
Cl._

CS
CN

e

'O

2
U)
E
'D
z

e

CM
O'
O'

92_a
E
0>
o
z

I

revista mensual d' informació local

El tord i la cega: «turistes d'hivern»
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lEDITC)I2.1LALL.

Darrerament el nostre poble veu com inquietuds diverses de tipus cultural, pro-
mogudes des de diferents associacions, es manifesten i tenen lloc dins el terme
municipal. Aquestes associacions, però, es veuen mancades d'instal.lacions ade-
quades i d'infrastructura básica que possibiliten la bona realització d'aquestes ac-
tivitats en unes condicions òptimes. Tal és l'extrem al qual s'ha arribat, i l'obra
Cultural Balear delegació d'Alaró n'ha estat el primer exponent, que algunes de
les associacions han de destinar una part considerable dels seus recursos econó-
mies a pagar el lloguer d'un local on poder-se reunir, treballar, etc.

En conseqüència, la mateixa dinámica que mou tot grup associat i que crea
aquest ambient d'associacionisme i d'inquietuds diverses reclama per ella mateixa
l'existència d'un casal de cultura prou gran, que, apart de l'existent, cobrís les
mancances d'espai físic que cada associació necessita com a lloc de trobada i, per
tant, de contacte humà.

Pensam que el lloc existent que reuneix les condicions adequades és el casal de
Can Campaner, propietat de l'església, incloses les instal•lacions de l'antic cinema
paroquial. Des de l'obra Cultural Balear i a través de les pàgines d'aquesta revis-
ta, volem convidar les diverses associacions d'Alaró per tal de promoure la crea-
ció d'una plataforma cívica que solliciti a l'Ajuntament d'Alaró un acord amb la
parròquia que permeti la millora de les instablacions d'aquest casal i que en po-
tenciï l'ús.

NOM I LLINATOES 	

ADREÇA:    IkTóm	

POBLACIó•    D.P.t a . . . . J n dal 	

SUBSCRIPCIÓ ANUAL	 0 2.200 pta. Alaró

2.700 pta. Resta de l'estat

O 4.500 pta. Estranger

CARTA D'ORDRE AL BANC O CAIXA D'ESTALVIS

BANC O CAIXA: 	  AGÈNCIA: 	

ADREÇA 	  POBLACIÓ.	

NÚM. C/C: 	  NÚM. LLD3RETA: 	

Distingits senyors:

Els agrairé que, fins a nova ordre, vulguin atendre amb cartee al mea compte eI rebuts que els

siguin presentats per l'Obra Cultural Balear - Delegació d'Alaró corresponent a la meya subscrip-

ció a la revista Alaró, Naves i parers.

TITULAR DEL COMPTE 	

ADREÇA 	  POBLACIÓ 	

(Signatura)   d. 	  199 	
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Renault recomana lubricants elf

AVINGUDA DE LA CONSTITUCIÓ, núm. 36
07340 - ALARÓ

RENAULT 

EL PLAER 

DE VIURE'LS
TALLER I VENDES

Tel. 51 04 72

INFORIVIACIÓ LOCAL

Important augment de sou dels regidors del nostre Ajuntament

Càrrec/Any 1988 1989 1990 1991 1992

Bale 45.000 pts./rres 45.000 pts./mes 45.000 pts 'mes 62.500 pts./mes 140.000 pis

Regidors PSOE 23.000 pts./mcs 23.000 pts./mcs 23.000 pts./mes 26.5C0 pts./mes 40.000 pts./mes

Cap d 'oposició PP 20.000 pts./mes 20.030 pts./mcs 20.003 pis./mes 20.000 pts./mes 25.000 pis./mes

Regidors PP 8.000 ptsJus 1000 pts,/mcs 8.000 pts./nrs 8.000 ptsJus 12.503 pts /mes

En el Ple ordinari celebrat el mes de
setembre, es varen distribuir els 5 mi-
lions pressupostats enguany per retri-
buir als membres electius de la corpo-
ració municipal.

El grup que governa l'Ajuntament
aconseguí treure endavant la seva pro-
posta que consistia en:

-pel Baile 140.000 ptes. al mes.
-pels cinc regidors del P.S.O.E.

40.000 pts./mes.
-pel portaveu del P.P. 25.000 pts./

mes
-pels quatre regidors del P.P. 12.500

pts./mes.
Llorenç Comas va considerar aquest

augment excessiu ja que suposa un 74
% sobre el total per indemnitzacions de
l'any passat. Per això, juntament amb
els seus companys de grup, va votar en
contra d'aquesta proposta.

El Baile va justificar l'augment ar-

gumentant que es seguia el criteri reco-
manat per la Federació d'Entitats Lo-

cals de les Illes Balears. Hem d'assen-
yalar que de la manera que s'ha fet
aquest repartiment el grup del PSOE es
quedará amb un 81'8 % dels 5 milions,
és a dir, 4.080.000 ptes., mentres el
grup popular tan sols 920.000 ptes, el
18'2 %. Fent una mica de repàs a les
retribucions dels darrers anys, obser-
vam que des de 1991 en que es va re-
novar l'equip de govern, a conseqüèn-
cia de les últimes eleccions municipals,
els increments han estat constants.

TALLER JUAN CAMPINS
SERVEI OFICIAL
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Ci. Gómez Ulla, 79 - Tel. 51 00 32
07340 - ALARÓ (Mallorca)
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L'Ajuntament compra l'aigua d'un pou a Son
Penyaflor

A Causa de la manca d'acord entre
la Comunitat de regants i l'Ajunta-
ment, els responsables municipals han
hagut de cercar recursos per a poder
garantir el suministrament d'aigua al
poble.

Per aquest motiu l'Ajuntament ha
signat un conveni amb Gabriel Homar
Vidal mitjançant el qual aquest u ce-
deix pel termini de 20 anys la titularitat
del pou de Son Penyaflor, el sondegi
realitzat a la mateixa finca, les bombes
d'extracció, el dipòsit d'altura situat a
la finca i la xarxa de distribució d'ai-
gua de les zones de Banyols, Son Sant
Joan i Ses Vinnyetes.

Per la seva part l'Ajuntament pagará
a Gabriel Homar 35.000 ptcs. mensuals
que s'incrementaran cada any segons
l'I.P.C.

Aquest conveni suposa que a partir
d'ara la xarxa pública de distribució
d'aigua comptarà amb 480.000 litres
mes per dia.

Amb el pou de Son Pcnyaflor són ja
quatre els pous que abasteixen d'aigua
al poble: Son Fuster, Escola Graduada,
Sa Sort i el mateix de Son Penyaflor.
La capacitat total de suministre dels
quatre pous és de 70m 3/hora.

MILLORAMENT DELS CAMINS
MUNICIPALS

L'Ajuntament d'Alaró sol•licitarà al
Consell Insular de Mallorca una sub-
venció de 44.742.452. per dur a terme
obres de millora als camins rurals del
nostre terme. Per part seva la corpora-
ció aportará 11.185.613 pies.

La relació de camins afectats per
aquest projecte seran: Camí de Vela,
camí de Sa Teulera, camí de Son Pen-
yaflor, camí de Banyols, camí de Son
Ribes i el camí que comunica Son Fiol
amb Sa Creueta.



TALLER DE
XAPA I
PINTURA

GABRIEL JAUME

Telèfon 51 03 71
	

ALAR()
Pere Sampol de Son Curt, 15

	
(Mallorca)

Tintoteria i bugaderia

SA NETEJA

C/ de Sant Roc núm. 52
07340 - ALARÓ

Tel. 87 91 84
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«Poíesis». Un taller de literatura a Alaró.

Presentació per l'autor, en Rumpels-
tilzchen.

El fidel lector d'aquesta revista quan
arribi a aquesta página sens dubte es
demanarà, i ara?, què és això d'un ta-
ller literari, i a quin pur li ha passat pel
cap organitzar-lo precisament a Alaró?
Evidentment se m'ha ocorregut a mi i
no a cap altre; el perquè és el que vull
passar a explicar:

Consider, humilment, que en el
camp de la literatura tenc qualque cosa
a dir i, tot i que em guardaré l'explica-
ció profunda, consider també que un
aguait dels motius que em mouen són
transmissibles mitjançant la comunica-
ció (permeteu-me que recalqui la pa-
raula de la qual més endavant extraure
conseqüéncies que potser no a tothom

agradin)...

La dinámica de les sessions del taller
es presenta, doncs, clara: lectura i co-
mentari participatiu de textos diversos
d'autors escollits (entre d'altres alguns
meus: essent jo que millor coneix els
meus escrits, per força també m'han de
resultar els més fácilment explicables),
incitació a la pròpia creació de textos,
breu explicació dels fonaments  teòrics
de l'activitat creativa. Corn a activitats
paral.leles s'han previst dues conferèn-
cies (a càrrec dels senyors Cela Conde
i Díaz de Castro, professors de l'UIB),
una audició de «heder» a càrrec d'un
duet de piano i cant que es farà públic
en el seu moment i una visita comenta-
da (possiblement per la també profes-
sora Maria de La Pau Janer) a la posse-

sió de Son Forteza, lloc on visqué el
poeta Joan Rosselló.

I, per acabar, una conseqüència de la
paraula «comunicació» que abans he
retingut: Vull el taller obert a persones
de qualsevol àmbit lingüístic. Si vénen
francesos, cap problema, en parlo, si
són angloparlants u comanaré a En Ri-
chard Shaykin (poeta nordamericá resi-
dent aquí) que, com a assesor, m'ajudi.
Els textos que sortissin d'aquest taller
voldria (jo) que fossin escrits en qual-
sevol llengua coneguda del món.

(Les inscripcions cal realitzar-les a
L'Ajuntament fins al 15 de novem-
bre. S'ha estipulat un preu (quasi
simbòlic) de matrícula de 2.000 ptes.
amb les que es cobriran totes les des-
peses pròpies d'un taller semblant).

GUILLERMO

DE LA FUENTE 
FOTOGRAFO 

REPORTATGES

Joan Alcover, 14-A Tel. 14 00 96 SANTA MARIA
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Robatoris

A principi d'aquest mes, amb una
operació conjunta de la Policia Munici-
pal d'Alaró i la Guàrdia Civil de Binis-
salcm, van ser detinguts Jaume M.V. i
Catalina I.M. de 28 i 18 anys i naturals
de Sa Pobla, quan intentaven robar al
bar del camp de futbol. La policia,
alertada per la presència d'una furgo-
neta davant l'establiment va acudir al
lloc dels fets, on va sorprendre als lla-
dres que intentaven endur-se gran
quantitat de begudes alcohòliques. Just
després van ser posats a disposició ju-
dicial.

Per altra banda, segons ha pogut
saber aquesta revista, l'autor del roba-
tori que hi va haver a la drogueria Es
Magatzem, avortat per la Policia Muni-
cipal, respon al nom de Joan P.M., més
conegut pel sobrenom de «El Chino».
Resulta que aquest individu de Sta.
Margalida, d'uns 30 anys i heroinóman
és un famós delinqüent a les Illes i está
cercat per la Guárdia Civil, la qual va
quedar sorpresa per la seva detenció.
Cal dir que aquest individu té antece-

dents, rellevants, com és el cas del seu
germà, component de la banda «Los
Dinamiteros» a la qual se li va aplicar
la Ilei antiterrorista. Actualment es
troba a la presó de Carabanchel on va
compartir cel-la, anecdòticament, amb
Rafi Escobedo, condemnat per l'assas-
sinat dels marquesos d'Urquijo i que es
va suicidar l'any passat.

Ball de Saló
El passat 9 d'octubre van començar

els cursets de ball de saló en el saló
d'actes de l'ajuntament a cárrrec de
n'Antoni Gelabert Crespí.

Cada divendres de les 21:30 fins a
les dotze de la nit, el saló d'actes s'om-
ple de joves parelles preparades per
marcar els punts d'un vals, pas doble,
cha-cha entre d'altres.

En el nostre poble ja fa dos anys que
per aquestes dates es van posant les
bases d'aquests balls arribant enguany
al tercer nivell, essent Alaró l'únic
poble de la comarca on s'imparteix
aquest nivell.

Cada quinze dies se solen realitzar
festes a diferents pobles practicant així
tot el que s'ha après amb la companyia
de cares noves i garides parelles.

Si qualcú está interessat, la matrícula
encara está oberta i es pot dirigir, qual-
sevol divendres, al saló d'actes amb
parella o sense, ja que amb un cop de
veu de canvi de parella; amb molta ra-
pidesa ja tens algú amb qui marcar-te
un pas doble.

Avinguda de la Constitució, s/n.
ALARd (Mallorca)
Tel. 51 02 39

ES MAGATZEM C.B. 
FERRETERIA - DROGUERIA

Avgda. Constitució, 18 - bxs.

CIF. E07177702

Tel./Fax (971) 87 92 12

07340 - Alaró (Mallorca)
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Pujant en un tren que es dirigia cap
al cacle d'estudis un bon grapat de
nins, nincs i monitors van començar el
passat 24 d'octubre un nou any d'acti-
vitats. Les canços, els jocs i les dances
foren el llenguatge que empraren tots
plegats per conèixer el nou grup de
companys i monitors amb qui passar
tot un any d'aventures.

A causa de la gran diferencia d'edat,
cada any es feien tres grups, necessaris
per poder treballar millor amb els nins,
que eren cercle de 5 a 8 anys, L'Auba
de 9 a 12 anys i el Club 15 de 13 anys,
enguany es segueixcn mantenint
aquests grups però l'equip de monitors
ha trobat adequat la incorporació del
grup-9 al vagó del tren de l'esplai, for-
mat pels nins i fines mes grans de la
casa, de 15 i 16 anys.

Un problema bastant greu que té el
grup d'esplai, cercle d'estudis, perol)
que mai no li ha aturat els peus, és l'e-
conòmic, per això hi ha hagut enguany
una alise novetat, el fet de pagar una
quota de 3.000 pessetes anuals, cada
nin, per cobrir desposes de material,  as-
segurances i part de les necessárics re-
formes que estan programades per fer-
se a la casa. Pareix que això ha tengut
una bona acollida pels pares ja que el
primer dia ja han entregat el full d'ins-
cripció pagant la quota.

El grup d'esplai sempre ha tengut la
porta oberta a tothom i amb aquesta
quota no es protón privar cap nin d'a-
nar-hi ni de fer de l'educació en el
temps lliure un monopoli, per tant si
algú no es troba en condicions de
pagar-ho no té més que dir-ho a l'equip
de monitors i el seu 011 será tan ben
rebut com un altre.

També enguany s'ha posat en marxa
una revista mensual pel preu de 99 pes-
setes, pensada com a mitjà de contacte
amb els pares, on s'hi redactaran totes

Cercle d'estudis

les activitats, anecdotes, tallers... d'un
mes a l'esplai, on fins i tot els pares
lambe hi tendran un apartat.

Si qualcú encara no ha enganxat
amb el tren de l'esplai encara és a

tcmps d'agafar-lo, cada dissabte a les
quatre la secretaria estará oberta i s'hi
podran trobar els fulls d'inscripció i tot
el tipus d'informació o propostes que
es vulguin fer. Val la pena.
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BAR-RESTAURANT
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Telf. 51 04 97
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Conferència del Mallorca S.A.D.

El passat 15 d'Octubre va tenir lloc
al local de Can Comas un col.loqui
sobre el R.C.D. Mallorca S.A.D., és a
dir, sobre l'equip de segona divisió del
Mallorca, convertit ara, com tots els
clubs de futbol de l'estat espanyol, en
una societat anònima on els veritables
propietaris de l'equip són els accionis-
tes. Sobre aquesta qüestió i altres de
caire esportiu es va dur a terme aquesta
xarla que va comptar amb la presència
de Miguel Dalmau i Llorenç Serra Fe-
rrer, com a president i entrenador del
Mallorca respectivament.

Durant la primera part del col.loqui
va intervenir Miguel Dalmau, el nqual
va tractar un parell de punts importants
sobre l'equip, com el desig de veure a

l'equip consolidat a la primera divisió i
de tenir una aficció constant i un recol-
zament per part del públic. Així mateix
va comentar l'esperança que tenia per-
qué el Mallorca pogués comptar amb
un patrimoni propi (recordem que l'es-
tadi Lluís Sitjar no pertany al club,

sinó a l'Ajuntament), i amb unes ins-
tal.lacions pròpies pels equips de futbol
base. Un altre punt tractat, va ser les
relacions amb els altres equips de les
Illes, en el qual Miguel Dalmau va ofe-
rir la seva disposició enfront de la mala
gestió de l'anterior president en aquesl
tema. Finalment va fer una crida per-
què la gent es faci accionista del Ma-
llorca S.A.D., així l'equip ens repre-
sentará a tots i será una mica de tots.

Tot seguit va prendre la paraula l'en-
trenador de l'equip, Llorenç Serra Fe-
rrer, que entre altres qüestions va des-
tacar la importància que té pel Mallor-
ca potenciar la cantera i el futbol base
mitjançant una bona organització de
tècnics, preparadors físics, etc.; i així
poder formar un equip de primera divi-
sió amb jugadors de les illes, cosa que
s'está començant a aconseguir.

Per acabar, tant el president com
l'entrenador es van oferir al represen-
tant del Club Alaroner, allà present, per
qualsevol cosa que pugui necessitar;
així mateix es van comprometre a diri-
gir un entrenament del futbol base d'A-
laró amb la participació de l'entrenador
i d'un jugador del Mallorca.

REPORTATGES

• IMATGE 2.000 el FERRETERIA D'ALAR() DROGUERIA
FOTOGRAFIA- VIDEO

•

111
•

Alexandre Rosselló, 26	 ALARÓ • 	Dr. Jaime Colom, 38 - Tel.. 51 04 86
Tel. 51 05 14	 ALARÓ (Mallorca)

Ami
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Reunió informativa de la Comunitat de Regants

El president de la Comunitat de Re-
gants, Miguel Riera, acompanyat de
dos membres de l'actual Junta, Barto-
meu Homar i Rafael Sastre, exposaren
a una quinzena d'assistents la situació
de la Comunitat a una reunió que va
tenir lloc a Can Comas el passat 13
d'octubre. La finalitat d'aquesta reunió,
a la que en seguiran altres en certa pe-
riodicitat, no era altra que la d'infor-
mar i a la vegada recollir la problemá-
tica dels regants segons els diferents
ramals o seccions de l'acèquia.

En primer lloc Rafael Sastre va in-
formar que durant els darrers 4 mesos i
a causa de la forta sequera patida
aquest estiu, la Comunitat va cedir un
total de 2.520 hores d'aigua de la Font
a l'Ajuntament. Segons la quantitat
mesurada davant el notad d'Alaró, la
Font donava un cabdal de 2.000 les/
hora a principis del mes de setembre.
Per tant, quantificades en doblers
aquestes hores representen 1.663.200
ptes., a raó de 30 pts./m3 . Mentrestant,
continuà Rafael Sastre, entre els re-
gants tan sols es varen subministrar
634 hores d'aigua al llarg d'aquest ma-
teix període de temps. Malgrat tot els
responsables de la Comunitat procura-
ren que no manqués aigua a cap regant
i per això fins i tot recorregueren a la
contractació de subministre mitjançant
camions cisterna.

Aquestes afirmacions contradiuen la
versió municipal segons la qual d'ençà
de la renovació de la Junta de la Co-
munitat hi ha hagut problemes per tras-
vessar regularment l'aigua de la Font
als dipòsits municipals.

A continuació el president de la Co-
munitat va explicar que s'havien duit a
terme unes obres de reparació a l'acé-
quia per aturar una important fuita
d'aigua. A resultes d'aquestes actua-
cions el president va esser acusat pels
responsables municipals d'abocar  inne-
cessàriament l'aigua al torrent durant
24 hores. Miguel Riera, però, va negar
aquestes acusacions afirmant que les
obres s'havien fet precisament per evi-
tar que es tudés més aigua i ni una sola
gota va anar a parar al torrent.

Després d'escoltar una serie de quei-
xes dels regants, Bartomeu Homar,
donà a conèixer una instància presenta-
da a l'Ajuntament el dia 9 de setembre,
per la qual es sol.licitava el permís per
efectuar vàries reparacions dintres del
casc urbà a determinats trams de la tu-
beria i per a la instal.lació d'un conta-
dor a Son Vidal. Transcorregut més
d'un mes l'Ajuntament encra no ha
contestat. Per tant, s'haurà d'esperar
que passin els 60 dies pertinents per

entendre que el silenci de l'Ajuntament
implica l'autorització tácita de les
obres.

Per acabar es..va informar dels trá-
mits iniciats pels membres de la Junta
per actualitzar els títols de propietat
dels regants, per tal de regularitzar i
adequar la situació jurídica de la Co-
munitat. Segons pareix més d'un 60 %
dels títols de propietat no estaven a
nom dels actuals propietaris.
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El tord i la cega: «turistes» d'hivern
Ha arribat la tardor i, com els turis-

tes del nord d'Europa a l'estiu, gran
quantitat d'ocells migratoris vénen a
passar l'hivern a les nostres latituds.
Entre ells el més conegut per la majo-
ria de gent i sobretot pels caçadors, el
tord, hivernant habitual que arriba a
Mallorca havent recorregut distancies
tan llunyanes com Suïssa, Alemanya,
Txecoslovàquia, Polònia i fins i tot de
Rússia.

El tord té una dieta molt variada, li
agraden molt els animalons: cuques
molles, insectes, larves, llimacs, cara-
gols, etc. Els caragols, el tord els agafa
amb el bec i els colpeja a una pedra per
tal de rompre la closca i menjar-se el
seu interior. Aquest costum només la té
el tord comú, a diferència dels altres
tords: cellart i griva; si no en té prou
amb l'alimentació d'animalons menja
també fruits i baies: móres, llentrisca,
olivó, rem, etc.

El tord torna, els mesos de febrer i
març, als països 11bl -clics per aparellar-
se i reproduir-se. La femella construeix
un niu de llarga durada, és a dir, defora
és una solida i profunda cassoleta, però
l'interior és revestit amb fusta podrida,
triturada i ensalivada, que després d'ei-
xugar-se formará una capa que de ve-
gades dura anys. Fan dues nivades d'a-
bril a juny, els ous són incubats només
per la femella (ponen de quatre a cinc
ous d'un color blau cel amb taques ne-
gres), la incubació dura 13 o 14 dies, i
els pollets romanen al niu també una
quinzena de dies. Un refrany popular
diu:

Per Sant Macla,
l'oronella ve i el tord se'n va.

Un altre ocell ben conegut per tot-
hom és la cega. És un hivernant tradi-
cional a la Península Ibèrica i a les
Illes Balears. Les cegues són acives
durant la nit. Tenen un bec llarg, el
qual está equipat amb un fi sentit del
tacte i la seva punta és mòbil, de mane-
ra que la cega pot detectar l'aliment a
les fosques i capturar-lo encara que es-
tigui molt enterrat. Els seus ulls estan
col.locats a tal altura sobre el cap que

no perden tampoc el control dels cucs.
Les presses principals solen esser els
cucs de terra, a més d'insectes, sobretot
les larves. A la tardor i a l'hivern, a la
seva dieta nutritiva afegeixen fruits del
bosc i altres parts vegetals.

Els mesos de febrer i març se'n tor-
nen al seu lloc d'origen per criar. La
seva distribució i época de migració és
molt pareguda a la del tord comú.

Els dies d'aparellament comencen
cap a mitjans de març fins a juliol. El
vol d'aparellament es fa els vespres de
primavera quan emmudeixen els da-
rrers cants de ropit i surten les primeres
estrelles de la nit. Seguidament les ce-
gues volen a l'alçada aproximada de
les copes dels arbres per damunt de les
clarianes del bosc i al llarg dels seus lí-
mits i fan sentii uns crits molt particu-
lars.

A l'inici de l'època de cria només
canten els mascles.

Després d'un matrimoni, que només
dura una nit, els cónjugues se separen.
La cega femella recull fullaca i la duu
al niu, fet en terra. Els ous, general-
ment quatre, són habitualment mig en-
terrats dins el material del niu.

Durara. els 22 o 24 dies que dura la
incubació, la cega només es concddeix,
la matinada i els capvespres, una mitja
hora per alimentar-se, banyar-se i nete-
jar-se.

Els pollets neixen amb els becs més
curts. A penes eixugats, deixen la cavi-
tat del niu, però encara queden bastant
de temps pels seus voltants. La mare
els duu el menjar els primers dies. En
cas de perill, pot agafar les cries amb
les potes i endur-se-les volant.

El refranyer popular diu:
No és nat ni naixerà

qui niu de cega trobarà.
Altres ocells que ens visiten durant

l'hivern són: els ropits, els quals ser-
veixen de senyal als caçadors de l'hora
en què han d'estar co•ocats al coll o a
la barraca a l'espera de la desitjada
caça; si fa molt de fred ens visiten les
juies de prat: tords cellards, grives,
coa-rotges, juies, estornells, busque-
rets...

Actualment tots els insectívors estan
protegits per la llei, per la seva acció
beneficiosa al camp i al bosc, ja que
constitueixen la millor manera de con-
trolar les plagues d'una manera natural,
perquè es mengen molts insectes, com
la cuca del pi. El bon caçador respecta
tots els ocells protegits i quan troba
que en té prou aplega i deixa caça pels
dies vinents, perquè ell ha de ser el pri-
mer interessat en que les espècies no
s'estingesquin, per això és necessari
que entre els caçadors es facin respec-
tar les regles del joc per gaudir d'una
manera racional i ordenada de la caça.

Melcion Coll Rotger
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Gabriel Juan, el company retrobat

L'Enciclopèdia de Mallorca el defineix com a sindica-
lista i polític. Als 14 anys ingressà a una organització
obrera «La Recompensa del Obrero. Sociedad obrera de
oficios varios», i ara als seus quasi 82 anys encara forma
part de la Federació de Pensionistes i Jubilats de la
UGT, de la qual ha estat president un bon grapat
d'anys. Dirigent a Mallorca de les Joventuts Socialistes
durant la II República, grácies a un llibre d'en David
Ginard publicat enguany, ha sortit a la Ilum la seva par-

ticipacio en la reorganització a la clandestinitat del Par-
tit Sociglista en els anys quaranta. Ell és en Gabriel
Juan Mas, Alaró 1910.

Gràcies a la conversa que mantinguérem amb ell hem
pogut prendre el pols al devenir quotidià de l'associacio-
nisme obrer i del moviment socialista a Alaró durant la
II República i els anys que la precediren. Així, en el seu
domicili de Ciutat, ens hem acostat a un Gabriel Juan
encara actiu, testimoni viu d'una época histórica.

Gabriel Juan Mas visqué a Alaró
fins que tenia 25 anys, en que forçosa-
ment l'hagué d'abandonar a causa de la
repressió que va seguir l'aixecament
militar del 36. L'any 1941 surtí del
camp de presoners de Formentera i ja
no tornà a viura a Alaró, definitiva-
ment s'instalá a Ciutat. La seva voca-
ció política es pot qualificar de prime-
renca, iniciada de la rná del seu pare,
també sabater. Als 14 anys entrà a tre-
ballar a una fábrica de sabates Can Fo-
nollar i Rosselló. «Jo volia fer feina
abans, però era petit -fins als 17 anys
no vaig créixer- i no arribava al taulell.
El patró digué que esperás-sim per si
venia un inspector». Aquel! mateix any
entrà a la UGT.

«A Alaró, l'any 10, quan jo vaig néi-
xer, s'havia constituït una societat
obrera que acollia treballadors diferents
per?) sobretot sabaters, era «La Recom-
pensa del Obrero. Sociedad de Oficios
varios». Aquesta societat era de ten-
dencia socialista de manera que quan
s'hi afiliaven els mateixos obrers ja es
consideraven socialistes i els hi consi-
deraven». Tal com apunta Gabriel
Juan, l'entrada a la fábrica constituïa la
porta d'accés a l'ideari polític i sindi-
cal, idean que a Alaró era majoritária-
mente socialista. «La Recompensa es-
tava integrada dins la Federació Balear
de la UGT i formada per diferents sin-
dicats d'ofici. «La Fraternidad», que
era el de sabaters, era el més nombrós.
Per cert, que el nom el vaig proposar jo
i el varen acceptar. Llavors hi havia la
Unió Agrícola, que eren quatre page-
sos, i una societat de picapedrers.»
Les Festes del Primer de Maig

«Jo record que tenia pocs anys i ja
me duien a la festa que feien pel Pri-
mer de Maig. Una vegada la feren a Sa
Font de Ses Artigues, una altra a Sa
Boal, llavors als Platers de Son Forteza
i en els últims anys al camp de futbol
que havia comprat la Societat. Aquí hi
anàvem els capvespres perquè els ma-
tins fetern un Primer de Maig d'allò
més especial. A les 7'30 o les 8 hores
sortia una banda de música que feia un
passacarrers tocant «Diana floreada»
tatatxí, tatatxí... i animava el públic
que es concentrava a les 9 a la Casa del
Poble».

«Teníem una bandera molt ben feta,
d'una tela molt bona. Un de nosaltres
havia fet un dibuix de l'escut d'Alaró i
unes llares que deien «La Recompensa
del Obrero. Sociedad de Oficios va-

rios». L'al•lota d'un dels afiliats era
brodadora -ara no me'n record qui era-
i u vàrem dir per brodar-ho. Agafàvem
aquesta bandera i una més petita de la
Unió Agrícola i sortíem al carrer. Can-
tàvem «La Marsellesa», «La Interna-
cional», l'himne de la Societat... Jo hi
prenia part per les Joventuts Socialis-
tes, mestre Perico, n'Andreu Rotger i
altres per l'Agrupació Socialista».

Referent també al Primer de Maig
asenyalar alguns fets, un tant  anecdò-
tics, que ens contà Juan. Un d'ells fa
referencia a l'organització de la mani-
festació: «Primer de tot hi anava la
Banda de Música, llavors les dones,
que anaven de dues en dues o de tres
en tres amb un parell d'homes que les
guardaven, més endarrera les comis-
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sions executives amb tots els homes
participaras». L'altra a la decoració
que envoltava la Festa. «De paper
fèiem uns arcs on dedins posàvem
bombetes de colors perquè els vespres
es vegessin. Una vegada hi vaig penjar
un cartell que deia «Guerra a la Gue-
rra. Viva la Paz».

Gabriel Juan igualment ens explica
els diferents llocs que durant la Dicta-
dura d'en Primo de Rivera i a la II Re-
pública acolliren la Casa del Poble,
fent un veritable exercici memorístic.
«Sovint eren bars que tenien una sala,
vàrem estar al Casino de dalt, però pri-
mer a Can Mateu -allá on era Can Tiá
Miquelet-, Ilavors a La Protectora i
també a «Lagrú», a Can Peret en el co-

mençament del carrer Manyoles. En els
darrers anys fins que va esclatar el Mo-
viment vàrem estar a una rabrica de sa-
bates de Can Xorric -fábrica de Can
Seguí avui aparcament de vehicles al
carer Gaspar Perelló-. Fou precisament
en el Casino de dalt, un Primer de
Maig, la primera vegada que vaig aga-
far la paraula, tenia 18 anys i em vaig
estrenar».

Les JJSS i 1 II República

Gabriel Juan es pot considerar com
el reorganitzador de les Joventuts So-
cialistes a Alaró i l'únic dirigent encara
viu. Es diu reorganitzador perquè l'any
1920 ja hi havia un grup però que es
disolgué, ja que com passà a la resta de
l'illa, la práctica totalitat dels membres
es passaren al moviment comunista
l'any 1921. Amb la Dictadura de
Primo de Rivera les Joventuts Socialis-
tes estaven prohibides. «A Alaró -diu
Gabriel Juan- constituírem un equip de
futbol, «La Universal» i «La Aurora»,
que era una societat obrera instructiva
que estava a la Casa del Poble. L'Au-
rora tenia biblioteca i, a mesura que
anàrem creixent, férem un orfeó, un
grup de teatre, en el qual jo feia d'a-
puntador, i una orquestrina per amenit-
zar els balls dels Darrers Dies. De
l'Aurora, en vaig esser secretan i fun-
dador, el primer president era Damià

Campins, en Damià Vinyes «a qui des-
prés mataren». L'Aurora esdevé un
instrument de propaganda per la Repú-
blica i pel socialisme.

«Durant els primers mesos de la Re-
pública vàrem tornar a crear a Alaró
les JJSS. Jo tenia el carnet número ú, el
tenia perquè en el 36 el vaig tirar per
por que no el trobassin. De totes mane-
res jo ja n'era membre perquè l'any 29
vaig anar a fer feina a Palma i em vaig
afiliar al grup d'allà. A les JJSS tant hi
havia homes con dones, sa meya dona i
sa dona de Pep Rosselló, en Pep Felici-
tat, estaven afiliades. Érem uns 50 o
60: Bernat Palou -en Bernat Fantotxa
de Los d'Amunts-, Gabriel Rosselló
-En Bidl de Ca sa Castellera-... i lla-
vors els que mataren, molts d'ells
membres de les JJSS: Rafel Clar,
Tomeu Rosselló, Miguel Perneas,
Jaume Fonollar, Pep Munar...».

En aquest moment Gabriel Juan es
treu de la cartera de rná una fotografia
on apareix ell just darrera Pere Rosse-
lló, Sa Maquineta, en el baleó de l'A-
juntament. La fotografía está presa el
14 d'abril de 1931, només tenia 21

anys. «La me va donar sa dona de mes-
tre Perico, es batle. Ell va parlar a tot
el poble i jo me vaig dirigir als més
joves, els vaig dir que defensassin la
República que si no l'aguantàvem no-
saltres desapareixia i vindria un caos
més gran que el que patírem amb en
Primo de Rivera. I va esser ver». Quan
se li demana què hi ha de cert en qué a
la proclamació de la República hague-
ren de sortir amb bandera vermella per-
què no en tenien de republicana ell riu
i contesta «Es que nosaltres érem so-
cialistes, a Alaró no hi havia republi-
cans».

L'activitat pública d'aquells anys és
constant, prova d'això és l'organització
d'un grup anticlerical que estava inte-
grat a la Lliga Laica. «Aquí ja érem
manco, Damià Campins, Pep Rosselló,
Joan Sastre... L'Església tenia molt de
poder i en els sermons els rectors saps
que s'hi posaven en contra». Esdevé
també col.laborador de «El Obrero Ba-
lear», que dirigia Llorenç Bisbal i del

«Foch i Fum», amb el pseudònim des
Forner de Ses Rotes.

Amb amargor conta el període del
Bienn Negre «quan entregaren el poder
a Gil Robles i el governador va desti-
tuir el batle, Sa Maquineta, i en el seu
lloc van posar l'amo en tia Miquelet,
Sebastià Alomar, que era republicà del
centre. Aquests antics liberals l'únic
que volien era defensar els seus inte-
ressos». Amb motiu de la vaga del 34,
«que a Astúries el comité revolucionan
tingué el poder uns 15 dies», aclareix,
es constituí al poble un comal. «No-
saltres ja estàvem preparats i havíem
creat un comitè revolucionan que esta-
va format per Sa Maquineta, n'Andreu
Rotger i jo. A un altre escaló hi havia
en Toni Rayó, en Pep Rosselló i un
altre del qual no record el nom, cada
un estava en contacte amb deu homes
per si havíem d'actuar. Jo vaig fer un
manifest que deia:«Trabajadores de
Alaró. Una vez entregado el poder trai-
doramente a los monarquizantes fascis-
tas de Gil Robles se ha declarado en
España la huelga general. Os suplica-
mos secundéis valerosamente dicha
huelga con miras a la victoria, contra
estos elementos que quieren aniquilar y
aplastar al proletariado. Trabajadores:
¡A la lucha! ¡Viva la Revolución so-
cial!». A conseqüència de la vaga ge-
neral alguns d'ells foren empresonats.
Aquest període es tancaria el 16 de fe-
brer del 36 amb el triomf del Front Po-
pular.

Com a totes les històries clàssiques
la seva activitat política duia aparellada
serioses dificultats per trobar feina.
«Estava boicotejat des del 34 per tot
Mallorca. Anava a cercar feina al camp
i els amos em demanàvem d'on era i
què em deia. Em contestaven que no
en volien de socialiste. Vaig acabar
amb dues maletes voltant pels pobles i
venent calcetins i camisetes. Era germà
de deu i mon pare tot sol havia de
pujar la llocada, és per això que quan
el saig es va jubilar jo vaig demanar el
lloc. Me'l donaren, però sols el vaig
poder ocupar tres mesos, llavors va es-
clatar el Moviment.
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La mallorquinitat d'En Cristòfol Colom

infinites vegades al llarg de ma vida
he recordat l'anècdota: crec era a l'hi-
vern de 1946, tendria jo uns dotze anys
i el Pare Antoni Nicolau ens preguntà,
on era nascut En Colom. I tots, llavors
infants, contestàrem unánimament el
que deien els llibres, que a Gènova. I
ens digué que no, que era felanitxer
com ell, (com el P. Toni). Mirau, afegí,
hi ha a Felanitx el Puig de Sant Sal-
vador (el nom que posà al primer te-
rreny que descobrí), hi ha també el
Port que es diu «Porto Colom» (un
port que va tenir molta d'activitat als
segles XV i XVI), i hi ha també per
aquelles contrades el llinatge Colom
molt estés ja llavors.

Aquesta consideració l'he considera-
da moltíssimes vegades i ara, quan sur-
ten diverses tesis sobre la nacionalitat
del descobridor del Nou Món, rever-
deix en mi: he après la importància que
ténen la toponímia i l'onomàstica [(En
Josep Mascaró i Passarius, a una con-
ferència a Alaró en motiu de les festes
de Sant Roc, digué que per a recons-
truir una parla —la pre-colombina, la
pre-romana...— no es pot prescindir
dels noms de lloc, com a vestigis o fòs-
sils vius d'un llenguatge igual també
que per a reconstruir una èpóca  històri-
ca les pedres tenen el seu, són més
el•loqüents que els papirs i, de vegades,
fins i tot entaulen entre elles un sonor
diàleg) (1)] i precisament són la topo-
nímia i l'onomàstica i les seves conne-

xions el que consolida els meus papers.
Amb això vull dir que no consider

tan desencertada la teoria, o la tesi, de
Colom felanitxer; fins i tot entra dins
de la lògica que hi hagi per aquelles
contrades persona que en sia deseen-
dent —com sosté En Jaume Enric
Amengual Vicens—; que hi hagi hagut
un interès molt viu en fer desaparèixer
tot rastre sobre la identitat i la naciona-
litat (2) colombina, com també que po-
gués haver estat bandejat per la Inqui-
sició (per començar no porta el seu
nom el Nou Món que descobrí, esforç
més titánic aquest de la navegació en
aquella època i gesta més valuosa la
seva que ara el viatjar interplanetária-
ment per l'espai sideral: trágica la vida
de les persones que al llarg de la histò-
ria s'han endavantat, encara que míni-
mament, al seu temps!)

I el rigor científic de la toponímia i
de l'onomàstica consoliden els seus pa-
rers sobre la nacionalitat felanitxera del
descobridor del Nou Món: pesa molt el
fet que hi hagi «Porto Colom», que
posás el nom de Sant Salvador a la pri-
mera terra descoberta i pesa molt
també la freqüència del llinatge Colom;
les consideracions que a una ment en
blanc va fer el Director del Col•legi de
Sant Francesc d'Inca sí que tenien
rigor científic. (3).

Joan Bassa i Vallori. 1992:

(1) Per exemple —sobre entaular les pe-
dres entre elles un diáleg— pensem que
l'harmonia de les falles del Puig del Cas-
tell 1 de s'Alcadena: ens feren la sensibi-
litat, ens arriba a l'anima el diàleg de les
tals pedres (en la mateixa mida que
sabem també escoltar l'elloquéncia del
silenci), les quals pedres acaben establint
una comunicació entre els alaroners i
l'entorn natural, a la qual comunicació,
a la qual comunicació, al qual diàleg,
tots hi participam.

I ara record també el poema de Mn.
Costa «Als Pirineus catalans», que poe-
titza el diàleg de les pedres:
De nit, quan el silenci engendra

[la paraula
que cada gran penyal amb sos veïns

[entaula,
formant com un consell de savis

[gegantins,
entendre m'ha semblat quelcom de

[tal murmuri
sobre la raga,—

(2) Empram la paraula nacionalitat en el
seu sentit etimològic, derivat de «ascor»,
néixer, com el lloc a on un és nascut.

(3) Ve també ara a la memòria l'obra de
teatre «La muralla china», de Max Frich
que caracteritzant en Colom —entre d'al-
tres personatges històrics també gegan-
tins— poca repetidament a la seva boca la
frase llastimosa «América la llaman, Amé-
rica la llaman' "  .»

Joan Bassa i Vallori

FUMES
MPREMTA

Pere Barceló Busquets

C/ Bonaire, 1
Tel. 51 17 39
Fax 51 17 39 07350 BINISSALEM (Mallorca)

BAR LA GRANJA
BERENARS - TAPES VARIADES
DINARS I SOPARS PER  ENCÀRREC
MENJADOR PRIVAT

Avda. Constitució, 39	 Tel. 510248
07340. ALAR()
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Disseny i Yabricació propis

arefeus i gravats
Preus especials per a

clubs, empreses i institucions
Av. d'Antoni Maura, 49 - Tel. 60 09 84 	 Pont d'Inca
C. de la Cabana, 64 - Tel. 60 09 84 	 Pont d'Inca
Pl. dels Hostals, 44 - Tel. 14 01 94 	 Santa Maria del Camí
C. Verge del Refugi, 21	 Alaró

Combinació tren Palma-Inca
de les 20'00

Sortida Alaró-Estació Consell 20'00 h.

Sortida de Consell-Alaró 20'30 h.

(Excepte Dissabtes, diumenges i festius)

P.Al2..EFt.

Fins fa molt poc cada casa, cada
grup social s'abastia ell sol de gran
part dels productes que necessitava.
Les coses externes eren un luxe reser-
vat a uns grups concrets, o a certes
ocasions excepcionals. Els homes en
unes funciions, les dones en unes al-
tres, coneixien i transformaven ells ma-
teixos gran part dels articles que neces-
sitaven. Ara la vida és mes complexa i
ens hem avesat a anar als comerços a
cercar el que necessitem, a dependre el
màxim d'uns serveis de manteniment o
de renovació, a que ens donin les coses
fetes, privilegi que era d'uns pocs
«afortunats». Tenir i obtenir són els
nostres motors, i això suposa una
falta de comunicació amb el nostre
propi entorn.

Amb tots els avantatges que suposa
obrir una llauna de la fruita mes tropi-
cal, posar la clau al contacte d'un vehi-
cle, omplir l'aire de música gràcies a
sofisticats sistemes electrònics (posin
exemples), el fet de menjar una patata
que un mateix ha cultivat, de posar-se
un vestit que un mateix ha tallat i cosit,

•	 .

Moren de fam

d'omplir l'aire amb la própia veu té
una qualitat creativa que es perd amb
les coses «de prestado».

Amb aquest costum que, sense ado-
nar-nos, hem anat posseïnt passiva-
ment, al final de la jornada, quan ja
estem cansats, obrim el diari, encenem
la tele i anem adquirint passivament

idees prefabricades que després fem
nostres i amollem sense donar-nos
compte d'on han sortit.

Hi ha una idea d'aquestes que volen
pels aires de la nostra societat, que ens
diu que l'agricultura moderna ha de
salvar el món de la seva fam. Ho
sabem i no ho dubtem. És tan lògic, tan
evident, tots ho sabem. Però d'on ve
aquesta idea? Per que ho sabem amb
tanta seguretat? En que ens basem per
veure-ho tan clar? Si comencem a inte-
ressar-nos pel tema, si comencem a lle-
gir al respecte ens trobem, per una
banda que l'afirmació repetida d'a-
questa idea i per un altre, uns fets que
ens diuen tot el contrari.

La revolució verda havia de salvar a
la humanitat de la fam. Noves llavors,

deien, produiran unes collites tan grans
que el tercer món podrá alimentar a
tots els seus fills. Nomás falta concre-
tar un petit detall. El dia en que això es
produirà. Avui l'agricultura extensiva

és causa de fam i de desertització. Les
tècniques imposades per interessos es-
tranys als interessos de les àrees on
s'apliquen redueixen a la miseria els

habitants d'aquests països que conei-
xem com tercer món. Això és un fet
que s'està produint avui mateix. Les
mides de protecció dels consumidors i
del medi ambient en el primer món han
fet que les companyies exportessin a
països més indefensos els problemes de
contaminació i de domini del mercat.
La revolució verda, que ja fa mes de
cent anys que havia de solucionar els
problemes de la fam, no tan sols no ho
ha aconseguit, sinó que s'ha convertit
en un gegant terrorífic, devorador de
Lenes, devorador de tot el que es posa
en el seu camí, fins i tot de la dignitat
humana.

Trencapinyons

Horari de l'autobús
Feiners i dissabtes

Sortides d'Alaró 7'45 h, 9'45 h., 15'30 h.

Sortides de Palma 9'00 h., 13'00 h., 19'00 h.

Diumenges i festius

Sortides d'Alaró 8'00 h., 18'30 h.
Sortides de Palma 9'00 h., 19'30 h.

BAR ES CANTÓ
«Ca's Fusteret»
Aperitius i berenars

C/ Campanario, 1	 ALAR()
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Instint Basic
Massa SHARON STONE per a tan poc Michael Douglas.

2Si després de diverses sessions, Paul
Verhoeven, elegí Sharon Stone per re-
presentar l'esculturalitat, el vici perso-
nificat, la intel.ligència erótica i el sím-
bol de la frivolitat, indubtablement ho
aconseguí, tot i anar en detriment d'un
personatge detc,ctivesc prou mediocre
representat per Michael Douglas.

L'assassina, cum laude en Ciències
de la Psicologia i Literatura, esdevé
l'eix principal dels cent trenta-cinc mi-
nuts que dura el film: escenes d'intriga,
d'insinuacions fantasioses, d'erotisme
bisexual i d'un prodigi intel.lectual poc
freqüent, avui. Representa una d'aque-
lles tan desitjades i alhora rebutjades
personalitats. Ella actua, i ho fa de ma-
nera perversa, com que des del primer
instant desitja sortir amb la seva, sense
immutar-se excessivamente, esdevé
l'ull d'un tifó, i tots els incondicionals
personatges giren al seu voltant.

I sense adonar-se?, sota la supervisió
de Paul Verhocven, el poc aconseguit i
millorable Michael Douglas entra a
formar part dels anomenats incondicio-
nals.

Sembla com si el seu paper de detec-
tiu només li permetés actuar quan ella
actua; cavil.lar quan ella ha cavil.lat fa
estona; anar més enllá de la investiga-
ció quan per a l'assassina, el detectiu,
esdevé presa fàcil, i finalment, seduir-

la, quan la incontrolable Sharon Stone,
deixa que ho intenti.

Si Paul Verhoeven aconseguí extreu-
re el màxim profit d'un personatge atí-

pic i singular, s'esforçà de la mateixa
manera amb el del trivial detectiu?

Caterina Amengua!

Forn Nou
PASTIS SERIA

Joan Alcover, 35
TeL 51 03 13

MIAR O (Mallorca)

Venda i reparació
de motos i bicicletes

TALLERS
MIGUEL

C. Dr. Fleming, 4
Tel: 87 91 58 Alaró
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DESQUARTETZADO

Al nostre poble feia un parell d'anys  tractar
que no teníem una actuació d'aquest
nivell dins aquest tipus de música. I ments.
que ningú no es pensi que això val una
millonada, el que passa és que hi ha di-
ferència (molta diferència) entre con-

«a granel» per majá d'altra gent
i contractar basant-se en uns coneixe-

Tomeu Noguera

DANIEL

LYMPHDRA1NAGE

ESPERANÇA
TERÀPIA I ESTÉTICA

LINFODRENATGE MANUAL
MÈTODE VODDER

;11
KOPENHAGEN

ORIGINALMETHODE

,IYMPHATI CA"

•
C/ de Sant Roe, núm. 28

Tel.: 51 02 82
ALARÓ (Mallorca)

MÚSICA

Quintos 92 Campanet

Gens, Pixamandúrries, Ocults.
El primer grup en actuar va ser un

conjunt que no estava anunciat, format
per joves de Campanet, que comença-
ren a animar la gent.

Després d'ells tocaren els menor-
quins Gens, que practicaren un pop-
rock a l'estil de Heroes del Silencio,
però en català.

Segons el cartell, el segon grup
havia de ser els Pixarnandúrries. Un
grup catalá de rock dur que compta
amb un gran nombre de seguidors que
no pogueren gaudir de la seva actuació.

A causa del mal temps, l'avió que els
havia de portar a l'illa des de Barcelo-
na no pogué partir. Potser alguns cone-
guin un dels temes més anomenats,
Barna 93, contra les olimpiades de
Barcelona.

A falta dels Pixamandurries, el se-
güent grup foren els manacorins
Ocults. Aquest grup segueix residint a
Barcelona des de fa uns mesos i está
oferin un moment de concerts per tota
Catalunya, on al contrari que aquí, han
guanyat seguidors. Van oferir un llarg i

variat concert, tocant els temes més co-
neguts de la seva discografia, sense fal-
tar es Blues de Campanet, i després re-
cordaren versions que feien al principi
de la seva carrera com Salve de La
Polla Records o Te Quiero de Siniestro
Total.

La vetlada seguí amb un abre grup
de Campanet, mentre molta gent se
n'anava disgustada sense haver pogut
veure el grup català.

Torneu Simonet

Daniel Desquartetsat

Els que els dies 11 i 17 d'Octubre
vàrem decidir anar al Cafè-Teatre Za-
tropeck vàrem poder gaudir amb la
música (i poemes) d'un solista que es
diu Daniel i que és membre del grup
que enguany ha aconseguit el primer
lloc al concurs Pop-Rock.

Encara que el local no es va omplir,
la gent que hi havia s'ho va pasar bé ja
que les lletres de les cançons es feien
escoltar, ja sigui pel seu enginy o pel
to humorístic que tenien. Tant l'actua-
ció del dia 11 com la del dissabte 17
varen començar devers les onze del
vespre i van acabar aproximadament a
la una; el repertori dels dos dies va
esser parescut, encara que no exacta-
ment igual, i s'ha de dir que el segon
concert va comptar amb el «handicap»
d'un petit refredat de Daniel que li va
provocar petits problemes de veu.

BAR RAMON
HAMBURGUESERIA

CI Can Ros, 11
	

Tel. 51 02 00
07340 - ALARÓ
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El passat dia 5 d'Octubre
Es varen iniciar les classes de l'Aca-

dèmia de Música d'Alaró. Els curs ha
començat amb un total de 61 alumnes
dels quals n'hi ha 10 que estudien gui-
tarra, 40 que estudien piano i d'altres
que encara no s'han decidit per un ins-
trument concret.

Els instruments que es poden estu-
diar són la guitara, el piano, el violon-
cell, la flauta i el violí.

L'edat per iniciar-se és a partir dels

tres anys. A més també s'han començat
a donar cursos per a adults.

En aquests moments l'Acadèmia dis-
posa de dos pianos Kawai, d'unes
guantes guitarres i de flautes, a més de
la resta de material escolar i  didàctic,
com els metrónoms, i els tractats de
solfeig i mètodes d'estudi dels instru-
ments.

Durant els curs s'oferiran audicions
a càrrec dels propis alumnes així com
de joves intèrprets i solistes.

Només cal dir que la disposició de
l'Acadèmia de Música está oberta a
totes aquelles persones que vulguin
acostar-se al món de la Música.

Si voleu més informació dirigiu-vos
a les dependències de l'Acadèmia de
Música, a l'Escola Graduada Vella, els
horabaixes a partir de les 17 h.

Academia de Música d'Alaró

Crosstown Traffic. Es Cantó.
Aquest grup el vos presentàrem en

un número anterior d'aquesta revista.
Format per en Nic (guitarra i veu), en
Miguel (baix i veu) i en Sebas (bate-
ria), era la primera vegada que tocaven
en directe a Alaró.

Ho feren en Es Cantó davant un pú-
blic variat i expectant per veure com

ho farien aquesta alaroners. Quan co-
mençaren a tocar ja feia estona que Es
Cantó estava totalment ple. Al principi
tengueren greus problems de so que en
cena manera es van poder subsanar.
Oferiren un bon concert de Rock'n
Blues, tocant temes de grups dels anys
setanta com THE WHO, JIMI HEN-
DRIX o AC DC. Crec que els que as-

sistírem al concert sortírem contents.
Només cal animar-los a seguir tocant i
a oferir altres actuacions, i als bars a
donar altres oportunitats a grups con
els CROS STOWN TRAFFIC.

Tomen Simonet

expert

ELECTRÓNICA RUBÍ
C/ d'Alexandre Rosselló, 9 - Tfn. 51 08 11

ELECTRODOMÈSTICS
REPARACIONS

ANTENES
PARABÒLIQUES

PER TOT EL MÓN VENEM EXPERIÈNCIA
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AGENT CORREDOR D' ASSEGURANCES

PERAR_UQUER.1".

Moda tardor - hivern
L'elecció del color és la gran pro-

posta per aquesta temporada; proposta
a la vegada senzilla i perfecta. Els tons
que dominaran a la [ardor són: els ros-
sos i daurats o els negres purs i cas-
tanys molt obscurs. És l'hora d'apostar
amb convicció i crear un estil propi,
començar pel color com a protagonista.

El perruquer de confiança, el qual
assessora i a més és el capdavanter dels
nostres aliats en bellesa, será el que de-
termini: rossa o morena, això és el que
et va bé. La resta s'aconsegueix amb
un bon tall i els cuidats més específics
que la tardor aconsella.

Tot sembla conjugar-se a favor del
color definit, començar per les tendèn-
cies de moda que acompanyen la dona
en el seu viatge cap a la feminitat sense
estridències.

Es pretén la recerca d'un estil propi,
adaptat a cada físic, a cada personalitat.
Les propostes deis nostres perruquers
tampoc s'han fet esperar i demostren
clarament que la dona s'imposa.

És evident que en aquesta tardor els
cabells llargs, les mitges cabelleres i
els cabells curts guarden, cap al final
del 92, el secret de la seducció. Ha
arribat el moment de decidir-se, de de-
manar consell al professional i de cer-
car el color que ens identifiqui positi-
vament, que ens dona expressivitat a la
cara i llum als cabells. És l'hora de
sentir-se rossa o morena, començant
pel cap.

Miguel Llinàs

Avda. de la Constitució, 23 - 07340 ALARÓ	 Tel. 51 02 08 - Fax 87 91 60
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Futbol l a Regional Preferent

El tercer partit jugat a camp contrari va suposar la segona
derrota (primera per goletjada) per l'equip alaroner. Tot
s'ha de dir que l'equip llucmajorer va demostrat esser un
dels seriosos aspirants a l'ascens a 3 Divisió. També hem
de destacar que l'árbit aquesta vegada ho va fer bastant bé.
Les alineacions varen esser:

U.D. ALARÓ: Moranta, Sabater (Bennassar), Amengual,
Alcaide, Vidal (Ripol), J. Guardiola, Isern, Leon I (Tinco
I), Roig (Tineo II), Leon II, Garcia.

ESPANYA: Garí (Salvà), Jaume, Andreu, Cosme, A.
Martí (Corbalán), J. Clar, Magaña, Ferretjans (Adrover), A.
Cantos, S. Martí (A. Clar), Marín (Ruiz).

ARBIT: Riera Pujol. Va mostrat targes grogues a Cosme,
Roig, Sabater i Tinco I.

GOLS: 1-0 Min. 30 Ferretjans; 2-0 Min. 27 Magaña; 3-0
Min. 46 A. Cantos; 4-0 Min. 57 Magaña; 5-0 Min. 65 Ma-
gaña; 5-1 Min. 75 Tinco I; 6-1 Min. 90 A. Cantos.

Dia 4 d'Octubre l'Alaró va jugar el tercer partit dins el
nostre camp i va suposar la tercera victòria. Hem de desta-
car dos fets d'aquest partit; el primer que l'equip alaroner
no ha rebut cap gol dins el seu camp i el segon la desastrosa
actuació de l'árbit del poble veïnat de Binissalem, el senyor
Longhino. Les alineacions varen esser:

U.D. ALARÓ: Moranta, Amengual, J. Guardiola, Alcai-
de, Leon I, Isern (Roig), Garcia (Ripoll), Vidal, Gual (Si-
moner), León II i Tinco I (Tinco II). Varen veure la tarja
groga en Garcia, Vidal i Tinco I.

GOLS: 1-0 Min. 22 Gual; 2-0 Min. 75 Vidal.
Dia 11 d'Octubre l'equip alaroner es va desplaçar a San-

tanyí i va rebre la tercera derrota consecutiva a fora camp.
Aquest partit va esser el pitjor jugat fins el moment per l'e-
quip alaroner. Varen jugar:

U.D. ALARÓ: Moranta, Amengual, J. Guardiola (Simo-
net), Alcaide, León I (Ripoll), Isern, García, Vidal (Roig),
Gual (Bejarano), León II (Tinco II), Tinco I.

ARBIT: García Ruiz (molt malament). Va mostrat tarja
groga a Mut, P. Vidal, García, Tinco II i vermella a Isern.

GOLS: 1-0 Min. 20 Agustín; 2-0 Min. 75 Amengual de
penalti; 3-0 Min. 87 Manjón.

El passat dia 17 d'Octubre a les 16'15 hores es va co-
mençar a jugar el partit de máxima rivalidad comarcal entre
l'Alaró i els veïnats del Binissalem. Després del resultat ob-
tingut l'Alaró segueix essent l'únic equip de tota la catego-
ria que encara no l'hi han fet cap gol dins el seu camp; i el
Binissalem segueix sense haver perdut cap partit dels vuit
jugats fins el moment.

Aquest partit va esser el millor partit per part de l'Alaró
davant un equip el Binissalem, que va demostrar esser un
dels «gallets» de la categoria i que no ocupa el segon lloc
de la classificació per sort sino per medis propis.

Destacar que amb l'equip binissalemer jugaven tres juga-
dors molt coneguts pels alaroners com són en Jaume Vallés,
en Pedro De Lucas i en Marín.

Varen jugar:
U.D. ALARÓ: Moranta, Sabater, Alcaide, Amengual,

León II, García, León I, J. Guardiola, Tinco I, Bejarano,
Vidal.

BINISSALEM: Abrines, Felip, Pascual, Valles II, Valles
I, Marín, M. Angel, De Lucas, Pons, Pol, Bussi (Rosselló).

ARBIT: Linares (Hororos). Targes grogues a Alcaide,

Bejarano, León I, Sabater (dues, lo que li va suposar l'ex-
pulsió), Valles I, Pol, Rosselló, Marín, Valles II, Felip, Pas-
cual (2) i tarja vermella directa a Marín.

FUTBOL JUVENIL

El segon partit dels nostres juvenils dins el camp de l'A-
laró va suposar la segona derrota del campionat per 2-3 da-
vant l'equip veïnat del Llosetenc a pesar de que en tot mo-
ment varen anar comandant en el marcador. Per l'Alaró
varen jugar: Jonnattan, Borràs, Joan Llorenç, Sala (Rosse-
lló), Oliver, Simoner, Colom, Gelabert, Ferragut, Coll i J.C.
Mulet.

L'árbit va esser en Salinas que per cert ho va fer mala-
ment ja que un árbit així no pot esser mai que ho faci bé.
Els golejadors varen esser en J.C. Mulet i B. Simonet.

Dia 4 d'Octubre els juvenils d'Alaró varen rebre un gran
correctiu (com ja havien rebut els de Preferent, dins Lluc-
major, perdent per 6-1 dins el camp del Sta. Maria. Els go-
lejadors per part de l'Alaró va ser en J.C. Mulet (no podia
esser altre, ja que havia marcat a tots els partits jugats).

I no va esser fins en el cinquè partit de lliga (tercer dins
el nostre camp) que els nostres juvenils varen conseguir la
primera victòria de la temporada, davant el Santanyí per
tanteig de 2-1 amb gols de J.C. Mulet i B. Simonet. En
aquest partit lo més lamentable va esser la desastrosa actua-
ció de l'árbit, el senyor Martí Llabrés al qual li van pegar
un «coscorrón» en el moment en que entrava pel túnel des-
prés d'haver acabat el partit; per part d'un jugador del San-
tanyí que no jugava aquest partit.

Si l'anterior partit va esser la cara; el sisè (jugant dins el
camp del Selva va esser la creu ja que ademés de perdre per
3-0 (va esser el primer partit que no marcaven cap gol) va
esser el partit més dolent dels nostres juvenils.

FUTBOL CADET

Els cadets de l'At. Alaró varen jugar el primer partit d'a-
questa Higa a fora camp dins el camp de l'Escolar de Cap-
depera i varen sufrir la primera derrota per 4-2. Els goleja-
dors per part alaronera varen esser en B. Ferragut i en Car-
los.

Dia 3 d'Octubre els cadets varen sufrir la segona derrota
consecutiva (primera dins el nostre camp) pel tanteig de 3-4
davant l'equip del Pollença amb un mal arbitratge de l'árbit
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conseller Juan Sans que va demostrat la seva  inexperiència i
les seves poques actituds per arbitrar. Els golejadors alaro-
ners varen esser en Carlos de penal, en Pascual i en B. Fe-
rragut.

Dia 10 d'Octubre es varen desplaçar a Manacor per en-
frontar-se a l'Olímpic de Manacor i rebre la tercera derrota
consecutiva per tanteig de 3-0.

Dia 17 els nostres Cadets varen jugar prest ja que varen
fer de «teloneros» a l'equip de Preferent i varen jugar el mi-
llor partit del campionat conseguint un empat a 3 gols da-
vant del Porreres, un equip que ocupava la segona posició
de la taula classificatòria. Els autors dels tres gols varen
esser en B. Fcrragut amb dos gols i un de Pascual.

FUTBOL INFANTIL

Els infantils alaroners varen esser els darrers en comen-
çar la competició i ho varen fer amb bon peu el passat 10
d'Octubre guanyat per 2 a 1 a l'Alcúdia amb gols d'en Pep
i en Pep Toni. L'arbit d'aquest partit l'inquer senyor Rubert
va paréixer que estava molt nerviós i que el partit l'hi venia
gros; fins i tot va insultar al paer d'un dels jugadors alaro-
ners per dir-li tan sols que s'havia equivocat en la senyalit-
zació d'una falta.

El segon partit disputat dia 17-10-92 va suposar la prime-
ra derrota per 1-0 dins el camp del Sta. Maria.

FUTBOL BENJAMÍ

El passat 26 de Setembre varen començar la Higa els més
petits dels equips alaroners que participen en el torneig pa-
trocinat i organitzat per C.I.M.

El primer parta varen guanyar dins el camp del nostre
veïnat, el Consell, pel tanteig de 0-3 amb gols de: J.M. Bor-
doy, Mario i en Gaspar.

El segon partit varen seguir amb la seva bona ratxa i
varen tornar a guanyar el partit davant l'equip inquer del
Juventud Sallista At. per tanteig de 4-1 amb gols de: Jaume
Bibiloni, P. Enrique, J. Sastre i Mario.

Dia 10 d'Octubre es varen desplaçar a Sa Pobla per jugar
un partit que a priori podia esser renyit si es mirava la clas-
sificació (els dos equips duien 4 punts) per?) que pel poten-
cial deis poblers, eren ells els que sortien com a favorits i
veritablement ho varen demostrar en el camp guanyant per
6-1. El gol alaroner va esser marcat per en Mario.

El passat dia 17 d'Octubre per matí es jugava el derbi co-
marcal entre els equips de l'Alaró i el Binissalem (derbi co-
marcal que també es jugava a les 16:15 hores de l'horabai-
xa entre els mateixos equips que militen a 1 Reg. Prete-
ren° però que va acabar amb un resultat molt diferent del
que es va produir l'horabaixa, ja que els nostres benjamins
varen esscr derrotats i vapulejats pels Binissalemers amb un
resultat final de 0-7.

FUTBET NACIONAL

El tercer partit dels AUTOCARES COMAS F.S. també
va esser a camp contrari concretament en el Palau d'Esports
de Ciutat davant un dels equips que sempre ha estat un dels
davanters en totes les classificacions, com és el Bar Gost.
Aquest partit va servir per aconseguir la segona victòria de
l'equip alaroner (primera en pista contrària) pel tanteig de
2-3.

Dia 3 d'Octubre l'AUTOCARES COMAS va jugar el
segon partit dins el seu camp i va aconseguir la tercera  vic-
tòria pel tanteig abultat de 8-2 davant l'equip palmesá de
Los Almendros - Nova Forma.

Dia 10 d'Octubre van tornar aconseguir una victòria per
golejada (quarta del campionat) pel tanteig de 2-7 dins la
pista del Reportatges Orfila i degut a que l'Itelsa de Calvià
va empatar (segon empat del campionat) l'AUTOCARES
COMAS va passar a compartit el liderat amb els de Calva.

El dissabte 17 d'Octubre els alaroners varen aconseguir
la seva cinquena victòria (quarta consecutiva) de sis partits
jugats; aquesta vegada pel mínim resultat de 1-0 davant el
Paviments Bmé. Adrover.

Per tant a falta d'un partit per acabar la primera volta de
la primera fase d'aquest campionat l'equip alaroner de
l'AUTOCARES COMAS comparteix el primer lloc del seu
grup amb l'equip de l'ITELSA de Calva amb el següent
balanç:

P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Punts
6	 5	 0	 1	 22	 10	 10

Bàsquet

Ha començat la primera lliga pel Joventut B. Alaró i des-
prés dels quatre primers partits encara no coneix la victòria.
Hem de dir que la major dificultat que es troba aquest equip
és la manca de tradició baloncestística al poble, tant des del
punt de vista tIcnico- tàctic com el que es refereix al suport
popular.

Al darrer número de la revista vàrem esmentar el proble-
ma econòmic que es podia presentar i, pareix esser, que ja
s'ha començat a resoldre; però abans de començar la tem-
porada varen aparèixer nous inconvenients, ja que per culpa
d'unes infantils desavenències dos jugadors alaroners varen
decidir deixar l'equip. No volem entrar en qui tenia raó o
no, però aquests dos jugadors, sense esser insubstituibles,
eren bastant necessaris per a l'equip. Esperam que el proper
mes ja tornin a entrenar amb el Jov. B. Alaró.

El resultat dels quatre primers partits va esser:

Gimnàs Illes - J.B. Alaró 	  78-17
J.B. Alaró - Binissalem 	  26-44

Hispania - J.B. Alaró 	 98-36

Jov. Mariana - J.B. Alaró 	  83-37

21



S 0 CIETA:r

Recordant una bona amiga
Maria, feia poc que t'havia vista
quan sa teva mort vaig sentir tocar
pots creure Maria que tot es meu cos tremola.

És cert que es nostre carrer
mai no será es mateix,
si tu no arreglaves una cosa
qui l'havia d'arreglar!

Maria, com tu no n'hi ha una altra
jo t'ho puc ben assegurar
quan tu entraves a una casa
pareixia que el Sol hi hagués entrat.

Jo, com a bona cristiana
sé que en el Cel estarás
i a Déu Ii deman
pels teus grans desconsolats
mare, espès, fills, néts i germans
i tota persona que l'estimava
que t'envii una gran pau
que és segur allò que tu més desitjaves.

NAIXEMENTS

Jaume Piza Bonafé (28-9-92)

MATRIMONIS

Una gran amiga
Anita de sa Fonda

Mai no te vérem enfadada
ni tampoc de mal humor
i tu, igual que tota persona
tenies sa teva processó.

Per grossa que te la fessin
tant si era blanc o negre
sempre eres tu qui demanaves perdó.

1,1E311.ES

OCTUBRE 92

De les novetats arribades a la Biblioteca val destacar:
Novel-les: «Nubosidad variable» de C. Martín Garte és la

seva primera novel-la llarga, en ella l'autora demostra un
estil molt seu, magistral en aquest llibre com en els seus al-
tres escrits.

«Ciegas esperanzas» de A. Gánchara, Premi Nadal-92.

JUVENIL

«Así es la vida de Carlota» de G. Lieves. Llibre molt en-
coratjador per la juventut.

«Dietario secret» de M.L1. Amorós.
«La invisible mà dels vents» de J. Saura. Tracta de la in-

comunicació entre les persones, la indiferència i la insolida-
ritat que és el que passa als protagonistes del llibre.

«I jo també soc una maniática!» de A. Marfarlane.

INFANTIL

«Sirvam, un dimoni entramaliat» de M. Company.
«L'Espantall» Mingo, L. Té mía temática molt bella amb

unes ilustracions senzilles.
«La porta de l'aire» de M. Mahy en aquest llibre hi ha

relats màgics i suggerents que captiven al lector.

DIVERSOS

«Jung» de G. Wehr és una biografia completa de la vida i
obra d'aquest personatge i psicòleg.

«Viajes a las Regiones interiores de Africa» de M. Park
«Cómo crear y hacer funcionar una empresa»

C. Simonet.

José Gelabert Ripoll i Maria Rotger Bibiloni (26-9-92)
Cristóbal Perelló Rosselló i Francisca Comas Homar

(3-10-92)
José Arreza Domínguez i Elvira Rodríguez Bejarano

(10-10-92)

DEFUNCIONS

Margarita Vallcaneras Fullana (19-10-92)

e U TINTA.

Pastís de «brècol»
INGREDIENTS:

Pasta: 250 gr. de farina de blat integral.
150 gr. de mantega o margarina.
1 ou.

1 tassonet de iogurt i sal.

Farcit: 750 gr. de brècol
2 cebes grosses
1 tassa d'aigua
4 ous
1/4 de nata líquida
250 gr. de formatge no massa curat, rallat

sal, pebre i nou moscada.

ELABORACIÓ:

PASTA: Fer-la amb farina, la mantega fosa, l'ou, iogurt i
sal fins que sigui cremosa. Embolicar-la amb paper transpa-
rent i deixar-la 1 h. a la gelera.

FARCIT: Rentar i netejar els brécols i tallar-los. Tallar la
ceba molt petita. Encalentir l'aigua i coure un poc la verdu-
ra i la ceba (8 min.). Després deixar-ho refredar.

Estendre la pasta amb una aprimadora sobre una superfí-
cie enfarinada i posar-la dins un motllo rodó, en el qual
abans s'hi ha posat mantega.

Mesclar la nata i els ous, afegint-hi el formatge i condi-
mentar amb sal i nou moscada.

Estendre la verdura sobre la pasta i abocar-hi per damunt
la crema de nata i els ous.

Enfomar-ho amb el forn calent (180 °C) i tenir-li durant
35 min.
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PEBRE EE CIRIEFZEICA

-Em crida l'atenció de manera consi-
derable que la crisi que sofreix el país
no ens afecta a tots per igual. N'hi ha
que organitzen grans festes amb cents
de convidats i n'hi ha que just just arri-
ben a final de mes. La correspondèn-
cia, pea), Déu sap que no és gratuïta.

-Crec que de tant en tant convé re-
cordar als nostres Ilustres governants
municipals que la seva política d'ator-
gament de subvencions és una incógni-
tat continuada. Aclariu-vos, per favor, i
entre vosaltres mateixos.

-Sabem de misterioses telefonades
d'un benvongut regidor del nostre sem-
pre estimat ajuntament al president
d'una determinada associació. De Ile-
negades, en cometem tots, però tan-
tes?...

-Tramuntana Ràdio presenta nits de
lluna plena, cossos nus en platges vora-
ginoses i silencis molt llargs.

-Una de «política ficció»:
Les centrals sindicals i el món obrer

en general aplaudeixen la pujada de
sou d'un 70 % a tots els sectors, menys
el de la política, que per donar exem-
ple, només tendran un augment del 5'5
%. Per una vegada, la pujada salarial
afavoreix les classes obreres. Això és
comunisme socialisme democràtic i so-
lidari, senyors!

-El mateix dia que els nostres regi-
dors s'incrementaren el sou, va visitar
el nostre poble el secretari general del
PSOE a les Illes, Joan March, conegut
a determinats ambients com «el divi-
no».

Hem de suposar que vengué a beneir
aquesta espectacular pujada.

-Si l'Ajuntament i la Comunitat de
regants arribassin a un acord definitiu
sobre l'aigua de la Font, l'Ajuntament
s'estalviaria molts de doblers i els ala-
roners pagarien l'aigua més barata.
Això però sempre i quan no hi hagués
intermediaris de fora poble pel mig.

LSD

ELECTRONICA H y H SC

TELEVISIÓ VIA SATÉL-LIT
ANTENES INDIVIDUALS
ANTENES COL-LECTIVES

INSTAL-LACIÓ 1 MANTENIMENT
PRESSUPOSTS SENSE COMPROMÍS

Pere Rosselló i Oliver, 50 baixos
07340 ALARÓ - Telèfon: 51 81 78
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