* Picaforters Forts

(2 grups de 15 participants) 	 30

* Picafort Jovent

(2 grups de 15 participants) 	 30

Total beneficiaris 	 90
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Ajuntament

Punt ), ,d
inilormació Juvenil

ELS Punts d'Informació

venil d'aquest ajuntament te-

nen l'objectiu de garantir la

informació, documentació i

promoció de totes aquelles

activitats i accions que pu-

guin interessar i millorar k

qualitat de vida dels joves.

Ofereixen:

Una informació que vol esser

completa, imparcial, práctica i

actualitzada; de tot el que con-

cerneix a la vida quotidiana dels

joves.

Entre d'altres:

-Ensenyament: plans d'estudi,

cursos a l'estranger...

-Treball: tècniques de recerca

de feina, autocupació, models

de con-

tractació,

drets del treballa-

dor...

-Temps lliure: tallers, viat-

ges, camps de treball, campa-

ments, programes europeus

d'intercanvis juvenils...

-Drets i deures: Servei militar,

Objecció de consciència, Pres-

tació Social substitutória, possi-

bilitats de subvencions de les

distintes administracions...

-Documentació: llibres, revis-

tes, dossiers, fullets...

-Tramitació de documentació

juvenil: Carnet jove, incripció a

les activitats organitzades per

l'Institut Balear de Serveis a la

Joventut; organització d'activi-

tats pels joves de Santa Mar-

galida: viatges a la neu,

camps de treball, cam-

paments...

Informau-vos:

Els interessats us podeu posar

en contacte amb Maria Brotat

A la Biblioteca:

Dimarts, dijous i divendres de

09'00 a 13'00 hores.

de dilluns a divendres de 16'30

a 19'30 hores.

telèfon: 523895.

A l'Ajuntament:

Dilluns i dimecres de 09'00 a

13'00 hores.

telèfons: 523030 i 523108.,
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Óptica Santa Margalida
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Tel. 52 39 22 - SANTA MARGALIDA

Óptica Can Picafort
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Tel. 85 15 36- CAN PICAFORT
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Moviment Parroquial

•
Matrimonis

Gabriel Bergas Ferriol i Laura Fe-

menias Moncadas.

Joan Caries Paveras Caí-u-11as i

Martina Crespí Pomar.

Juan José Molina Belmonte i

Francisca Carrasco Sánchez.

Lorenzo Francisco Pujol Botellas

i Margalida Ribas Estela.
mar:98	 Antoni Ramis Ripoll i M" Fran-

cisca Vicens Valverde.
04 abril: Jo in Antoni Cantarella, Mestte i

Catalina Bauca Font.

18 abril: Eduardo Fluxá Haro i Catalina
Tous Seguí.

Baptismesk,.
- 9 novem.: Bárbara Quetglas Florit.

febrer: Margalida Ferrer Crespí.
12 abril: Miquel : : :Avellá Socias.
12 abril: Francisca Ma. Font Oliver.
19 abril: Joan Llorenç Ferragut Romera.
26 abril: Marc Romero RogSelló.

Defuncions
23 desem.: Catalina Bergas Moragues (FuOsa)

82 anys.

31 desem.: Pedro Bibiloni Cladera (Cifre)

85 anys.

07 gener: Miguel Salvà Llinàs (Tusí)

83 anys.

08 gener: Margalida Gayá Ribas (Foc)

87 anys.

11 gener: Bárbara Borras Gaya (Borras

14 febrer:

14 febrer:

15 febrer:

febrer:

c

20 gener: Pere Ribas Gual (Genís) 91 anys.

26 gener: Miguel Pont Fluixá (de S. Fullós)

92 anvs.
28 gener Francisco Borras Gaya (Rubí)

86 anys.

05 febrer: Catalina N , Iolinas Capó (Frareta)

75 anys.

11 febrer: Maria Perdió March (March)

12 febrer: Joan Bergas Negre (Manando)
14 febrer: Margalida N4orey Llinàs (Cuixa)

84 anys.

16 febrer: Llorenç 1)altuau	 (Conseller)

91 anys.

23 febrer: Antònia Pont Pera() (( il -rona),

90 anys.
23 febrer: Francisco Garau Reus ((irau),

86 anys.
23 febrer: Mateu Pbo Rubí, 76 anys.
24 febrer: Mateu March Morey (Verga),

92 anys.
27 febrer: Antònia luan Pascual (de sa Teulada),

96 anys.

03 marc: Joan Crespí Estelrich (Vellá),
69 anys.

17 marc: Miguel Rosselló Ordinas (ParragO),

76 anys.

03 abril: Catalina Perdió Perdió (Cerrera),

88 anys.

03 abril: Catalina Garau Juan ((irau),
93 anys.

23 abril: Josep Gaya Salva (Memori)
92 anys.

24 abril: Coloma Morey Pont (d'es Turó
de s'Ordi), 79 anys.

o4 anys.

BAR

LAS PALME RAS
TAPAS Y BOCADILLOS

Es povás - Santa Margalida



OBRA CULTURAL BALEAR

Activitats

Asemblea General
Ordinària

L'OBRA Cultural Balear a San-

ta Margalida va celebrar el dia

27 de març la seva assemblea

general ordinaria, en la qual va

presentar l'estat de comptes,

una memòria de les activitats

realitzades durant l'any i de les

quals n'hem donat compte en

aquestes pagines, i la diuscusió

d'alguns projectes de futur. A

l'acte hi assitiren uns 45 socis,

entre ells alguns membres de la

Delegació d'Inca que hi eren

convidats. Després de l'assem-

blea soparem plegats de pa amb

oli, al Bar Arachu.

Curset per
exaquellar i podar

EL dia 21 de març i gràcies a la

gentilesa de la Caixa de Balears,

"So Nostra", assis-

tírem a un breu

curset d'exaquellar

i podar a la finca

"So Canova" de Sa

Fobia. Uns 25 socis

escoltarem les ex-

plicacions d'un tèc-

nic de la casa i gira-

rem una visita a la

finca. Els assitents

fórem convidats a

berenar de coca de verdura i

tassó de vi. •

Conferència

EL dia 3 d'abril i com a part dels

actes de la Fira, la nostra dele-

gació va organitzar una xerrada

de l'Associació per a la Defen-
sa de Mallorca, sobre el terna:

"Conseqüències de la la venda

del territori a Mallorca". A l'acte

hi assistiren unes 50 persones

que al final algunes interven-

gueren en un animat col.loqui.

Propera presentació
d'un llibre de Poesia
de Rafel Bordoy

EL proper divendres dia 8 de

maig, tendrá lloc a la Casa de

Cultura de Santa Margalida, a

les 21'30 hores, la presentació

d'un nou llibre de poesia de Ra-

fel Bordoy i Pomar. El llibre

porta el títol de "Cronologia" i

ha estat editat a la col.lecció "El

Turó" que patrocina "Sa Nos-

tra". La presentació será a cárrec

del prestigiós escriptor, Antoni

Vidal Ferrando i l'acte l'orga-

nitza "Sa Nostra" i la delegació

a Santa Margalida de l'Obra

Cultural Balear.

A l'acabament se servirá una

copa de cava als assistents.

Vos hi esperam!

Proclamació de
Baltasar Calafat

DURANT les festes de Santa

Margalida es dura a terme la

proclamció solemne de Balta-

sar Calafat com a Fill 11.1ustre

de la Vila. L'acte coincidirá en la

presentació d'una publicació

patrocinada per l'Ajuntament,

que portará un treball históric

d'Antoni Mas versant sobre el

temps en que va viure Calafat, i

un poema de Rafel Bordoy so-

bre la mort de resmentat Balta-

sar Calafat. El llibret será dis-

senyat per Miguel Bordoy i

porfará il.lustracions d'Antò-

nia Calafat.

Guillem Crespí
exposarà a Sa Pobla

DES del dia 9 al 23 de maig el

nostre pintor, Guillem Crespí,

exposarà els seus quadres a la

sal que "Sa Nostra" té a Sa Fo-

bia. L'exposició porta per títol:

"Natura'rt amb 1hirnona". hau-

rem d'anar a veure, sabem cert

que s'ho pagará.

Una Nova
excursionista

VOLEM comunicar que el

grup excursionista de l'OCB

de Santa Margalida, tot i que

ha mantingut la seva activitat

durant tot l'any, ara ferá un

petit parèntesi degut a la in-

minent paternitat del guia-

president Blai Genovart. Se-

gons tots els indicis científics,

será una nina i neixerá en les

mateixes dates que aquest nú-

mero de Sa Revista, des d'aquí

tota la redacció els hi donam,

per endavant, l'enhorabona a

ell i na Joana, la seva dona.,



LA BÚSTIA
•

Oficina de Drets Lingüístics
JA han passat tres anys dencá

que Joves de Mallorca per la

LLengua comencárem a cami-

nar. Aquell mes de juliol de

1994 es palpava alguna cosa a

l'ambient. Les agressions a la

llengua catalana eren una cons-

tant. El retrocés d'ús a les zones

urbanes era imparable, i tot

això davant la passivitat de les

institucions mallorquines. El

futur de la nostra llengua no in-

teressava a nivell públic, fora

dels cercles nacionalistes. La so-

cietat mallorquina semblava re-

signada a la castellanització.

Malgrat aquesta aparença, hi

havia, per primera vegada a la

història, una nova generació de

mallorquins i mallorquines que

s'havien educat en català. Una

gent disposada a lluitar per la

nostra llengua.

L'acte de presentació de Joves

de Mallorca per la LLengua va

esser un èxit de participació.

Després vengueren els Corre-

llengües, l'Acampallengua i

nombroses campanyes dema-

nant el compliment de la Llei de

Normalització Lingüística (co-

merços en català, cinema en ca-

tala, normalització de l'Ajunta-

ment de Palma...).

Tal vegada hagi arribat el mo-

ment de fer balanç. Per una

banda veim que la mobilització

favorable a la nostra llengua és

més gran que mai a la història, i

que els joves hi tenen un paper

capdavanter. La qüestió lingüís-

tica ha passat a ocupar un lloc

central dins el debat públic, co-

sa impensable fa uns anys. Però,

per altra banda, el procés de

substitució lingüística no s'ha

aturat ni molt manco; tant per

la persistencia «un fort movi-

ment migratori com per l'aban-

dó de l'ús del català a l'àmbit fa-

miliar, la nostra llengua segueix

retrocedint. És mes, els joves,

que són el sector amb un grau

més elevat de consciencia lin-

güística, també són el grup so-

cial més castellanitzat. .

La situació actual, per més

que algunes de les nos:tre s . mà-

ximes autoritatS:I'pretenguin - el . ,.
contrari, no és de cap manera

igualitària: viureen català  a Ma-
-

llorca es, no nornés impossible,

sinó que la gent que ho intenta

és víctima d;actitullá: discritiii- .
natóries a tots els àmbits de la

vida social. Intentar parlar en

catalá a un judg0.0-agwpOqial.

encara avui (41,apoi;:prpvoça
problemes molt greus a la per
sona que pretén aqugstwherói , :1*.:.

,foitat. Però és cintanar a com-

prar a qualsel;ó1botiga dInpet-

rnercat de Mallorca també

produir tot tipus de situacions

desagradables;Les.queixe ex-

pressades per diversos cin ta
dans durant aquest temps, ens„

confirmen la nostra percepció

de qué parlar en català, a la nos-

tra societat, és ser un ciutadà de

segona.

És per això que Joves de Ma-

llorca per la Llengua pretén fer

una passa més en la lluita per la

normalització de la nostra l'en-

gua: la de denunciar les agres-

sions de qué són víctimes els ca-

talanoparlants quan exerceixen

els seus drets. La nostra darrera

iniciativa, l'Oficina de Drets

Lingüístics, va enfocada cap

aquí. Perquè ja és hora de fer

sortir a la Ilum pública els atacs

que reben els catalanoparlants

quan fan ús dels seus drets a ex-

pressar-se en català.

El nostre plantejament és

qué, minuts després d;'haver-se

produït l'agressió, aquesta pu-

gui esser denunciada al Telèfon

de la Llengua, 725937, o bé di-

rectament a l'Oficina, situada a

l'Obra Cultural Balear, en cas

que,sjsykly ,orari d'atenció al pú-

blic. Rebuda la se
concertará una entrevista amb

el den Immediátatnent

es faran gestions davant

o empresal4lcriminadora i/o

depenent dé lalggglyltat, es po-

sará el cas en mans d'iingtOiStel

oyes de Mallorca per la Lleng

uagernpre amb els consenW

ment-dIalpersona agredida,

decidirá accions

s'emprendran. AriibieWdetiún-

t .s,::: : : :acumulades al ilarg de

l'any farà : un informe on

constará el cas con Cret j el seu

graude que será una

tina itnt5tinant 'per conèixer la

situadWdelgris social de la nos-

tra llengua.

Ja ho sabeu doncs, per a

aquest bot qualitatiu necessi-

tam la vostra col.laboració.)

.990ve4, 147olibytcreA..
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MARGALIDANS

Conversàrem amb...

Maria Reus de Muntaner

FOREN tants els margalidans

que, temps enrera, emigraren

a l'ArgentMa, que gairebé cada

revista que surt ens trobam

amb persones de Santa

Margalida o els seus des-

cendents que han vengut

a visitar el poble que

guarda les seves arrels.

Aquest és el cas de Maria

Reus, que va sortir de la

Vila quan tenia només 5

anys i ha tornat ara que

en té 84, per passar una

temporada al poble de la

seva naixença.

Els padrins de madó

Maria eren com ella ens

di u "el padrí Reus i a la
padrina ji deien Maria

(a) Caneta", vivien en el

n° 2 del carrer Unió. Els

pares de madó Maria es

casaren a Santa Margali-

da i després de quinze

mesos, quan ella sols 21

dies, son pare se'n va

anar cap a l'Argentina,

"perquè ell deia que a
Santa Margalida no hi havia

vida, que els galivans eren 'volt
feixucs i com que guanyava

molt poc, se'n va anar a Améri-
ca per veure si li aniria millor" i

segueix dient: "Quan mon pa-
re, després de cinc anys, va tenir

una "chacra" (una espècie de
possessió) amitges amb el tio
Bici Reus, ens va enviar a de-
manar a ma mare i a mi i parti-

ren de cap allá. El viatge va du-

rar 33 dies i ma mare es va ma-

rejar molt, mentre jo corria

d'un cap a l'altre del vaixell.

Això era l'any 18 i s'havia de

navegar amb molta cura a cau-
sa de les mines que hi havia a la
mar, restes de la I Guerra Mun-
dial, el "barco" portava el nom

de Reina Maria Eugènia".

-A quin carrer vivien els vos-

tres pares a Santa Margalida?

-El carrer on visqueren quan es
casaren i vaig néixer jo, és el ca-

rrer del Clavell, rt ,' 32. Els meus

• tres germans, una dona i dos

hornos, varen néixer ja a l'Ar-
gentina, a Santa Fe, que és on

anàrem a viure, allá feiem de
conradors, ma »tare no-
niés plorava perquè aquí
tenia una casa amb alts i

baixos i allá era una casa
molt pobra i atnb poques

comoditats. Mon pare li
deia que vendria la colli-

ta del blat i tornarien a
Santa Margalida, però
després es va morir els

padrí i els germans i ja

f'ogiren les ganes de tor-
nar.

-Amb qui vos vareu ca-

sar vós?
-Em vaig casar amb un
descendent de margali-

dans i la meya germana
es va casar amb el germà
del meu homo, era dejli-

natge Rosselló i els deien

de Can Ramis. Nosaltres

tenguerem trés fills: Si-
mó, Sebastià i Joana, ara
tenc cinc néts, quatre re-

tzéts i dos més que en venen pel

afluí.

-Teniu relació allá amb altra
gent que sigui d'origen ma-

llorquí?

-Sí, per exemple amb unes
al.lotes de llinatge Calafat i

amb un Genovart que son pare i
sa mare eren d'aquí i la tia era
madó Valentina, que vivia veï-

nat dels meus cosins, aquesta

.112 (y,



PÇA. S'ABEuRADoR, 5 - TEL. 52 32 23

07450 SANTA MARGALIDA

Ctra. Vella de Bunyola, 29

Tels. 75 68 35 - 36 - 37 - 38

07009 Palma de Mallorca

MARGALIDANS

Conversàrem amb...

gent es cuida de la meya casa

mentre jo som aquí.

- Com és que vós parlau tan

bé el mallorquí després de

tants d'anys?

-Perquè el parlava amb mon
pare i ma mare i també amb

aquest Genovart que he men-
cionat.

- I per allá encara guardau

costums de per aquí?

-Si encara feirn matances i boti-
farrons, sobrassada i guardam
la xulla de la ven tresca... també
feim unes ensaïmades molt bo-
nes però més grosses, les feim
amb dos cordons i s'inflen més i
son més grosses, també feiem
panades de carn, a la família
això ho mantenim, no sé el que

faran giran jo em mori, en cer-
tes ocasions també encara ha-

...El viatge va
durar 33 dies i ma
mare es va marejar
molt, mentre jo
corria d'un cap a
l'altre del vaixell

llam els balls de per aquí.

- I fins quan estareu aquí a la

Vila?

-Fins que els metis cosins m'en-

geguin, però no sé si m'engega-
ran perquè m'estimen molt, em

tracten molt bé. dir que

quan vaig arribar vaig conèixer
totd'una la casa dels padrins i
la de davant on hi vivia madó
Alossa. Ara he d'anar a veure si

conec la casa alió on vaig néixer.
I també vull cazar a veure Son

Rabassa que és alió on em vaig
criar.

- Quina familia teniu encara

per aquí?

-Els de més prop són els meus

cosins Reus, i de part de ma
mare, na Catalina que estava a
Son Rabassa, després la famíla
del meu horno que són els Ra-
mis i els Muntaners (Buges).

- Trobau que la Vila ha can-

viat molt?

-Sí que ha canviat, ja he dit que

vaig conèixer la casa dels pa-

drins per defora, per dedins ara

és un palau comparat a com era

llavors, he trobat a faltar les

feim matances
i botifarrons,
sobrassada i
guardam la xulla de
la ventresca.....

bailes de la porta que jo picava

quan anava a veure sa padrina.
També record l'església i que la

placeta d'aquí prop, on hi ha el

monument dels dinionis, que

Ilavors no existia.

-Voleu dir qualque cosa més?

- Vull agrair-vos a la vostra re-

vista i a vosaltres el detall que

heu tengut en dedicar-me la

vostra atenció i a en Bernat de

n'Apolónia que em dugueren a

passejar per Mallorca, fins al

far de Formentor i em digueren
si em feia por allò tan amunt,
però la meya alegria d'esser a
Mallorca és tan gran que no em

fa por res.

Desitjam a madó Maria una

bona estáncia entre nosaltresil

Z3.01, ,d,07
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Opin ió

En torn a la normalització
lingüísticaFINS ara, el nostre ajuntament

no s'ha significat en excés en el

tema de la normalització lin-

güística, pel que fa a la defensa

de la nostra llengua, algunes

passes sí que s'han donat però

no massa, encara queda molt de

terreny per córrer. Vertadera-

ment, no aconseguirem apro-

par-nos a una normalització

plena de la nostra llengua si no

hi ha una decidida voluntat per

part dels polítics de portar-la

endavant i sembla que no és

aquest el cas, salvant contadíssi-

mes excepcions, això pel que fa

als que tenim més a prop, si

anam una mica més lluny i a

instàncies més altes, la cosa en-

cara es complica més.

Fins ara semblava que sols el

PP posava entrebancs a la nor-

malització, però, pel que hem

pogut veure, PSOE, EU, i fins i

tot la "nacionalíssima" UM,

coixegen del mateix peu. Exem-

ples recents: ens diuen els diaris

que els partits PP i PSOE a l'a-

juntament de Palma, són els

que presenten més propostes

als plens escrites en castellà, in-

complint el reglament de nor-

malització lingüística aprovat

pel mateix ajuntament -aixó al

nostre consistori és moneda co-

rrent, sense cap excepció. I per

acabar de reblir el clau, basta

que vegeu l'actitud que els par-

tits PP, PSOE, EU 1 UM han

adoptat davant de l'exigència

mínima del nivell de coneixe-

ment del català, per part de 400

interins del Consell Insular de

Mallorca. La positura del PP és

la mateixa que ha vingut man-

tenint des de fa estona, la dels

altres partits (PSOE, EU i UM)

és una mena de correcarrers

que canvia de direcció segons

actuin des de l'oposició o des de

llocs de comandament. Sols el

PSM sembla mantenir-se ferm,

per ara.

El que és més sagnant és que

ens vulguin fer combregar amb

rodes de molí, presentant-se so-

ta la bandera del nacionalisme,

quan convé, o de la defensa del

nostre territori quan estan a l'o-

posició. Malament podem fiar-

nos de la seva actitud si comen-

cen per incomplir la part que

sembla més la defensa de

la llengua que, aparentment, no

está lligada a interessos econò-

mics ni genera plusválues ni pa-

ga imposts, però, això sí, pot

devengar interessos polítics.0

TALLER DE FERRERIA

Sebastià. Ferrer
Moragues

Treballs en General de
Ferro-Alumini

Acer inox. i Metallisteria
Servid Guillotina i Plegat

Pou de Sa Garriga, 22-24
Tel /Fax 52 34 20	 07450 SANTA MARGALIDA
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La reforma

LA refoma de l'Estatut d'Auto-

nomia, que des de fa mesos es

discuteix en el Parlament Bale-

ar, a més de deixar-nos una

gran sensació de fracàs, als que

creiem i Iluitam per aconseguir

una autonomia plena i real, ens

ha servit per desemmascarar,

una vegada mes, la política del

Partit Popular. Ja fa anys, el 83,

el partit Popular, aleshores

Alianza Popular, es va abstenir

quan les Corts generals aprova-

ren l'Estatut d'Autonomia de

les Balears, els conservadors

trobaven que aquell document,

que havia d'esdevenir reina po-

lítca jurídica de la nostra Co-

munitat, era excessiu, tota una

mostra de l'interès de la dreta

de ca nostra pels temes autonò-

mics.

Han passat tres lustres i les

coses no han canviat gaíre. A la

darrera reunió de la ponencia

que estudia la refoma de L'Esta-

tut, va quedar ben clar que el

PP continua trobant excessiu

aquest document i bona mostra

n'és que qualsevol modificació

del text original, que suposi

augmentar el sostre competen-

cial de la nostra Comunitat, és

automàticament aturada pels

representants del Partit Popu-

lar. El darrer exemple és ben re-

cent, dijous dia 26 de febrer,

rendemá del quinzè aniversari

de l'aprovació de l'Estatut, els

diputats del PP forçaren la reti-

rada de la paraula nacionalitat

per qualificar la Comunitat de

les Illes Balears.

Les conseqüències de no yo-.

ler ser nacionalitat histórica, un

terme que recull l'article segon

de la Constitució española, són

greus i en un futur imprevisi-

bles. Jurídicament aquest terme

no té cap valor, però si una Co-

munitat es defineix com a na-

cionalitat histórica, perquè en

té plena consciencia, immedia-

tament el tracte que rep des de
l'administració central i des de

les altres Comunitats Autòno-

mes canvia.

No voler ser nacidnalitat.
histórica significa que . fgria.,:,,,
gada més els ciutadans de les

Balears quedam condemnats a

I'ostracisme autonòmic, tor-

nam a quedar situats en el da-

rrer vagó del procés autonòmic

i el més greu de tot és que

aquest fet no preocupa gens als

diputats del Partit Popular. Per

ventura la dreta encara no s'ha

demanat com justificar davant

tot un poble, que el Govern Ba-

lear no vol assumir totes les

competències, que permet la le-

gislació constitucional vígent i

que s'estima més que les grans

decisions, que afecten la nostra

Comunitat, les prenguin a Ma-

drid. Per() el pitjor de tot és que,

si aquesta reforma tan magra va

envant, els futurs governs que

poguem tenir a les Balears ten-

dran les mans fermades per

mor de la incompetència i la

irresponsabilitat de l'actual ma-

joria de dretos„.

Des del PSM-Nacionáltst

de Mallorca consideram que les

Balearynkliádejt conformar-se

amb binas crátnófIóVe

riors als que marca la COrtátitti

ció. Els nacionalistes només de-

fensam una cosa tan senzilla

córn Fequ.iparació de la nostra

Cornuottata .1q ble,s9., la catala-

na o la gallega.

el Partit Popular per , qu/.nq
,

hem de poder gestionar i legis

lar, des de les Balears, sobre te-

mes tan importants com la Sa-

nitat i la Seguretat Social? Per

de renunciar a

establir un conCertet: iÇ

que ens permeti la gestió

hisenda pública?. Volem que la

nostra Comunitat pugui recap-

tar i administrar els imposts i

cedir-ne a l'Estat la quota pels

serveis comuns més la quota de

solidaritat amb aquelles Comu-

nitats més desafavorides. Per

qué no hem de tenir la possibi-

litat de crear una policía au-

tonómica, corn la que tenen a

les Canàries...? Per qué no ha

de desaparèixer radministració

periférica i apostam per una ad-

ministració única eficaç, próxi-

ma al clutadá i que acabi amb la

duplicitat de serveis? Són massa

preguntes per a les quals dub-

tam que el PP tengui respostes

convincents. I això sense parlar
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del tema lingüístic que ja és es-
candalós ... La proposta que vo-

lia introduir el PSM a la refor-
ma de l'Estatut demana ni més

ni pus, que l'equiparació real
del catalá i del castellà, les dues

llengües oficials de la nostra

Comunitat Autónoma, una
proposta que tampoc no va
agradar al Partit Popular. El PP

considera qué ja está bé que el
nostre idioma estigui en condi-

cions d'inferioritat en relació a
l'estatus de qué gaudeix el cas-

tellà, una llengua, la salut de la
qual no corre cap perill a les Ba-

lears.

Però arran de la reforma de
l'Estatut, encara hi ha un fet

més preocupant: no només no

PENSAT I DIT
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Opinió

avancam en el procés autonó-

mic sinó que ens trobam amb

una clara recessió. El PP nego-
cia un Estatut a la baixa el per-.
qué és evident: el Govern Balear
refusa tenir capacitat normativa
i això repercuteix directament,

en la pèrdua de la qualitat de les
competéncies.

El Govem Balear i el PP tenen

la clau per deixar-nos l'herén-
cia de ser un país de primera,
però ens condemnen a ser una
provincia de tercera. El joc de-
mocrátic ens ha dut, que el par-
tit més poc autonomista de
l'Estat espanyol, hagi estat I'ú-

nic que fins ara ha governat

aquesta terra, però ha arribat

l'hora de passar factura a uns

polítics que ho han defensat els

interessos de les Balears. L'any

99 tenim roportunitat de can-
viar l'estructura política d'a-
questa Comunitat, les darreres

eleccions autonòmiques ja ens

demostraren que la majoria de
ciutadans de l'Illa de Mallorca
es decantava per opciOns pro-
gressistes: la dreta va haver d'as-
sumir fer d'oposició al Consell

de Mallorca, un cop que els ha
costat molt d'encaixar. A les Ba-

lears bufen vents de canvi i és

responsabilitat de tots els que
creiem en un futur millor no
deixar perdre aquesta oportoni-

tat.11

Pe-w- 't:X~1011)1 i IWOCCY

Secretari general del PSM-

Nacionalistes de N'Iallorca
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Ecologia i Medi ambient

La cimera de Kioto

SI ho recordau, l'any passat, en

el n. 35 d'aquesta mateixa re-

vista, vaig publicar un petit ar-

ticle que volia explicar la pro-

blemática del Canvi Climàtic.

Sense més detalls i com acaba-

ment vaig concloure amb

aquestes paraules: "La solució a
aquest gran problema és la re-
ducció de les emisions dels gasos
hivernacle CO2, CFCs...  Així,

sols amb una coordinació de totes
les forces mundials aconseguirem
la disminució de l'increment
progressiu de la temperatura del
nostre planeta".

Potser ara haurem sentit par-

lar en els mitjans de comunica-

ció de la coneguda "Conferen-

cia del convenio sobre el cam-

bio climático". Idó, entre 1'1 i el

10 de desembre, es va celebrar a

Kioto (Japó), una important

reunió internacional, amb la

presencia de la major part dels

països del món, uns 250. D'això

ara en fa quatre mesos i potser

hem direu que vull cercar osso

en el Ileu. Idó, vos diré que en el

lleu no hi trobareu ossos, però

amb el problema del canvi

climàtic hi ha un bon os i enca-

ra en podem treure un bon

brou: amb aquestes paraules

vull dir que és una "bolla calen-

ta" on els interessos polítics i

econòmics -que solen anar ple-

gats- superen els interssos den

preservació ambiental.

El motiu de la cimera era in-

tentar arribar a un acord, amb

l'objectiu satisfactori d'estabi-

litzar les emisions de gasos ano-

menats hivernacles. Un acord

que pràcticament ha estat im-

possible a causa de la presió de

les grans multinacionals del pe-

troli, el carbó i l'automòbil. La

Unió Europea es definia amb

una reducció del 15% per a

l'any 2010, essent aquesta la mi-

llor proposta pel medi ambient,

malgrat la comunitat científica

aconsellás una reducció del

60%. El cas contrari foren les

ovelles negres de la guarda, els

Estats Units i Japó que sols

proposaren reduir les emisions

menys d'un 5% en un plac molt

més llarg, tenint en compte que

són els països que més contami-

nen.

Per altra banda els espanyols,

el govern de Madrid, es va ne-

gar a reduir les emisions, emi-

sions que mantenen una mi-

nistra de "medioambiente - que

de res ens serveix si quan toca

resoldre els problemes decideix

rentar-se'n les mans o torrar la

xulla sense caliu.

Considerant que les ennsions
de CO2 per habitant a Espanya

són superiors a 5'8 tones, això

suposa que, en termes absoluts,

Espanya ocupa el lloc 20e a es-

cala mundial pel volum d'emi-
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sió de contaminants atmosfè-

rics. Realment és necessari un

acord, però un acord que sol-

venti la problemática de bon de

veres.

La majoria de les organitza-

cions ecologistes, alguns sindi-

cats i gran part de la comunitat

científica; han proposat sis

punts per reduir el canvi climà-

tic:

-Primer, es fa ben necessari la

reducció de les emisions de ga-

sos hivernacle.

-Augmentar l'eficiència

energética (instal.lar catalitza-

dors en els motors de combus-

tió i emprar combustible sense

plom).

-Desenvolupar les energies

renovables (utilitzar sempre

que sigui possible, energia

hidráulica, eólica i solar)

-Millorar el transport públic

(potenciar la utilització dels bu-

sos, autocars de línia...)

-Millorar el ferrocarril con-

vencional (augmentar la xarxa

ferroviària).

-Reduir la desforestació ( evi-

tar la desertització, evitant els

incendis forestals i millorant la

política de repoblació forestal

amb especies auctóctones).

ES VENTALL
e

Ecologia i Medí ambient

N'estic convençut i posaria la

mà en el foc i potser no em cre-

maria, que una de les millors al-

ternatives, a llarg termini, és el

desenvolupament de les ener-

gies-renovables, que permetrà

resoldre els grans problemes del

futur com són: l'efecte hiverna-

die, els residus nuclears i les

grans desigualdats entre el

Nord i el Sud del planeta.

...Facord ha
estat pràcticament
impossible a causa
de la pressió de les
grans multinacionals
del petroli, carbó i
l'automòbil... -

Encara tenc esperances que a

la propera reunió a Bons Aires,

el novembre d'enguany, els

acords siguin més satisfactoris.

Realment es fa ben necessari

aplicar la dita que diu: "Val més

la que guarda que la que cura".

amb aquesta dita i amb les pa-

raules d'abans, no voldria haver

donat cap visió malthusiana o

catstrofista, ja que la meya posi-

tura no tira per aquest caire,

però crec amb el desenvolupa-

ment sostenible -que potser en

parli en una altra ocasió- és una

altra alternativa a la solució de

la veritable influencia de l'acti-

vitat humana sobre la natura.

La Natura, sensible i equili-

brada, de la que nosaltres for-

mam part, té un. gran valor ja

per ella mateixa; els paisatges,

plantes, i animals d'un país

constitueixen un patrimoni dels

seus pobladors humans i tot el

paisatge humà és patrimoni de

les plantes i els animals del ma-

teix país, no sols actuals sinó fu-

turs. Per tant, seria injust que

una generació, en benefici pro-

pi i a desgrat de les successives,

en destruís irreversiblement

una part.

Un patrimoni ha de ser cone-

gut per poder gaudir-lo i per

gaudir-lo s'ha d'estimar i allò

que estimam ho conservam i

protegim. Idó, per ventura con-

vendria protegir i conservar el

nostre patrimoni natural.

Que molts d'anys poguem

recordar que "som una part de

la Terra i la Terra és part de no-

saltres".I/

74'lcx4a- 	141.~.~Lez"--
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Les festes
de Pasco
LES festes de Pasco s'iniciaven

amb el Diumenge del Ram; el

dissabte posaven punt a rescola

i els al.lots començaven a anar a

Honre. El Diumenge del Ram al

dematí, es beneïen palmes i

rams de manadets d'olivera,

fent a continuació una petita

processó que sortia de l'església

pel portal dels hornos i entrava

pel portal de les dones, amb

cantadors, cirials i creu parro-

quia! tapada. Es demanava en-

trada al temple amb tres copets

a les portes del batiport que de

seguida s'obrien de pint en am-

ple. La festa seguia amb l'ofici

de tres capellans que cantaven

la Passió.

Acabat l'ofici cadascú s'en-

duia el seu ramet d'olivera i uns

n'aficaven brotets espargits dins

la terra dels sementers, perquè

Déu els donás la maina. Els que

no tenien terres penjaven el ram

a la finestra principal de la casa,

perquè Déu els guardás dels

llamps.

Les palmes les donaven. als

capellans i era un luxe que es

permetia la gent rica. Els qui te-

nien palma la guardaven ben

guardada damunt es bufet de

l'aiguavés o a un racó de la casa

i si tenien balcó la fermaven a

s'arrambador, com una distin-

ció i senyal per esser alliberats

de llamps

tempestes.

Si el dia del

Ram demantí

era una festa

de rams i pal-

mes, també

important era el capvespre amb

els "dotze sermons" en que la

gent, ben vestida i endolada,

tornava a l'església per escoltar-

los. Els predicava el "coremer",

comentant la passió del Bon Je-

sús, llegida ja el dematí a l'ofici,

amb els dotze passos o esta-

cions, començant per la sentèn-

cia de Pilat contra Jesús fins a

la seva crucificció al Calvari,

deixant els dos darrers dels

catorze passos pels Dijous

i Divendres Sant: el da-
vallament pels dijous

i l'eterrament pel

divendres.

La funció

religiosa dels

"dotze	 ser-

mons"	 era

molt popular i

se seguia amb

molta devoció i qui

volia trobar lloc per

seure a l'església, hi havia

d'anar molt abans de co-

mençar, perquè s'omplia de

gom a gom, fins el punt de que

hi havia molta gent dreta. Quan

ja s'havien predicat cinc o sis

sermons, hi havia gent que sor-

tia de l'esglesia, era gent que no

podia esperar que s'acabás,

sempre per necessitat, però no

eren massa. A la sortida la gent

comentava els sermons i, tira ti-

ra, es retirava a caseva, acabant

així el Diumenge del Ram, el

darrer de la C,orema.

El dilluns del Ram, com que

ja no hi havia escola els al.lots i

allotes treien les roncadores, els

nins amb les de rodes corrent

pel carrer i les nines fent-les

voltar amb la ma, anant i ven-

guent d'un cap a l'altre, mare-

jant els veïnats del carrer i com

més es queixava la gent més re-

nou feien els al.lots; i així fins al

Divendres Sant que s'arracona-

ven les roncadores fins l'any vi-

nent. El Dijous i Divendres Sant

totes les roncadores anaven al

, "fas" i generalment les ni-

nes estaven en silenci

dins l'església durant

els temps que els cape-

llans cantaven mati-

nes i quan acabaven

totes

feien sonar

les roncadores i pegaven tocs

per damunt els bancs amb les

mans. Els al.lots es quedaven en

el sagrat, uns fent sonar les ron-

cadores i altres colpejant en te-

rra amb els fassos -coes de les

branques de les palmeres- i pe-

gaven tan fort que fins 1 tot arri-
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...Aquest
candeler estava
davant els primers
bancs i portava nou
candeles blanques i
al mig una de
vermella que la gent
li deia "sa marilla"...—
baven a esvencar qualcuna de

les tombes del que llavors era el

cementen parroquial.

Adés i ara guaitaven dins el

temple on a l'altar major hi ha-

via la "casa santa" i veure les

candeles del candeler en forma

de triangle. Aquest candeler es-

tava davant els primers bancs i

portava nou candeles blanques

i al mig una de vermella que la

gent Ii deia "sa marina", nom

que li devia venir del seu color.

A mesura que s'anaven cantant

les matines i laudes, rescolá

anavá apagant les candeles a

una i altra banda del candeler

fins que només quedava la ver-

mella, quan s'apagaga "sa mari-

na" els al.lots s'aficaven al portal

dels hornos i eren partits a fer

renou amb fassos i rocadores

corn si arribás la fi del món, fins

que arribava l'escolà gran, ra-

mo en Pep, aparentment enfa-

dat i amb una canya amb la ma

arruixava nins i nines, sense fer

mal a ningú, fins aconsseguir

aclarir el bordell.

Llavors, els nins i nines ana-

ven cap a la Placa a veure els

mens que els pagesos hi duien a

guardetes per vendre, eren els

mens de les panades i que a

aquelles hores del capvespre es

posaven al costat de la Rectoria

i davant es cassino de Can Ver-

ga. Allá, hi acudia la gent que

enrevoltava la guarda per com-

prar el menet de Pasco que be-

lava tan llastimosament com si

ja es ves la mort. Aquest mercat

es feia durant tres dies: dime-

cres, dijous i divendres, sempre

a la mateixa hora que era bona

per a la gent que ja feia mitja

festa.

El Dijous Sant, amb l'ofici

del matí s'inaugurava el monu-

ment de la "casa santa" que te-

nia una urna en el centre i al cap'

d'amunt, on s'hi feia la reserva

del Santíssim, fins a l'endemà a

l'ofici del divendres. Sobre els

portalets que hi havia a cada

banda de la "casa santa" hi ha-

via dues figures de fusta, pinta-

des i retallades, una representa-

va Moisés i l'altra, si no estic

equivocat, era Elies.

La "casa santa" es componia

damunt el pla de l'altar major i

Ii feien guardia uns centurions

romans amb casc, malla i llanca

amb la má i que es rellevaven,

amb la cerimònia que pertoca-

va, a hores convingudes. La "ca-

sa santa" s'ornava amb cossiols

de brulla que per créixer a les

fosques tenia un color molt

blanc.

El vespre del Dijous Sant es

feia la devota processó amb el

Sant Crist de les Ànimes, molt

venerat de tot el poble. La gent

anava a la processó portant una

candela o una espelma encesa a

la mà i passava pels mateixos

— ...La "casa santa"
es componia
damunt el pla de
l'altar major i Ii feien
guàrdia uns
centurions romans
amb casc, malla i
llança amb la mà...
carrers que passa ara. En acabar

la processó, tothom entrava

dins l'església fins omplir-la,

per escoltar el sermó dels Di-

jous Sant, commemorant el la-

vatori dels peus dels apòstols i

la institució de l'Eucaristia.

El Divendres Sant era com

un dia de dol, sense tocar les

campanes, reemplaçades per les

macoles" que eren les que

anunciaven l'ofici del matí, sen-

se tanta gent com el dia del Di-

jous Sant, abans ja s'havia fet el

sermó de la Passió, en qué el co-

remer recordava bona part de la

passió de Jesús. Acabada la fun-

ció i desvestits els altars, l'esglé-

sia quedava buida i com a deso-

lada, esperant el vespre amb el

sermó de devallament, durant

el qual des de dues escales a ca-

da banda de la creu, es desen-

clavava la imatge de Crist,

aquesta imatge es portava sobre

unes andes i coberta de flors a la

processó. Acabada la processó

la gent anava a l'església a ado-

rar la imatge de Jesús mort i els

escolans donaven a cada perso-

na una flor de les que cobrien el

cos de Jesús i així acabava la

diada del Divendres Sant.)

.29,"
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Curiositats

Els nostres noms
PER què és que a la Vila hi ha
tants de Joabs i de Margalides, i

no hi ha, o nhi halan..pocs, d'O-
nofres o Sebastianes.• que n'hi ha
molts a pobles d'aveïnat?. De la
mateixa manera que els llinatges,

els noms que té la població d'un
indret determinat, aporten mol-
ta d'informació sobre els seus

costums, la seva cultura, les se-
ves tradicions i les seves pre-

ferencies.w

Amb el pas deis anys, i així com

han anat canviat les modes i els

gusts, i també per la incidencia
de factors o institucions socials,

corn l'Església, també han can-
viat els nostres noms. Per molt
que la tradició fixi com s'han de

trasmetre, una simple mirada a
la paperassa antiga mostra com

els margalidans i margalidanes

d'un temps duien noms que en
bona part no coincidien amb els

actuals i que, en tot cas, tenien

una freqüència molt diferent.

Aleshores, els noms més d'home

més comuns eren sobretot els
d'arre! germánica i bíblica (Be-

renguer, Arnau Jaume -que va
ser el nom de tres reis de Mallor-
ca-, Bernat, Gulilem, Pere, An-

toni, Joan, Mateu). Alguns d'ells

són molt poc freqüents, ja : han
desaparegut o només es conser-.
ven com a llinatges (Ponc,

nay, Ferrer, Arcís, Vidal...). Els

noms de dona solien ésser més

diversos: Maria, Margalida, Joa-

neta, per exemple, coexistien,
entre d'altres amb noms que ens
poden resultar tan exòtics com
Brunicsenda, Barcelona, Clara,
Serena, Adelaida o Benveguda.

No va ser fins al segle XV i XVI

que es popularitzaren noms que
havien estat fins aleshores molt

poc nombrosos, com Martí, Ga-
briel, Gaspar o Baltasar. Un nom

ara tant habitual com Josep -se-

gurament perqué era un nom
jueu- no comença a generalitzar-

se fins a darreries del segle XVII i

començaments del segle XVIII.

En el segle XIX, el nombre i tre-
'0éncia dels noms era molt
semblant a l'actual, i sin] man-

tingut fins als nostres dies, en
que només se n'ha de destacar
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Curiositats

l'aparició dalguns de nous, peró
poc nombrosos, que són conse-
qüència de canvis de preferèn-
cies i gustos dels pares i mares i
de la immigració. Curiosament,
l'aparició de noms nous és molt

freqüent en els de dona que en

4 d'home. Com a exemple,
esmentar Vanessa, Victòria,

Laura; Cristina o Teresa, per als
de dona o.:;:prxstianper o-. 5...

me.

sobretot de dona, que són molt
freqüents o característics en re-

lació a altres pobles: Margalida
. que és el nom de la santa que

dóna nom al ppiple-, Bárbara,

Maciana, Regina o Valentina.

També s'ha de fer esment que la

suma dels cinc noms d'home

207

més freqüents (Joan, Antoni,
Miguel, Josep i Pere) i dels seus
compostos fan el 5 O% del total

. qu
de noms d'home	 la suma

dels cinc noms de deona més
nombrosos (Mari .a, Margalida,
Catalina, Antònia I . jo. ana) i deis
seus  (Mana Áritónia,<:
Jana Aina,;:étc) fan el 68 %* del

total:

Dit això, ja vos pertoca a vosaltres

fer les vostres observacions. I

Total

Ací oferim la relació dels notris'
d'home i de dona més freqüents
a la Vila, amb una freqüència de	Josep

4 o més per evidents raons d'es-	 iDsell
pai no s'ofereixen tots-. En el cas	 1-4)
dels noms compostos (Maria	 -

Magdalena, Pere Joan) s'ha con-

siderat, com és la práctica usual,

que no són noms diferents sinó
una addició d'un segon nom al

primer, i s'ha sumat al total del

nom (per exemple, les Joanes
Maries s'han inclòs dins les Joa-
nes). Tanmateix, si una d'aquei-
xes combinacions és molt nom-

brosa (com Maria Magdalena)	 Berna
nis , dica quin és el seu nombre

. vbearix del; total .áeneral. Slia'crad-	 Andi'eti

.	 r que els noms es presenten	 iiloten9

en la seva forma completa i no	 Suri
en en el diminutiu, maldament	

BCarilrt

aquesta darrera sia la forma mes Nicolau
corrent (és a dir, Antoni enlloc	 jerom
de Toni, Bartomeu en comptes	 vi -co
de Tomeu, Sebastià per Tia, Ga-	 pa .

briel per Biel, Cristòfol per Tó-
fol...).

¡'ere Joan
Peife<loso ,

Jatoer
Frántl

Birtonie
1111Matellt .
11 -50baSti
IIRáfélt

G111)1e-r.ill

a,-t..3-1,1; 147~

4,2
56	 3,7
52	 4
44	 2,9

2
antüMána
aaegrest.a .

Francisca
13átbar
Isabel
¡Mata

A:Lis
11:Aptillj;

Maria (rC$ta

Margalida
Catalina
Antònia
ost.:›

aria An tònin

dalena	 1

368	 23,0
24	 1,5

Només mirant molt per damunt
aqueixa relació de noms, s'apre-

cia clarament que els noms de la

Vila són, poc més o manco, els
existents habitualment arreu de

Mallorca. Així mateix, s'han de

destacar l'existència de noms,
Total

tai o 911111 	ETota
IDOO Total do es 599 1000



P^STOR
CONSTRUCCIONES
Y PREFABRICADOS
MARMOLES Y GRANITOS

C/. Es Clavet, 10
07450 Sta. Margarita. Mallorca.

Tels. 52 31 31 -523838
Fax. 52 37 95

S'AuBEUPRADEOR
POLLASTRE A L'AST

HAMBURGUESES
PINXOS

BISTECS REBOSSATS

SERVICI A DOMICILLI
ENCÀRRECS AL TF.:

85 60 04

Plaça S'Abeurador
SANTA MARGALIDA

C/. Eng. Feliciá Fuster, 15 - Santa Margalida



ESPORTS

Esportistes Margalidans

Joan Josep Paredes Barquero
EN Juanjo és un jove espor-

tista margalidá que juga a

basquet i, per les referències

que tenim, sabem que juga

bé. Té 16 anys, estudia ler de

batxiller de Ciències Socials a

l'Institut de Santa Margalida,

fa 1'99 metres, quasi dos,

d'alçada i juga de pivot amb

un equip alcudienc.

- Quin temps fa que jugues

a basquet?

-Ara fa quatre anys; vaig co-
mençar d'infantil de segon
any i ara som juvenil de pri-
mer.

-Amb quin equip jugues?

-Amb un equip que es diu Pie-
ro Rossi, patrocinat per una
pizzeria del Port d'Alcúdia.
Ara ha acabat la higa i hern
quedat primers de la nostra
categoria i la setmana que ve
anam a Eivissa a jugar el
campionat de Balears, contra
menorquins i eivissencs i si
quedam primers juguerem el
campionat d'Espanya.

- I quines possibilitats te-

niu?

-Molt bones, potser quedem
primers com l'any passat que
també hi quedàrem, aleshores
jugaríem aquí a Alcúdia una
fase de sector del campionat
d'Espanya i si passam a semi-
finals anirem a jugar a Canà-
ries.

-Jugant de pivot, quin és el

teu promedi de punts?

-De devers 14 punts per par-
:

ttt, per') la missió básica és la
d'agafar rebots, intimidar un
poc...

-Has estat seleccionat per

qualque prova o cosa així?

-Sí, quan era cadet de primer

any, vaig anar a la preselecció
de la selecció Balear, però ho
tenia molt malament pels des-
plaçaments a Ciutat i ho vaig
deixar anar. Enguany he fet
un torneig de Nadal amb la
selecció Balear i jugarem con-
tra el Barça i contra el Madrid
i varem quedar els segons.

- Quines són les teves aspi-

racions, que esperes fer

• el basquet?

- Com a molt, ja em confor-
maria jugar amb l'equip d'In-
ca a la Higa EBA, enguany l'e-
quip de segona d'Alcúdia es
quasi segur que pujará a la !li-
ga EBA i si puja potser hi pu-
gui jugar, perquè enguany he
entrenat amb ells i tn'han
agafat per fer uns uií,iiits a
qualque partit.

- I el tema dels basquet, com

ho veus a Santa Margalida?

-Aquí molt malament, nítrica
sortida és jugar a futbol, sinó
no saps que has de fer, jo vaig
tenir la sort que hem veiés un
entrenador d'Alcúdia i han
vengut a cercar-me i m'acom-
panyen als entrenaments, sinó
potser: encara jugaria a futbol.

En en Juanjo que segura-

ment té condicions per

triunfar, no sols a Mallorca

sinó fora de Mallorca, li de-

sitjam molt d'èxit i molta

sort per poder arribar tan

amunt com ell desitja.0
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Un moment de calma

Tres minutets amb tú
LA música sona dins la sala

i tothom baila. Ja fa hores

que la festa ha començat i es

confonen les converses, els

comentaris, els somriures,

els crits d'alegria... l'alcohol

corre per damunt ertaulell i

per dins la sang de la majo-

ria de la gent. Vessa dels tas-

sons cap a les mans que els

aguanten i cau per damunt

la roba o pel terra, deixant

una sensació humida, un

poc desagradable però es-

pecial.

La música sona i, com en

tots aquests llocs tancats, es

respira fum, suor, perfums,

esperit... els vidres de les fi-

nestres que donen al carrer

ja estan entelats i s'hi pot escriure

o dibuixar qualsevol missatge

amb la punta dels dits.

La música sona i nosaltres

també ballam, cantam les

cançons i parlam amb la gent

que ens envolta. Tothom baila sol

i cadascú segueix a la seva mane-

ra el ritme de la música.

Acaba la cançó i en comença

una altra. Les nostres mirades es

troben enmig de la bullícia i t'a-

costes cap a mi. Ha començat

una d'aquelles cançons que jo he

esperat tota la nit, i que fa tants

d'anys que ens encaixa cada cop

que la sentim com a dues peces

inseparables d'un engranatge

molt complex.

Des del moment en qué has

começat a mirar-me tins l'instant

en qué els nostres cossos entren

en contacte passen uns pocs se-

gons, però estan tan plens d'in-

decisió que arriben a fer-se

eterns. No sé si vendrás a agafar-

me per la cintura, no sé si hauria

de bailar amb tu, no sé perquè

véns, ni sé si endevines els meus

pensaments... només sé que vull

que t'acostis, que m'estrenyis ben

fort contra el teu pit i que t'abo-

quis a mi fins que els teus llavis

quedin a menys d'un milímetre

del meu coll. Un desig inconteni-

ble capaç d'arrossegar els meus

actes fins al límit dels meus prin-

cipis, i fer-los vessar tots junts

fins a caure per terra com l'alco-

hol dels tassons en una n it com

aquesta.

Primer m'agafes les mans pels

canells. Poc a poc les feim

relliscar, i els nostres dits

s'entrecruen i es fan un nus

fins que agafen la postura

correcta amb una giravolta

que fa acaronar els nostres

palmells. M'estires i m'a-

costes cap a tu. Els nostres

cossos topen l'un amb l'al-

tre i a mesura que avança la

cançó s'ajunten de cada ve-

gada més. Els batees dels

nostres cors es confonen

fins que arriben a agafar el

mateix ritme: el ritme de la

música, el ritme del nostre

Passen els segons i a

mesura que transcorren et

sento més a prop? Els teus

Ilavis i el meu coll juguen a tocar-

se sense que l'altre s'adoni de la

intenció. La sensació ens fa tre-

molar i no ens atrevim a pronun-

ciar cap paraula. Jo simplement

gaudesc del frec del teu alè sobre

la meya pell, de la teva gaita con-

tra la meya en una superposició

de carn i de calor. Els peus ju-

guen a encalçar-se, però amb la

condició que mai no es poden

arribar a agafar. Sempre l'un da-

rrera l'altre han de canviar de

sentit al mateix temps, com si re-

béssim l'ajuda de la força d'una

bufada de vent.

Passen els minuts i tremolam

de cada vegada més. La gent en-

cara baila, crida i riu al nostre

costat, però ha passat a formar

part d'un renou de fons que qua-

si no percebem. La música sona
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Un moment de calma

i, en certa manera, tampoc ja no

la sentim. Ës difícil explicar com

pot adquirir un paper secundari

una de les peces més importants

de tot un trencaclosques. Sense

aquestes notes no ballaríem

junts, però ara ja ha arribat el

punt en qué pesen molt més les

teves mans sobre mi, la poca

distància entre tu i jo, tots els

dubtes que em vénen al cap i no

deixen de turmentar-me... Se-

guim el ritme de la música per

inèrcia, però no per això deixam

de gaudir-ne. La sensació durará

fins al darrer segon de la cançó,

fins al teu darrer até sobre el meu

coll.

A vegades ens miram als ulls,

però es tracta d'una llambregada

extremadament rápida. De se-

guida retiram el contacte visual

perquè sabem que a una distán-

cia tan curta una mirada pot dir

massa coses, i això ens fa por. Ens

fa tanta por com totes aquelles

paraules que voldríem dir i no

deim sense saber exactament

quin és el motiu. Potser tenim

. por de fer-nos mal, potser no és

el moment de rompre la màgia
d'uns minuts de contacte, potser

només som dos covards sense

coratge per donar qualsevol pas-

la que no sigui la d'un ball.

També tenim por de la fredor

de les mirades envejoses de l'altra

gent. No volem que ningú torbi

les nostre pupil.les l'una dins l'al-

tra perquè no puguin llegir-hi les

insòlites converses dels ulls. Així,

el nostre contacte es tenyeix d'u-

na estranya pinzellada de misteri

que em confon i em xucla com

un engolidor, sense donar-me

opció a escapar. Em deixo dur re-

molí endins talment els meLis

peus rere els teus en el nostre

ball.

La cançó acaba i jo bailarla

amb tu tota la nit. Minuts i més

minuts, cançons i més cançons...

Encara no ens hem acabat de se-

parar i ja enyoro els minuts pas-

sats. Poc a poc desapareix l'encís i

tornam a percebre els crits, les

rialles, una altra cançó... La gent

baila, hi ha molt de fum i els vi-

dres de les finestres estan més en-

telats. El fred sobtat sobre el meu

coll fa que encara t'enyori més,

peró tanmateix será una dolça

enyorança perquè jo sé que més

tard tornarás a bailar amb 
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arnb tranquilitat perquè sé que

estic en un lloc on se m'estima,

on tot és amor i pau i per això

he de donar les gràcies als qui

em varen fer, (fer? "fer" és una

paraula desagradable, millor

dir: "donar vida". Sí, és molt mi-

llor).

Tot és suau, tou, agradable...

se sent un renou tranquil,

monòton: (tutú, tutú, tutú...)

qué será? Bé, tant me fa, no em

molesta.

Sé que en qualque moment

hauré de sortir d'aquí, ja que no

hi cabré, però, mentrestant

hauré d'aprofitar aquesta cal-

ma, aquesta quietud. Ah, ah!

Tinc son, però no vull dormir,

vull continuar observant tot el

que m'envolta: tot és de color...

quin color és? Jo no conec els

colors, els colors són una carac-

terística d'allà fora. Bé, puc dir

que és del mateix color que jo,

per-4) potser un poc més fosc. A

veure, em posaré al costat, sí

som del mateix color! i això?

Qué és això que em surt d'aquí

al davant de ben en mig del

meu cos? I d'on surt? No ho sé,

sembla un tub, també és molt

tou i... oh quina sorpresa! Per

dintre hi ha qualque cosa. A,

veure, sí, és un líquid! Perquè

entra líquid dins mi? I d'on

surt? No ho sé, sembla que ven-

gui d'això tan suau que m'en-

volta, però no m'agrada. amb

aquest tub no em puc moure

tant com m'agradaria. Puc anar

cap a un costat, cap a l'altre, cap

enrera, però no puc cap envant.

/ I si i1iiecINomofiticlitEstá

massa fort i, a més a mes, em

faig mal. Bé tant se me'n dóna,

tampoc estic tan malament. Em

jauré d'esquena i tot sol.lucio-

nat (esquena? Qué és? Tinc es-

quena?).

Quant de temps hauré d'estar

aquí dintre? Ja comenc a can-

sar-me, no puc fer res, tota Fes-

tona igual: un petit moviment

ara, un altre després; però sem-

pre estic en el mateix lloc. Això

és molt avorrit, i encara em

queden set o vuit mesos, o així

ho pens.

I si moc això, qué em surt?

Oh, oh, crec que no ha estat bo-

na idea, m'he sentit igual que

un globus (un globus? I qué és

un globus?).

Qué hi haurà allá fora? Supós

que hi haurà Ilum, sí, esper que

sigui així, perquè estar a les fos-

ques no m'agrada gens.

Ei!! Qué passa ara? Tot es

mou, i jo també! Qué diver-

tit! Amunt, avall, amunt avall.

Ei! No t'aturis, ara que comeca-

va la diversió... seré optimista

(optimista: paraula nova).

Quan surti d'aquí veuré una

Ilum i colors, finalment podré

veure els colors música, sí

música! (o crec que es diu així).

A vegades en sent un poc, molt

poquet perquè això que m'en-

volta és massa gruixat, per po-

der sentir-la bé. Però és una co-

sa que sé que m'agrada molt.

Qué és això que s'apropa? És

molt prim i llarg, molt fred. Em

fa por... i cada vegada és més

aprop. Sembla que té punta. Ja

el tinc a la vora, és dur i... ah

m'ha fet mal! Qué és? M'ha to-

cat i he sentit una punyida molt

forta. No m'agrada. Qué passa?

Perquè? Perquè em passa això?

Jo vull seguir aquí, amb els

meus petits moviments, aquí

entre aquesta escalfor... s'està

tan bé...

M'estic adormint, qué passa?

Quasi no em puc bellugar. Per

favor, que qualcú em digui que

está passant. Ja quasi no hi veig,

on és el tub? Vull veure'l, vull

veure tot el que hi ha al meu

voltant. Vull poder créixer i sor-

tir d'aquí i poder-te veure, sí, a

la fi. Poder-te veure i que m'a-

bracis. No ho fassis, no deixis
que me'n vagi, agafe'm ben fort,

no em queixaré, ja ho veuràs i si

he d'estar més temps aquí din-

tre hi estaré, però no em deixis.

No sé que em passa, qualque

cosa molt greu perquè ja no em

puc moure. No! Els ulls (en tinc

d'ulls?) ja es tanquen. Perquè

m'està passant això? Jo només

volia sortir i estar amb tú, si,

amb tú, però ja no hi estaré. El

meu cap, on és? En tenia de

cap? Per() que m'ocorre, ja qua-

si no em sento, on som? Que

em passa?

Perquè, perquè en fas aixó? Si

jo només vull dir-te... un mo-

ment, sí, atura't un moment i

pensa-ho, encara hi ets a temps.

I l'altre? Sí, l'altre, eren dos

quan va començar tot, però ara

estás tota sola. No, no ploris, no
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vull que estiguis trista. No sé
perquè ho has fet, però si d'a-
questa manera has de ser més

feliç... som teu. Sí, deixa'm so-
miar un poc, corn si això no ha-
gués passat, deixa'm somiar que
el temps pasará i que arribaré a
trobar-me en els teus braços. El
somni que no ha pogut co-

mençar ja s'acaba. No sé on

vaig, però ara sé que és massa

tard i si has decidit aturar-ho

tot, no pots. Tot acaba, és com

un adéu ("adéu" ara ja sé que
vol dir aquesta paraula) un
adéu entre tú i jo, un adéu dins

la mateixa sang, un adéu dins el
mateix cos.

Ta sé que em passa i tremolo

de pensar-ho, però no plor, no,
no ho he de fer, ja que si tú ets

feliç... jo també ho som. El que
m'està succeint succeeix a tot-

hom tard o d'hora (en el meu

cas masa prest). Em mor, però

encara em queden uns segons, i

saps que faré? Els aprofitaré per
dir-te "t'estim". Res mes.,
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ESTIU DE FOC

de Miguel López Crespí.

EDICIONS Columna de Barcelona

publica "Estiu de foc", de Miguel Ló-

pez Crespí, la novel-la de la guerra ci-

vil a Mallorca.

L'escriptor de Sa Pobla, Miguel Ló-

pez Crespí guanyi recentment la ter-

cera edició de l'important premi de

novel.la Valldaura 1997 amb l'obra

"Estiu de foc" que ara -gener de

1998- acaba de publicar Columna

Edicions de Barcelona.

Estiu de foc és una novel.la am-

bientada a Mallorca durant la Guerra

Civil. L'autor, que ha estudiat acura-

dament el desembarcament de Bayo a

Manacor, la conquesta d'Eivissa i For-

mentera per les tropes republicanes, el

món obrer dels anys vint i trenta re-

viu, en la historia publicada a Barcelo-

na, les esperances dels voluntaris que

fa més de seixanta anys intentaren

alliberar les Illes del feixisme. Relat

històric, dens, escrit magistralment

per l'autor de Sa Pobla, Estiu de foc

recrea les vivències d'un grup d'infer-

meres catalanes que participaren en el

desembarcament republicà d'agost de
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L'hora de llegir
1936 a Manacor.

El novel.lista catalá Isidre Grau va

destacar, en l'acte de presentació del

veredicte del jurat, "la qualitat de l'o-

bra de Miguel López Crespí".

Els esdeveniments de la Guerra Ci-

vil han deixat una empremta molt

profunda en la temática dele nostres

millors escriptors: Mercè Rodoreda,

Xavier Benguerel, Salvador Espriu,

Miguel Ferrà i Martorell, Pere Quart,

Miguel López Crespí, Llorenç Ca-

pellà, Gabriel Janer Manila, Antoni

Serra, Antònia Vicens...

lndubtablement, els esdeveniments

de la Guerra Civil han deixat una em-

premta molt profunda en la temática

dels nostres millors escriptors. Des de

1939 ençá, la guerra, la revolució so-

cial de 1936, l'exili, han tengut una in-

tluéncia cabdal en la novel.lística cata-

lana contemporània. De manera di-

recta o indirecta, aquesta influència

s'implanta de ple en la poesia de . Car-

ner, de Riba, de Pere Quart, de Bartra,

d'Esprit'. La lluita antifeixista, la des-

feta popular de 1939, serveixen per a

bastir nombroses novel.les de Puig i

Ferreter, de Miguel de Llor, d'011er i

Rabassa, de C. A. Jordana, Mareé Ro-

doreda, Pedrolo o Blai Bonet. "Estiu

de foc", de Miguel López Crespí s'ins-

criu doncs, en aquesta 'larga tradició

de la novel.lística catalana. Una tradi-

ció que compta amb obres mestres

com "Els fugitius", de Xavier Bengue-

rel; "Tots tres surten Per l'Ozama", de

Vicenç Riera Llorca; "No passaran" i

"El misteri del Cant Z-506 de Miguel

Ferrá Martorell; Contes de la guerra i

l'exil¡, de Pere Calders i a la qual per-

tanyen igualment bona part dels 'li-

bres de Gonçal Castelló. També An-

toni Serra, Gabriel Janer Manila, Llo-

renç Capellà i molts altres autors, tant

de les Illes com de la resta dele Països

Catalans, han basat la seva inspiració

en els tràgics esdevenimente de la llui-

ta antifeixista.

La guerra, amb les seves esperances,
amb els seus odis és, sens dubte, un

dels més importants filons literaris

que treballa Miguel López Crespí.

"Estiu de foc" forma part d'una trilo-

gia de la Guerra Civil a Mallorca que,

quan sigui editada, será formada per

les novel.les "18 de Juliol", "Dones en

guerra" i aquesta novel.la, "Estiu de

foc", que acaba d'editar Columna

Edicions, de Barcelona.>

"rsei 
Escriptor
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