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Font de ses Piquetes

Editorial

Crisi i més crisi

Segons es desprèn de les notícies que surten a la premsa un dia sí i
l'altre també, la crisi que estam patint du camí de durar més dels set
anys de vaques magres que assenyala l'episodi bíblic. Entre la prima de
risc, les baixades de la borsa, els bancs, que continuen amb les aixetes
dels crèdits tancades i els retalls que l'executiu de Mariano Rajoy acorda
a gairebé tots els consells de ministres, l'estat del benestar que havíem
gaudit els darrers anys de cada dia va baixant un escaló i es mal de fer
preveure fins on arribarà; el que és segur, però, és que a mig termini no
tornarà esser com abans.
Tot això tendrà unes conseqüències que superaran l'àmbit individual
de les classes mitges, que són les qui paguen la crisi maldament hagin
estat uns altres els qui l'hagin provocada. D'una banda, amb la mal
dissimulada intervenció, l'estat espanyol ha perdut un alt grau d'autonomia,
ja que és Europa la qui pren les decisions econòmiques que afecten els
ciutadans: el Partit Popular ha hagut de prendre un caramull de decisions
que contradiuen totalment el seu programa electoral i fins i tot els sindicats
majoritaris han anat a parlar directament amb Angela Merkel, passant
partdamunt en Rajoy i els ministres relacionats amb l'economia.
En aquest sentit, aquesta pèrdua d'autonomia per part de l'estat també
es traslladarà a les comunitats autònomes, que veuran minvades les
seves competències en relació al govern de Madrid. I és que s'ha installat el discurs de què a Madrid tot ho fan bé i només gasten el que és just
i necessari, mentre que les comunitats autònomes despilfarren els seus
recursos en obres, en polítics i en personal perfectament prescindibles.
Europa ha flexibilitzat una mica les exigències cap a Espanya, però Madrid no ha fet el mateix cap a les comunitats autònomes, que es veuen
asfixiades per unes exigències que no poden complir, i manco si el govern
central no les paga allò que havien acordat. Això pot provocar un canvi
radical en l'estructura de l'estat que, a través de la modificació de la
Constitució, retorni al centralisme que hi havia abans de la democràcia.
Un altre efecte dels retalls queda reflectit a l'alt grau de desencís de
la ciutadania i ja no se sent representada per cap dels líders polítics, que
passen pels moments més baixos de credibilitat, segons les enquestes.
L'opinió més generalitzada és que ni en Rajoy ni en Rubalcaba ens
trauran d'aquesta crisi, ja que tant l'un com l'altre representen més el
passat que el futur i les fórmules que aplicà abans el PSOE i ara el
Partit Popular no han donat el resultat que s'esperava. El problema,
però, és que no es destria cap líder que els pugui substituir i tal com està
muntada la política és necessari que hi hagi qualcú que estiri del carro, si
se'l vol treure del clot on ens han ficat unes deceisons i pràctiques
polítiques i econòmiques desencertades.
Perdonau que en temps de festes siguem tan pessimistes, però
consideram que la cosa no està per tirar coets.
Molts d'anys.
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50 aniversari del Concili Vaticà II

Amb motiu que enguany se celebra el 50
aniversari de l'inici del Concili Vaticà II, que
inaugurà les sessions l'octubre de l'any
1962, és bo repassar algunes de les novetats a les que apuntà dit Concili i que suposaren una nova mentalitat d'església, encara
que molts opinen que és necessari recuperar part d'aquestes novetats.
Abans del Concili, els laics eren considerats només col·laboradors de la jerarquia;
eren com el "braç" de la jerarquia que podia
arribar als cristians allunyats per tal de convertir-los en practicants. En canvi el Concili
Vaticà II afirma que els cristians tenen una
missió pròpia en l'Església i per al món, on
"han de ser sal, llum i ferment". Tots els
cristians participen del sacerdoci de Crist,
construint el Regne de Déu i organitzant la
societat segons el pla de Déu.
Abans del Concili, l'Església recela de la
modernitat, de la manera de pensar del món

modern que reconeix l'autonomia de la raó
respecte de la fe, que dóna importància a
l'ésser humà per ell mateix i no solament
per la seva relació amb Déu, i que accepta
els avanços de la ciència i de la tècnica, en
principi, com a bons. També condemna el
modernisme, que duu fins a l'extrem els principis de la modernitat. En canvi el Concili
Vaticà II accepta com a bons els principis
de la modernitat, tot i que no aprova el modernisme: L'Església té l'obligació d'esbrinar els signes del temps i d'interpretar-los
a la llum de l'Evangeli". Accepta com a bons
certs canvis de la societat i mira amb bons
ulls una societat secularitzada (no sacralitzada, ni configurada i dirigida per principis
i signes religiosos). Accepta com a bona la
separació entre l'Església i l'Estat (independència mútua i sana col·laboració). Però entreveu els perills del secularisme que redueix
la religió al pur folklore extern o que privatitza la religió limitant-la a la intimitat personal
de cadascú, sense implicacions socials i
polítiques, enteses com la tasca dels ciutadans en construir constantment la societat.
Abans del Concili Vaticà II, l'Església,
perquè se sent l'única posseïdora de la veritat, condemna "els errors" dels que no pensen com ella, i considera l'ateisme i les altres
religions com a contraris a la voluntat de

Els 10 Manaments de la Llei de Rajoy
El primer, retallaràs inversions en Sanitat,
reduint les urgències, privatitzant hospitals
i fent pagar cèntims sanitaris i medicaments
als usuaris.
El segon, reduiràs els professors, els programes de recolzament a les escoles i les
ajudes per calefacció i llum; per compensarho augmentaràs el nombre d'alumnes per
aula i apujaràs les matrícules universitàries.
D'aquesta manera l'Educació només estarà
a l'abast dels més rics.
El tercer, apujaràs l'IVA, de manera que
l'impost es repartesqui entre tots els ciutadans per igual, tant si són rics com pobres.
El quart, reduiràs la prestació d'atur, per
tal que a partir del sisè mes els més necessitats només cobraran la meitat.
El cinquè, baixaràs un punt cada any la
cotització a la Seguretat Social dels em-

presaris, perquè així puguin guanyar més
dobbers.
El sisè, suprimiràs la paga de Nadal dels
metges, policies, mestres, funcionaris... i
així disminuirà el consum, per la qual cosa

Jeroni Llambias Vidal

Déu i perniciosos per la humanitat. En canvi, després del Concili, sense renunciar ni
a la veritat ni a l'evangelització, però sense
imposar-la a ningú per la força, estableix
un diàleg amb tots els homes i dones de
bona voluntat, cercant els aspectes positius
de l'ateisme, de les religions no cristianes,
especialment de la musulmana i de l'hebrea,
i molt singularment amb els cristians no
catòlics, donant un gran impuls a l'ecumenisme. L'Església, a més, ha d'estar especialment atenta al clam dels pobres.
Crec que és bo que, adesiara, repassem
les moltes clarividències i nova mentalitat
que el Concili Vaticà II ens aportà. Pot ser
algunes restin sense estrenar i altres hagin
caigut en l'oblit.

Josep Cortès
es retrassarà encara més el creixement.
El setè, suprimiràs la desgravació per la
compra de la vivenda habitual, i així els
joves ho tendran més difícil a l'hora de començar a viure pel seu compte.
El vuitè, retrassaràs l'edat de jubilació fins
al 67 anys, a fi de no deixar llocs de feina
buits per als qui estan a l'atur. D'aquí a pocs
mesos també baixaràs les pensions.
El novè, reduiràs les ajudes a la dependència, devaluant així la qualitat de vida
dels malalts més greus.
El desè, a les comunitats autònomes on
es parla una llengua pròpia, faràs el possible per afavorir el castellà.
Aquests deu Manaments s'inclouen en
dos: ajudaràs als bancs i als defraudadors
fiscals i faràs pagar la crisi als qui no l'han
provocada.

Bellver08
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Missatges
Adesiara li diem “caràcter”, afecta a la
manera de respondre que tenim davant
les coses que ens passen.
Potser té quelcom de genètic, però
bàsicament son posicionaments apresos
en la primera infantesa1. Es una evidència
de la força de l'entorn, no solament entès
com a marc físic sinó també i fonamentalment entès com a marc social (que
determina llengua, costums, cansueta de
la parla, valors...) i, en el si d'aquest, el
marc familiar que determinarà, entre altres
coses, les nostres pors, el que està bé i el
que no hi està, les nostres metes, il·lusions...
Son suggeriments i/o ordres que, en general, tant s'emeten com arriben de forma
inconscient i que s'emeten mitjançant
llenguatge verbal i també corporal2.
Si tenim curiositat en relació al tema,
proposaria un senzill exercici, que a mi
m'ha portat a la reflexió. Es tracta d'agafar
distància i observar amb atenció sense
jutjar mentre passeges pel carrer. Simplement observar i recordar per, després, anotar.
Centrar-se en el tema buidant-se d'altres neguits i preocupacions
és una primera passa.
Després es tracta de cercar un o varis infants que, acompanyats
per un o varis adults, també transitin pel mateix carrer. Llavors tan
sols es tracta de parar atenció, en el moment que t'hi apropes, de
cara o avançant-los, per escoltar les preguntes dels petits i les
respostes dels grans o, també, els consells o ordres que donen
que donen els majors:
Has d'anar viu, home, no t'has de deixar fotre!
A n'això no ho fan! (normalment en el moment d'una nova
experimentació)
Tanmateix no t'ho compraré! -Es per després de dinar...- Venga
que ja et conec!
(Cridant). Vine aquí! Atura't!
Què t'ha fet aquest?
Mata'l! (imperatiu referit a un animaló)
Alerta que et rapinyarà!!! o Oiiii, petitó...
(Actitud passiva, no fer res, mentre l'infant maltracte un animal)
També, i de passada, fixar-se en la possible correlació del vestir,
caminar, cuidat corporal... que es pugui donar entre infants i majors
...
Tots en podrem fer un bon enfilall d'e-xemples.
Què se'n pot desprendre? Quin és el missatge indirecte que, en
funció dels mots i del to, arriba a l'infant? Com es condicionen?
Es tracta d'anotar-ho o dibuixar-ho perquè feta aquesta primera
part de l'exercici, llavors ve la segona: Quins missatges,
inconscients, estic aspergint?, i la tercera: Quins missatges vaig
rebre, a una tendre edat, que han configurat aquests “caràcter”
que jo tenc?

Guillem Pont

Possiblement reflexionar i conèixer és una primera passa per
poder entendre i acceptar.
Acceptar determinats fets i posicionaments que, no sempre,
omplen de satisfacció i que conformen aquests substrat d'aprenentatges inconscients que, ades-iara, es fa present.
Malgrat conscientment vulguis superar determinats estadis
(tendència a guardar coses, desig de prioritzar la pròpia opinió,
acceptar l'altre tal com és... i coses així) adesiara apareix el drac
d'aquells primers aprenentatges que, particularment, voldria
superar.
En el fons es tracta de deixar fluir3, però amb consciència de
condicionants i blocadors.
I amb la probable certesa que la recepció per part dels infants,
dels missatges “emesos de forma conscient” no sempre coincidirà
amb el desig de l'emissor.
Jugues?
(P.E.: Pocs dies després d'haver redactat el post, a la taula

NOTES
1 Maturana assenyala que moltes de les coses que fins ara s'han considerat
genètiques no deixen de ser apreses. Altres autors en la mateixa línia ho
defineixen com a “patrons” o “marc”
2 Recordi's que, entre altres, Echeverria ha eviden-ciat que son éssers
lingüístics i que el llen-guatge no es redueix a la parla (paraules, to,
intensitat...) sinó que intervenen altres con-ceptes (posicionament
corporal, moment...)
3 Segons concepte de Csikszentmihalyi

Bellver08
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Mallorca o Mallorques?
Dues vivències relativament recents i complementaris
em porten a la pregunta.
D'una banda l'assistència a la nombrosa festa
d'aniversari d'un veí i amic a una casa de foravila.
Descomptat alguna excepció aïllada i nosaltres, totes les
altres persones eren de nacionalitat alemanya. Alguns
d'ells entenien el mallorquí i, també es podien expressar
parlant en castellà.
Una festa pulcra, correctíssima, planificada amb atenció
a tots els detalls: recepció, ambientació, col·locació i ordre,
presència de persones de la família a cada una de les
taules...
Amb la imaginació vas una mica més amunt de la teulada
i penses: Uei... aquests ens van unes quantes passes
envant. Això és realment una altra Mallorca. Hi ha moltes
mallorques diferents!
Dies després em trobava a Manacor i havia de fer temps;
vaig decidir anar a fer una cafetó i mirar la premsa en el
primer cafè que trobàs. Era al cap d'avall de l'Avinguda
del Torrent, no gaire lluny de la Torre de ses Puntes. Al
entrar vaig sentir la inequívoca música caribenya. Amb la
primera ullada no vaig detectar premsa i vaig optar per
sortir a una de les taules del carrer afectades d'ombra, no
sense abans aclarir que la cambrera era dominicana i la
música colombiana.
I mentre feia el cafè mirava passar la gent. Vaig interpretar
que moltes, moltíssimes de les persones que passaren
pel carrer responien a perfils físics que s'identificarien
amb persones sud americanes, altres del Magrib, i també
algun oriental. En conjunt de nombre molt superior a les
altres persones que es podrien identificar com
manacorines.
Per com aparquen o deixen anar papers a terra, penses: encara
són menys respectuosos que nosaltres, això és realment una altra
Mallorca. Hi ha moltes mallorques diferents!
A Manacor, que capitaleja una mica, ja és dóna la mateixa
circumstància que a Palma o qualsevol altra de les ciutats d'Europa:
en aquests darrers anys s'ha incrementat de forma exponencial la
barreja de persones amb orígens, creences, religions, costums i
valors diferents.
Davant aquesta evidència, quins posicionaments es poden
agafar? Si mes no, es detecten dos pols oposats:
a.- La no intervenció o encara un posicionament de confusió (que
és el que, al meu entendre, ha agafat el Govern Balear amb el tema
de la llengua) fent així que s'apliqui el “campi qui pugui” (com va
passar amb la compra/venda de terrenys en els anys noranta on
els únics beneficiats en varen resultar els especuladors). Així
s'esdevindrà un nova situació tan plural com grups més o manco
homogenis hi hagi (llavors és quan convendrà canviar el nom de
Mallorca per Mallorques, molt més identificador i real)
b.- Un altre més intervencionista (segons em conten és el que
aplica algun país nòrdic davant la darrera glopada d'immigració)
clarificant els paràmetres i requisits culturals, però facilitant, alhora,
els camins d'integració, com és ara el coneixement de la llengua i

cultura del país. Coneixement de llengua i cultura que, amb el
temps i en alguns casos resulta determinant per aconseguir feina
i poder, així, quedar en el país.
La nostra situació resulta singular, puix som formalment
Comunitat Autònoma immersa en un altre Estat. Què és pot fer per
continuar essent mallorquins, per apuntalar l'esbaldrec de la
identitat?
No hi sé trobar camins. Oposar-se a les polítiques del Govern
actual, defensar l'Europa del Pobles o somniar un model d'immersió
semblant al de Catalunya segurament ja no basta.
El foc de les decisions partidistes, amb el vent de la justícia
centralista a favor, arrasa.
I això que vivim del turisme, i els turistes que jo conec -i també
els que surten a les enquestes de les tesis doctorals- desitgen
qualitat, serveis, identitat i un entorn menys destrossat.
Llavors, a qui serveix realment el nostre Govern?
La temptació és pensar que solament serveix a les forces
uniformadores del consum i selectives en la distribució de beneficis,
o també, potser, a ell mateix.
Si s'ha d'aplicar el campi qui pugui cultural més val pluralitzar el
nom. O no?
Guillem Pont

Obra Cultural Balear

Concentració per la llengua
Amb la participació d'una cinquantena de
persones, el dia 17 de juliol l'OCB va organitzar un acte per "celebrar" que el Parlament havia aprovat la reforma de la Llei de
la Funció Pública, que redueix el coneixement del català a un simple mèrit, quan fins
ara havia estat una obligació.
Va obrir l'acte Tomàs Martínez explicant
els motius de la convocatòria. El va seguir
Guillem Pont, que va llegir una dècima de
Mateu Xurí:
Aïllat per Cadaqués,
tocat per la tramuntana
(salat, Llengua Catalana,
curiositats d’un procés)
en cerca de bons recers
dels vents que bufen maleits
i en cerca de remeis
i de força per debatre,
per lluitar i per combatre
la injustícia de les lleis
Per acabar, Joan Gomila va llegir el
següent manifest:
"NO ENS FARAN CALLAR
Avui matí, al Parlament de les Illes Balears,
s’ha aprovat allò que oficialment s’ha anomenat una “reforma de la Llei de Funció
Pública”, però que en realitat és una llei
general contra el sistema lingüístic vigent
a les Illes Balears durant els darrers 30 anys.

L’aprovació d’aquesta Llei, que pretén
arraconar la llengua pròpia de les Illes
Balears, és l’agressió més gran contra els
drets lingüístics dels ciutadans que s’ha
produït a Balears des del final de la dictadura franquista. També és un atemptat contra la convivència i contra la cohesió social.
A més a més, avui s’ha romput definitivament el consens en matèria lingüística.
Les entitats que treballen a favor de la
nostra llengua i a favor dels drets civils
dels catalanoparlants han fet reiterades
crides a José Ramon Bauzá i al seu equip
perquè retornin al consens en matèria de
llengua, perquè no provoquin més crispació ni més conflictes i perquè compleixin la
seva obligació estatutària de treballar per
la plena normalització de la llengua catalana
a tots els àmbits. La resposta de Bauzá ha
estat la supèrbia i la inoperància.
Ara, una vegada trencat definitivament
el marc per a la convivència en matèria de
llengua i cohesió social, només ens queda
apel·lar al conjunt de la ciutadania de les
Illes Balears:
Els demanam que no es deixin enganyar
per discursos demagògics: conèixer la llengua catalana continua sent imprescindible
per a tenir una plena integració a les Balears.
Els recordam que existeix el compromís
de totes les forces polítiques de tradició
democràtica de tornar a fer necessari el coneixement de la nostra llengua per accedir
a la funció pública.
Els convidam a continuar
exercint els seus drets lingüístics sense por ni complexos, i a
exigir que aquests drets siguin
respectats.
Animam als que ja coneixen la
nostra llengua, a fer-la servir més
que mai, i als que encara no la
dominen, a aprendre-la.
Els recordam que, en Democràcia, la darrera paraula la té la
ciutadania i que la traïció que
significa l’aprovació d’aquesta
Llei no ha de quedar impune. I
la comminam a no oblidar els diputats que l’han perpetrada i
que són: Ana Maria AGUILÓ I
GARCÍAS, María José BAUZÁ
I ALONSO, Rosa Maria BAU-
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ZÀ I COLOM, José Ramón BAUZÁ I DÍAZ,
Lourdes BOSCH I ACARRETA, Margalida
CABRER I GONZÁLEZ, José María
CAMPS I BUENAVENTURA, Antoni
CAMPS I CASASNOVAS, Margarita
DURÁN I CLADERA, Jaime FERNÁNDEZ
I JUAN, Óscar FIDALGO I BESTARD,
Llorenç S. GALMÉS I VERGER, Miquel
Àngel JEREZ I JUAN, Eulàlia E. LLUFRIU
I ESTEVA, Maria Virtudes MARÍ I FERRER,
Gabriel José MARTÍ I BALLESTER, Francisco MERCADAL I ALABERN, Manuel
José MONERRIS I BARBERÁ, Catalina
PALAU I COSTA, Pere PALAU I TORRES,
María Asunción PONS I FULLANA, Margarita PROHENS I RIGO, Pere ROTGER I
LLABRÉS, Fernando RUBIO I AGUILÓ,
Maria SALOM I COLL, Alejandro SANZ I
BENEJAM, Margalida SERRA I CABANELLAS, Vicent SERRA I FERRER, Misericordia SUGRAÑES I BARENYS, Santiago
TADEO I FLORIT, Carolina TORRES I CABAÑERO, Josep TORRES I CARDONA,
Antònia VALLÈS I RAMIS, Carlos Luís
VERAMENDI I MESTRE.
Finalment, cal que assumim el compromís
de continuar-nos mobilitzant fins aconseguir un marc lingüístic basat en la justícia,
el respecte i l’aposta per la llengua pròpia
de les Illes Balears com a idioma de cohesió
de tots els ciutadans.
NO ENS FARAN CALLAR!
La concentració es va dur a terme amb
normalitat i hi participaren militants dels
partits d'esquerres, sobretot del PSM, del
PSOU i d'Esquerra Republicana. Naturalment, no n'hi havia cap del Partit Popular.

Més enllà del batiport

O tots moros o tots cristians

Aquesta frase feta tan desafortunada i
amb connotacions racistes que encara
avui empram, em ve fenomenal per titular
l'article que us present a continuació. I és
que si estem en crisi i, fins i tot, el presidentíssim Mariano Rajoy ens avisa que hem
de fer "un pequeño esfuerzo necesario e
imprescindible, porque en este momento
no hay dinero para atender el pago de los
servicios públicos", no entenc com aquí
en Bauzá i els seus gosen a les totes intentar
apujar-se el sou entre un 15% i un 21%.
Amb l'excusa que han reduït conselleries
(la qual cosa em pareix molt bé, a pesar que
després misteriosament se n'han inventat
una per acontentar els populars eivissencs), la qual cosa provoca que facin més
feina ja que tenen més obligacions, l'equip
del president Bauzá pretén millorar el seu
sou (que ja és bastant elevat per si sol). No
crec que evitant això sortiguem de la crisi,

però si els de dalt demanen sacrifici a la
població, el mínim que poden fer és donar
exemple i estrènyer-se la corretja com tothom. Digau-li qüestió ètica, moral o com
volgueu... però fa molt mal fer esforços i
renúncies quan els que t'ho manen no fan
res de res.
L'excusa que posen pot semblar bona, però obliden que per exemple han obligat als
professors i altres funcionaris a fer més hores de feina i a canvi no han obtingut precisament una apujada de sou com ells reclamen, ans al contrari (se'ls ha reduït per
tercera vegada el seu salari). És a dir, tenim
per una part uns polítics que com que tenen
més càrrega de feina es volen apujar el sou,
i per l'altra, uns funcionaris igualment carregats de més feina que els abaixen diners.
I després els estranya que els polítics siguin
tan odiats...
El millor de tot això és que el Tribunal
Superior ha posat un poc de seny a tot
aquest assumpte i els obliga a tornar els
diners cobrats de demés. Però en Bauzá no
pareix molt dispost a donar el seu braç a
tòrcer i encara no descarta recórrer. Amb
tota aquesta beneitura judicial ja duim
gastats 9.000 euros públics (i jo me deman
per què em de pagar nosaltres l'ambició d'un
president? Si vol recórrer, que s'ho pagui
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de la seva butxaca, no?) i si torna a recórrer
(ara al Tribunal Suprem) en serien un parell
més. Però mentrestant nosaltres cal que
facem "un pequeño esfuerzo necesario e
imprescindible" (no faltaria més).
Tanta sort que dins del poder, encara en
queda algun que davant tant de disbarats
gosa dir la seva, com ara en Ramis, portaveu
del Partit Popular, que molt encertadament
opina que "hem de receptar-nos el mateix
oli de ricí que donam als altres".
Frase destacada: "Per molt elevats que
estiguem, sempre ens seiem damunt el nostre cul" (Montaigne, pensador francès del
segle XVI).

Carta al director
Espais de Natura Balear, bon dia...!
Aquesta era la frase que en J. Xavier Ll. G.
repetia una i altra vegada, cada dia. Treballava com a auxiliar administratiu des de
feia 5 anys atenent les cridades, orientant
al públic, gestionant el correu... No va tenir
mai una mala paraula, ni un mal gest, ni va
arribar tard, ni va fer mala feina...
El dimecres 18 de juliol el Consell de
Direcció d'ENB (entitat que gestiona els
espais naturals protegits de les Illes Balears
i depenent de la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori) va decidir acomiadar-lo, junt amb d'altres treballadors i
treballadores, en la 1ª Fase del Pla de reestructuració de personal.
L'entitat ENB és una Empresa pública que
en cap moment ha patit dèficit econòmic, el
seu pressupost s'ha reduït dràsticament els

darrers anys i actualment és quasi ridícul;
té una plantilla curta, notablement per sota
de les seves necessitats, i els sous són dels
més baixos de tota l'Administració pública,
motius pels quals no entenem de cap manera una retallada del poc personal que tenim...
Però dins del desànim, el cas d'en Xavier
és especialment colpidor: té 62 anys i pateix
una minusvàlua física reconeguda oficialment d'un 66%. Ocupava una plaça especialment concebuda per aquesta situació,
que a l'Administració li sortia molt poc costosa... i, a més, sols li mancaven uns mesos
de cotització per poder-se acollir a la reducció de vida laboral per qüestions de minusvàlua severa i accedir a la jubilació
anticipada amb el 100% de sou.
Des del Consell de Direcció d'ENB no ens

han donat cap casta d'explicació coherent
ni cap fonament concret sobre els motius
de la determinació de quines places s'havien d'amortitzar i de quines persones s'havien d'acomiadar. Voldria que no hi tingués
res a veure, però en Xavier (com una tercera
part de les persones acomiadades) va anar
a la llista de CC.OO a les darreres eleccions
sindicals...
Ara en Xavier està a l'atur, esperant que
algú el contracti per acabar de cotitzar i poder retirar-se amb dignitat... i totes les persones que el coneixem ens demanem el mateix: perquè a ell...?, qui el contractarà...?,
quan...?

Pere Vicens i Siquier
Delegat sindical de CC.OO a ENB
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José Guardiola i Sant Llorenç

Ara que ja estem immersos en l'alegria de
les festes patronals de Sant Llorenç, me'n
recordo d'aquelles berbenes que per aquestes dates es feien a Sant Llorenç, berbenes
que eren considerades de les millors de
Mallorca, juntament amb les de Felanitx.
Venia gent de tot Mallorca per escoltar
aquelles figures, considerades vertaders
números uns: José Guardiola, Antonio Machín, Lorenzo González o grups com els
Javaloyas, Los Tamara o els Cinco del Este,
entre molts d'altres. José Guardiola i el Dúo
Dinámico es repartien la major part dels admiradors i admiradores més juvenils, el que
avui diríem fans. Guardiola, el Dúo i Antonio
Machín es repartien la majoria de peticions
que es feien perquè les ràdios posessin als
seus programes diaris les seves cançons.
El passat dia 10 d'abril, els mitjans de
comunicació donaven la notícia de la mort
del crooner espanyol per excel·lència, José
Guardiola. La notícia no venia en grans titulars, sinó ben al contrari: la majoria ho feien
a les pàgines de succeïts o de breus.
La notícia em va sorprendre una mica, i
més si tenim en compte que a qualsevol
tertulià o tertuliana de quatre dècimes -tipus
Belén Esteban- quan es fa una simple esgarrinxada li dediquen les portades i quatre
o cinc pàgines a l'interior, i ja no parlo de si
es morís, Déu no ho vulgui.
Dic això perquè molts recordareu, i més
els de la meva edat o un poc majors, que
José Guardiola (a ca seva li deien Josep) va
esser durant un bon grapat d'anys el cantant número u en vendes. La gent es rifava
els seus discs i els pick-up feien flamaradeta en els balls casolans que ja començaven a anar en raure i les emissores de
ràdio sempre posaven les seves cançons,
juntament amb les del Dúo Dinámico, també
catalans, i les del cubà Antonio Machín. A
Sant Llorenç també la cosa estava dividida:
les fans de José Guardiola i les del Dúo Dinámico es repartien les peticions de cançons

d'un i altres; les d'Antonio Machín eren les
més calmades i no en solien demanar massa,
possiblement perquè eren d'una generació
anterior.
José Guardiola i Díaz de Rada va néixer a
Barcelona el 1930 i va morir a la mateixa
ciutat el 9 d'abril de 2012. Venia de família
humil i des de ben jovenet va estudiar música gràcies a la insistència i apadrinament
d'un frare que el va ajudar en la seva preparació artística. El gènere habitual que solia
cantar José Guardiola eren les balades i els
seus grans èxit solien esser versions d'altres
cançons estrangeres, especialment americanes i italianes. El seus primers èxits foren:
Los niños del Pireo, de la grega Melina
Mercuri i Mackie el navaja, un clàssic de
Frank Sinatra. Després vindrien Dieciséis
tonelades, original dels Platers, Pequeña
flor, Verde campiña, Mustafa, Nubes de
colores, Venecia sin ti, original de Charles
Aznavour, Cuando, cuando de Toni Renis,
Estrella errante, Algo prodigioso, que va
interpretar al Festival d'Eurovisión el 1963,
o La balada del vagabundo, que fou un
gran èxit a Amèrica. I no ens podem oblidar
del gran èxit que va tenir amb la cançó Di
papá, cantada a duo amb la seva filla Rosa
Maria, i tants altres èxits del cantant català.
Els cartells i programes el solien presentar
com: "José Guardiola y su eco-voz", un
nou sistema de so electrònic que li permetia

José Guardiola
a la dècada dels anys seixanta

Ignasi Umbert

ampliar i modular millor la seva veu a l'hora
de cantar.
José Guardiola és també l'autor de l'himne
del R.C.D. Espanyol, equip del qual n'era
seguidor des de ben nin. També va intervenir amb un petit paper a la pel·lícula Sangre
y luces, amb Zsa Zsa Gabor i Manolo Zarzo
i que va esser projectada en el Festival de
Cannes.
També va gravà varis discs en català com
la cançó de Renato Rascel Diumenge és
sempre diumenge, El meu avi, La mare,
Besa'm en silenci o Soledat, original d'Emilio José, i naturalment Boqueta de rosa.
La relació de José Guardiola amb Sant
Llorenç no és altra que les seves memorables actuacions que sempre va fer al nostre
poble quan les berbenes llorencines eren
de les més anomenades de Mallorca a
principis dels anys seixanta i durant quatre
o cinc anys. Juntament amb Antonio Machín foren els dos principals artistes dels
programes de les festes, unes festes que, a
més d'aquests dos grans artistes, van
comptar amb grups com Los Javaloyas, Los
Tamara o Lorenzo González, el gran cantant
veneçolà, entre molts d'altres. De tot arreu
de Mallorca venia gent a escoltar aquests
grans artistes, res a veure amb l'aviram que
es posa davant l'escenari o de la gentada
que envolta la barra del bar, on quasi ningú
escolta el que canten els artistes contractats.
La presència de José Guardiola a les nostres berbenes es va convertir en habitual i
sempre amb gran èxit; tant és així que en
una de les seves vingudes al nostre poble,
com a gran aficionat que era del futbol en
general i de l'Espanyol en particular, fins hi
tot es va vestir de curt i es va posar la camisa groga del C.D. Cardassar i jugà una bona
estona i, segons diuen les cròniques, no
ho feia gens malament. A la sala de juntes
del club s'hi pot veure una fotografia d'en
Guardiola posant per a la petita història del
futbol llorencí, juntament amb la resta de
jugadors que s'alineaven per aquelles dates.
Ja a principis dels anys 80 vàrem tenir
ocasió de poder tornar a escoltar en directe
a les nostres berbenes a José Guardiola,
unes berbenes que en aquell temps s'anomenaven "berbenes camp!", simplement
perquè els germanitzadors, encara que haguessin estat populars i famosos, ja havien
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tornat vells i ja havien passat de moda. A
part que el seu caché solia esser bastant
més barat, José Guardiola va venir acompanyat de Salomé, que deu o dotze anys
abans havia guanyat el Festival d'Eurovisión celebrat a Madrid, i de Ramon Calduch, trompetista molt popular en els anys

seixanta i part dels setanta. Però ja era altre
temps i el seu havia passat, si bé la nostàlgia
encara hi era.
José Guardiola va significar per a més d'un
llorencí el principi de la seva història d'amor,
un amor que per ventura va acabar a l'altar,
no debades les cançons que cantava eren,

50è aniversari de la mort de Marilyn Monroe
Dia 5 d'agost farà cinquanta anys que
Marilyn Monroe va esser trobada morta al
seu apartament de Beverly Hills, Califòrnia,
i a pesar dels anys passats encara no s'ha
aclarit -o no ho han dit-, quina va esser la
causa de la seva mort, si bé oficialment es
va dir que havia estat per un excés d'un
somnífer anomenant Pentobarbital (Nembutal). La cosa, si va dir ver, és que quasi
ningú s'ho va creure. Marilyn possiblement
sabia alguns secrets de moltes coses relacionades amb la política americana, no debades havia estat companya de llit dels germans Kennedy, John i Robert, entre d'altres.
La vida i mort de cap personatge del segle
XX, llevat de la de John Kennedy, ha estat
tan discutida i estudiada com la de Marilyn,
especialment pel que fa a la seva mort. Milions de pàgines s'han escrit sobre la seva
vida i fets, any rere any se'n registren a
Internet més de 800.000 entrades i els milers
i milers d'euros o dòlars que cada any genera la seva figura i aporta a les butxaques
dels administradors de la seva herència:
fotos, cartells, reedicions de les pel·lícules,
segells, llibres, etc. i qualsevol mercaderia
que un es pugui imaginar fan d'ella un
vertader mite. Un mite eròtic inoblidable.
Va néixer a Los Ángeles amb el nom de
Norma Jean Baker Mortensen dia 1 de juny
de 1926 -no va esser fins el 1947 que es va
canviar el nom pel de Marilyn Monroe a la
pel·lícula "Dangerous years", "Anys perillosos"-. Va passar tota la infantesa a hospicis i llars d'acollida. El seu pare les havia
abandonades a ella i a la seva mare, qui
també va haver d'esser internada a un psiquiàtric. Marilyn es va casar per primera
vegada als 16 anys i es divorcià 4 anys després. Va treballar una temporada i tot seguit
començà a fer càstings i a intervenir amb
petits paperets en algunes pel·lícules i a
posar per a alguns fotògrafs especialitzats
en portades de calendari. Estudià art dramà-

tic i va intervenir molt més sovint en pel·lícules i amb papers una mica més llargs. El
1950 intervingué, entre d'altres, en dues pellícules que començaren a donar-la a conèixer entre els productors i el públic nordamericà: "Todo sobre Eva" i "La jungla de
asfalto". Però no seria fins tres anys després que es convertiria en la gran estrella
que va esser; pel·lícules inoblidables com:
"Niágara", "Cómo casarse con un millonario", "Los caballeros las prefieren rubias" o "Río sin retorno". En els anys següents arribà "La tentación vive arriba",
amb la famosa seqüència de l'aire dels aeradors subterranis aixecant-li la immaculada
falda blanca fins a les bragues que, naturalment, també eren blanques; no debades la
imatge de Marilyn era d'una puresa angelical. Després vindrien "Bus stop", "El
príncipe y la corista", "Con faldas y a lo
loco", "El multimillonario" i finalment
"Vidas rebeldes". En va deixar una sense
acabar, "Something's got to give", que no
s'ha estrenada mai. Moria el dia 5 d'agost
de 1962, ara fa 50 anys. Es va casar tres
vegades i entre el seus marits es troben el
famós i popular jugador de beisbol Joe Di
Maggio i el dramaturg Arthur Miller,
Príncep d'Astúries de les Lletres el 2002.
Marilyn Monroe va esser i és el mite eròtic
més gran de tota la història del cinema mundial, no va esser una gran actriu però sí
una gran estrella de la pantalla; era una
al·lota molt guapa, guapíssima, simpàtica i
ingènua que sempre, quasi des del seu naixement, es va sentir sola i que ben prest va
comprendre que els homes tan sols l'empraven com a jugueta predilecta dels seus
desitjos més primaris, oblidant que darrera
aquella imatge quasi perfecta també hi havia una dona que patia i amagava la seva
solitud darrera un somriure que il·luminava
tot l'espai que l'envoltava.
L'associació filatèlica Gent Cardassana,
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la majoria, cançons enamoradisses. Siguin
doncs aquestes ratlles un record al cantant
i també a les festes del nostre poble, que
en aquell temps eren esperades com aigua
de maig. Quin temps aquell que amb una
rosadeta quasi tots en teníem prou i quedàvem ben conformes!!!

Ignasi Umbert
recordant aquests cinquanta anys de la
seva mort, ha volgut dedicar-li l'exposició
que sol fer cada any per les festes patronals
i ha editat, a través de Correus d'Espanya,
un segell commemoratiu; així mateix, s'exposaran nombrosos segells d'arreu del món,
on es podran contemplar centenars d'imatges de l'actriu, una icona i un mite etern
que se segueix admirant amb plaer cada vegada que un contempla la bellesa incomparable de Marilyn Monroe, just igual que
quan encara era un adolescent i els sentits
naturals començaven a desper-tar-se.

Famosa imatge de Marilyn a la
pel·lícula "La tentación vive arriba"

Col·laboració
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Jubilats per Mallorca es declara en peu de guerra
Essent que el Govern Balear, i ara
també el partit que
li dóna suport en el
Parlament, han romput el consens que
hi havia entorn del
grau d'exigència de
coneixement de la llengua pròpia de les Illes
Balears, l'associació "Jubilats per Mallorca"
considera que és l'hora de reivindicar una
situació de més justícia que la que suposava
l'esmentat consens: és completament injust
i colonialista que cap llengua tengui, en el
nostre territori, un grau d'obligatorietat superior al grau d'obligatorietat de coneixement de la llengua pròpia dels autòctons, i
això ja ho hem patit des de que farà aviat
300 anys, i per la força de les armes, es
començà a perseguir la nostra llengua i a
imposar-nos-ne una altra, amb períodes de
més o manco virulència però de forma ininterrompuda. Així i tot el consens al que
s'havia arribat en els darrers vint anys, tot
i que mantenia la situació d'injustícia abans
esmentada, suposava un grau més rebaixat
d'exclusió de la nostra llengua i permetia
tenir un cert nivell d'esperança de recuperació de la normalitat del seu ús.
Ara, que han romput el consens, trobam
que no bastava, no hi volem tornar. Ara
exigim que, d'acord amb la Declaració
Universal dels Drets Humans, i d'acord amb
l'especificació que en fa la Declaració Universal dels Drets Lingüístics, la llengua
catalana, aquella que col·loquialment coneixem com a mallorquí a Mallorca, com a
Menorquí a Menorca, com eivissenc i
formenterer a Eivissa i Formentera, i que
l'Estatut d'Autonomia vigent reconeix com
a llengua pròpia de les Illes Balears, tengui
en el nostre territori el grau màxim d'oficialitat, i que la possible oficialitat o cooficialitat d'altres llengües pugui, si convé,
igualar, però no pugui en cap cas superar
el grau d'obligatorietat de coneixement de
la nostra, ni dificultar ni suposar cap entrebanc al seu ús en cap àmbit, ni de la vida
pública oficial ni de la relació amb les empreses privades establertes en el nostre territori, i que mentres en els continguts verbals de les emissores de ràdio i de TV que
ocupen el nostre espai comunicacional no

hi tengui, en conjunt, una presència mínima
del 50 per cent, les emissores de propietat
pública han d'emetre en la nostra llengua el
100 % de la seva programació.
Entenem que qualsevol llei, constitucional
o d'altra casta, que impedeixi o dificulti el
recobrament dels drets lingüístics dels indígenes de les illes Balears, és una llei colonialista i que, per tant, ha de ser derogada,
i que, en justícia, no es pot esgrimir com a
argument per perllongar l'intent de genocidi

lingüístic decretat fa 300 anys en base a
"la fuerza superior de las tropas" i a la
"victoriosa espada de Felipe V", per fer
servir les seves mateixes paraules, etnocidi
que sembla que l'actual Govern Balear vol
acabar de consumar.
Contra aquest intent d'etnocidi i en defensa de tots els drets de la gent del nostre
poble i de la la gent que enmig del nostre
poble ha plantat tenda, des de la no-violència activa, ens declaram en peu de guerra.

Ignasi Umbert

Dèiem
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11 de juliol. El nou rector es presentava el
dia 8 d'agost. En Rafel Duran els hi feia
sengles entrevistes.
FA VINT ANYS
Juliol - agost de 1992
Revista número 185

FA QUARANTAANYS
Juliol de 1972
Revista número 6 i 7
Destaca d'aquest número dues entrevistes, una al batle per conèixer el funcionament
de l'Ajuntament. Unes xifres: 9 regidors i
9.233.897 pessetes per fer el sanejament (aigües residuals) de Cala Millor i sa Màniga.
L'altra al mestre Bartomeu Calatayud, compositor i concertista de guitarra.
FATRENTAANYS
Juliol - agost de 1982
Revista número 72-73
El rector, Joan Rosselló, després de vuit
anys, s'acomiadava dels seus fidels el dia

La portada de la revista es titulava Mai
no moren batles: 1892-1992 i hi havia la
relació dels batles del poble en els darrers
cent anys.
En Guillem Pont presentava el segon volum de l'obra "Sant Llorenç, ahir".
Eduard Perales entrevistava Margalida
Fullana i Riera amb motiu dels Jocs Olímpics
i de la cursa de relleus de la torxa olímpica.
Maria Antònia Perelló escrivia un article
sobre dos glosadors de Sant Llorenç, Joan
Mesquida, "Carbó" i Bartomeu Servera,
"Pistola".
Les pàgines centrals de la revista anaven
dedicades a la celebració del Centenari del
poble de Sant Llorenç.
Xesc Umbert es feia ressò de la visita a
Sant Llorenç de Santi Parès, un dels homes
del temps de TVE a Catalunya. Aprofitant

l'avinentesa, en Xesc li feu una entrevista.
FADEU ANYS
Juliol de 2002
Revista número 295
La portada de la revista era una composició amb dues fotografies de dos punts
"negres" de Sant Llorenç, l'aparcament del
cementiri i el punt verd. L'editorial de la
revista anava dedicada a "Fems, deixalles i
altres brutícies". Han passat deu anys. Els
punts denunciats han desaparegut, però
encara hi ha una assignatura pendent, la
millora de la recollida dels fems.
Les educadores de les escoletes i guarderies de la zona de Manacor visitaven les
escoletes de Ciutadella. Menorca sempre
ha anat avançada en temes d'educació infantil.
Pere Santandreu entrevistava Caterina
Maria Alorda, una actriu que darrerament
hem vist a la televisió i com a directora a
una obra de teatre a sa Màniga.

Tomàs Martínez

La banda de Música participa en el Festival de Bandes d'Alcúdia
El passat dia 26 de
juny, la banda de Música de Sant Llorenç va
participar en el 17è Festival de Bandes de Música Ciutat d'Alcúdia,
que va tenir lloc a l'esplanada del port d'aquesta mateixa ciutat,
juntament amb l'amfitriona, la banda
municipal de música d'Alcúdia i la unió
musical "La Nostra Terra" de Son Ferriol.
La Banda llorencina va interpretar peces
de Baltasar Moyà, Joan Martorell i Jacob
de Haan, que foren llargament aplaudides
pel nombrós públic assistent al Festival.
De les peces interpretades cal destacar
"Ferrocarril de Sóller", de l'autor capdeperí
Baltasar Moyà (1861-1923), unint-se així a
la celebració del centenari de la posada en
marxa del tren, un dels atractius turístics
més reconeguts pels nostres visitants.
També cal esmentar l'estrena per part de
la nostra Banda de "Eó", d`un altre compositor mallorquí, el porrerenc Joan Martorell

(1976). El concert el va tancar la banda amfitriona amb un popurri de peces italianes
dels anys seixanta prou conegudes i exitoses com "Sapore di Sale", de Jimmy Fontana, "Il Mondo", de Gino Paoli o la "Bambola", coneguda per la versió que va fer la
primatxola Patty Pravo.
Una vegada més, la nostra banda va donar
mostra de l'alt nivell musical que manté a
pesar de la joventut dels seus músics.

ES LLOGA PIS A PALMA
CARRER BUNYOL, 10
(PROP DE LA PLAÇA D'ESPANYA)
ESTUDIANTS
O MATRIMONI AMB FEINA
ES DEMANEN REFERÈNCIES
480 EUROS MENSUALS
TEL. 676430794

Crònica informal

Amb l'habitual quart
d'hora de retràs -no ho
paga insistir més en
aquest aspecte perquè
és fer retxes dins l'aigua-, i amb tres periodistes com a únic públic
assistent -una del Diario de Mallorca, un de
Card.cat i un de Flor de Card-, el dia 16 de
juliol es va celebrar un ple ordinari, entenent
per ordinari el que assenyala el punt 1 del
DCVB: "Segons l'orde establert, acostumat;
que s'esdevé habitualment". Encara que,
ben mirat, en alguns casos -no en aquestqualque lector primcernut també hi podria
aplicar el punt 2: "De classe inferior; mancat
de distinció; baix de qualitat".
-Vols dir que aquest va ser més distingit
que ets altres!?
-Espera un poc, deixa pixar es mul..
El primer punt -aprovació de l'acta anterior- va passar sense pena ni glòria, ja que
ningú hi va fer cap comentari i es va aprovar
com sempre: amb els vots a favor de l'equip
de govern i en contra de l'oposició.
En el segon es tractava de rebaixar una
mica el percentatge que se'n du el recaptador de contribucions: abans era el 3% i
ara serà el 2'98%.
-Jesús, sols no ho paga!
-Sí que és poc, però com que se solen recaptar devers 10.500.000 euros cada any,
sa rebaixa és de 2.100 euros.
-Supòs que tots hi varen venir a bé...
-Idò no. Es PP se va abstenir -o va votar
en contra?; ara no me'n record-, perquè
no hi havia un informe de sa secretària ni
de s'interventor, i a més no havien pogut
llegir es conveni.
-Ja ho val!
El tercer era per donar compte de la dissolució definitiva del Pla Mirall, que s'havia
creat ara fa 16 anys i del qual gairebé ningú
ja se'n recordava perquè totes les obres
s'acabaren el segle passat. El batle va dir
que a ells ni els anava ni els venia, però
que el Govern Balear els insistia en tancarlo i per això l'havien duit a ple.
A na Manuela li va esser ben igual la urgència del seu Govern del PP i va demanar
que es retiràs de l'ordre del dia perquè no
havia pogut consultar l'expedient; fins i tot
va amenaçar amb sol·licitar la nul·litat del
plenari si aquest punt s'aprovava.
-I com és que tenia tant d'interès en con-

sultar un conveni des segle passat?
-I jo què sé!
Després de discutir acaloradament durant
una bona estona, la secretària, com qui no
diu res, els va recordar que l'enunciat del
punt deia "Donar compte...", per la qual
cosa no hi havia res que votar.
-O no s'ho havien llegit bé?
-Se veu que no.
-Clar, tenen tantes feines...
El darrer punt de la part resolutiva era per
aprovar definitivament les ordenances fiscals, però es va retirar de l'orde del dia perquè hi havia un error. El batle va dir que
una vegada subsanat l'inclourien en el proper ple, que convocarien a final de mes.
L'apartat de "Precs i preguntes" va resultar un poc estrany per part de l'oposició,
almanco des del punt de vista del cronista.
Resulta que na Manuela va fer algunes preguntes i tot seguit va abandonar la sala
perquè -deia- el batle se n'anava pels cerros
de Úbeda i no hi havia possibilitat de debat.
Els seus companys, però, sí que volgueren
sebre les respostes de l'equip de govern i
quedaren fins que es va aixecar la sessió.
-O és amb na Manuela que no pot debatre
en Mateu?
-No ho sé, però lo més segur és que tengués
feines i aprofitàs per tirar-li una conyeta.
-I què va demanar?
Per què hi havia tres persones empadronades a Ca s'Escaleta? Què s'ha cobrat de
cànon de la depuradora? Si aquesta té problemes greus, qui pagarà les despeses? Farà l'arquitecte municipal un infome sobre
els desperfectes de l'escola? Entrarà el PSM
a l'equip de govern? Si és així, què cobrarà
i des de quan? Quin nivell de català té?
S'ha convertit l'Ajuntament en una oficina
de col·locació?
El batle, encara que na Manuela ja no hi
fos, li va contestar sobre la depuradora
dient que el funcionament correspon a l'Ajuntament, però que el manteniment i les
millores són competència del Govern Balear,
que encara els deu 540.000 euros del 2011.
Sobre la darrera pregunta va dir que d'oficina de col·locació, res de res i que tots els
regidors tenien dret a fomar part de l'equip
de govern, segons la Llei de Bases de Règim
Local, no en mancaria d'altra. Na Dolors va
intervenir per recordar-li que no era de la
seva incumbència quin nivell de català tenia, i molt manco ara que havien modificat
la Llei de la Funció Pública. També va dir
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que fins el 13 de juliol -data en què va acceptar formar part de l'equip de govern- cobraria el mateix que sempre; des del 14 fins
al 31, el que assenyala la llei per assistència
a plens i comissions; a partir de l'agost el
batle faria una proposta i es duria a ple.
-I en quina llengua xerraren?
-Na Manuela en castellà, com sempre, i
na Dolors en mallorquí, com sempre.
En Jaume va fer diverses preguntes sobre
la neteja de la zona costanera i sobre una
rotonda; també va demanar si passarien els
decrets de batlia a Card.cat. El batle li va
contestar a totes les preguntes i, en relació
a la darrera, la secretaria va intervenir dient
que li passarien els decrets que tractassin
sobre assumptes generals, però no els que
afectassin a particulars.
Na Catalina va demanar informació sobre
si hi havia un registre a la canera, va sol·licitar que es retirassin les barreres grogues
dels carrers, que es milloràs el servei de
recollida de fems i que li passassin l'infome
tècnic de la policia on s'aconsellava que
no es peatonitzassin els carrers embellits.
En Pep Jaume li va contestar que sí que hi
havia un registre i que un manescal hi anava
un pic per setmana. En Joan Planas va dir
que sortiria massa car modificar el contracte
amb l'empresa concessionària per augmentar els dies de recollida dels fems. El batle
va confessar que encara estaven pendents
de l'informe de la policia.
N'Antoni va fer dues preguntes sobre el
preu per contractar les pistes de pàdel de
Son Carrió i sobre unes pèrgoles que no
fan ombra; també va comentar que segons
quines bicicletes de lloguer no poden sortir
del terme municipal. Na Maria Montserrat
li va contestar lo dels preus i va reconèixer
que no hi havia pressupost per fer ombra.
-O és igual que a ses places de toros?
-Poc més o manco.
Per lo de les bicicletes, en Nicolau li va
dir que ho trobava molt estrany, però que
faria gestions per comprovar-ho.
N'Antònia no va demanar res.
Per acabar, aquest cronista coincideix amb
l'opinió dels altres periodistes assistents:
que a partir que na Manuela va abandonar
el saló d'actes, la sessió va continuar com
una bassa d'oli, amb les discrepàncies d'opinió que hi ha d'haver, però sense cridar
ni fer els comptes a la secretària.
Josep Cortès

Demografia i societat

DEFUNCIONS

n'Àngels i la comunió d'en Mateu Joan.
Enhorabona a tots.
* El dia pimer de
juliol va morir a
l'hospital de Manacor la llorencina
Antònia Blanes
Pascual, viuda, a
l'edat de 90 anys.
Que la vegem en el
cel.

* Després d'una
llarga malaltia, el 2
de juliol va acabar la
seva vida a Sant
Llorenç en Bartomeu Matamalas Duran, de 71 anys. Era
casat i vivia al carrer
del Nord. La seva
família ens ha fet
arribar una nota dient que sempre el
recordarà. Descansi en pau.
* Dia 3 de juliol, després d'una ràpida i
fulminant malaltia, va morir a l'hospital de
Manacor na Carme Blaya Ordinas, de 37
anys. Era casada i tenia dues filles. Descansi en pau.
* El dia 10 de juliol va morir a l'hospital de
Manacor en Miquel Puigròs Font, a l'edat
de 89 anys. Era casat, havia nascut a Son
Carrió i vivia a Sant Llorenç. Al cel sia.
* Dia 24 de juliol va morir a Sant Llorenç
en Mateu Bauzà Rotger, casat , de 80 anys.
Vivia al carrer Major. Descansi en pau.
* El dia 21 de juliol va acabar la seva vida
la llorencina Antònia Frau Ribot, que vivia
al carrer Verge Trobada. Estava a punt de
complir els 94 anys. Que la vegem en el cel.
* Dia 26 de juliol
va morir a l'hospital
de Manacor, n'Antònia Maria Pont
Planissi, coneguda
a Sant Llorenç com
n'Antònia
d'es
Forn. Era fadrina i
tenia 51 anys. Descansi en pau.

BATEIG I COMUNIÓ
* El dia 16 de juny la família Llinàs Morey
va celebrar una doble festa: el bateig de
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FESTA
* El dia 7 de juliol les tres repadrines de la
fotografia celebraren la festa del seu renét
Tomeu Alcaraz Riera. Elles són na Margalida, n'Aina i n'Antònia. La nostra més
cordial enhorabona.

CENTENÀRIA
* Dia 19 de juliol na Catalina Genovart
Vaquer va complir 100 anys, esdeveniment
que es va celebrar amb un refresc multitudinari al Centre de Dia de Sant Llorenç
ofert per l'Ajuntament.
A les fotografies de Francisca Santandreu
la podem veure enrevoltada de familiars,
amigues i veïnades davant un plat amb
ensaïmada i gelat.
Des d'aquí li volem fer arribar la nostra
més cordial enhorabona.

Jeroni Llambias i Aina Simonet

Història
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Notes històriques de Sant Llorenç

Dia 7 d'octubre de 1950, arriba a Lluc una
peregrinació de 118 persones de Sant Llorenç i 102 de Son Carrió, acompanyats dels
respectius rectors mossèn Joan Galmés i
mossèn Gabriel Frontera. El batle de Sant
Llorenç deposita el seu bastó o vara als
peus de la imatge de la Mare de Déu. El
sendemà se celebra missa major mentre
l'escolania canta la Missa Pontificalis, de
Perosi. Després s'organitza la processó del
rosari recorrent el camí dels Misteris.
Dia 2 d'agost de 1951, "La Almudaina"
publicava les bases del IV Certamen Històric-arqueològic d'Acció Catòlica. L'Ajuntament de Sant Llorenç concedeix 250 pessetes al treball que tengui per tema "Monografia sobre la Mare de Déu Trobada".
El mes d'abril de 1952, la revista "Lluch"
publica tres fotografies dels actes celebrats
a Sant Llorenç amb motiu de la Missió
predicada en el poble, la qual acabà el dia
de Sant Josep amb molta solemnitat.
El mes de juliol de 1953, el full "El Nuevo
Seminario" publicava el resultat dels donatius fets durant la "Campaña del Ladrillo"; l'escola graduada de Sant Llorenç ha
aportat 42 pts, l'escola parroquial 95, el collegi de les Germanes de la Caritat 270. L'escola nacional de nines de Son Carrió 28, el
col·legi de les franciscanes 84'25 pts.
Dia 2 de març de 1954, es reuní la junta de
la "Asociación de Cazadores San Lorenzo"
per elegir els directius i llegir el reglament
(aprovat dia 30 de març), i foren: president
Martí Rosselló Umbert, vicepresident Josep Jaume Galmés, secretari Miquel Pou
Riera, tresorer Josep Galmés Riera, i sis
vocals. Hi ha els antecedents penals fets
per la Guàrdia Civil: el president és d'ideologia dretana i completament addicte a la
Causa Nacional, excombatent, ha exercit
cinc anys de batle i a l'actualitat és cap local
de la Vieja Guardia. El vicepresident observa
bona conducta i és addicte al Règim. Segons els estatuts, es dedicaran a fomentar

el deport de la caça i la reproducció de les
espècies faunícoles; la persecució i destrucció d'animals danyins, facultant la junta
directiva per concedir premis als qui presentin aquests animals vius o morts. Els
socis seran de número amb la quota de 2
pessetes mensuals, i protectors, aportant
un mínim de 5 pessetes. (ARM, Govern
Civil, lligall 1.648, núm. 3.176)
El mes d'abril de 1955, el full "El Nuevo
Seminario" publicava el resultat de les
col·lectes retrospectives. El Dia del Seminari
de l'any 1948, la parròquia de Sant Llorenç
aportà 701 pessetes, l'Ajuntament 150,
Eulàlia Grimalt 25. Son Carrió ha aportat
430'25 pessetes.
El mes de maig de 1958, cinc persones de
Sant Llorenç recorren a peu el camí i van al
santuari de Lluc acompanyant Margalida
Rotger per agrair la curació d'una anèmia.
Bernat Estelrich, la seva esposa Catalina i
dos familiars van a peu a Lluc per agrair la
curació d'una meningitis.
Dia 4 de juliol de 1959, es fundà la societat
"Colombófila Mensajera San Lorenzo", i
elegiren president Miquel Galmés Vaquer,
vicepresident Miquel Vaquer Massanet,
secretari Miquel Sureda Ballester, vicesecretari Joan Santandreu Pont, tresorer
Pere Nadal Llull, administrador Antoni Riera
Melis, vocals Llorenç Melis Soler, Joan Caldentey Bauzà i Bartomeu Riera Santandreu.
Es dedicarien a fomentar el colom missatger,
els entrenaments, participar en els concursos indicats per la Federació; estar a
disposició de l'Estat i el Ministeri de l'Exèrcit
de Terra; no admetre socis estrangers sense
autorització prèvia del Ministeri de Guerra.
Havien de permetre l'entrada dels oficials i
enginyers militars en els colomers en cas
d'inspecció. Es dedicarien a regenerar les
reces dels coloms, fer viatges col·lectius
d'entrenament, concursos de velocitat. Els
socis no tendrien coloms de procedència
il·legítima, ni retenir-ne més de 24. La junta
directiva es renovà l'any 1961 i consten els
antecedents penals fets per la Guàrdia Civil;
es diu que els membres de la junta són apolítics o bé addictes a la Causa Nacional.
Referent a un directiu es diu que l'any 1950,
va intentar emigrar clandestinament a
l'estranger juntament amb altres joves de
la seva edat "siendo creencia general en
aquel entonces, que no eran por razones

Ramon Rosselló
políticas sino más bién por espíritu de
aventura", però fou detingut en la frontera
de França i retornat al seu domicili; ara és
apolític. (ARM, Govern Civil, lligall 1.651,
núm. 3.324)
Dia 22 de maig de 1951, el diari "Baleares"
publicava dos poemes dedicats a la Mare
de Déu Trobada, de Sant Llorenç, un signat
per Maria Juncadella, i l'altre (en castellà)
per Gual Ventayol. Es tractava del Segon
Certamen poètic dedicat a les distintes
imatges marianes venerades a Ma-llorca.
El 1952, Onofre Jaume Planisi fou nomenat
capellà encarregat del "Frente de Juventudes" de Sant Llorenç.
Aquest any, entre els dies 10 i 19 de març,
es predicà la missió a Sant Llorenç, que
anà molt fervorosa.
El mes de gener de 1954, "El Heraldo de
Cristo" publica els donatius fets per administrar el baptisme a ninets de les missions franciscanes de Mato Grosso. "El día
14 de octubre del pasado 1953, D. Pedro
Prohens, de Son Carrió, nos encargaba
el bautizo de un negrito en Mato-Grosso,
suplicándonos publicáramos la fotografía
del neocristiano en nuestra revista. Seguidamente transmitimos a nuestros Misioneros el encargo, que fue cumplido tras
las dificultades que supone mandar a revelar los carretes a una distancia superior
a los 2.000 kilómetros".
Dia 31 de maig de 1955, tingué la primera
reunió la societat "Unión Ciclista San Lorenzo" que elegí president Bernat Riera Sureda, vicepresident Joan Galmés Riera, secretari Ramon Pont Riera, tresorer Joan Riera Soler, i vocals Jaume Jaume Riera, Bartomeu Riera Ballester i Miquel Sansó Mesquida. Estaria afiliada a "Unión Velocípeda
Española" i tendria el domicili social en el
carrer Major, núm. 20; es dedicarien a fomentar el ciclisme. Els socis de número pagarien 5 pts mensuals, els eventuals 2 pts,
i els protectors la quantitat que voldrien.
Els excombatents dels exèrcits nacionals
tendrien dret a una rebaixa del 50%. En tots
els actes deportius es comprometien a reservar una localitat preferent per al Comité
Olímpic Espanyol, Consell Nacional d'Esports, Comité regional. En cas de disoldre
la societat, el capital es destinaria, la meitat
a Auxili Social i l'altra meitat als excombatents. (ARM, Govern Civil, ligall 1.649)

Tertúlia de cafè

Joan Roig

Jaumet: Bon vespre. Se pot viure a la
fresca, sempre i quant no pensem en lo
desastrosos i covards que són es nostros
polítics. Perquè és impossible no veure on
s'ha de retallar per deixar més dèbil es poble
i es treballadors. Una manera de fer caixa
és retallant i s'altra recaptant. Quina veis
millor?
Xesc: Se pot retallar tot es sobrant, però
és molt més pràctic recaptant, perquè si se
fa caixa recaptant, sense retallades, tot se
mou i tothom pot viure. Però si, com se diu,
només estam a mitjan camí, uns s'enduran
es dobbers fora i sa resta haurem de robar
per menjar. Però realment, aquesta és sa
idea.
Julià: No sé com pot acabar això, però si
no comencen a retallar-se molt a ells mateixos, bé no hi acabarà. Perquè amb ses
seves idees ja veis com per aquí han llevat
conselleries, i com que tenen més feina
s'apugen es sou entre es 21 i es 25 per cent,
mentres an es funcionaris també les manen
més feina, però com que són com ets altres,
també els retallen. Esperau an es setembre
i sabrem lo que votarà sa dreta.
Ramon: Tots, un moment donat, reconeixen que s'ha de fer qualque cosa amb so
Senat. Es Senat és un cementeri d'elefants
inútils: quan es partit té un compromís amb
un des seus i no té on col·locar-lo, l'envia
an es Senat. En Xesc Fortesa ja deia: amb
en Franco, de tant en quant sense motiu
mos havíem d'estrènyer un ou, però ara han
posat senadors, i aquets no estrenyen,
tallen. En es Congrés en sobren sa meitat
just per just; de consells, si hi ha ajuntaments, tampoc no en necessitam cap; es
delegats de Govern no sé quina és sa seva
missió; en es consistoris també se pot eliminar com a mínim un tercera part de regidors; i així podríem seguir.
Tomeu: Com tots sabeu, me va millor
s'esport que sa política, però com que se
veu tan clar que van a per noltros, almanco
hem de poder dir sa nostra. I seguint amb
ses retallades d'en Ramon, jo n'hi afegiré

més, i llavors ja parlaré d'esport. Per què es
polítics després de set anys de sopa boba,
només han de pagar es set per cent d'IRPF?
Per què han de tenir paga vitalícia? Per què
si tu estàs a s'atur i te troben fent feina per
un altre, te fan es cap ben net a tu i an es
que t'ha donat feina? Mentrestant, ells amb
una súper paga vitalícia, quasi tots tenen
una o vàries feines més i és ben legal. Per
què quan fan lleis d'aquestes no demanen
an es poble si hi està d'acord? No diuen
que són sa veu des poble?
Jaumet: Jo començ a estar ben preocupat,
perquè es dia de santa Aina anava a Manacor amb so cotxo, escoltant sa ràdio, i hi
havia una tertúlia sobre ses retallades. Un
senyor major deia: Jo no solc flastomar mai,
ni me pos en lo que no me demanen, però
en aquests moments me cac en en Bauzanet
i en tots es que l'enrevolten. Una senyora
deia: Si a mi si m'apugen només deu cèntims
ses medecines, per menjar hauré de robar i
ho promet: si rob els robaré a ells. Es clar,
ells, amb aquest panorama s'enrevolten de
policies pagats pes poble, com ja va fer en
Bauzà a ses visites. Un altre deia: Sí, s'enrevoltaran perquè a més de ser un lladres i
uns pocavergonyes, són uns covards. Bé,
aquest és es panorama que se prepara. Que
vos pareix si ho deixam anar i acabam sa
tertúlia com sempre? Hala idò, Xesc.
Xesc: Sr. Rajoy, sa creativitat no consisteix
en copiar, deixi tranqui·la na Merkel. Per
què sa policia, per defensar es causants
d'aquesta crisi -també sa seva-, utilitza material anti-disturbis? Fins quan sa policia
que pagam noltros, s'ha de dedicar més a
protegir es que mos roben en lloc de detenir-los? Per què sa policia, per anar a investigar un petit desfalc, necessita fer un desplaçament d'efectius com
si anàs a detenir un
terrorista, i m'engrillona
una pobra dona?
Julià : Quins temps
tardaran en Rajoy i en
Montoro en aconseguir
que mos embarguin sa nació? Sr. Montoro, majoria
absoluta, no significa saviesa absoluta. Ja és clar
que hi ha altres alternatives: en lloc de pagar
manco, ingressar més.
Tranquil, no li faran cap
monument, per això, ses

15 (155)

nacions que han tirat per endavant, ho han
fet així i les ha anat millor que a noltros.
Una cosa és no xerrar i s'altra tocar sa
trompeta, i vostè toca sa trompeta.
Ramon: Déu va crear s'homo amb una
mecànica molt enginyosa, però el va fer de
material molt mediocre. Sa lluna és una
mentidera: quan fa sa "C" minva i quan té
forma de "D" creix. Val més un penediment
que cent lamentacions.
Tomeu: Jo volia parlar des rebombori que
ha mogut el Carde amb ses baixes i ses
retirades inesperades; també volia parlar
un poc de sa manca de gol del Mallorqueta,
o de sa desil·lusió de sa derrota de sa selecció olímpica, ni més ni mamco que amb sa
japonesa, i fins i tot li hagués pogut donar
una pallissa: noltros fèiem tiki-taka per
enrere, i es japonesos la feien per endavant.
Però com gairebé sempre, no hi ha temps ni
paper, serà a sa pròxima.
Mariano: Jo, com que vull ser com ets
altres, també diré una frase: Si vols ser un
bon amant, has d'estar a punt cada instant.
Un matrimoni gay va de lluna de mel an
es Carib i s'horabaixa es mascle li diu: Anit,
quant apaguin es llums de s'avió encendré
s'encenedor i farem s'amor en es passadís,
com n'Emmanuelle. Dit i fet, arriba sa fosca,
es mascle encén s'encenedor, surten an es
pasadís se baixen es calçons, i ja l'ha enpitonat. Un matrimoni que estava a s'altra
part, quant surt es sol ella el desperta i li
diu: Tenc unes ganes d'arribar per prendre
una aspirina, que no hi veig de mal de cap.
Ho haguessis dit, dona, això cridant sa
cambrera s'arregla. Ei! que t'ho creus tu,
aquí un pobre homo s'ha atrevit a sortir en
es passadís, ha encès un encenedor i li han
dat per darrera tota sa nit.

Art
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El concepte de modernitat (VI)
LES AVANTGUARDES DESPRÉS DE LA
SEGONA GUERRA MUNDIAL
Després de la guerra, el món va experimentar una colla de canvis, que lentament varen
anar esvaint aquella confiança en el progrés
i en la racionalitat humana que havien dominat a Europa des de la Il·lustració i les
Revolucions Industrials, a saber:
- La magnitud dels propis conflictes bèl·lics,
la Primera i la Segona guerres mundials, amb
una mortalitat desconeguda (uns 50 milions
de persones en la Segona).
- Fets d'una crueltat inaudita, com la matança a escala industrial que fou l'Holocaust.
- La conversió dels Estats Units en la potència hegemònica mundial.
- La Guerra Freda, i el temor a un conflicte
nuclear que podia destruir el planeta.
- Les conseqüències de la colonització, que
no desaparegueren després de la descolonització, amb destruïren els modes de vida
indígena i el substituïren per una conflictivitat i una misèria permanent, en casos
con el d'Àfrica.
- Les terribles dictadures de dretes i d'esquerres, amb milions de víctimes.
A tot això podem afegir, a partir de la
dècada dels setanta:
- La insostenibilitat del creixement industrial, que posa en perill la mateixa supervivència de la biosfera.
- L'enorme creixement de la població humana, que arriba a passar el sis mil milions
de persones, gran part de la qual viu sota
el nivell de subsistència.
- La decadència del comunisme i dels règims comunistes.
- La presència creixent de grups que reivindiquen els seus drets ignorats durant molt
de temps, com el feminisme.
- El descobriment d'altres cultures, alhora
que Occident ha difós la seva per tot el
món, arribant al fenomen de la mundialització.
- La globalització econòmica, que està traslladant el pes de l'economia fora d'Europa i
dels Estats Units.
- La reivindicació del respecte a la natura,
l'ecologia, els drets dels animals.
Darrerament s'estenem també fenòmens
com el terrorisme indiscriminat o l'integrisme islàmic, que sens dubte influiran en
un reforçament a Europa i Amèrica dels

valors tradicionals del laïcisme i els drets
humans, mentre que la defensa del medi
ambient es fa cada dia més urgent.
Està clar que tots aquests canvis influiran
en l'art. Quan comença i quan acaba la
modernitat? Què es en realitat la modernitat? Si al començar aquest treball la relacionàvem amb la confiança en el progrés,
potser podríem afirmar que la postmodernitat seria la desconfiança en aquest
progrés? "El terme postmodernitat, abastament utilitzat, fins i tot per l'historiador
Toynbee, que ja als anys 30 critica la societat industrial i el nacionalisme, comença a
aplicar-se sense embuts a partir d'una revista anomenada "boundary2", subtitulada
"Journal of Postmodern Literature and
Culture", nascuda el 1972, just la crítica
dècada dels 70."
Però per arribar a la potsmodernitat,
seguint el fil del nostre treball, encara faltaran dècades, si tornem a la dels quaranta.
Es tracta d'un procés lent, des del punt de
vista de les nostres ínfimes vides mortals.
EXPRESSIONISME ABSTRACTE:
GORKY, POLLOCK, DE KOONING
ROTHKO I NEWMAN
La conversió dels Estats Units en potència hegemònica comportà també el trasllat
del centre de la cultura mundial de París a
Nova York.
El terme "expressionisme abstracte",
encunyat a la dècada el 1946, i que recull
l'herència del cubisme, el collage i l'abstracció, però reivindicant una major llibertat
creativa, s'aplica també a aquests artistes
americans, l'art del quals és designat també,
i més concretament "action painting". A
més dels tradicionals, utilitzen també materials com les pintures sintètiques i les metal·litzades. Podríem com diu Campàs, relacionar l'expressionisme abstracte també
amb la música de jazz, per la seva llibertat
creativa, sense objectiu concret.
Una petita reflexió sobre la comparació
entre el realisme americà dels anys 30 i
expressionisme abstracte, me sembla
recordar que hi ha la pregunta sobre quin
té més funció social.
Aquesta qüestió només es pot fer des de
l'utilitarisme en cercar una funció social a
l'art, però a mi em sembla absolutament
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vàcua aquesta qüestió. L'art no ha canviat
mai cap societat que jo sàpiga, i l'artista
que entra en aquest camí acaba fent grans
engruts de poca volada. A mi una pintura
d'en Pollock o d'en Rotkho m'emociona,
igual que m'agrada la poesia i la música i no
li cerco la "funció social".
Una altra cosa és que els pintors de l'expressionisme abstracte creen nous llenguatges, mentre que el realisme no en crea
cap i es limita a repetir, però que sí que l'art
pot ser un "cromo d'utilitat política i social",
per mi; ara si algú vol seguir creient amb
això, allà ell, jo de moment pas; perquè seria
poc serio l'anàlisi de qualssevol obra; malgrat tot analitzar el context socio-politic,
sempre serà important.
L'expressionisme abstracte està dins
l'avantguarda informalista, és a dir l'informalisme, que inclou moviments a Espanya en una altra línia, però- com Dau al Set (Tàpies, Cuixart, Tharrats) o El Paso (Millares,
Saura, Canogar).
Jackson Pollock (1912-1956) fou la figura
mítica de l'època. Fou seguidor del psicoanalista Jung, el teòric dels arquetipus universals, cosa que de ben segur incidiria en
el seu interès pels arcs arcaics i la llibertat
creativa. Era admirador també de l'obra de
Picasso, i durant una època va rebre la seva
influència.
Però Jackson Pollock és conegut sobretot
pels seus "drippings" (regalims), en que la
figuració desapareix totalment i el quadre
es converteix en una colla d'arabescos i filigranes entreteixides, de pinzellada ràpida i
vital. Pollock pintava sovint els seus quadres a terra, i amb pots de pintura foradats
dels qual regalimava pintura: "Acostumo a
pintar sobre terra. M'agrada treballar sobre
una gran tela. Em trobo més bé, més a gust
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exemple el seu quadre "número 8" (1949).
Arshile Gorky (1904-1048), que va tenir
també una etapa surrealista, fou un artista
armeni que es va instal·lar a Nova York. Basava la seva formació en l'estudi dels mestres, passats o contemporanis, i va considerar Cézanne, Matisse, Miró, Kandisnky
i especialment Picasso els seus mestres.
Com veiem en el seu quadre "Les
esposalles", (1947) es tracta d'una pintura
de colors brillants, les formes dels objectes
definides per fines línies negres, mentre que
les formes suggereixen animals i vegetals.
Si Pollock fou el mite de la seva generació,
en canvi la seva obra ha tingut menys influència que la de Willem de Kooning (19041997), pintor nascut als Països Baixos i afincat a Nova York.
De Kooning va produir pintures abstracen un gran espai. Amb la tela damunt la
terra em sento més pròxim al quadre, jo
mateix en formo part. D'aquesta manera puc
caminar al voltant, treballant a partir de les
seves quatre bandes, i estar en el quadre,
com els indis de l'Oest que treballen sobre
la sorra".
Juntament amb la tècnica del dripping, és
la espontaneïtat en l'art de pintar el que
caracteritza la tècnica de Pollock, la pintura
concebuda com una experiència vital, i
també el que ell va definir amb el terme "allover", un tipus de composició en el que no
hi ha cap centre d'atenció, no hi ha jerarquia
de les formes, i el quadre es podria expandir
més enllà dels seus límits. Hem vist com

tes en blanc i negre, amb esmalts comercials; Amb "Woman I" (1950-52), va iniciar
un dels seus temes favorits: figures femenines grotesques, monstruoses, inquietants i aterridores. Utilitza preferentment
tons verds i roses, i les seves pinzellades
són amples.
Mark Rothko (1903-1970), nascut a Rússia, va rebre la influència de l'expressionisme, dels fauvisme, del surrealisme, i va
experimentar l'interès pels temes mitològics
i el món primitiu. Entre 1947 i 1950 va arribar
a assolir el que serà la seva maduresa artística amb una pintura abstracta en la qual
dóna la major importància a les àrees de
color.
La composició es redueix a rectangles de
color de contorns bromosos; en moltes de
les seves obres, la lluminositat del color,
els efectes atmosfèrics i les grans dimensions de les seves teles, creen un efecte
contemplatiu i místic, i fins i tot va arribar a
pintar una capella per una organització
religiosa de Texas.
En realitat la pintura de Rothko va més
enllà de la pura abstracció, i expressa
sentiments, un mestratge únic per combinar
els colors, amb gammes insòlites, com el
vermell, el rosa i l'ataronjat; el vermell el
fascinava. Rothko deia que volia ser pintor
perquè volia elevar la pintura a un nivell
semblant a la pintura i la poesia.
A diferència de les superfícies bromoses
de Rothko, Barnett Newman (1910-1970),
treballa amb zones de color ben delimitades,
de color uniforme, trencades o interrompudes per bandes verticals de colors contrastats, amb austeritat i rigor; com exemple
veiem el seu quadre "Adam" (1951-52)

Col·laboració

18 (158)

Marxa Jove pel Territori
La segona Marxa Jove pel Territori es va
celebrar el dissabte 16 de juliol al Port de
Soller. Va consistir en una caminada des de
l'aparcament de can Miró fins dalt de tot
del turó de Muleta. Hi van assistir prop de
tres-centes persones, la majoria d'elles
joves de les vint entitats que hi donaven
suport. La Marxa va estar encapcalada pels
xeremiers Pau i Càndid i s'hi van poder
veure banderes verdes amb la silueta de
Mallorca i també algunes de Sóller.
La caminada va durar prop més d'una hora
i, en arribar a dalt, es va llegir el manifest.
Després es va tornar al punt de partida,
l'aparcament de Can Miró, on es va dur a
terme un sopar popular i un concert a càrrec
dels rapers Valtonyc i Hugkakke.
La Marxa va servir per denunciar l'amenaça urbanística que recau damunt Muleta,
però també per fer palès que són molts els
indrets on el govern del PP hi ha posat un
punt de mira: Sa Ràpita, es Trenc, Son
Bordoi, Canyamel, ses Fontanelles, Sant
Elm... davant d'això no ens podem quedar
mans aplegades.
El jovent organitzat de Mallorca ha fet
possible la consolidació d'aquesta
iniciativa, totalment autogestionada, que s'espera
de llarg recorregut.
Com ja vàrem dir
l'any passat, se seguirà celebrant la
Marxa Jove pel
Territori per demostrar que el jovent està unit en
defensa del nostre
paisatge i ecosistema. Com present
i futur d'aquest
país, necessitam
una illa sostenible
que no posi en perill la nostra qualitat de vida i la dels
nostres fills.
Mes informacio:
651.378.800
http://marxajove
.blogspot.com

Xavi Rushlau

La Marxa Jove pel Territori es consolida en la seva segona edició

MOLTS
D'ANYS
I
BONES
FESTES
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Els Malalts endavant i sense calor
Per juliol els Malalts varen anar el IV
Triesport de Porto Cristo, i a les curses 3
Repetxons d'Ariany i la nocturna de
l'Eixaneta de Manacor. Quasi res...
Aquí teniu les classificacions individuals
del Triesport (Tri cross sprint):
16-Miquel Lluís Puigròs Popossa 1:00:00
113-Mateu Gayà Febrer
1:13:09
Classificació per equips:
4-Miquel Munar i Jeroni Pep Fullana 54:34
17-Gaspar Mesquida Galmés
1:01:40
Classificacions dels 3 Repetxons (10km):
11-Toni Melis
35:25
120-Gaspar Mesquida Estelrich
44:53
147-Jaume Mas
45:51
Classificacions de l'Eixaneta:
22-Toni Lliteres
22:22
25-Sebastià Alejandor
22:32
29-Toni Llinàs
22:50
46-Gaspar Mesquida Estelrich
24:21
48-Jaume Mas
24:25
60-Pere Antoni Femenies
25:03
115-Rosa González (tervera F23!)
28:16
129-Jaume Febrer Morey
29:35
167-Bartomeu Llodrà Gayà
44:53
Enhorabona a tots!!!!
A part d'això, cal recordar que els Malalts
feren el Sopar de final de temporada. Segons
em conten (ja que no em varen convidar),

va ser un gran vespre replè de rialles, premis
sorprenents i, per una vegada, tot amb el
cul quiet. Finalment, recordar-vos que a finals d'agost es farà la ja clàssica cursa dels
Malalts aquí, a Sant Llorenç.
TORNEJOS D'ESTIU
Mentre escric aquestes línies només ha
acabat el torneig de tennis de Sa Coma.
Concretament el guanyà el nostre veterà

Neteja al talaiot de S'Illot
Entre el 30 de juliol i el 3 d'agost es van
dur a terme diverses obres de neteja en el
talaiot de S'Illot.
Baix la direcció dels arqueòlegs Bernat
Font i Alex Valenzuela i amb la col·laboració
de la brigada de Patrimoni del Consell de
Mallorca, es varen retirar pedres de dues
estructures del voltant del turriforme central del poblat -les de la banda del llevant- i
també es tallaren alguns arbres i es va netejar d'herbes i arbusts. L'Ajuntament de Sant
Llorenç també hi va col·laborar enviant-hi
dos homes de la brigada i pagant la feina
dels professionals.
Està previst que dins el mes d'octubre
s'hi pugui fer una altra campanya semblant,
també d'una setmana de duració, de manera
que es pugui deixar preparada per esser
excavada i reconstruïda tota la zona que
envolta el talaiot central.

Pau Quina

favorit, en Jordi Barbot, que guanyà per
tres sets la final a en Toni Clar. Pel que fa
als altres tornejos, de futbol-7 encara es
disputa la lliga regular. Per cert, a la fi s'ha
notat una certa pujada de número d'equips
inscrits. Miam si així aconseguim recuperar
l'esplendor de temps passats. Finalment de
tennis, tot du cap a una probable final entre
en Mestre (recentment batejat com n'Almagro llorencí) i en Pedro Miquel, però caldrà
esperar algunes setmanes.

Josep Cortès
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L'amor de les tres taronges
La companyia mallorquina la Fornal
d’Espectacles, que dirigeix Joan Gomila (tan
vinculat al municipi!), i la Cia. Mov-i-ments
han guanyat la Beca Innovació en Cultura
Popular (que concedeix la Fundació Jaume
Casademont de Girona) per la seva proposta de l’espectacle L’amor de les tres
taronges.
L’amor de les tres taronges forma part
de l'aplec de rondalles mallorquines recollides per Mossèn Antoni Maria Alcover.
La proposta de la Fornal d’Espectacles i la
Cia. Mov-i-ments és crear un espectacle
basat en aquesta rondalla, multidisciplinari,
on es combini la narració, el gest i el teatre
de titelles. L’objectiu és proposar un viatge
pel llenguatge del gest com a eix central,
però apostant a la vegada per la modernitat.
La Fornal, que des dels seus inicis ha tingut
predilecció per l’escenificació de rondalles,
va escollir la de L’amor de les tres taronges
perquè és una de les rondalles més univer-

sals (coneguda a tota la Mediterrània i amb
el seu origen a Àsia). Per embarcar-se en
aquesta aventura han escollit com a companys de viatge a la Cia. Mov-i-ments, amb
l’objectiu que aquest formació (nascuda per
tal de divulgar el concepte del teatre visual),
desenvolupàs la vessant d’espectacle i
reforçàs la partitura visual.
La beca, dotada amb 5.000 •, contribuirà
a la producció i l'exhibició de l’espectacle.
Enguany s'hi han presentat 28 propostes, i
la de la companyia mallorquina ha estat la
seleccionada. L’amor de les tres taronges
s’estrenarà al mes de novembre a la Fira
Mediterrània de Manresa, i immediatament
després es podrà veure el 17 de novembre
a l'Auditori sa Màniga de Cala Millor.
Compta amb la participació de l'actriu llorencina Rosa Forteza, dels actors Alejandro
Navarro i Joan Gomila, i del músic Cesc
Muntaner, amb direcció de Pau Bachero.

Planter de paraules
Dia 27 de juliol, a la Fundació Antoni
Maria Alcover, de Manacor, es va presentar
el darrer llibre de Pere Orpí, Planter de paraules. L'obra escrita d'Antoni Maria
Alcover, dins la col·lecció Escorcolls, de la
mateixa fundació.
La presentació va anar a càrrec de Gabriel
Barceló, qui va contar la història d'aquest
llibre, escrit fa més de 50 anys com un treball
de certamen de la Sapiència que va merèixer
un premi de 500 pessetes. L'autor va explicar que havia comptat amb la inestimable
col·laboració de Francesc de B. Moll, que li
havia cedit la seva biblioteca per poder fer
les consultes pertinents.
El llibre compta amb el pròleg de Gabriel
Barceló, una introducció biogràfica de
mossèn Alcover i cinc capítols: Obra
literària, Obra folklòrica, Obra polèmica,
Obra històrica i Obra filològica, que abasten
tot el que va escriure el canonge de Santa
Cirga.
Val a dir que entre l'abril i el novembre de
1973 Pere Orpí va publicar a Flor de Card
una bona part del capítol de les Rondaies,
a la secció que ell mateix va titular "Això
era i no era...", de la qual ens sentim ben

Pere Santandreu

Josep Cortès
orgullosos. En aquell temps encara no
existia la Fundació i no hi havia tant d'interès
com ara per l'obra de mossèn Alcover, si
exceptuam les Rondaies i el diccionari.
D'altra banda, Gabriel Barceló estan fent
feina sobre l'obra completa d'un carrioner,

l'amo Antoni-Vicenç Santandreu i Font, de
Son Garbeta, que si no hi ha res de nou
publicarem dins la col·lecció "Es Pou Vell".
Mossèn Alcover va tenir una gran relació
amb Sant Llorenç, no sempre tan amistosa
com seria desitjable. D'una banda, va
mantenir una forta polèmica amb Salvador
Galmés sobre la propietat intel·lectual de
les transcripcions de les obres de Ramon
Llull. De l'altra, en Toni Garrit li va contar
moltes Rondaies. I de l'altra en va escriure
16 dins el nostre terme: N'Espardenyeta a
sa Punta, l'agost de 1892 i 15 més a sa Torre
Nova: Sa fia del Sol i de la Lluna, agost
de 1895, La princesa bella, setembre de
1896, En Gostí lladre, agost de 1896, Tres
germans desxondits, desembre de 1896, En
Juanet de l'Onso, agost de 1897, En Ferrandí, juliol de 1897, En Pere d'es Forn,
agost de 1897, Es quatre germans, desembre de 1895, Es soldadet de sa Motxilla,
gener de 1896, Es justet, agost de 1897,
Mestre Nadal de sa placeta del Socós,
desembre de 1897, S'estudiant de sa cova
de Salamanca, agost de 1897, Es gallet,
s'anyellet, agost de 1897 i Es lladre fadrí i
es lladre casat, gener de 1898.

Fotografies antigues
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Castella; a l'altra, na Maria Bulla i na
Francesca Mena.
*Estampa de l'esgésia ben enramellada

Els germans Margalida, Antònia i Andreu
Melis Sureda (ses Menetes i n'Andreu
Melis) ens envien aquestes fotografies per
publicar a la revista.
* Les dues fotografies de pageses: A una
imatge veim n'Antònia Mena i n'Àngela

*Imatge de l'escola.
De dalt a baix:La monja Solaies i na Margalida, Joana Canyeta i desconeguda,
Margalida Mena, desconeguda, Antònia
Barbota, tres desconegudes, Maria Salora,
una Ordines i Catalina Vellaca.
De la resta no en coneixem més.
Pau Quina
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Protesta pels retalls del Govern Balear

El personal funcionari de l'Ajuntament de Sant Llorenç es concentrà per tercera vegada, el divendres 27 de juliol, davant dels
edificis de l'Ajuntament i de la delegació de Sa Coma a les 11.00

Funcionaris

hores, per manifestar-se en contra de les mesures adoptades pel
Govern.

Comunicat

L'agrupació del PSM de Sant Llorenç,
reunida el passat 13 de juliol, acordà la
incorporació de la regidora Dolors Sánchez
a l'equip de govern de l'Ajuntament de Sant
Llorenç. La regidora assumeix les delegacions corresponents de les àrees de Formació i Ocupació, que suposaran la gestió
de les matèries de formació no reglada,
centre d'adults, titulacions professionals,
foment i qualitat de l'ocupació, SOIB, gestió
de qualitat, prevenció de riscos laborals i
participació ciutadana amb les dotacions
materials i de personal corresponents.
El ple de dia 31 de juliol aprovà la dedicació i el sou de la regidora. La dedicació serà
el 70% de la jornada i la quantitat a percebre
de 1.320,86 euros nets (amb aplicació del
descompte del 7,2% aprovat al mateix ple).
També formarà part del consell d'administració de l'empresa Bellver SA i per
aquest concepte percebrà, com a màxim,

una dieta mensual de 277,65 euros nets.
L'horari de la regidora serà de 9 a 14 hores,
de dilluns a divendres, més les hores destinades a cites concertades i a actes de representació i la podreu trobar a l'Ajuntament,
al local de Noves Tecnologies o al Centre
d'Adults (ca ses Monges).
Si voleu contactar amb ella ho podeu fer
al telèfon 971 83 83 93 o al correu electrònic
dsanchez@santllorenc.es.
(Fotografia de Tomàs Martínez)

Telèfons

Aigües Sant Llorenç
Ajuntament
Auditòrium
Biblioteca
Bombers
Camp de futbol
Delegació Son Carrió
Depuradora
Emergències
S’Escaleta
Escola
Fems
Funerària Sant Joan
Guàrdia
Hospital de Manacor
Policia local
Tercera edat
Turisme Sa Coma
Turisme S’Illot
Delegació Turisme
Unitat sanitària
Urgències mèdiques

838559
838393
587371
569654
085
838703
569619
810359
112
569549
569483
844372
526139
062
847000
609 637960
569512
810394
810699
585409
569597
061

El temps de juliol

Comentari

Bones,
Un cop més estam aquí per fer el resum
d'un mes que ha estat d'allò més normal,
sense estralls i que s'ha pogut dur més o
manco bé.
Quan llegigueu això ja estarem a les portes
de les noestres festes patronals i sembla
esser, segons els mapes del temps, que
enguany no es banyaran els paperins.
Hala idò, que passeu tots unes bones
festes i fins al mes que ve.
Salut!
Mateu Rigo
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Política
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Crònica informal II
Tot i que probablement n’haguessin pogut sortir amb una, per
tercera vegada durant
un mes -els dies 2, 19 i
31 de juliol- hi va haver
sessió plenària a l’Ajuntament.
-Que no hi cabia la gent,
com a les obres de teatre famoses, que hagueren de repetir la funció?
-Sí que hi cabia, i bé: a cada una només
érem tres periodistes, una del Diario de
Mallorca, un de Card.cat i un de Flor de
Card. Però com que al saló d’actes hi fa
fresqueta…
-I què hi havia d’extraordinari, que requerís
un ple aposta?
-Un punt era per unificar les zones verdes
petites escampades per tot Sa Coma i ferne quatre de grosses, a la banda de darrere;
es veu que ho havien acordat feia 8 anys
però la llei d’aquell temps no ho permetia, i
com que ara el Govern l’ha canviada per
poder fer i desfer així com li doni la gana a
totes les zones costaneres…
-Sí que ho era urgent!
-Per l’oposició no ho devia esser gaire,
perquè va votar en contra… Un altre era
per unificar les ordenances fiscals en un
sol document. El punt més polèmic va esser
el que feia referència als empadronaments
per poder tenir bon preu a les escoletes.
Resulta que, segons el batle, alguna gent
s’empadronava a Sant Llorenç per poderhi dur els al·lots, però en realitat no hi vivien,
la qual cosa podria provocar que alguns
nins llorencins es quedassin sense plaça
perquè l’haguessin ocupada els externs. Na
Manuela, que va deixar constància de la
seva queixa pel retard de 25 minuts per culpa
del batle, va dir que en realitat el que pretenien era suprimir tres places de mestres i
que per això no estaven disposats a recolzar-ho, que encara que ja no tengués fills
en edat escolar es volia solidaritzar amb
aquells pares.
-I que no era el Govern del PP el qui l’altre
dia en va suprimir devers sis-centes, de
places de mestres, a les Balears?
-Sí.
-Ah! Es veu que no és el mateix receptar
que prendre.
-A l’altre punt tots hi estaren d’acord: es
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tractava de destinar a la il·luminació de
l’església la meitat de la recaptació de la
torrada de les festes de Son Carrió (2.300
euros), que es canalitzarien a través de
l’associació de la Tercera Edat.
En el quart s’aprovà la dedicació de na
Dolors Sánchez, del PSM, que a mitjan mes
es va incorporar a l’equip de govern. El
batle va dir que cobraria 26.382 euros bruts
anuals i tendria una dedicació del 70%, com
els altres. Na Catalina, del PP, va demanar
quins horaris faria, quins objectius es proposava i si també formaria part de l’empresa
Bellver S.A. En els dos primers el batle li
contestà que això no estava a l’ordre del
dia, però na Dolors li va dir que no tenia
inconvenient en informar-la de tot el que
demanava i quedaren per veure’s l’endemà
a Ca ses Monges. Del tercer li va confirmar
que sí que formaria part de l'empresa.
-No crec que tu no sàpigues de què se’n
cuidarà…
-Un poc damunt-damunt. Crec que estarà
pel Centre d’Adults i durà lo de la participació ciutadana i altres cosetes, però tenc
la impressió que prest el partit en farà un
comunicat.
-O n’hi ha, de participació ciutadana? Jo
em pensava que l’Agenda Local 21 ja estava enterrada…
-I jo també, però ja veurem què serà en esser
cuit, que va dir un cec.
Després na Dolors va llegir una moció
per rebutjar les mesures de Rajoy contra la
ciutadania, i de de dir que, mentres llegia,
la secretària no es va aturar de xerrar amb
l’interventor i els de l’oposició de xiuxiuejar
entre ells, demostrant un interès més aviat
escàs pel que es llegia, a més d'impedir que
la premsa se'n temés bé
del contingut. Després
na Manuela en va llegir
un altre on defensava
aquestes mesures i intentava justificar-les. La
cosa va acabar, com era
d’esperar, aprovada amb
els vots a favor del govern i en contra de l’oposició.
-Que hi va haver crits i
renou?
-Fins ara tot havia anat de
manera tranquil·la, però

en aquest punt na Catalina i na Maria
Montserrat s’engrescaren en una discussió
i aixecaren un poc la veu, però no arribaren
a les mans. Tanta sort que estaven una a
cada costat de la sala… La periodista es
veu que es va fer por i quan començaren a
cridar se’n va anar com un llamp, cametes
me valguen.
-Es veu que els comentaris que sortiren en
el darrer ple varen tenir efecte...
-No sé què dir-te. Per ventura era la calor la
que rebaixava els ànims, perquè na Manuela
no es va aturar de ventar-se...
Per acabar hi havia dues mocions: una
per reduir un 7’2% les retribucions de l’equip de govern, la mateixa reducció que han
patit els funcionaris…
-I els de l’oposició, no?
-No. No s’hi afegiren, i això que el batle els
va convidar… I l’altra per reduir el deute
bancari en 343.595 euros, la mateixa quantitat que han rebut del Govern per recuperació de l’IVA.
-Supòs que tots votaren a favor…
-Idò no. A la reducció dels sous digueren
que sí que hi venien a bé, però a la del deute els de l’oposició votaren en contra.
-I per què, si no s'aturaven de dir que el teníem massa alt?
-I jo què sé!
-Amb aquest to amb què ho dius no pareixes
gaire objectiu. Alerta que qualque comentarista del Card.cat no t’ho retregui, que
darrerament pareix que molta gent està com
empegueïda de dir si tomba cap a l'esquerra
o cap a la dreta…
-Fent una broma, et diré que si fos un objecte seria objectiu, però com que som un
subjecte forçosament he d’esser subjectiu.

