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Nota

Els articles apareguts en aquesta revista expressen
únicament l'opinió dels seus propis autors

La incineradora de Son Reus

   L'any 2006, mentre governava el Pacte de Progrés, es va acordar
l'ampliació de la incineradora de Son Reus per fer front a l'acumulació
de residus que comporta rebre més de 10 milions de turistes cada any.
Per poder rendabilitzar les obres -que costaren 376 milions d'euros-,
s'amplià la concessió a Tirme fins l'any 2041 i, ara que ja estan acabades,
el Govern Balear considera que la planta està infrautilitzada i pretén
importar 200.000 tonelades anuals de residus des de Gran Bretanya,
Irlanda i Itàlia per esser cremats a Mallorca, que es convertiria, darrere
Catalunya, en la comunitat autònoma que més incinera de tot l'estat.
   Segons un estudi de Greenpeace del 2008, Aquest sistema d'eliminació
de residus en redueix el volum, però n'augmenta la perillositat i considera
Son Reus com l'agent més perjudicial de les Balears, perquè contamina
el sòl, l'aigua, l'aire, la vegetació, els animals i els éssers humans. Per tot
això el GOB ha llançat una campanya amb el lema: "No volem ser el
femer d'Europa".
   Davant tot això sorgeixen diverses preguntes: Una, qui se'n beneficia?
La resposta és ben clara: Tirme, l'empresa que en tendrà la concessió
almanco fins l'any 2041. Un 40% d'aquesta empresa és de la italiana
Enel Green Power (que controla un 92% d'Endesa) i la resta d'Iberdrola,
Fomento de Construcciones i Contratas (FCC) i Urbaser, amb un 20%
cada una.
   Una altra, si a Mallorca generam 400.000 tonelades de residus, per
què l'ampliaren per poder-ne incinerar 700.000? Perquè aquí pagam la
taxa d'incineració més cara de tot l'estat, la qual inclou la pròpia inci-
neració, el reciclatge i les obres de manteniment i ampliació que puguin
sorgir. I així i tot, Tirme assegura que si no s'importen residus encara
haurà d'apujar més els preus dels rebuts.
   I una altra, per què com més es molesta la gent en separar els residus
orgànics dels reciclables -paper, vidre i envasos de plàstic- més car li
surt el rebut? És aquesta la manera més lògica per conscienciar la gent
de què cal reciclar? Tirme també en té la resposta: resulta més barat
cremar que reciclar.
   I encara una altra: Per què els anglesos, els irlandesos i els italians
consenten una despesa tan elevada com la que suporta fletar vaixells en
lloc de cremar-les ens els seus propis països? Perquè tenen en compte
l'opinió de Greenpeace i saben el perill que suposa per al territori i les
persones, al contrari del que fan aquí el Govern Balear i el Consell de
Mallorca.
   A més del GOB van sortint altres veus que s'oposen a la importació
de residus: els hotelers, encara que la seva oposició és més aviat tímida,
sobretot si la comparam amb la que va presentar a l'ecotaxa, els
ajuntaments d'Alcúdia -on arribaran els vaixells amb els residus- i Bunyola
-on hi ha Son Reus-, tots dos governats pel PP, i nombroses associacions
que es van adherint a la campanya: l'Obra Cultural Balear, l'STEI-i,
Amics de la Terra, Greenpeace, associacions de veïns, ajuntaments...
Si algú s'hi vol adherir ho té molt fàcil: basta entrar a la pàgina d'internet
info@gobmallorca.com



   Les mitologies que ens expliquen els déus
de les antigues civilitzacions ens mostren
uns déus que,  moltes vegades, són egois-
tes i que cerquen com aprofitar-se dels ho-
mes i dones del món, que es vengen dels
humans i que es barallen entre ells per
aconseguir més poder. Son uns déus que
miren cadascú per ell, i que actuen capritxo-
sament segons els seus interessos, i mal-
menen els homes i dones del món segons
la seva conveniència.
   En canvi el Déu cristià, que ens mostra
l'Evangeli, és tota una altra cosa. L'Evangeli
de Joan ho explica així: "Déu estima tant el
món, que ha donat el seu Fill únic, perquè
no es perdi ningú dels qui creuen ell, sinó
que tinguin vida plena". "Déu envià el seu
Fill al món no perquè el condemnés, sinó
per salvar el món gràcies a Ell". Per qualque
cosa diem que la millor ex-
plicació o paràbola sobre la
manera de ser del nostre
Déu, es Jesús damunt la
creu, que dóna la vida per
aquells que estima, i està
amb els braços oberts aco-
llint la humanitat sencera.
   El Déu mostrat per Jesús
no es manifesta com els
déus de les mitologies clàs-
siques que actuaven caprit-
xosament amb els homes i
dones del món per adquirir
més poder i domini, a imat-
ge i semblança dels vicis
humans, sinó que el Déu
cristià es mostra com una
relació d'amor entre les tres
persones de la Trinitat (Pa-
re, Fill i Esperit Sant), que
no tenen altra curolla que
l'amor de Déu arribi a tot-
hom per tal que tots visquin
en plenitud i ningú se senti
exclòs. Quan veiem Jesús

damunt la creu, entenem que l'Amor infinit
ha esclatat damunt la terra i ha farcit tota la
creació  del seu mateix amor per tal que
L'Esperit  de Déu, present i actuant dins
cada persona i dins el món sencer, tot ho
regeneri, renovi i transformi, segons els
designis de la veritat i de l'amor.
   La tasca de qualsevol persona o  comuni-
tat, que creu en el Déu de Jesús, és que l'a-
mor gratuït, infinit, i totalment desprès de
Déu arribi i tothom, i així tots i totes se sen-
tin cridats a viure de manera semblant a a-
quest Déu. Estimant com Ell estima. Segons
el Déu que l'evangeli explica, la veritat de la
vida no consisteix en lluitar pel poder i do-
mini del món, sinó estimar i servir als demés
i les tasques justes en defensa del dèbil
perquè  tothom visqui. El sentit de l'església
i de qualsevol comunitat o creient és enten-
dre, creure i viure això. Qui es tanca cons-
cient i radicalment al Déu-Amor, i segueix
el model de les divinitats antigues egoistes
que lluiten pel domini, està greument malalt
i en perill de morir com a persona i com a
comunitat. Qui s'obri a la veritat de l'Amor,
viu i fa viure; està sà i dóna salut i salvació.
   Quan l'església o les comunitats cristianes
del nostre temps se senten una mica malal-

El Déu de l'Evangeli                                                                                                                                   Jeroni Llambias Vidal

tes o en perill morir, no només han de cercar
les causes en els mals i "virus" del món del
nostre temps, sinó també en el "propi cos"
i en "el Déu que practiquen i que despre-
nen", no fos cosa que, encara que amb els
llavis proclamin l'evangeli i el Déu de la
misericòrdia, l'acollida  i l'amor generós, amb
les seves accions i obres s'acostin als déus
de les baralles pel poder i pel domini i del
puritanisme fals que exclou, menysvalora i
menysprea la diversitat de maneres de pen-
sar, sentir i viure. No oblidem mai el Jesús
que parla amb la samaritana, o amb la dona
cananea o amb la que està apunt de ser la-
pidada, i amb tots els qui les institucions
"més sagrades" del moment consideren
falsament podrits i contaminants.
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   Joaquin Lorente, és reconegut publicista
i autor d'èxit. En els llibres "Piensa, es gratis"
i "Tu pots" ens ofereix un recull de principis
-idees per a la reflexió- que són fruit de la
seva experiència com a empresari, publicista
i persona.
   Cada principi se suporta en dues pàgines
justificatives, això fa que siguin de lectura
fàcil i possibilitin la intermitència.
   Resumeix noves i velles idees, des d'a-
questa perspectiva es podria considerar,
també, un divulgador cultural.

Algunes d'aquestes idees són:
1.- Pensa, és gratis
4.- El coneixement és un motor aturat. El
que el mou és l'actitud
6.- Si vols conèixer el teu millor professor
d'energia, mira't al mirall
11.- Si no saps el que vols aconseguir mai
sabràs on vas
12.- Si no ofereixes un cel, mai tendràs
creients
19.- Per convèncer d'alguna cosa als altres,
qui ho explica ha de ser el primer convençut
21.- A la competència sempre hi ha que
odiar-la, però mai menystenir-la
24.- Menges o et mengen?
24.- Quan t'enfrontis, coneix profundament
a qui tens al davant
29,.- Tan sols el que és concret motiva
36.- Cada vegada hi ha menys creients i
més consumistes basculants
38.- Un triomfador és molt més que un tre-
ballador: és un obsés
39.-Directiu és qui aporta valor a la com-
panyia. Si no ho fa, sobra
40.- Necessites un gran repte? Pren nota:
tot pot fer-se millor
41.- Les coses no són el que són sinó el
que la gent pensa que són
42.- Fes cas a n'Arquímedes: usa palanques
46.- Quan més t'allunyis de la gent, manco
la coneixes
52.- La gent tan sol segueix el que entén
56.- La vida complica les coses. Les per-
sones i empreses eficaces saben simpli-
ficar-les
65.- La comunicació és l'art de fer-se en-
tendre
68.- Avançar és la millor forma de no re-
trocedir
73.- Cada un és la direcció que agafen els
seus pensaments

78.- La pitjor de les pors és la que et derrota
sense lluita
81.- Manes o convences
86.- Només et salvarà el teu cervell. Qui no
es fa preguntes, no es construeix el camí:
segueix el que li van traçar uns altres
88.- Només tens objectius. Allò en què de-
sitgis triomfar converteix-ho en la teva
passió
90.- El bé és allò que no volem perdre
91.- Quan sumes cervells, multipliques
resultats
(92) El que marcarà definitivament el nostre
futur serà l'evolució incontenible de la cièn-
cia i la tecnologia, que són la gran base de
l'evolució de les idees
95.- Si no portes el teu cervell per on vols,
altres ho faran per tu
La meditació és el mirall en què el nostre
cervell s'observa a si mateix per trobar-se i
conèixer-se
(103) L'organigrama perfecte sempre hauria
de ser un "mapa de dreceres per assolir la
màxima eficàcia"
(104) Quan necessitis líders, no inventis
llavors; rega les que tal vegada ja estan

germinant en el teu
subsol

105.- Ningú no coneix
millor l'hort que qui el
conrea. Si vols apren-
dre a nedar, tira't a l'ai-
gua

108.- Si no et fas pre-
guntes, com obtindràs
les respostes?

110.- Ser o tenir,
aquest és el dilema

112.- Teoria de l'evolució de les creences:
"Cal revisar periòdicament tota creença"
115.- Quan creix el corrent... de què serveix
criticar el riu?
122.- El "ja ho sé tot" és el principi de no
saber res
(126) Tot poder tendeix a perpetuar-se
129.- Fins que no assumeixis que t'has equi-
vocat, no trobaràs la solució
(130) Els límits del món són personals, i
cadascú se'ls marca amb els seus coneixe-
ments
131.- No aconseguiràs res si no ho intentes
El present sempre és el millor moment per
millorar el futur
(132) El que no fem realment nostre deixem
que pertanyi a uns altres
(134) Les grans teories de vegades emo-
cionen; les vivències profundes sempre
trasbalsen
137.- Cada vegada anem més de pressa sen-
se saber on
142.- La ciència com a transformadora de
les consciències

(Sempre cal saber donar les gràcies)
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Idees d'un autor                                                                                                                                                                Guillem Pont

L'edició d'aquesta revista
ha estat possible gràcies al suport econòmic

de l'Ajuntamenbt de Sant Llorenç des Cardassar



   El passat dia 31 d'agost va morir a Gallara-
te, Llombardia, Itàlia, l'home que hagués
pogut ésser Papa. Em refereixo al cardenal
emèrit de Milà, Carlo Maria Martini. El car-
denal Martini havia nascut a Orbassano,
un suburbi del gran Torí, el 15 de febrer de
1927. Jesuïta, intel·lectual, escriptor i gran
pensador, Pau VI el nomenà arquebisbe de
Milà i finalment, Joan Pau II el nomenà
cardenal el 1998. Carlo Maria Martini és,
sens dubte, un dels intel·lectuals més impor-
tants de l'Església Catòlica dels darrers cin-
quanta anys: progressista, d'idees avança-
des i crític amb les postures súper conser-
vadores de l'Església actual. Només la po-
derosa maquinària de fer cardenals creada
pel Papa Joan Pau II, amb la inestimable
ajuda del cardenal Joseph Ratzinguer, i la
malaltia de parkinson sobrevinguda un
parell d'anys abans de la mort del Papa
polonès, evitaren que aquest home arribés
a dirigir l'Església Catòlica. Martini va ésser
un home compromès amb el Concili Vaticà
II,  promogut per Joan XXIII. Els darrers
anys de la seva vida va viure en solitari -
dic en solitari perquè no hi havia altre car-
denal que hi visqués- a Jerusalem. L'any
2000 va rebre el premi Príncep d'Astúries

de Ciències Socials.
   El Cardenal Martini va ésser coherent fins
al darrer moment amb el que havia estat la
seva vida i el seu pensament i no volgué
ésser sedat ni tractat a l'hospital, volgué
morir a casa seva.
   La seva visió de com li hagués agradat
que fos l'Església Catòlica la podem trobar
en els nombrosos llibres, entrevistes i arti-
cles per ell escrits. Llibres com  "Col·loquis
Nocturns a Jerusalem", "En què creuen els
que no creuen", escrit juntament amb Um-
berto Ecco; "Homes de Pau i Recon-
ciliació", "L'Europa que jo somnio" i tan-
tíssims d'altres on es poden seguir els seus
pensaments, dialogants i acceptant les mi-
sèries humanes tal com són i sense paraules
buides, encara que hermoses.
   Vegeu algunes d'aquestes reflexions:
   "Entre els meus coneguts hi ha parelles
homosexuals, homes molt estimats i so-
cials, mai m'han demanat ni m'hauria ocor-
regut condemnar-los. Són gais, desitgen
firmar un pacte per a donar una estabilitat a
la seva  parella; per què volem que no sigui
així?"
    "Per desgràcia, l'encíclica "Humanae
Vitae" ha tingut conseqüències negatives
per a la humanitat. Pau VI va evitar respon-
sabilitzar els pares conciliars assumint tota
la responsabilitat." I al mateix temps reclamà
una encíclica que acabés amb les prohibi-
cions que l'encíclica de Pau VI va emetre el
1968 amb una severa censura en matèria
sexual: "L'Església ha de tenir el valor de
reformar-se".
    Referint-se a Martí Luter, el cardenal

Martini li demanà a l'Es-
glésia idees per a dis-
cutir, inclús, la possibi-
litat d'ordenar homes
casats de provada fe i
honestedat, i també do-
nes, per què no?
   "Mai més altre error
Galileu" cridà el carde-
nal Martini referint-se
als errors científics
condemnats per l'Esglé-
sia Catòlica en diferents
èpoques.
   Des de Jerusalem la
vida es veu d'una altra
manera, sobretot les pa-

rafernàlies de Roma; el cardenal Martini ho
conta així: "Hi ha hagut una època que he
somiat amb una Església dins la pobresa i
la humilitat, que no depengués de les po-
tències d'aquest món. Una Església que
dóna espai a les persones que pensen més
enllà. Una Església que trameti valor, en
especial a aquell que se sent petit o pecador.
Una Església jove. Avui ja no tinc aquests
somnis; des-prés de 75 anys he decidit
pregar per aquesta Església."
   "L'Església s'ha quedat endarrerida més
de 200 anys, com no hem d'estar intran-
quils? Tenim por? Por en lloc de valor?"
   Aquestes petites reflexions són tan sols
una petita mostra del pensament del
cardenal Carlo Maria Martini, l'home que
hagués pogut canviar el signe i el camí de
la nostra Església cap a un món d'avui, amb
gent d'avui i pensaments d'avui, i no cap  a
la deriva i cap a la seva autodesaparició,
com sembla que va. Cal llegir les obres del
cardenal Carlo Maria Martini per a conèixer
en profunditat l'obra i el pensament de
l'home que hagués pogut ésser Papa; jo
recomano la lectura de "En què creuen els
que no creuen" o "Col·loquis nocturns a
Jerusalem", entre d'altres; val la pena llegir-
los i conèixer la clarividència d'aquest je-
suïta que somiava amb un nou concili que
ens portés a una nova Església, actual, jove
i sempre presidida per Crist.
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Carlo Maria Martini, l'home que hagués pogut ésser Papa                   Ignasi Umbert



   Avui,  23 de setembre de 2012, primer dia de tardor i amb una
calor que pareix que estam a finals de juny, 35 companys
excursionistes, molt aguerrits, i de distints indrets de l'illa (Sant
Llorenç, Felanitx, Manacor, Montuïri, Selva, Palma...) hem anat al
Balcons de sa Fosca, magníficament guiats per en Pedro i en
Joan.
   Tant el meu company Celso, com jo, és la primera vegada que
anam amb el grup "ELS TRESCADORS" i ens  hem trobat amb
una molt bona acollida. Estam segurs que repetirem més d'una
vegada.
   Bé, centrant-nos en l'excursió podem dir que, hem fet un recor-
regut aproximat d'uns 7 Km i hem acumulat un desnivell d'uns 500
metres.
   Sortim de la carretera d'Escorca en direcció a Sóller i en arribar al
Km 27 botam la paret de la dreta, entrant en una zona de marjades.
Travessam aquesta zona baixant fins a l'alzinar on trobam un tirany,
que ens du fins a una paret seca, la qual travessam.
   D'aquesta manera trobam restes d'un camí, molt espanyat, que
inicia la baixada cap al torrent del Gorg Blau. Ens desviam a la
dreta, en principi sense complicacions, fins que trobam una roca
amb un forat, pel qual hem de passar. Un cop creuat el forat trobam
restes d'un camí que ens du fins al pas des Salt, on trobam unes
pedres col·locades que ens faciliten la pujada.
   Superat el pas, creuam per davall un reixeta i seguim pujant fins
a trobar una rosseguera, que creuam per arribar al mirador on
podem veure el torrent del Gorg Blau a l'altura de sa Fosca i
s'Entreforc. Seguidament baixam per un pas on hi ha un ullastre,
seguim pel tirany fins trobar el següent pas per seguir baixant,
fent ziga-zagues, fins arribar a una altra zona de marjades.
   Ara pujam per l'altre vessant fins arribar al camí que puja a Escorca,
i en mitja hora tornam arribar a la carretera.
   Ens aturam al restaurant d'Escorca, per refrescar-nos amb una
cervesa, mentre esperam l'autocar, donant per acabada l'excursió.
   Ha estat un plaer poder gaudir d'una excursió tan bella i amb
gent tant maca.
   Gràcies i fins aviat.
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Els balcons de sa Fosca                                                                               Agustí



   Aquest mes seguim amb les fotos de na Meneta.  Per cert, qui
sigueu aficionats a aquesta secció de fotos velles, vos aconsell
que visiteu la página de Facebook d'en Rafel Duran sobre aquest
tema. Trobareu imatges ben antigues i enigmàtiques!!!

Fotografies antigues      7  (171)

   Les tres primeres fotos que presentam, a la columna de l'esquerra,
són un dia de matances a ca na Tonina Mena. Les següents fan
referència a l'any de sa neu (1956): a la primera estampa veim part
de la família de na Tonina Mena i n'Antoni Teuler; a la segona, un
grup d'amics, com ara Biel Mena o Teuler, Xamena, Antoni Cus,
Joan Xaret i un altre que no identificam; finalment, hi ha una
darrera fotografia que és un intent d'esquiar de la gent retratada.

Pau Quina



-Mentres esperava que l’equip de govern
fes acte de presència i començàs el ple
ordinari del 20 de setembre, vaig reparar
que, després d’anys de veure’l una mica
tort, a la fi s’havien decidit a adreçar el retrat
del Rei que presideix el saló d’actes. Crec
que ha estat una decisió molt encertada,
perquè així no hi ha tantes possibilitats de
què caigui i ens estalvia la llastimosa imatge
de veure el monarca amb els morros p’en-
terra dins l’Ajuntament de Sant Llorenç.
També, mentres esperava, na Catalina
Ferrer, del Partit Popular, em va demanar si
podia retratar el meu rellotge, per demostrar
que el batle sempre feia tard a l’hora de
començar les sessions.
-I que no en duien ells, de rellotge, que
retrataren el teu?
-Sí, però digueren que era milllor retratar el
d’una persona neutral.
-Els del PP digueren que tu eres una persona
neutral!?
-Sí.
-Maresantissimeta!
-És que no hi havia ningú més...
-Ah!
-Dels dos primers punts no et contaré res,
el primer perquè era l’aprovació d’actes
anteriors i ja deus imaginar com va acabar i
el segon perquè vaig acabar la tinta del
bolígraf i vaig haver de sortir perquè en
Gento me’n donàs un altre; quan vaig tornar
hi havia na Manuela i l’interventor que
xerraven en foraster i no em vaig tèmer de
res.
-Que no els saps xerrrar, tu, al foraster.
-Sí, fa prop de 40 anys que estic casat amb
una forastera, però com que ja ho duien tot
enllestit de la comissió no explicaren de què
anava. Tampoc no aclariren gaire el punt
següent, que parlava del “Reglament mu-
nicipal de prestacions no tècniques de ser-
veis socials”, però discutiren una estona
sobre si havien proposat retrassar mitja
hora el ple per poder-ne parlar. Na Manuela
va dir que inicialment feien comptes votar
que sí, perquè estan d’acord en què hi hagi

un reglament, però que s’abstendrien per-
què no havien participat en la seva redacció.
Parlaren d’uns annexes i d’un informe
favorable de l’Institut de la Dona per evitar
que hi hagués vocabulari sexista.
-I que no és na Manuela, la directora
d’aquest Institut?
-Sí. Supòs que se l'havia llegit, si el v a fir-
mar...
-En el punt 4 hi havia la moció sobre el “Pla
d’inversions en ferrocarril del Govern de
l’Estat” que presentaran tots els ajunta-
ments de la comarca. En línies general deia
que el 2004 s’aprovà el conveni per acabar
la línia fins a Cala Rajada, que, segons un
estudi, en el futur podria arribar a tenir un
milió d’usuaris, que el Govern de l’Estat
s’havia compromès a aportar 443 milions
d’euros per acabar-la, que entre 2012 i 2024
fan comptes gastar 25.000 milions d’euros
en inversions ferroviàries, dels quals no
en dediquen cap a les Balears i que davant
tota aquesta endemesa el Govern Balear no
havia dit “ase ni bèstia”. Per tot això l’Ajun-
tament instava el Govern de l’Estat a complir
el conveni, tant per compensar la diferència
entre el que els ciutadans aporten i el que
reben de l’estat, com per mitigar els pro-
blemes que comporta la insularitat.
-I què va dir l’oposició?
-Que creien que no hi hauria tants d’usuaris,
que mai no seria rentable, que l’anterior
Govern havia fet un desastre ecològic i pa-
trimonial i que el conveni de 2004 no es
podia complir perquè ja s’havia acabat el
termini i, per tant, estava extingit.
-I què contestaren?
-Que molts de trams de l’AVE tampoc no
eren rentables, que els mallorquins pagà-
vem més que els peninsulars, per la qual
cosa una part del que s’inverteix en trens
també havia de venir a Mallorca i que si el
conveni s’havia extingit el podien per-
llongar.
-Com va acabar, idò?
-En seguiren xerrant una bona estona, tant
que semblava que el futur del tren estava
en les seves mans, com si aprovant la moció
començarien a col·locar les vies i abans de
Nadal ja sentiríem el xiulet de la màquina.
-Criatures! I com va acabar?
-Al final es posaren d’acord i aprovaren el
punt per unanimitat.
-En el cinquè aprovaren, amb 5 vots en
contra, un suplement de crèdit de 19.292
euros, per fer front a 15 factures que s’ha-

vien presentat tard i en el sisè, aquesta
vegada per unanimitat, una subvenció de
3.500 euros a l’associació Estel de Llevant.
En el següent punt, també per unanimitat,
aprovaren una moció presentada pel Partit
Popular a la qual es rebutjaven tots els ac-
tes de violència sobre els polítics elegits
democràticament.
-Com el que calaren foc al cotxe del batle
de Sóller?
-Sí, precisament fou per això que presen-
taren la moció. També en presentaren una
altra, de moció, que no estava a l’ordre del
dia. Resulta que han de cobrir la plaça
d’inspector de policia, ja que fa anys que
està coberta de manera provisional, i volien
incloure a les bases el requisit de disposar
de la titulació de català de nivell B-2.
-No diu la nova llei que només ha d’esser
un “mèrit”, no un “requisit”?
-Per això presentaren la moció.
-I...?
-I na Catalina Ferrer es va absentar de la
sala  abans de la votació.
-I com va acabar?
-L’equip de govern va votar a favor i l’o-
posició en contra.
-Els del PP, idò, trobaven que no era
necessari que l’inspector de policia sabés
català...
-Exactament.
-I na Catalina va sortir perquè no volia votar
en contra?
-Això no ho sé; l’hi hauries de demanar a
ella. El que va dir era que, com altres ve-
gades, no volia fer política amb el tema de
la llengua.
-Ja ho val! I en els precs i preguntes?
-No te’n puc donar noves, perquè jo també
em faig absentar i me’n vaiag anar a dinar.
Bon profit!
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   Na Catalina del Forn Nou de Ca N'Amer
demana disculpes públicament a tota
l'Associació de jubilats, jubilades i consorts
i a tots els convidats, especialment a la di-
rectiva de l'associació, per l'errada que vaig
cometre al sopar del dia de la Patrona, amb
l'esperança de què no perdin la confiança
en el nostre forn.

Catalina Amer Galmés
Forn Nou Ca N'Amer

Nota



   El dia 6 de setembre, a la biblioteca de
Sant Llorenç i organitzat per l’Obra Cultural
Balears, es va presentar el darrer llibre de
Pere Orpí, Planter de paraules. L’obra
escrita d’Antoni Maria Alcover, publicat
dins la col·lecció Escorcolls, de la fundació
Antoni Maria Alcover i amb el suport de la
revista Cap Vermell, de Capdepera.
   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 -el seminari dels
pobres- que va merèixer un premi de 250
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 lite-
rària, 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
orgullosos. En aquell temps encara no
existia la Fundació i no hi havia tant d’in-
terès com ara per l’obra de mossèn Alcover,
si exceptuam les Rondaies i el diccionari.
   D’altra banda, Gabriel Barceló està 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 la primavera que ve 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
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Juanet de l’Onso, agost de 1897, En
Ferrandí, juliol de 1897, En Pere d’es Forn,
agost de 1897, Es quatre germans, desem-
bre 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.
   A l’acte hi va assistir una quarantena de
persones.

Pròxima sortida dels Trescadors



   Benvolguts amics i amigues que us
entreteniu llegint les humils cròniques d'un
servidor. Després d'unes llargues vacances
torno ha posar-me davant de l'ordinador
per donar-vos informació de les nostres
activitats.
   En el mes de juliol vàrem visitar la plan-
tació experimental de figueres de Son Mut
Nou; és un figueral que no veus el cap d'allà,
hi ha plantades actualment al voltant de
1700 figueres de prop de 600 diferents es-
pècies, de les quals més de 200 són autòc-
tones de les Balears. El propietari D. Mont-
serrat Pons i Boscana, farmacèutic de pro-
fessió, després d'una extensa explicació i
la visita als arbres, ens va fer provar un
sensfí de productes elaborats amb figues,
des del conegut pa de figa, passant per mel-
melades i confitures, vins, orujo i cava.
   El primer de setembre, visitàrem el Castell
de Bellver, a les deu i mitja ens esperava en
les escalonades de l'entrada el que havia
de ser el nostre guia pel recorregut del re-
cinte: en Rafel Umbert (de Sa Fonpella).
Després de les cordials salutacions, Rafel
va començar el seu treball i ens va anar ex-
plicant que: Va ordenar construir-ho Jaume
II de Mallorca a principis del segle XIV, el
seu estil és gòtic mallorquí i la seva forma
circular el fa únic a Espanya i sent el més
antic d'Europa és un dels millor conservats.
Durant els seus primers anys va ser resi-
dència de reis i virreis.També va servir de
presó per a presos tan importants com la
reina Violant, els prínceps Jaume i Isabel i
molts altres més, partidaris de Jaume III. Ja
al segle XX després de la revolta de 1936,

van ser reclosos 800 presos polítics repu-
blicans. En 1932 es va convertir en museu,
sent renovat en 1976 per convertir-se en el
Museu d'Història de Palma de Mallorca,
contenint una col·lec-
ció d'escultures clàs-
siques que el cardenal
Despuig havia reunit
en Raixa. I després
d'enrevoltar,pujar i bai-
xar per patis, passa-
dissos, salons, escales,
torres i terrasses, ens
acomiadem d'en Rafel i
es anàrem a dinar a
Binicomprat, i bò que
va ser.
   Per les festes de la
Mare de Déu Trobada,
el dia del sopar a la
fresca, ajudàrem als co-
merciants i junta parro-
quial a realitzar la tradi-
cional rifa en benefici
de l'Església. Aquest
any els donatius re-
collits han anat per a la
reparació i modernit-
zació de les campanes,
havent sopat ens en-
carregàrem d'amenitzar
la vetllada, amb música
per ballar i acabàrem
amb un karaoke molt
concorregut i amb al-
guna molt bona actua-
ció. L'endemà, dia 8, el
dia gran de la festa de la nostra Patrona,
com cada any organitzem el sopar de
germanor per als nostres socis, amb la
presència dels representants de les asso-
ciacions de Gent Gran dels pobles veïns,
els de Son Carrió, el president de la fede-
ració de persones majors de la part forana
D. Antoni Niell, i una nombrosa represen-
tació de l'equip de govern de l'ajuntament
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Caminante, son tus huellas
el camino, y nada más.

Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.

   Aquests versos d’Antonio Machado
podrien resumir perfectament la ruta que
hauran de seguir els catalans que aspiren a
esser els amos del seu propi destí.
   És ver que hi ha una Constitució que no
contempla la possibilitat de què una part
d’Espanya se segregui de la resta, però
també és ver que no n’hi ha cap en el món,
de constitució, que ho faci, i mirem quans
països han aconseguit la independència,
començant per tots els d’Amèrica, molts
d’Àfrica i alguns d’Europa, Àsia i Oceania.
I és que quan hi ha una gran majoria que
vol canviar les coses, més prest o més tard
ho aconsegueix, encara que les lleis
n’estiguin en contra.
   És evident que molts d’aquests països
han hagut de recórrer a les armes -esperem
que en aquest cas no sigui així, encara que
hi ha associacions de militars de l’antic
règim que ja han apuntat en aquest sentit-
, però el camí més lògic seria demanar-ho a
la gent de Catalunya... si no estàs prohibit.
I aquesta és una altra qüestió: en quina
democràcia vivim si està prohibit consultar
l’opinió de la gent? Tanta por els fa sebre
quants n’hi ha que volen la independència
i quants s’estimen més continuar dins
Espanya? Basta pegar una ullada a la
Wikipèdia per sebre que s’han celebrat
referèndums independentistes a Noruega
(1905), Austràlia (1933), les illes Fèroes
(1946), Puerto Rico (1967), Quebec (1980 i
1995), Eslovènia (1990), Geòrgia, Croàcia,
Macedònia, Ucraïna i Uzbequistan (1991),
Bòsnia-Hercegovina i Osètia (1992), Eritrea
i Puerto Rico (1993), Montenegro (2006) o
Sudan (2011). I ja s’ha acordat celebrar-ne
a Puerto Rico (2012), Nova Caledònia (entre
2014 i 2018), Escòcia (2014) i Grenlàndia
(entre 2016 i 2020).
   I, naturalment, els qui han votat són els
ciutadans de les regions que es volen
segregar, no el conjunt del país. O és que
els espanyols votaren a favor de la
independència de totes les terres
americanes que conformaven la “Nueva
España”? O es que per complir el Pla Baker

-si s’arriba a complir mai- podran votar tots
els marroquins per la independència dels
Sahara?
   Per això, com he dit al començament, com
que encara no n'hi ha cap de fet seran ells
els qui hauran de traçar el seu propi camí.

Nota
Aquest article es va penjar al Card.cat i va
tenir bastants comentaris dels lectors. Vet-
n'aquí alguns:
Un mallorquí: "Que es catalans facin lo
que vulguin, però que no se creguin que
ses Balears seran seves. Si de mi
depengués, lis donaria s’independenci avui
mateix, i el hi faria boicot econòmic a n’es
seus pro-ductes, ja que si en lloc de ser de
ses pro-vincis més riques, fos de ses més
pobres, i ses altres lis ajudassin, segú que
no la demanarien a s’independenci".
Tomàs Martínez: "No he entès mai d’on
prové aquest odi tant profund".
Un mallorquí: "Aquí t’equivoques, no els
odii gens a nes catalans, però que mos
deixin tranquils a noltros. Jo ja ho he dit, si
volen ser indepentents, que ho siguin".
Tomàs Martínez: "I quan s’han aficat amb
el què feim els mallorquins?".
Un mallorquí: "Estic cansat de sentir lo de
països catalans, una cosa que no ha existit
mai, i que noltros som ses seves illes".
Tomàs Martínez: "Me pots citar un sol
document on digui que nosaltres som les
seves illes?".
Un mallorquí: "És que no n’hi ha cap de
document, perquè no ho som!!! Però se
sent dir, ho ara me direu que no ho heu
sentit mai a això? I és aquests que ho diuen
que haurien de tancar sa boqueta, perquè
no tenen raó".
Joan Umbert:

Serafí Lliteres: "Més clar aigua…".
Un mallorquí: "Que és de bo de fer fer
demagògia. Al·lots, no mescleu ous amb
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caragols… els països com el Tíbet, etc., que
foren invadits a la força per un altre país,
me pareix just que demanin s’independenci,
encanvi sa corona aragonesa se va unir amb
sa castellana mitjançant un matrimoni pactat
(com ho eren tots els d’aquella època) per
fer un imperi fort. Això va ser bo per
s’economia de ses dues corones. S’unió fa
sa força. Jo voldria que Espanya s’unís amb
més països. Mos hem d’unir, no separar
com volen ets independentistes, que amés,
està ben demostrat que ningú és
independent de ningú, tots mos necessitam
a tots i hem de col·laborar.
Jo no dic que es mallorquins haguem de
xerrar en castellà (ni en català), cada regió
té sa seva cultura i s’ha de protegir. Mos
volen fer creure que sa nostra llengo és sa
catalana, i aquí, a partir de’n Jaume III ja
mos vàrem desmarcar des catalans i sa
nostra llengo ha evolucionat ben diferent
des català".
Tomàs Martínez: "Aquesta opinió crec que
és compartida pels més insignes filòlegs
de totes les universitats del món".
Joan Umbert: "Senyor Mallorquí, seré
respectuós encara que si acceptàssiu el meu
humil consell, faríeu bé en tirar els llibres
d’història del temps de Franco i en compràs-
siu de nous, us assegur que no diuen el
maitex. D’això en diuen “actualitzar-se”".
"A l’article sobre les autonomies que va
fer en Joan Gomila hi vaig deixar un
comentari que aquí hi cau molt bé:
Els mallorquins tenim un problema ben
extrany, i és que no sabem qui som: uns
mallorquins volen ser espanyols, altres ca-
talans, altres baleàrics, i altres mallor-
quins…
Som un poble separat, que no sabem fer
pinya. Regna el desconeixement de la
nostra història, i l’embull és mantingut pels
qui els convé.
Actualment, parlar de l’estat de les autono-
mies és un tema polèmic, sense una solució
satisfactòria (que ja satisfà a alguns), doncs
al màxin que podem aspirar són tebes
concessions des de Madrid.
La qüestió està molt verda, i cal començar
amb clases d’història".

Probablement hi haurà més comentaris, pe-
rò la revista s'ha d'enviar a la impremta i no
podem esperar més.
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La mort d'en Toni Fons
   Es fa molt difícil escriure sobre la mort
d'un bon amic.
   La malaltia que se l'endugué era irreversi-
ble i així i tot ens aferràrem a l'esperança
d'un petit miracle mèdic que  li perllongàs
la vida. Però els esdeveniments es precipita-
ren i en Toni ens deixà la matinada del 15
d'agost.
   L'únic conhort que ens queda és que va
morir pacíficament i mentre dormia.

La vida d'en Toni Fons
   En Toni ha estat una d'aquestes poques
persones capaces de viure fent el que li
agradava. A més, ha viscut amb tota inten-
sitat tot el que ha fet: el tocar el contrabaix,
anar de  pesca, construir figures de fang,

fer vases per quadres, anar en bicicleta, etc.
Tot el que en Toni es proposava ho feia i
ho feia bé.
   Però últimament una de les coses que més
li agradava era recordar el seu pas per la
música que, contràriament al que es pugui
pensar, va ser molt efímer, de 1962 a 1972.

"Los 5 del Este"
   L'any 1962 en Joan Fons (1938-1994) va
formar Los 5 del Este, que a pesar de què el
conjunt es creà a Manacor, amb el pas del
temps esdevingué per ventura un dels sím-
bols més emblemàtics que mai ha tengut
Cala Millor.
   Fundaren el grup en Joan Fons, en Tomeu
Oliver, En Toni Fons, en Martí Gomila i en
Toni Garcia.
   En Toni Fons, juntament amb en Tomeu
Oliver, són un exemple de fidelitat a un grup,
ja que tant l'un com l'altre sols varen tocar
amb un conjunt: "Los 5 del Este".
   L'any 1965 Miquel Pieras i jo vàrem entrar
a formar part de "Los 5", ja que en Toni
Garcia i en Martí decidiren deixar el grup i
amb en Pep Ros crearen el "Grupo 15".
   En Miquel Pieras va durar molt poc temps

amb noltros, però jo vaig estar-hi 23 anys i
vaig poder gaudir dels millors anys de "Los
5", que coincidiren a la vegada amb l'estàn-
cia al grup d'en Toni Fons.
   Al llarg dels anys, per "Los 5 del Este" hi
han desfilat un grapat de bons músics i
amics (i una amiga) però els noms de Joan
Fons, Toni Fons, Tomeu Oliver, Rafel Cor-
tès i Pep Alba són, sens dubte, els que
aconseguiren les fites més altes de presèn-
cia del grup en el món musical dels anys 60
i 70.

En Toni i "Los 5 del Este"
   En Toni era un gran animador, sobretot a
les nostres actuacions en directe als hotels
de Cala Millor i tocava més estona mesclat
dins el públic que damunt la tarima. Sempre
estava envoltat de gent menuda (i no tan
menuda) que seguia les seves passes de
ball amb devoció i que es plantaven davant
ell  fins que aconseguien que en Toni els
prestàs atenció. La seva forma de ballar era
molt original, una mescla ball modern, ball
africà  i ball dels moretons de Manacor. S'ho
passaven molt bé (ens ho passàvem molt
bé).
   A la vegada en Toni va ser de tots noltros
el que més es preocupava pel so de l'instru-
ment i passava hores dins Casa Martí
provant amplificadors fins que aconseguia
el que volia. El record especialment amb el
seu  Fender Jazz bass  i l'amplificador Dual
Showman, també de Fender, dels que va
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Los 5 del Este: Joan Fons, Pep Alba, Toni Fons, Tomeu Oliver i Rafel Cortès

Toni Fons Ferragut



arribar a treure un so molt personalitzat.
   La seva vida musical encara que curta és
difícilment igualable.
   Entre discs de dues i quatre cançons i els
de llarga duració en Toni va enregistrar una
trentena de discs i en el "Submarino ama-
rillo", fins i tot va cantar de solista.
   Amb en Toni, "Los 5 del Este" actuaren
en els famosos festivals del Teatre Líric i a
la majoria de les revetles, discoteques i sales
de festa de Palma i dels pobles i teatres de
l'illa, i també a Barcelona, Bilbao, Madrid,
Anglaterra i Alemanya.
   Igualment aparegueren, i en alguns casos
hi actuaren, en els coneguts programes de
ràdio de Miguel Soler, Miquel Vives, Ale-
jandro Vidal, i altres. També al d'Alberto
Oliveras "Ustedes son formidables", i a la
"Operación Plus Ultra" que dirigia Joaquín
Peláez; així com en les principals  emissores
de Catalunya, Madrid, Bilbao i arreu de
l'estat espanyol i fins i tot en diferents
països europeus.
   Sortiren als programes de televisió de
José Maria Iñigo, José Luis Barcelona, Boby
Deglané i a la dels realitzadors Martí Ma-
queda, José Mallorquí i Julio Herrero, entre
molts d'altres, fins i tot a la BBC 4 a
Anglaterra i a la ZDF a Alemanya.

En Toni, n'Antònia, na Jane, en Pep, en
Toniet i en Robin
   L'amistat amb en Toni esdevingué una
relació de famílies.
   N'Antonia Mesquida i en Toni es casaren

quasi el mateix temps que na Jane i jo i
durant un grapat d'anys cap dels dos ma-
trimonis tenguérem cap fill. Ens vèiem cada
dia i els sopars i les vetllades a ca seva es
convertiren  en una tradició hivernenca.
   Primer ells tengueren en Toni i poc des-
prés, noltros en Robin. Els nostros fills to-
quen junts des de fa un bon grapat d'anys
amb el grup Sonor i això ha fet que la relació
de les famílies  s'hagi enfortit encara més.
   En "Toniet" i en Robin ens han donat su-
port musical en quasi totes les actuacions
que hem fet de recordança a "Los 5 del Es-
te", però d'en Toni pare mai no aconseguí-
rem que tornàs a agafar el baix. Va deixar
l'instrument i va ser per sempre. Em deia
sovint que no li agradava gens veure mú-
sics mediocres, calbs i amb panxa arros-
segar el cul per damunt els escenaris. I
afegia tot seguit -supòs que amb la intenció
que no m'enfadàs: -Bono,
fora salvades excepcions.

En Joan i en Toni
   Quan assistírem a les exè-
quies a la abarrotada parrò-
quia de Cala Millor es va
fer inevitable pensar en el
seu germà Joan, que morí
encara jove l'any 1994 (Ai
temps, que passes i pas-
ses!)
   En Joan Fons, era uns
anys més vell que en Toni
i a més amb uns  amplis

estudis musicals, això feia que normalment
li parlàs d'un escaló més elevat i que molt
sovint es discutissin, però que ningú s'e-
quivoqui, s'estimaven amb deliri. Jo no puc
evitar emocionar-me en recordar la cara
d'admiració d'en Toni quan en Joan tocava
algun passatge musical especialment difícil
i el somriure paternal d'en Joan quan en
Toni feia alguna de les seves "gamberra-
des". Segurament ara es deuen seguir
discutint i estimant a algun lloc de l'infinit.

"Noche de verano"
   A l'església en Tomeu Oliver, en Martí
Gomila, en Toni Garcia, en Tomeu Mata-
males, en Tomeu Nicolau (Penya), en Ro-
bin, en Toni fill, i jo, volguérem retre un
petit homenatge a en Toni Fons tocant
"Noche de verano", una cançó emblemàti-
ca de "Los 5 del Este".
   Entre plors dels presents -i respirades
fondes dels que cantàvem- aconseguírem
dur-la endavant.

Acomiadament
   En Martí Gomila va escriure unes paraules,
de les quals la primera part crec que ens
serveixen per expressar el que  tots pensam
i que venen molt bé per tancar aquest petit
article.
   "Toni, siguis allà on siguis... has estat
una persona, impulsiva, inconformista,
creativa, alegre, però sobretot, un amic.
   Vàrem començar aquesta amistat fent de
soldats i la continuàrem fent música.
   Quina sort tenguérem  en Pep Alba, en
Tomeu Matamalas, en Tomeu Ramon i jo
mateix, de poder estar amb tu el passat
divendres, les dues hores que passàrem
junts les recordarem sempre.
FINS SEMPRE TONI !!!"
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Toni Fons, el més alegre de "Los 5"

Pep Alba i Toni Fons, sempre alegres



   Abans de començar voldria dedicar un
record a la persona que, juntament amb
n’Antonio Machín, va marcar tota una
època de les festes de Sant Llorenç: em
referesc a  José Guardiola, que va morir ara
fa un parell de mesos.
   Si no vaig equivocat, el costum de fer un
pregó per les festes de Sant Llorenç és
relativament recent: es remunta a l’any
1995, quan en Biel Majoral va fer el primer
en el saló d’actes de l’Ajuntament. Fent un
incís, però, he de dir que el qui realment va
fer el primer pregó va esser en Guillem Pont,
tres anys abans, en el ple extraordinari en
què se celebrà el centenari de la separació
de Manacor, però era un cas molt especial
que no va coincidir amb les festes de Sant
Llorenç. De llavors ençà, gent llorencina i
de fora s’han anat alternant en aquesta
tasca de donar el sus a les festes patronals,
i cadascú s’ha decantat per una temàtica
diferent, si bé alguns, com Gabriel Janer
Manila, Maria de la Pau Janer i Cris Juani-
co, se centraren en la necessitat d’aparcar
momentàniament els problemes quotidiants
i dedicar-se només a fer festa. Si exceptuam
S’Arrual, que va fer un pregó musical molt
divertit, la resta varen optar per les seves
relacions amb el poble o amb les pròpies
afeccions. Així, Joan Rosselló va parlar de
la parròquia i del germà Francesc Clapés;
Guillem Pont va elaborar un textos rela-

cionats amb les tonades que va cantar l’amo
en Rafel de sa Fontpella; Miquel Rosselló
va parlar del grup de teatre i de mossèn
Salvador Galmés; Pau Debon, del grup
Antònia Font, recordà moments de la seva
infantesa a Sant Llorenç; Tomeu Caldentey
introduí el vídeo per il·lustrar la seva xerrada
sobre la cuina mediterrània; la Banda de
Música va fer un pregó totalment musical;
Petra Rosselló parlà del tren, l’any en què
s’havia restaurat l’estació i semblava que
la cosa prendria per bé (què hi anàvem
d’errats!); Catalina Pasqual xerrà de la seva
vida i Ignasi Umbert, l’any passat, del que
va suposar el cinema per al nostre poble
mig segle abans. Enguany, que es compleix
el 40è aniversari de Flor de Card, en Pep
Jaume em va convidar a mi, com a  director
de la revista, i si havia de seguir la tònica
general, per tant, em tocaria parlar de les
relacions de Flor de Card amb l’Ajunta-
ment, que durant la dictadura i en els pri-
mers anys de la democràcia varen esser més
tibants del que ens hagués agradat i que
proporcionaren més d’un maldecap tant als
pocs que l’editàvem com als responsables
de l’Ajuntament, que no estaven avesats a
què ningú els portàs la contrària, i molt
manco quatre pollastres que encara duien
llet pels morros. En aquest sentit tendria
per omplir tota una vetlada, ja que quaranta
anys i la col·laboració de més de sis-centes
persones donen per moltes anècdotes i
situacions divertides, que servirien perfec-
tament per complir amb la meva tasca de
pregoner.
   Però no aniré per aquí. Tot i que consider

que Flor de Card ha fet una feina important
a l’hora de proporcionar un mitjà per a què
tots els llorencins que volguessin pogues-
sin expressar la seva opinió o parlar sobre
el que els interessàs -sinó no hi hauria de-
dicat dues terceres parts de la meva vida-,
consider que avui hi ha una cosa més ur-
gent i necessària: la de manifestar pública-
ment la preocupació pel futur de la nostra
llengua, davant els atacs que li estan llan-
çant les nostres institucions autonò-
miques.
   Diu Javier Marías, escriptor, fill del filòsof
Julián Marías i membre de la Real Academia
Española, referint-se a la seva llengua, la
castellana, que «La llengua és l’única cosa
que tots posseïm, pobres i rics, savis i
ignorants, sans i malalts, d’esquerres i de
dretes; cada un, és clar, d’una manera dis-
tinta i amb un grau de domini diferent. Al
qui no li queda res, almanco li queda la llen-
gua, que li serveix per demanar llimosna,
per maleir, per queixar-se o per contar les
seves desgràcies a qui el vulgui escoltar.
Utilitzam la nostra llengua per estimar i per
insultar, per atacar i per defensar-nos, per
convèncer, aconsellar, advertir, argumentar,
rebel·lar-nos... En una paraula, per expres-
sar-nos i comunicar-nos amb la gent. La
consideram tan personal i pròpia, encara
que la compartim amb altres, que veim com
una intromissió i una agressió qualsevol
temptativa de dirigir-la i manipular-la amb
qui sap quins fins, perquè suposa un
atemptat a la nostra llibertat, ja que és l’únic
que els ha quedat als pobles sotmesos a
dictadures i tiranies». Fins aquí la cita, que

El pregó                                                                                                   Josep Cortès
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podem aplicar perfectament al català i a
qualsevol altre idioma. Avui, a Mallorca,
efectivament, ens trobam davant un atac a
la nostra llengua que no s’havia produït
d’ençà que tornam tenir democràcia i que
recorda l’escola dels anys de quan érem
al·lots, en què xerrar en mallorquí compor-
tava un càstic sever: s’han tancat les emis-
sores de ràdio i televisió que només emetien
en català, s’han suprimit les ajudes a en-
titats bàsiques per a la cultura o la comu-
nicació, com l’Obra Cultural Balear, l’Asso-
ciació de la Premsa Forana o les empreses
editorials que publicaven llibres i revistes
en la nostra llengua i s’ha aprovat la refoma
de la «Llei de la Funció Pública», que
suprimeix l’obligatorietat de sebre català
per accedir a l’administració, per només
citar alguns exemples. Aquest atac sorprèn
per la seva intensitat, ja que el de la llengua
era un tema que semblava superat i del qual
la gent ja no en parlava gaire, llevat dels
extemporanis del Círculo Balear i els seus
seguidors, que sempre s’hi han oposat per-
què consideren que el català -o mallorquí;
posau-hi el nom que volgueu- és un idioma
que només s’hauria d’utilitzar a la intimitat.
Per què, si gairebé tots aquests polítics que
governen les institucions autonòmiques
són mallorquins, han declarat la guerra a la
seva -la nostra- llengua? És que reneguen
de la seva pròpia història? La pregunta és
mala de respondre perquè no hi ha cap
raonament lògic que la recolzi..., a no esser
que vulguin atacar el mallorquí amb l’ob-
jectiu de desviar l’atenció sobre altres as-
sumptes més relacionats amb la butxaca; el
que sembla més que evident és que no l’es-
timen gaire. Aquest atac ha suposat un greu
enfrontament amb la major part de les
escoles i instituts, amb associacions i amb
molts particulars, que van participar,
indignats, a una de les manifestacions més
nombroses que s’han fet mai a l’illa en
favor de la nostra llengua, i que, a la vista
de les decisions que prenen, possiblement
no serà la darrera.
   Els sectors més progressistes de
l’Església també han alçat la veu, com els
Missioners dels Sagrats Cors, que diuen
que «Qualsevol atemptat per a imposar una
altra llengua o cultura fora del seu territori
natural, és fruit d'una mentalitat violenta,
encara que hom la presenti amb formes
democràtiques i suaus. Consideram que un
semblant tipus de raonament és d'encuny

colonitzador, arcaic, i impropi dels nostres
dies». I també Teodor Suau, teòleg i canon-
ge de la Seu: «La llengua no és una con-
cessió del poder de torn, que s'arroga una
autoritat, que no té, de determinar el seu ús
i funcionament. De cap manera. La llengua
és una realitat original que configura pre-
conceptualment la manera de veure i de
viure de cada generació i fa possible una
determinada forma de ser en el món, única,
irrepetible, sagrada. És un dret primordial,
anterior a qualsevol altre que les relacions
socials obliguin a regular. Al fons, però,
s'hi troba sempre un factor que no es diu
però que hi és: quan manco senyes d'iden-
titat té un col·lectiu social, més fàcil és de
controlar. I ja sabem prou bé tots, avui, que
l'arrel de tot control és econòmica. Una terra
com la nostra, espoliada sistemàticament
des de fa segles, convé que sigui una so-
cietat dòcil, desconeixedora dels seus in-
teressos vertaders, distreta, cega davant
dels problemes que tenim plantejats i que
no hi ha interès en resoldre. No debades,
fa ja molts anys, un dels nostres poetes
ens recomanava: "Siau qui sou". Quan
menys ho siguem, més bons de manipular
també esdevindrem. Avui, lluitar per la
nostra llengua és una obligació». En aquest
mateix sentit, Joan Barceló va escriure que
«La llengua és l’ànima de cada poble i no
és un signe de cultura esser analfabets en
el seu propi idioma. Quan s’ha volgut fer
desaparèixer un poble, primer han fet des-
aparèixer la llengua». És això el que prete-
nen? Fer-nos desaparèixer com a comunitat
per integrar-nos dins la tristament famosa
«unidad de destino en lo universal»? No
ho sé, però de cap de les maneres ho podem

consentir. Hem de fer nostres les paraules
de Pompeu Fabra quan deia que «Cal no
abandonar mai ni la tasca ni l’esperança».
   Diu l’article 3 de l’Estatut d’Autonomia
que «La llengua catalana, pròpia de les Illes
Balears, tendrà, juntament amb la castella-
na, el caràcter d’idioma oficial. Tots tenen
el dret de conèixer-la i d’usar-la i ningú no
podrà esser discriminat per causa de l’idio-
ma». I el punt 21 de l’article 10 assenyala
que una de les competències de la Co-
munitat Autònoma és el «Foment de la cul-
tura, de la investigació i de l’ensenyament
de la llengua». En endavant -i per ventura
tampoc ara- no sembla gaire fàcil fer ús d’a-
quest dret, si en dirigir-nos a l’administració
ens pot d’atendre una persona que no té
cap obligació de conèixer el mallorquí. I
també resulta si més no curiós, a la vista
dels acords esmentats abans, el que en-
tenen les institucions per foment de la
cultura i de l’ensenyament de la llengua.
   D’altra banda, l’any 1996, la UNESCO va
assumir la Declaració Universal dels Drets
Lingüístics, a la qual, el mateix any, s’hi va
adherir el Parlament Balear. Al seu article
primer, diu que «s’entén com a comunitat
lingüística tota societat assentada històri-
cament en un espai territorial determinat,
que ha desenvolupat una llengua comuna
com a mitjà de comunicació natural». O
sigui, que les persones que vivim aquí
formam una comunitat lingüística -junta-
ment amb les de València i Catalunya, entre
d’altres- i, tal com assenyala l’article tercer,
tenim dret a eser atesos en la nostra llengua,
cosa que veig realment difícil, tal com he
esmentat abans.
   Davant tot això, consider que no queda
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més que un camí per als qui estimam la nos-
tra llengua: el compromís, tal com ho feren
anys enrere dos il·lustres llorencins: mos-
sèn Salvador Galmés i Joan Sanxo Tous.
Del primer no hi importa parlar-ne gaire,
perquè és prou conegut de tothom. Només
diré que una de les seves dèries fou l’edició
de les obres d’un altre mallorquí il·lustre,
Ramon Llull, perquè, entre d’altres virtuts
del beat, va sebre entendre el seu paper
fonamental en la formació del català molt
abans que altres idiomes europeus, que
estaven en una situació més endarrerida;
fins hi tot en va fer un estudi: «Ramon Llull,
plasmador del nostre idioma». El segon,
Joan Sanxo Tous, de malnom Corso, proba-
blement el llorencí més rellevant de la Re-
pública, va esser secretari de l’Associació
per a la Cultura de Mallorca, que editava
un butlletí en el qual hi col·laboraven Gabriel
Alomar, Salvador Galmés, Maria-Antònia
Salvà, Francesc de Sales Aguiló, Pompeu
Fabra, Joan Pons i Marquès, Miquel Sureda
i Blanes, Emili Darder i Guillem Colom, entre
d'altres, a més d’ell mateix, sempre amb es-
crits a favor de la nostra llengua i la nostra
cultura. Tots dos, Galmés i Sanxo, juntament
amb 151 intel·lectuals mallorquins més,
firmaren la «Resposta als catalans», una
espècie de manifest que contestava el
«Missatge als mallorquins» que els havien
enviat abans un grup d’intel·lectuals del
Principat, en el qual es reafermava la unitat
de la llengua i la cultura i que els va portar
a una forta repressió per part dels qui
guanyaren la guerra. Curiosament, a Joan
Sanxo no se li ha fet mai cap reconeixement
públic a Sant Llorenç, com tampoc, ja que
en parlam, s’ha ressaltat mai el fet que un
petrer resident en el nostre terme fos un
dels protagonistes més rellevants de les
Rondaies mallorquines; em referesc a en
Tià de sa Real, que vivia en aquesta pos-
sessió llorencina. Per cert, és ben segur que
si mossèn Antoni Maria Alcover, l’autor de
les Rondaies -15 de les qual varen esser
escrites a sa Torre Nova-, potser un dels
majors defensors de la nostra llengua que
hi ha hagut mai i del qual es compleix
enguany el 150 aniversari del seu naixe-
ment, veiés el que estan fent les nostres
institucions amb el mallorquí, posaria mà
d’en Revenjoli i «traguent espires p’ets uis
i foc p’es queixals, enviaria a aquests
banastres un llamp forcat i una catefa de
dimonis boiets».

   En conclusió, si nosaltres som així com
som és perquè duim a l’esquena tot un
bagatge cultural i lingüístic que ens ha fet
així des de fa segles. No és que siguem
millors que els altres, però tampoc no som
pitjors i de cap de les maneres n’hem d’es-
tar empegueïts. A Mallorca, des de sempre,
hi han viscut altres pobles i cultures, des
dels fenicis, els grecs, els romans, els àrabs,
els castellans, els alemanys... i tots hi han
deixat alguna petjada que ha enriquit l’idio-
ma. Som conscient que en el futur és inevi-
table que continuï aquesta mescla de cultu-
res, el mestissatge, i consider que això és
bo, perquè la creença que una cultura, o
una raça, o una religió és milllor que les al-

tres ens ha portat a massa guerres al llarg
de la història; per això hem d’estar oberts a
la incorporació de noves maneres d’enfron-
tar-se al món i les hem de respectar, però
elles també han de respectar la nostra i molt
més encara si aquesta mescla s’esdevé a la
nostra terra. Aquí fa gairebé vuit-cents
anys que es parla la mateixa llengua i no
podem consentir que ara alguns polítics la
vulguin arraconar perquè ells, tot i esser
mallorquins, no se la sentin tan seva com
noltros.
   I ara, no digueu res a na Merkel, però
oblidau-vos de l’IVA, de l’IBEX i de la
ditxosa prima de risc i passau-vos-ho bé
durant un parell de dies. Molts d’anys.

Rèquiem per la nostra llengua                              Ignasi Umbert
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   Dia 22 de desembre de 1730, el senyor
Miquel Ballester, comte d'Aiamans, va
capbrevar davant el procurador reial de
Mallorca diverses possessions: la Real, alou
i delmari de l'Abat de la Real, i són devers
60 quarterades, ço és, 30 de conradís i 30
de garriga, confrontant amb Son Ribot, el
camp de la Grua, les Sitges, la possessió
Tànger, la possessió Galicant, la possessió
Bellver, totes del denunciant. Més Bellver
d'Amunt i Bellver d'Avall, la Murtereta i el
rafal Roig que antigament fou una alqueria
anomenada d'en Mora, comprès un rafalet
dit d'en Genovasi i un altre que en temps
antic es deia d'en Barbablanca, i el rafal del
Pla.
   Dia 17 de setembre de 1877, la diòcesi
mallorquina publicava el resultat d'una

subscripció per regalar una mitra, estola i
bàcul al papa Pius IX amb motiu del seu
jubileu episcopal. Els fidels de Sant Llorenç
donen 257 rals.
   Dia 29 d'abril de 1900, el periòdic setmanal
"Mallorca Dominical", dins la secció "Glo-
ses foravileres" publicava aquesta:

Bona vila és Manacor,
però té es cor massa estret;
Sant Llorenç és un lloc fred
que ets arbres no hei treuen flor.

   Dia 30 de juny de 1933 arriba al santuari
de Lluc el rector de Sant Llorenç des Car-
dassar al capdavant d'un centenar de nins
i nines.
   El mes de novembre de 1946, la revista
"Lluch" publica una crònica detallada i
il·lustrada amb 4 fotografies, comentant la
Missió predicada a Son Carrió entre els dies
3 i 13 d'octubre.
   Dia 7 d'octubre de 1950, arriba a Lluc una
peregrinació de 118 persones de Sant Llo-
renç i 102 de Son Carrió acompanyants 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.
   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 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.
   En el mateix santuari contreuen matrimoni
Pere Pascual Font i Maria A. Fiol.
   Dia 20 d'octubre, també a Lluc, es casen
Jaume Fuster Llull amb Jerònima Rosselló
Sureda, oficiant la cerimònia mossèn Joan
Galmés.
   Dia 22 de setembre de 1960, en el mateix
santuari es casen Pere Gelabert i Jerònima
Bauçà.

Ramon Rosselló

Notes històriques de Sant Llorenç
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La nova abstracció nord-americana:
Kelly i Nolland

   La nova abstracció parteix dels colors
purs, l'art del color que té el seu precedent
en l'obra de Rothko i Newman n' utilitza
pocs, les formes són geomètriques i de
contorns nítids, però sense preocupació
per l'equilibri visual i les formes perfectes,
com podria fer Mondrian.

Pop Art: Warhol i Rosenquist
   El pop-art (de "popular art"), exalta l'ob-

jecte de consum a la categoria d'obra d'art;
i no tan sols l'objecte, sinó la forma de
concebre'l: l'artista no crea objecte artístic,
mira el seu voltant, el tria i el situa a part,
destacant-lo, exaltant-lo. Aquest objecte
pot ser una llauna de sopa, un detergent o

un refresc, la vinyeta d'un còmic...
   ...però també, per exemple, la cadira elèc-
trica, un suïcidi, un accident, la mort en
suma; també el subjecte pot ser convertit
en objecte: Marilyn Monroe, Liz Taylor,
Natalie Wood, Elvis Presley, Jacqueline
Kennedy: les dones i homes més desitjats,
convertits en objecte de consum.
   Fins i tot la tècnica porta a la cultura
industrial i a la repetició: és la negació de la
pintura tradicional de cavallet, aquí s'em-
pren tècniques com la serigrafia i la seri-
fotografia, utilitzades tant per Warhol com
per Rosenquist, que consisteix en obtenir
plantilles serigràfiques a partir de fotos en
blanc i negre i acolorir-les.
   Ja és hora de dir-ho: el pop-art és la conse-
qüència directa del capitalisme posterior a
la Segona Guerra Mundial, en què la pobla-
ció accedeix per primera vegada massiva-
ment al consum; consum d'objectes, de
modes, d'art; l'època de la música popular;
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Glenn Miller, Benny Goodman, The Platters,
Elvis Presley i el Rock. També, sens dubte,
de la banalització.
   No ens enganyem, també de la repressió:
els anys 50 són els de la cacera de bruixes,
però després vindran els seixanta, amb les
seves preteses revolucions i l'era hippie.
   Andy Warhol  (1928-1987), adorava sens
dubte aquesta societat; una de les seves
diversions era anar als supermercats i
comprar objectes.
   La seva cèlebre "Llauna de sopa
Campbell" única o repetida fins a l'infinit,
com bon objecte de consum, ha creat època
i encara forma part del nostre repertori
popular.
   Però també Warhol deia que "tothom tin-
drà dret a 15 minuts de fama": la reproducció
d'un suïcidi (1963), des de el Empire State,
il·lustra tràgica i irònicament aquesta
efímera fama.
   Per la seva part, James Rosenquist, utilitza
la tècnica del collage, unit així diversos
objectes i creant una associació, com veiem
amb el president Kennedy.

Minimal Art: Judd

   El Minimal art vol aconseguir en
escultura el que la nova abstracció en
pintura: la mà-xima simplicitat de línies i
formes; es tracta de dos moviments
possiblement influïts per la filosofia Zen.
   Donald Judd (1928), és considerat l'es-
tructuralista extrem, per la simplicitat dels
seus objectes tridimensionals. Treballa
amb els productes de la tecnologia
moderna: plexiglàss, acer inoxidable,
alumini, fòrmica i ferro galvanitzat.
   És important destacar la progressiva
introducció dels nous materials en l'obra
artística, com a fruit del desenvolupament
tecnològic i la recerca de noves formes

d'expressió per part de l'artista.

Art d'acció: Beuys

   L'art d'acció engloba diverses tendèn-
cies, les més conegudes de les quals són
el happening i els ambients; el que tenen
en comú és el seu caràcter actiu, hi ha
una vivència, una instal·lació amb  una
participació directa del públic o bé una
actuació de l'artista amb caràcter tempo-
ral, és a dir éstà destinada a desaparèixer,
per la qual cosa podria considerar-se com

el més oposat a la comercialització de l'obra
d'art, si no fora perquè les fotografies i fil-
macions del la vivència, muntatge o acció
acaben assolint elevats preus.
   Én el naixement d'aquestes activitats és
decisiva la figura del músic californià John
Cage (1912-1992) i el coreògraf Merce Cun-
ningham al Black Mountain College de
Carolina del Nord. Es tractava d'un espec-
tacle en els quals no només se sol·licitava
la participació del públic, sino que com a
resultat d'aquesta intervenció, es definia el
resultat final.
   Un artista procedent d'aquestes activi-
tats, Allan Kaprow, va escriure una de les
obres més significatives d'aquesta temàtica:
"Assemblages, Environments and Happe-
nings", que fou publicat a mitjans dels anys
60, i en el qual va reunir gran quantitat de
material fotogràfic i definia els vincles entre
els tres tipus d'activitats.
   Està clar que podem relacionar les acti-
vitats, de caràcter lúdic i festiu, amb la famo-
sa dècada dels 60, els seus trencaments de

motllos, els canvis en la moda i l'alliberament
dels costums.
   L'art d'acció va arribar a assolir també una
important difusió a Alemanya.
L'alemany Joseph Beuys (1921-1986), ha
estat un dels artistes que més ha contribuït
a transformar l'estètica de l'art del segle XX.
Les seves instal·lacions i accions estaven
donades d'un caràcter sorprenent, molt
lligat a la idea  de ritual. El magnetisme que
la imatge de Beuys irradiava es pot percebre
encara a través de les filmacions de les
seves accions.
   El 1965 va realitzar una de les seves ac-
cions més significatives i comentades:
"Com explicar els quadres a una llebre
morta?". En aquesta acció, l'artista va em-
pastifar-se el cap amb mel barrejada amb
pa d'or, fins que va quedar irreconeixible,
com si omplís una màscara. Lentament i
xiuxiuejant explicava els quadres d'una ex-
posició a una llebre morta que acaronava
als seus braços. Aquesta acció, com totes
les que va dur a terme, posseeix un signi-
ficat simbòlic, ja que la llebre és l'animal
que s'associa al naixement i a l'encarnació.
La mel expressa que no hi ha coneixement

superior sense patiment i l'or fa al·lusió a
tot el que és superior. El significat glogal
de l'acció implica el desig, per part de l'ar-
tista, de revitalitzar tot allò que té a veure
amb l'intel·lecte humà.
   Beuys incloïa animals a les seves
accions amb freqüència, amb significats
simbòlics semblants. En una acció a Nova
York ano-menada "Coiot" (1974),
desenvolupada du-rant set dies, va
conviure l'artista amb un coiot anomenat
"Little John"; en la sala no-més hi havia
un jaç de palla -per l'animal- i Beuys estava
cobert amb un gaiato, uns guants de pell
i una tela de feltre. La des-confiança inicial
de l'animal es va trans-formar en amistat
entre els dos.

Guillem Mesquida
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   En el Diari de Balears de dia 18 de juliol
d'enguany s'hi publica un pamflet l'autor
del qual figura que és Simon Gornés (sic,
no Simón ni Simó, sinó Simon; l'absència
d'acent gràfic no pot ser deguda a l'ús de
les majúscules, ja que el llinatge Gornés hi
apareix correctament accentuat). Aquesta
persona és l'actual conseller d'Administra-
cions Públiques. I el text que ha escrit es
titula "El ciutadà és qui decideix la llengua
de comunicació amb l'Administració" i té
per finalitat convèncer  tots aquells que
s'han deixat engalipar pels catalanistes
radicals que la reforma de la llei de Funció
Pública de cap manera relega el català a
una llengua de segona i que es tracta,
exactament, d'un "exercici de normalitat
democràtica".
   Hem de dir que quan es feren les primeres
mobilitzacions en defensa de la nostra
llengua el conseller que ara ens ocupa
expressà l'opinió que "les formes que el
franquisme practicà contra el català ara es
reprodueixen contra el castellà a la nostra
terra" (cosa que palesa o bé una profunda
ignorància del que significà el franquisme,
o bé una profunda ignorància de quines
coses diferencien dictadura i imposició de
la defensa contra tals crims, o bé una fre-
turança d'ètica molt poc adient per a un
Conseller). I una altra opinió seva, publi-
cada també: que tots els que defensàvem
el català ho fèiem perquè vèiem venir que
se'ns acabava la sopa boba i que ens tan-
caven el "xiringuito". Jo, que mai no he tin-
gut cap ingrés econòmic gràcies al català
(més aviat he tingut problemes per poder
exercir el meu dret lingüístic) i les 50.000
persones que ens manifestàrem, no sabem
a què es referia el senyor en qüestió, però
servesqui aquesta referència per a entendre
en quin àmbit intel·lectual i ideològic es
mou aquesta eminència de la sociolin-
güística.
   Passem ara a comentar l'escrit a què ens
referíem. Afirma que la supressió del català
com a requisit per a accedir a llocs de treball
en l'administració pública té com a objectiu
"millorar l'atenció que brinda l'Administra-
ció pública als ciutadans i fer-la més eficient
i de més qualitat". O sigui: admetre que els
funcionaris desconeguin la llengua pròpia
del territori on treballen millora la seva efi-
ciència. Absurd? No des del punt de vista

del cavaller Gornés, que destapa tot seguit
el bessó del seu raonament: "l'accés a la
funció pública s'obre així a tots els profes-
sionals que vulguin participar en les proves
d'accés; és a dir, donem l'oportunitat a molts
de professionals, com ara (i aquí una llista
d'abnegades professions) que fins ara no
podien accedir-hi". I tot d'una ens ve al
pensament una llarga coa de metges, arqui-
tectes, veterinaris, economistes, etc., de
currículums brillants i destacats interna-
cionalment, que maldaven per ser funcio-
naris a la CAIB (a pesar que no havien vol-
gut aprendre català per principis o bé les
seves especialitzadíssimes aptituds intel-
lectuals no cobrien l'àmbit dels idiomes i
s'havien vist incapaços d'aprendre una
llengua) i que veien com els desitjats llocs
de feina eren ocupats per ineptes col·le-
gues, pel simple fet que aquests sabien ca-
talà. Ah, se'ns oblidava: els meritoris pro-
fessionals que ara a la fi podran ocupar el
lloc de feina que es mereixen, tots dominen
el castellà. Els genis de la medicina, de l'ar-
quitectura, de l'economia, etc., que parlen
altres llengües que no siguin aquesta, se-
gueixen exclosos per no complir el requisit.
Que se jodan, com va dir una senyora del
mateix partit polític que el Conseller que
ens ocupa.
   També és un exercici de sarcasme utilitzar
l'argument que ara podran accedir a llocs
de treball tots aquests marginats injusta-
ment per raó de llengua quan s'estan aco-
miadant treballadors públics i s'amenaça
amb tancar (o privatitzar, ja em direu)
hospitals i altres serveis públics. Només
aquest PP de la majoria absoluta indigesta

és capaç d'amollar atrocitats d'aquesta talla
i seguir com si haguessin pronunciat un
discurs racional i digne d'una ment que està
dins els paràmetres humans de la intel-
ligència.
   Més endavant aclareix que no hi ha tal
atemptat contra el català ja que en alguns
llocs de treball serà necessari acreditar uns
determinats nivells de català (per exemple
si la funció principal és l'atenció al públic).
Es veu que els indígenes podrem ser atesos
de paraula en la nostra llengua nadiua. Grà-
cies. Ara, la llengua vehicular de l'adminis-
tració (comunicats, escrits, notificacions,
correu intern, etc.) no podrà ser més que el
castellà, que serà l'ÚNICA llengua que
TOTS els treballadors de l'administració
pública tenen l'obligació de conèixer. Si això
no és relegar la llengua pròpia del país a la
darrera fila, no serà el senyor Gornés qui
m'ho farà creure.

Després fa una lloança de l'estat de salut
de la llengua catalana a les nostres illes
que podria ser signada per tots aquells que
la volen fer passar per la més important del
món (quan a nosaltres ens seria suficient
que fos la més important al país on és la
llengua pròpia). Bé, tan segur es troba de
la invulnerabilitat i de la indestructibilitat
de la llengua catalana, que no veu necessari
prendre cap mesura legal que en garanteixi
la plena equiparació amb el castellà. Això
no s'adiu amb la penada que alguns dels
seus correligionaris passen per la llengua
castellana (quan és una de les tres més
parlades al món). I tampoc no s'acaba
d'entendre que, si tal com diu ell la llengua
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catalana és tan potent i el seu ús tan
generalitzat, quin problema hi havia si
s'exigia com a requisit? La qüestió de fons
és: què pot justificar que de les dues
llengües cooficials una sigui requisit i l'altra
no? Si tots els seus arguments se'ls creu
de veritat, per què no defensa la reducció
del castellà de requisit a mèrit, també?
   I finalment, el paràgraf definitiu del
Conseller Simon Gornés és el que diu que
"el que vull deixar clar als ciutadans d'a-
questa comunitat és que tenen garantida
l'atenció en el català propi de les Illes Ba-
lears" (alerta: sense coma! Que ningú es
confongui!) "en les seves relacions amb
l'Administració, si així ho desitgen. Ningú
no ha de dubtar que serà atès en qualsevol
dels dos idiomes cooficials d'aquestes illes"
(del castellà no especifica si serà en l'es-
tàndard o en la modalitat local) "malgrat
que els hagin volgut fer creure el contrari".
Atenció: aquesta garantia la promet un ho-
me del Partit Popular, aquest partit que en
pocs mesos de govern ha rebentat tots el
rècords d'incompliments coneguts en la
història. Si aquesta garantia tingués tant
de valor com la de no apujar els impostos,
o de no retallar en sanitat ni en educació, o
de no posar doblers públics a la banca
privada, estaríem arreglats! És clar que en
aquest cas, però, en valoram la fiabilitat,
atès que es refereix a un tema que sempre
ha estat dins les seves prioritats, com ha
quedat clar amb el suport que sempre han
mostrat quan un ciutadà d'aquestes illes
ha sofert vexacions o tractes indeguts per
raó de llengua en les seves diguem-ne re-
lacions amb les forces de seguretat de l'es-
tat. Tot d'una han actuat d'ofici, com a go-
vern d'una comunitat amb dues llengües
cooficials, a fer entendre al delegat del go-
vern que els funcionaris de les forces de
seguretat haurien de poder, com a mínim,
entendre el català (això sí: el propi de les
Illes Balears, no en mancaria d'altra!).

   Ens havia passat per alt, però més val
tard que mai. Així que ho anuncio: el passat
dia 9 de setembre Card.cat va fer el seu
primer aniversari i val la pena fer-ho saber i
celebrar-ho.
   Ha estat un primer any enriquidor. Nous
autors, nous lectors, col·laboració de la
gent, la il·lusió del principi... Per això acaba-
da aquesta primera efemèride en podem fer
un petit balanç.
- Nombre de lectors: oscil·la entre 150-200
diaris, excepte els caps de setmana (100-
150). El pico màxim aquest any ha estat de
404 (produït el dilluns, 16 de juliol de 2012).
- Autors que han col·laborat a Card.cat: 70.
Repartits per municipis: Sa Coma (4), Son
Carrió (7), St Llorenç (59)
- Autors permanents (amb més de dos ar-
ticles): 41
- Número d' editors: 6
- Entrades publicades: 1.470 (una
mitjana de 3-4 entrades diàries,
100-120 mensuals)
- Comentaris publicats: 2.184

ACTIVITATS REALITZADES
DURANT EL PRIMER ANY
- Presentació de Card.cat a les di-
ferents associacions i petició de
col·laboració.
- Presentació de Card.cat als dife-
rents pobles (Sant Llorenç, Son
Carrió i Sa Coma).
- Incorporació durant l'any de
diferents seccions fixes a la revista
(a part dels articles d'opinió per-
sonals o articles referents a asso-
ciacions): Notes d'humor, imatges
amb reflexió, receptes de cuina,
On la pegam?, Cançó de la setma-
na, Moments de cinema, El temps,
Crònica informal dels plens,
Crònica dels plens del PP i el PSM,
Coneixent en/na…, Plantes, Tota
fruita a son temps, Gloses, San-

toral, Amollaré una llebre, etc.
- 15 articles en portada, en lloc de 10.
- Torneig de tennis de Card.cat.

OBJECTIUS FUTURS
- Intentar captar més autors, sobretot a Sa
Coma i Son Carrió.
- Fer planter a través de les escoles. Intentar
relacionar les escoles més intensament amb
la revista ja que els joves són els futurs
lectors de la revista.
- Continuar torneig de tennis Card.cat i
qualsevol altre que se'ns presenti per fer-
nos publictat.
- Fer alguna cosa durant les Festes Pa-
tronals per promocionar-nos.
- Fer cartells publicitaris.
-Trobar més propostes de seccions fixes:
per exemple galeria fixa de fotos antigues i
modernes; o anunci dels funerals. Esperam
més aportacions individuals per augmentar
el nombre de seccions fixes a la revista.
- Intentar mantenir l'augment de lectors de
l'estiu (200- 250). Supòs que això depèn de
l'interès de les notícies que es donen.
- Nous editors? Ens bastam, no urgeix, però
estaria bé començar a enganxar gent jove
que entri al projecte.
PD: Gràcies a tots!!!
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   Amb un públic que gairebé omplia l’es-
glésia de Sa Coma, dia 15 de setembre la
Coral Llorencina, acompanyada per un
quintet instrumental format majoritàriament
per músics llorencins, va oferir un concert
integrat per cançons poc més o manco mo-
dernes, el mateix que havia ofert feia exac-
tament un mes a l’església de Sant Llorenç
per tancar les festes patronals.
   En el concert, dirigit per Miquel Bauçà,
s’interpretaren les obres següents: Escolta-
ho en el vent, de Bob Dylan, Solamente
una vez, d’Agustín Lara, Volver, de Carlos
Gardel, Un beso y una flor, de José Luís
Armenteros, Chiquitita, del grup ABBA,
My way, de C. François, Yesterday, Paul
McCartney, Boig per tu, de Pep Sala,
L’estaca i Que tinguem sort, de Lluís Llach,
Paraules d’amor, de Joan Manuel Serrat i
Bon dia, de Lluís Gavaldà.
   D'aquestes cançons n'hi ha que tenen
una petita història si més no curiosa. Es-
colta-ho en el vent, escrita el 1962, va esser
la cançó que més va representar l'oposició
a la guerra del Vietnam. My way,  és una
cançó francesa que s'anomenava Com
d'habitude, escrita per Claude François i
que significa "Com de costum", en la qual
es refereix a la rutina en les relacions matri-
monials. El cantant canadenc Paul Anka en
va comprar els drets i va escriure una lletra

en anglès sobre un home, a les acaballes
de la seva vida, que repassa el que ha vis-
cut; fou popularitzada per Frank Sinatra.
Chiquitita segueix essent el disc més venut
a Amèria llatina, fou donada a la UNICEF i
la seva difució li ha proporcionat més d'un
milió de dòlars de beneficis. L'Estaca, de
1968, és un clam per la llibertat i simbolitza

la lluita per alliberar-se de la dictadura
franquista.
   A començaments d'octubre es reprendran
els assaigs de la Coral, que confia en oferir
un concert per Nadal i una altre a l'estiu,
aquest darrer conjuntament amb la Banda
de música, que celebrarà el 40è aniversari
de la seva refundació.

Josep Cortès

La història robada

   Per a totes aquelles persones que encara
no han vist aquesta obra i per a totes
aquelles que vulguin reviure les emocions
de LA HISTÒRIA ROBADA, dissabte que
ve, dia 29 de setembre, a les 8,30 del vespre
es representarà de bell nou al Teatre de
Manacor, baix de la direcció de Joan Gomila,
abans d'emprendre camí cap a terres
valencianes on té tres funcions progra-
mades. Dos anys després de l'estrena
sembla que l'obra encara té recorregut.
   Hi quedau convidats!

Antoni Tugores
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NAIXEMENTS

   * El dia 27 de juliol
va comparèixer en
aquesta vall de llà-
grimes que és Sant
Llorenç en  Jaume
Bergas Roig, fill d'en
Pep i n'Úrsula. Que
el puguem veure ca-
sat, si convé.

   * El dia 26 d'agost
va néixer a Sant
Llorenç el nin de la
fotografia: en Joan
Sancho Caldentey,
fill de n'Àngela i en
Joan. La nostra en-
horabona a tots els
familiars.

* El dia 31 d'agost
na Maria Moreno i
en Pau Quina varen
tenir una nina i li
posaren per nom
Aina. Enhorabona a
tota la família, de la
qual el pare de la
nina i el seu padrí
són col·laboradors

de Flor de Card, el segon d'ençà que es va
fundar la revista.

NOCES

   * El dia 14 de juliol es casaren a Sant
Llorenç na Margalida Bel Brunet Llinàs i
en Pau Roig Canaves. La nostra més cordial
enhorabona.

   * El 27 de juliol feren l'esclafit els llorencins
Jordi Maria Miquel i Maria Cristina Fullana,
que aprofitaren per batiar el seu fill. Que
sigui per molts d'anys.

DEFUNCIONS

   * Dia 15 agost va morir al'hospital de Ma-
nacor en Bartomeu Caldentey Jaume, de 66
anys d'edat. Era casat. Va nèixer a Manacor,
però vivia a Sant Llorenç. Descansi en pau.
   * El dia 23 agost
va acabar la seva
vida a Sant Llorenç
n'Aina Sureda Soler,
a l'edat de 87 anys.
Era viuda i vivia al
carrer Mossèn Gal-
més. Que puguem
pregar molts d'anys
per ella.

   * Dia 27 d'agost va
morir a l'hospital de
Manacor en Mateu
Llodrà Gayà, lloren-
cí, de nalnom Ros-
set, casat i a l'edat
de 56 anys. Descan-
si en pau.
   * El dia 28 agost
va acabar la seva
vida  na Joana A.

Salas Riera, viuda, als 93 anys d'edat. Vivia
al carrer del Nord, de Sant Llorenç. Que la
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vegem en el cel.
   * Dia 1 setembre
va morir a l'hospital
de Manacor en
Jaume Santandreu
Flaquer, de 62 anys.
Va nèixer a Artà
però estava casat i
feia molts d'anys
que vivia a Sant
Llorenç. Descansi en pau.
   * El dia 16 de se-tembre va acabar la seva
vida en Joan Galmés Gelabert, de malnom
Vent, a qui veiem a
la fotogra-fia
adjunta. Descan-si
en pau.
   * Dia 17 de setem-
bre va morir a Sant
Llorenç en
Bartomeu Gelabert
Grimalt, viudo, a

l'edat de 74 anys.
Que puguem pregar
molts d'anys per ell.
   * Dia 3 de juliol,
després d'una ràpi-
da i fulminant ma-
laltia, va morir a
l'hospital de Mana-
cor na Carme Blaya

Ordinas, de 37 anys. Era casada i tenia dues
filles. Al cel sia.
   * Tal com ho publicàrem el mes passat, el
24 de ju-liol va morir a Sant Llorenç en
Mateu Bauzà Roger, casat, de 80 anys
d'edat. Descansi en pau.

Jeroni Llambias i Aina Simonet



ELS MALALTS A LA XXI CURSA FIRA
D'ARTÀ I AL DUATLÓ DE SANT JOAN

Classificació de la cursa d'Artà:
8-Toni Melis, 46:24
18-Nofre Nadal, 49:08
47-Bernat Llorer, 53:25
56-Gaspar Mesquida Galmés, 54:39
65-Roberto García, 55:27
74-Joan Caldentey, 56:46
79-Dani Gomariz, 57:12
80-Pedro Pocoví, 57:12
85-Sebastia Pocoví, 57:41
100-Joan Llull, 59:09
113-Gaspar Mesquida Estelrich, 1:00:20
134-Pere Antoni Femenies, 1:02:25
141-Jose Miguel Soler Roldán, 1:03:09

Classificació duatló Sant Joan:
4-Jeroni Pep Fullana, 1:06:39
5-Miquel Lluís Puigròs, 1:06:41

   Enhorabona a tots! I en especial a en Je-
roni Pep Fullana i en Miquel Lluís Puigròs,
que amb aquets grans resultats han quedat
3r i 5t, respectivament, de la classificació
abso-luta de la challenge duatlons d'estiu
2012. Enhorabona Malalts!!!
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EL CARDASSAR
COMENÇA AMB FORÇA

   A pesar d'un inici dubitatiu (deu derrotes
seguides), l'equip llorencí ha rectificat a
temps i dels darrers nou punts, n'ha
obtingut set. Un bon començament per
col·locar-se a la zona còmode de la taula.

Aquí teniu els resultats:

At. Rafal 2-0 Cardassar
Cardassar 0-3 Gènova
Serverí  1-1 Cardassar
Cardassar 1-0 Rotlet Molinar
Cardassar 3-0 La Unió

Pau Quina

   Vet-aquí la petita
història d'aquesta
fotografia:
   El meu oncle Ma-
teu, un germà de la
meva mare, era cu-
nyat de don Toni
Gili, d'Artà, un in-
tel·lectual i historia-
dor molt amic de
mossèn Salvador
Galmés. Com que en
aquell temps no hi
havia mòbils ni al-
tres maneres per co-
municar-se s'envia-
ven cartes i fotogra-
fies. Aquesta, de
l'església i uns
corrals de Sant Llo-
renç, és de 1915 i la
va enviar Salvador
Galmés a don Toni
Gili.

Joan Roig



   Fa un parell de dies que hem tornat a
començar l'escola després de les vacances
d'estiu. Sembla l'altre dia que acabarem el
curs i ja en començam un de nou!
   Les festes d'aquest estiu varen ser molt
divertides. Tots el nins  de qualsevol edat
no podíem aturar-nos de fer activitats i de
passar-nos-ho bé.
   Unes dates importants varen ser les de
les festes del poble, Sant Llorenç. Les festes
ens agraden perquè a la plaça hi ha molt de

trui, música i jocs... i als vespres podem
anar a dormir molt tard!!!
   Per mig de les festes, es veia la gent jove
que seguien el ritme de les cançons que
cantaven els grups de música que venien a
visitar el nostre poble.
   Quasi totes les activitats que va organit-
zar l'Ajuntament de Sant Llorenç des Car-
dassar estaven relacionades amb l'aigua.
És clar, perquè va ser un estiu molt calorós.
Cada dia, abans d'anar als actes festius,

ens trobàvem per les platges milers de
turistes: italians, francesos, alemanys
...
   Ara, que ja han començat les classes,
ens hem adonat que nosaltres som els
més grans de l'escola...no ens ho po-
dem creure!!! Enguany hem de donar
exemple i ser molt responsables i cons-
cients, amb  coneixement del que passa
al nostre voltant... parlant d'això, hem
començat estudiant el què ha passat
aquest estiu: altes temperatures, in-
cendis, fenòmens meteorològics...
   Tots els alumnes  de sisè  hem estat
impacients per saber els nous mestres
que tindríem aquest nou curs. I ara,
que ja ha començat, ens adonam que
ja s'ha acabat l'estiu i el que desitjam
és tenir noves experiències i aprendre
moltes coses.

   Bernat Rosselló, Bel Llodrà, Biel
Mesquida, Carolina Parejo, Martín
González, Pasqual Àngel Girart,
alumnes de 6è curs...
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A l'estiu tota cuca viu!!!

Fems

   Vos imaginau què sentiríeu si vos di-
guessin que el vostre país rebrà milers de
tones de fems procedents de tota Europa,
per a ser incinerades a ca vostra i així fer
negoci amb els fems dels altres?
   Idò això mateix és el que volen fer a
Mallorca. Si no ho impedim ens "men-
jarem" i respirarem els fems dels altres, i
deixarem de ser un destí turístic per a les
persones per convertir-nos en lloc de
descans per les rates dels ports de tota
Europa d'on vengui tot aquest fems.
   Volen fer-nos creure que no és fems, que
és combustible. Idò per què no tan sols
no ho cremen ells, sinó que ens paguen
per cremar-ho?
   Volen dur 100.000 tones anuals de fems
a Mallorca!!!
   Vos deix l'enllaç de la notícia i després
la web de recollida de signatures per evitar
el "bruticidi" ambiental:
http://politica.elpais.com/politica/2012/
0 9 / 1 9 / a c t u a l i d a d / 1 3 4 8 0 5 4 0 7 5
_288736.html
http://www.change.org/es/peticiones/
departament-de-medi-ambient-del-
consell-de-mallorca-no-volem-rebre-
f ems-d -a l t r e s - l l oc s -d -eu ropa -a -
mallorca?utm_campaign=new_signa-
tu re&utm_medium=emai l&utm_
source=signature_receipt#share



   Jaumet: Lo primer de
tot vos salud, després
vos deman si en tant de
temps heu arreplegat
moltes notícies o molta
informació, que entre
ses retallades, sa mort
d'en Carrillo, s'espan-
tada de n'Aguirre, sa

plorada d'en Ronaldo, sa manca d'equip d'en
Mou, es començament de Carde... tenim per
passar una bona vetlada i encara quedaran
coses dins es tinter, no vos ho pareix?
   Xesc: Com quasi sempre, començaré jo.
Bé, en Carrillo va ser un senyor que durant
sa dictadura mos feren creure que era un
dimoni. Ses monges mos contaven que es
comunistes, per berenar, se menjaven un
al·lot petit i noltros teníem en Carrillo i sa
Passionària per devers Rússia, per esser
comunistes. Però sa veritat és que en Car-
rillo va ser un homo que se va adaptar an
es temps i va sebre quan havia de canviar
sa doctrina d'en Lenin i n'Stalin per fer
s'eurocomunisme, i com que sempre va
estimar Espanya, quan va poder, en con-
tacte amb en Suárez, en Felipe, en Fraga i
es catalans Roca i Duran i cedint a moltes
coses -com convertir es comunisme en un
socialisme d'esquerres, o a sa bandera i a
altres coses-, se va convertir en un des
personatges de sa Transició. Això l'hi de-
vem, com també ses tertúlies tant a sa ràdio
com a se televisió, que amb noranta-sis
anys tenia es cap més clar que molts de
trenta, sempre defensant sa seva idea de
país. Bé, jo ja he xerrat una estona, ara ce-
desc es torn an en Julià.
   Julià: Jo vos parlaré de sa nostra "dama
de ferro", n'Esperanza Aguirre. Aquesta
senyora dimiteix d'una manera molt extra-
nya i molt sorprenent i, clar, sa gent se
demana es motius. Sa història de sa compra
de Madrid, i Yepes, i Cascos? Sa història
de Gürtel? Sa d'es Canal Isabel II? Es
continu enfrontament amb en Rajoy i en
Gallardon? Veure que mai serà sa presidenta
de sa Nació? Pes problemes provocats a
s'ensenyança, amb sos bombers o amb sos
metges? O altres? Serà per sa malaltia?  Per
lo que sia, aquesta senyora fa lo que espe-
ram de molts en aquets moments, i a ses
Balears, per molta destrossa que facin, no
dimiteix ningú. A lo millor sa pròxima ge-
neració...
   Ramon: Parlant d'es nostros, vos ne

contaré una per conèixer un poc es tema.
Es nostro Govern redueix es cinquanta per
cent ets inspectors d'hisenda per perseguir,
ses grans empreses i ses grans fortunes, i
com que no les podien fotre tots an es
carrer, què fan? Idò els posen a vigilar i
investigar es bars, es petits comerços, ses
petites empreses... En una paraula, tots es
seus contraris. Ja ho diven: Jesús va fer
tots es seus parents sants.
   Tomeu: Com que es futbol ha passat de
ser un esport de masses a ser un de rics,
TVE ha dit: D'aquest pastís com me'n puc
dur una bona tallada? Fins i tot en Rajoy
diu: Voltros vos queixau de jo perquè pos
preu a tot, i es de televisió i es futbol, què?
No en veureu de futbol de franc, no, no en
veureu. Bé, en sèrio, a pesar de Portugal i
es Marca, poques vegades, però aquest pic
s'ha fet justícia: n'Iniesta és es millor juga-
dor d'Europa. Esper es pròxim premi a veure
si segueixen sent tan justs. Vos donaré
també sa meva opinió de ses declaracions
d'en Mouriño dient que no té equip. Es ver,
gràcies a ell no té un equip, en té dos: un
xerrant portuguès i un altre xerrant castellà,
Casillas-Ronaldo.
   Jaumet: Com veis, intervenc poc jo, però
després de tant de temps en tenc com a ga-
nes. Volia demanar per què si som una de
ses nacions d'Europa on hi ha més incendis
no s'atreveixen a pagar es jornal complet
an es parats per fer es torrents i ses mun-
tanyes nets? Es de corbata i ses dones po-
drien fer carrers nets, cuidar malalts, ajudar
a organitzar es trànsit i ets aparcaments des
pobles, etc.  Llevarien es quaranta per cent
d'atur i d'incendis, estalviarien molts de
dobbers en despeses d'apagar incendis,
tendríem es torrents i ses muntanyes nets i
es carrers fets una patena, es cotxos sempre
ben aparcats, ets al·lots sense perill per anar
escola i es majors i malalts sempre acompa-
nyats. Es veu bé que per ser polítics no ne-
cessiten passar cap oposició. Tot, no tots,
serveix.
   Xesc: Parlant de situacions impossibles
d'entendre pes poble... o que entenem mas-
sa. Per què Endesa mos fa pagar una de
ses factures d'electricitat més cares d'Euro-
pa, si és una de ses companyies que més
beneficis obté i on ets executius cobren
més del món? De què serveix es Govern? O
van amitges?
   Julià: Posats a demanar, per què es PP,
en lloc de fer-mos pagar ses medecines an

es jubilats no s'enfronta a ses multinacio-
nals i les obliga a vendre ses pastilles i so-
bres a granel, com per exemple si necessites
sis pastilles, vendre-te'n sis, no cinquanta?
Ramon: Si es polítics estan per solucionar
es problemes des poble, què putes fa es PP
en es poder? Qualcú me pot explicar perquè
incomplint totes ses seves promeses enca-
ra no s'han convocat eleccions?
   Xesc: Perquè no retiren es soldats d'Af-
ganistan? Per què en lloc de fer fragates i
altres armes, no fan creuers? Per què no
s'atreveixen a pujar ets imposts an es rics?
Per què no persegueixen es blanqueig de
dobbers, en lloc de premiar-lo? Per què
quan agafen un corrupte no li fan tornar
tots es dobbers robats i amb interessos?
Hala venga, ja només podem dir una o dues
xorrades perhom, sa contarella d'en Ma-
riano i a sopar i a descansar; no m'atravesc
a dir a dormir perquè amb aquesta calor no
sé si se pot dormir.
   Jaumet: Fins i tot sa colometa de sa pau
te fel... Des porc fins i tot sa coa és apro-
fitable.
   Xesc: Des porc fins i tot es caminar és
interessant... Hi ha molts de moixos per tan
poc formatge.
   Julià: A un ca gros de possessió, mai
t'atrevesquis a dir-li quissó... Madona, es
cul vos trona.
   Ramon: Si vols treure es profit a una
granja d'animals, t'has d'embrutar ses
sabates... Sa feina és santa i assanta... Això
és mel.
   Tomeu: Per curar ses sedes, pols de maig...
Per curar es calambres de cansament, suor
de caminer... Per aturar ets incendis, s'hi-
vern.
   Mariano: Ja que ara estan de moda, vos
ne contaré un d'incendis. Se produeix un
incendi molt gros a un edifici i quan es
bombers aconsegueixen apagar-lo, com
sempre, es sergent els reuneix per passar
llista. Me cagondena, me'n falten dos. Res,
no vos mogueu i miraré si estan ferits per
qualque recó. Comença a cercar i davall un
jaç d'escala me'ls troba enculats. Però i què
és això!? Es dos més mascles de s'equip,
dos mascles acabats i ara me resulteu
mariques... Es que com que hem respirat
molt de fum... però es fum no se treu així, ni
per aquí. Per treure es fum se fa es boca  a
boca i... Així em començat noltros, per aquí.

Joan Roig
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   Durant tot el mes d'octubre, i fins al 2 de
novembre, té lloc a l'Auditori sa Màniga de
Cala Millor el 12è Festival Internacional de
Dansa. Ara mateix es tracta d'una de les
poques cites amb què compten els amants
de la dansa a Mallorca.
   Va ser la ballarina Caty Carrasco qui va
encetar el Festival, en oferir un petit tast de
dansa de carrer, amb l'espectacle Llàgrimes
de salmó. El dissabte 6 d'octubre, la com-
panyia que dirigeix THOMAS NOONE,
ballarí londinenc que treballa entre les
ciutats de Londres i Barcelona, presentarà
el seu darrer espectacle Lugares extraña-
mente desastrosos. Un espectacle que deixa
veure la vigorosa energia dels ballarins. Un
espectacle que no deixa indiferent a ningú.
   El dissabte 13 d'octubre, la creadora i pe-
dagoga en dansa Magdalena Garzón,
oferirà el taller Dansa en família, destinat a
infants de 4 a 10 anys, que hi participen
acompanyats dels seus familiars. Es tracta
d'una activitat molt original que s'ha de fer
conjuntament entre nins i grans.
   El cap de setmana següent arriba la
ballarina i coreògrafa Roser López. El
dissabte 20 d'octubre presenta a sa Màniga
dos dels seus treballs més recents: Before
we fall i Miniatura. L'any passat Roser

López va ser considerada una dels cinc
creadors més prometedors del panorama
espanyol. La ballarina ha presentat els seus
espectacles a festivals internacionals a
Espanya, Holanda, Itàlia, República Txeca,
Japó, Alemanya, Egipte i Eslovènia.
   Per als més petits de les famílies el Festival
de Dansa ha convidat dues companyies
molt interessants. La primera és la com-
panyia LA MANDARINA, que el dissabte

27 d'octubre pre-
sentarà La Lola
balla, un original
espectacle de dansa
interactiu per a tots
els públics. Tancarà
el festival la com-
panyia italiana
TPO, que serà la
primera vegada que
visita Mallorca. Les
famílies podran
veure el seu espec-
tacle Vida aven-
turera de les
ovelles a Islàndia,
tot un desplega-
ment d'imatges, de
colors, i de sen-
sacions. Amb més
de trenta anys de
trajectòria, la com-
panyia TPO ha ob-
tingut molts de pre-

Comença el Festival Internacional de Dansa a Cala Millor     Pere Josep Santandreu

Durant cinc setmanes l'Auditori sa Màniga es deixa seduir pel moviment

mis a diferents festivals internacionals. En
aquest espectacle podreu veure com es
creen uns ambients on s'experimenten els
límits entre l'art i el joc.
   El públic té un paper protagonista en
l'edició d'aquest Festival. No adopta només
un paper passiu, de receptor de l'espec-
tacle, sinó que també és convidat a parti-
cipar en la creació. Per una banda, en alguns
espectacles, sobretot els destinats als més
petits, l'espectador hi participa activament,
ja que alguns nins i nines pujaran a l'esce-
nari. Per altra banda, després de cada espec-
tacle s'ha organitzat una xerrada amb la com-
panyia, i serà aquí quan el públic podrà
escoltar els ballarins i els podrà demanar
preguntes sobre la seva trajectòria profes-
sional, sobre l'espectacle, sobre el món de
la dansa, en un debat molt suggestiu. Així,
doncs, en aquest festival públic i artistes
es converteixen en elements imprescindi-
bles de la creació.
   A més, el Festival de Dansa encarregarà
un projecte de dansa comunitària a un/a
coreògraf/a de Mallorca. Aquest professio-
nal treballarà amb un col·lectiu de la co-
marca.
   Uns preus molt assequibles, 6 i 8 •, fan
que el Festival sigui una porta oberta a tot-
hom que senti curiositat per veure la màgia
que el cos humà és capaç de crear. Benvin-
guts a Dansamàniga-2012, el 12è Festival
Internacional de Dansa.
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Hola, de tornada de les vacances ens toca fer els resums d'agost i
setembre, amb unes gràfiques comparatives dels dos mesos.
Cal fer menció especial al que va ocórrer al monestir de Lluc, que va
patir la visita d'un tornado, per sort només amb danys materials; i al
que ha esdevingut pel sud-est peninsular amb pluges de fins a 240
mm, que han originat, que és el més dolent, perdudes humanes irre-
emplaçables; des d'aquí vull enviar-los un missatge de suport.
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Tomàs Martínez

FA QUARANTA ANYS
Setembre de 1972

   Número 8 de Flor de Card. La revista
informava que Jaume Lliteras era el nou
vicari de Sant Llorenç i li feia una entrevista;
també es feia ressò del Campament Card
que s'havia fet a s'Hospitalet.

FA TRENTA ANYS
Setembre de 1982

   Número 74. Eleccions generals a la vista i
la revista n'anava ben farcida amb articles
signats per Ignasi Humbert, Abel Matutes
i Antoni Sansó. Josep Cortès feia la crònica
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informal d'un ple que havia estat mogut amb
la participació dels perjudicats per la tor-
rentada..

FA VINT ANYS
Setembre de 1992

   Revista número186. A la portada unes
"Dècimes econòmiques" per protestar pel
clavegueram que no estava connectat.
   A aquest número, i sense anar signat,
destaca un article dedicat a l'amo en Bar-
tomeu Servera, "Pistola", glosador llorencí
que va viure entre els anys 1913 i 1991.
Una de les seves gloses, titulada "Ses
peces de s'arada", fou recollida pel pare
Ginard al seu "Cançoner popular":

Per llaurar s'ha de mester:
reia, dental i cameta,
joc d'oreies, destraleta,
sa telera i reteler;
mantí, espigó, aixanguer,
morrals, uieres, coixí,
jou, camelles i collades,
i llentures per junyir;

un rastell, ses corretjades
i llongues p'es mul regir.

   Guillem Pont feia una aproximació, su-
perficial segons les seves paraules, a la
vida i obra de Don Martí, el capellà Garrover.

 FA DEU ANYS
Setembre de 2002

   Revista número 296. Guillem Soler i Guillem
Quina entrevistaven Jaume Salas, autor del
projecte de la plaça de l'Ajuntament.
   Pau Quina feia un resum de la vetllada
celebrada al Molí d'en Bou amb Albert Plans,
guionista de la sèrie de televisió Plats bruts.
Isabel Maria Muñoz relatava l'experiència
de la família Perales-Salas derivada de l'aco-
lliment durant un mes de Vitaly Karalov, un
infant procedent de la ciutat de Munsmark,
al cercle polar Àrtic.
   Pere Santandreu conversava amb Maria
del Mar Bonet, la cantant mallorquina més
universal.

Finalitat: Reflexionar sobre possibles
aspectes personals a millorar.
Àmbit d'aplicació: Introspecció. Autoanà-
lisi personal
Objectius:
a.- Detectar els aspectes de l'altre que no
t'acaben de fer o d'agradar
b.- Dissenyar propostes d'acció d'aquests
aspectes sobre tu mateix
Fonts: Experiència pròpia, inspirat en una
tècnica descrita en l'obra de ficció “Les
veus del desert”  M.Morgan (1997) atri-
buïda als aborígens australians

Es fonamenta en la creença de que veim el
que volem veure, i que podem veure reflec-
tida en els altres la nostra pròpia imatge
Materials: No cal. Si hom ho desitja es pot
ajudar de paper i llapis
Dinàmica:
Cal asseure's en cercle. Millor si és en un
entorn tranquil i assossegat (per exemple a
la platja un dia assolellat de primavera)
Cal explicar als participants que és un joc
seriós que es juga amb absolut silenci
Llavors es tracta de pensar en el que menys
t'agrada de la persona que tens al davant
Idò aquests aspectes que tu consideres
negatius en l'altre són els que has de co-
mençar a treballar en tu mateix.

Nota: No cal coneixement previ dels par-
ticipants. No s'ha de dir res. Simplement
mirar i intuir, deduir...
I si la primera part del joc és de reflexió, la
segona és d'acció: Què puc fer jo per millorar
en mi mateix el que no m'agrada de l'altre?
Variants: Es pot aplicar el joc en grans
grups, però també en petits grups i en
parelles. Fins i tot, al ser de recerca interior,
es pot jugar de forma individual, observant

Joc de la Rotllana

una altra persona  (que ni s'adona del teu
joc)

Guillem Pont

Enllaçada

Na Lluna també s'ha apuntada a la cam-
panya "Enllaça't per la llengua".


