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NECESSITAM POESIA 

Acabala d'estrenar un Ajuntament
nou: pareix que hi ha ganes de treba-
llar, tots comparteixen la voluntat
d'eficácia.

Si hi haguéssim de dir la nostra
recordar-1w aquell extraordinari pilot
que morí lluitant per fer lliure el
seu país, Antoine de Saint-Exupéri:
"Nonzs /2L v¿zIm gé amg eZ co/z. 7o aga
que é/3 esencia,/ é.3 invLte pe/1 cd
utts".(E1 Petit Príncep, cap. XI).

gs important fer coses i fer-les
bé, pera és imprescindible sebre el
PER QUg i el CAP A ON.

La bellesa, la sensibilitat, l'huma
nisme, el treball no remunerat, el
trespol no especulat, el pi "inútil",
la platja no rendable, la casa o el

barri que conserva el seu carácter,
el mestre que en lloc d'amollar perqué
és difícil i costós segueix i aguanta,
l'alegria de que l'altre hagi fet bé
alió en que jo em podria haver lluIt,
la finura d'estimar el meu carrer,
posar les persones primer que el partit
o l'interés, que la gent aprengui a
organitzar-se, escoltar de veres les
veus que no afalaguen, la rialla fresca,
la festa que feim tots, no es pot conta-
bilitzar a la máquina enregistradora.

Només uns regidors, uns educadors,
que cerquin "alió que és essencial"
podran passar per damunt de gelosies
i personalismes immobilitzants i seran
capaços d'engrescar un poble sempre
temptat per la passivitat.

LLOCS DE VENDA:

- Els dos estancs de Capdepera.

- Llibreria l'Orient.

- Llibreria Escolar.

- Llibreria Cala Rajada.

- Llibreria Quart Creixent. Ciutat.



/ Aff,7", ar "Y, n„„ , ,,,, ,, ZIIIn11111111111111111NiiiiiiinibMW~M

COPE7 Pee pnimena
ha dona-t una

a -ea Pnemáa Fonana.
han annigat 25.000
coáa comencen.

vegada Le ConáeLe
ajada .áígni4catíva
A Cap Venmete moá
píá. Pee quaeque

(passa a la página següent)
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LLAS7I04 Un gnup de-U meáíneá de S'Aezi
nan que áe'n van 2.YJ va empipan

pen mon de Za noíícia que dondVem ee
1712,5 paááat. Ews alegnd que ená convídaá-
áin a Lenin amg etlá una convenáa.
No vaguenen -ea .caááeíte (lenta penquè_
eiá íateava; diguenen que ená Pinien
annigan una canta i que eápenaven que
ia puLeicaníem. hem eápenaí Aíná ai
dannen dia •-ea caída no ha annigaí.
Ana moá áap méá gneu que mai no haven
ogent Le magneíd4n, penquè Za noáína
pnimena conventl en deáen-
clá: Ploá panianen de quo no enen "Zaá
Heizmani-taá de Zoá Pogneán, que aquí
Le PI-e-ten .cine-ó, leatneá, etc. pee

cuttívan-ise (£a que ho deia éá de
Plania de .ea Saeul!), Pctten uná paneá
capacoá d'eácniune una pancanía i maní-
4,3-tan-áe davaní ea Delegació, que
e-U ae.Zo-t.,3 áón d4ícieá	 ja no hi
ha mdidiná (etbs centamení no ho áón),
Cap VenmeLe e-U íina Le pogie claman-t.,
áón un-6 pno43áionab com e-b5 alíneá,
Lec. Lec. Amg una panau-ea, vo-ednien
que 213 paneá	 alumneá hagueááin
aiznigat a uneá mete-s quan LeLó (pee
naoná que poíáen áón juáíeá) han eáíaí
íncapaçoá de caminan un pane_e_e de paááeá
amg eteá.

Eá queixanen dets Zeoguená condi-
cíoná do -leá vivendeá, L cneim que
amg naó.

floá quodd un gnan iníennoganí:
go o dolent que aqueáíá áe'n vagin?

ENCARA Ploá penádvem que ja hay-La paááat
com eiement tennóá de -ea hiáíó-

nia de íoí pogio, penó encana hi éá.
Le gnup de dança modenna d'un palee
veinat no ha vaegat venín a _eeá 4á.teá
dei Canme, penqucl ee neáponáag_ee (que
¿Lea/Ja a Cala Rajada) ha Lenguí pon
de que no oááin accepíab o hi haguéá
negentadoná. floá entni,sieíx aixd.

VICARI EPISCOPAL ¿á eZ nom que donen
ae capeZed que ei

Biágo ínia penqu i áigui ee áeu nepneóen-
laní a una de Leá quaíne paníá en que
eáíd dividida _ea dióroái'do fla,e_eonca.
De .ea no-3.tna zona ho havia eá-tat,
dan/tenis áiá anyá, En Pep EáLeinich.
Acagaí ee íempá neg_lameníaní,	 Biáge
ha deáignat pee a -ea noá-tna zona En
joan Bau7d, necton de -ea Panndquia
delá Do_eoná de flanacon.

flUSICA La Conae de S'Aezinan ha acíuat
a Son Senvena, dia 25, i a

Capdepena, acompanyada de-e Con Le-u
Aucellá (Paema) ea Cona/ L'Oneig
(Banceeona), ee dia 26. Que a Son Senve-
na hi haguéá mott po que-u penáoneá a
efsco-eían-ia pat. Lenin motteá expiica-
cioná, penó que a Capdepena jaáí n'hi
hagu.é..á cení, moá áemgea inquieíaní.
Sogne íoí penquí éá un 4.t. que va
nepeíiní (necondau POnqueáína Pno-

PLE7 L'Aááociació de Veínatá Son flote
ha guanyaí Le pitimen judici pee

poden aixecan un lan damuní	 peaíja,
penó	 cOáa áeguind pee amani penquè
ee pnincipai penjudicat, Platea
no cneu que áigui juá-t.
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(ve de la página anterior)

D¿SPEDIDA A un hoíei amg nom de penAo-
naíge del "/Loa", a comença-

mení de íemponada, el cap de penAona,
demand a g'encanneyal Ai hi havia cap
pnoggema. "7enc una camlnena de menjadon
que eApena un ínAaní neceAAiíané
una AugAíííuía". penen námenaí. de io
que havia de coAían ga AulAíííuía;
de Zo que caóíania deApedin ga camgnena
emlanaAAada... ga Aoíenen ag cculneiz!

CONPRARIA Del 9 de jugíog ag 13 d'ayoAí
íenen /Joc a ga ConAnania

de PeAcadonA, eieccionA yenenatA pen
a -la nenovacíó do ícíA egA cánnecA
di/zecliws. SegonA noveA nonmeA
egecíonats, Ze.A incompaíígiliíaíA Aón
mofi nigunoAeA, _Po que Aa que agyunA
memlneA molí canacíeníízaL4 no eA puguin
pneAenían. DeAiíjam Aonl encení agA
qui m/A-Lin egeyií..A.

A LA 71 DeApnéA de íneó anyA do pangan-
ne han íapaL eió cgoíA de 

ga 7naveóia Baia-?an Cove-ó. I, ja que
paniam d'aAAa.a., íamgé podem necondan
que han aAAagíal el =d. de _&L Unganií-
zació de Na 7aconena, deApnéA de mo-ÉLA
anyA de menjan poZA. Qualque any íocand
agA cannenA do SeA Roe-, Cgapen, Auga,
BoAc, 0eAíe...

APWYPAR Com han Aei moLíeA alLiwA
vegadeA, íneA o qnaíne nin-3

de 8 a 12 any, día 14 de juny, amayaíA
damuní geA Leuiadeó de JeA dveó auge-3
que L'eAcoia Le en el cannen gómez
(Lega, apednegavea. egA coíx.e.A (Aogne
íoí egA eAinangenA í gioyaíA) que anaven

venien de Caga Rajada.

¿SSOZ-1 -11 Pen pnimena 'vegada en íoí
el cuí el Baíge el Reyidon

de Cuttana paAAanen dueA honeA a
.a dede S'Agzínan iníeneAAaní-Ae pen
geA neceAAiíaíA dei ceníne. S'ha noíaí
un canvi.

JA 110 VAL Quaíne ognenA en aíun eó
decidínen a anneygan una

vivenda Aeva, amg ga cogeníuna geyag
(Aínma) d'un meAíne d'ogneA. Ebs ha
caiguí damuní una denáncia... I penAan
que quan eA .tizac-La d'un ínempó ynoA
ho Aagen dieA aganA quan vendnd i'ínA-
pecíon... Pee cení, que un neyidon
-tenia un compneAAon ínegagganí dinA
Aa goíiya en diumenge; no .é.A yaine l
Len exempie.

14CCIDEN7 Dia 13 de juny ínoganen moní
dinA .¿a man 7omeu PleblA

PaAcuag, de 35 any-3, caAaí. amg N'Anídnia
Viga, pane de dneó nineA. Paneíx que
meníne cencava camamig—ea, pnop de 
Caga 7onía, un cop de man e, Ae'n duyué.

L¿C7ORS Pleníne unA M0.6 Pin annigan
AuggenimeníA pee a miLgonan,

agíneó maniAeAíen -ea Aeva compgaença
pel námeno dedicaí al CaAíegg (encana
que moA va /uyin el nom del noAíne
ConAeggen ('?iquel PaAcuag aganA de

panaugeA, cneim que peg íexíe
eA podía eníendne de qui eA ínacíava)

agíneó ínogen que no hem iníenpneíaí
gé el Aeu penAamení. 4.Lxl moA ho ha
Aeí Aegne	 Planee, que no penAa ni
ha díí mai que el maggonquí juáí A' hagi
de pangan dínA ga cuína. No ccd din
que ma-3 ageyna ga noíícia	 eApenam
que -i en un Len cog.gatonadon-de
nonmagíízació gingjbíica de.A dé La
Saga.

VUIS Paneix que A'han conveid-a en
noUcia penmanení. ¿LA de Cela

Rajada van de dinanA: dia 19 en Aenen
un aiLze, am(? devenA Aeixanía penAoneA,
a i'Agugga	 el 10 de jugiog n'han
de Aen un a Canyameg. 7amgé eAcogíanen
una ,t,earla . del P. g/Lego/li naLeu
e,3 -tan a puní d'ognin -ea íómgoga.

A Capdepena A'eAíd. Aení el necompíe
del námeno de penAoneA amg edaí de
jugígació pee conéíxen -ea necteiíaí
i no deixan ningú deAna. Paneíx que
pneAí hí haund un gocag de neunió í
no eAíanan mogbs a neunin-goA doan-
goA -ea panauga a 2.VA.

7amgé e-š paula de Aen una neAidén-
cía i hí ha opinionA pee a íoíA 2,gh

guALA.

IN7¿RESS0S? L'Ajuníamení nou ha atgan-
yaL 15 díeA méA el pgaç

pén a -ea neviAió de .ee.6 nonmeA AugAidid-
níeó (coAa que ja A'havía Aeí un-6 me-3O-5
aeanA). ¿A veu que La fleAquida L aftneó
cageA peen mogí.
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TENGO ENTENDIDO . QUE ALL(
ES-CAN MENOS EVOLUCiONADOS
QUE NOSOTROS:AÚN NONA%
LOCIRADO MATARSE TODOS

R¿SPOS74 A wal gILI

he aegii amg gnan ínien_éis Z'anii-
cíe fízm cii pen Platea gai damuni eZ
Cap Venmegi de-g m.e.-š do maig paai;
Z'aniic_ge eó Laulava "Bolda atómica
nade in USA".

En flaieu gia Lé naó en cenie3
coise3 que diu din/3 aqueAi aniicte,
penó pen's que Z'expacació Pdia,
que é,s un aniicie comp.geiameni pen
un	 i que i'a,mumpie	 magi
méA compacai de lo que paneix.

Pnimenameni, no cnec que una gorda
atdmica amg una 4./ç i un maníea
milgon que una amg e3in"6; pená
que -go miaon enia que no n'hi haguéJJ
cap ni una i que de momeni	 amenican
panZen de poisan--ee, pend e-U nc.6.m
ja LeA han pcmadeis! I minen amg .3a
cana cap a nagino,J!!! No cnec que
nu-3 -6o6 ienguin pon de que noano's
Pleem una guenna;	 eZ.3 pao's
de Z'Eunopa no ienen ni una décima
pan-t. de Panmameni que ienen eteis,
així que no va/ -ga pena ei pan2an de 
ciaime.

¿ vena que	 dueis gomte que"
amenicw2.3, a /a L de ia dannena

gnan guenna, han .tiftal damuní	 japó
han coiai moZie penone; Azin3
íoi dini que n'han couiiai maáa, peno',
)J21 no o- e6Jai a4xL, ¿quanide
encana el japó hagu6 coniinuat .ga
guenna? I	 egvg hagué.6 iengu.f. un dia
Za gomga, ¿qui me poi clegunan que
no /'haguó -tinada eil iamgé? I dunani
aquei iemp, ¿quanti de miiion de 
geni haunien moni? ¿Pena En Maieu
gia que e-U .afemany,J, japone -óo6 o
nu.,mo no Z'haguein iinada? ju,siameni
una, penqué magi3 la Len_en., el pe/Lía
de linan-Za	 mé,3 pelii, penqui un
ié pon de Z'agine!! pe/id no penqui

miaon.

No és ven qae cada nu.š mo.6 iengui
ndgia	 igain maa. peJulte(mo, aixd
ón Jzomanço. Pnimenamení	 La

250 maiorus	 eg
Comuni,sia Ru/s nomé La 25 miiion,s do 
fsoc.iA, eLs weine3 225 nuJJoT4 "caminen"
com egá agine,s an La máJsica caiten.

(passa a la página següent)
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(ve de la página anterior)

¿á poááigie que méá de íneámULon
d'a_e_emany hagin Pinmaí e1 Kne41den.
appe1, jo v-iAc a 20 quiedmeíneá de 
ia P.onLena aZemanya vaig a kgemanya
a1 manco íneá o qua-ne vegade cada

puc aáegunan que aqueáíe peo-
ne/ no áón comuniAíeá, penó ia gení
Lé pon!! I áon manipuvéabá pen onganiíza-,

comaniáíeá diuen "Len Roí, i
aU 707", o áigui, "miL1on noig que
.moni..." Aixd no .é..3 una ,sagació 	
penqué cap paLá .va1 e--en ocupaí pen .

un alíne.

7ampoc cnec que eAciLivinl una
canía ai "piáíolen Reagan" acL canvian
Je- ideeá detá amenicaná, com ái áe
vo£ eácniune a i'ex-cap de ia poZicia
,seutela nu-a ei SIL. Andnopov, aZ Xnem-
Zin, a Moácá, anan que aqueáí áenyon
oáni Zeá poníeá de-U mots campá de
concenínació que exiáíeixen pen degnd-
cia encana ated.

7amgé _é}á ven que méíodeá com
de Z'Angeníina, a on Za geni deapaneix,
no isón nonmaU, 'se poí panian íamgé
de Xi1e, liondune, Saní Sagvadon, Cuáa,
eíc. Penó íamgé eá poí panian de Rilááia,

amg ceníenaná de mi.lená de penáoneá
en pneáó pen paUíica, manicomi,ái eá
poí patean de PoZdnia, de 7xecoáZovd-
qu-La, flungnia, «ganiáíd, 2íc.,

He viáiíaí una paní de l' Amén-Lea
de-1 Nond i he viáiíaí una paní de Ráááia

puc aááegunan que no e pol companair.
ei nive-1-1 de vida eníne	 do-3
pac,s.áoá. viuen encana 25 anyá
dannena noZínoá. 7enen gomleá, pend
no Len-en áagaíeá!! I aixd, dopné.á de
65 any de govenn comuniía, no éá
un éxíí!!!

No hi ha cap dicíaduna que áigui
gona, ni Pixiía ni comuniía, penqué
Lateá "..£even tia IITBER747. 1, ái he
paniaí áogne íoí deU comuniáíeá, éá'
penqué. En flaíeu á'ha enéannegaí
de i'aZína ganda, no penqué jo e,áíigui
d'acond amg elá uná o amg e-U alíneá.
Lo que jo vut1 éá que encana lenguem
moiLá d'anyá pau I£TBER747; aixd
éá una coa que no ia negnem ni deb
un ni de-U weíneá. gndci_eá a Déu ja
tia .Lerbifiz, que aci Déu que no .1a pen-
dem!!!

WaZdi Paácuai, Mw1houáe (rnancp)
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per qu'é ?
PER QUP a la carretera nova, que passa

per Ca'n Patilla, li han deixat
unes volteres que pareixen
més de pista de carreres que
de carretera nova ?

PER QUP a Cala Rajada i Son Moll no
es reserven uns llocs per
a carregar i descarregar els
autocars i així no hi haurá
embotellaments ni voltes ce-
gues ?

PER QUP en el Consell de Mallorca
ningá parla de protegir Cala
Agulla ?

PER QUP tants es queixen d'esser vícti-
mes de injustícies i tants
pocs donen la cara ?

décimos afuades
Des Pastor de Son Perdiu

Es diaris han parlat
des discurs d'investidura
d'En Canyelles, on pentura,
un nou "record" s'ha lograt.
Tan grossa barbaritat
en matèria delicada
com és sa llegua estimada,
no le podem comportar.
Aquest homo haurá d'anar
a s'escola altra vegada.

Qui des d'es cap des Govern
hauria de donar llum,
es dedica a donar fum
com si li faltás un pern.
Aquest anirá a l'infern,
i amb ell qualque gabellí
que no s'amaga de dir
que aixd no en té d'importáncia.
Quina manca d'elegáncia!
Fins quan seguirem així?

DURANT EL MES DE JUNY...

HAN NASCUT:
Juan Manuel Moya Golze

de Juan y Manuela
Rubén Muñoz Sanz

de Rafael y María Isabel.
Pere Andreu Fuster Oliver

de Pere i Agustina.
Gabriel Rodréuez Garau

de Miguel José y María.
'Esteban Gomila Espejo

de Gabriel y Francisca.
Urs Walter Bloch

de Walter y Ilonka
Josep Reinés Vila

de Josep i Margalida.

S'HAN CASAT:
Enrique Rodríguez Camero

amb M. Isabel Romera Márquez.
Pere Blanes Amorós

amb Catalina Moll Ribot.
Antoni Melis Perera

amb Aina Serapio Monjo.

HAN MORT:
Margalida Nebot Garau.
Maria Gili Flaquer.

Et vaig sentir néixer,

quan les persones

et volien enfonsar,

i els prejudicis

tapaven la teva imatge.

Era tard i absurd

el voler acompanyar-te,

l'orgull

hagués tapat la mella alegria.

Sens dubte

ho necessitava.

' Sabia que amb aix3

ells no tenien raó.

- Antdnia
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LA LLENGUA NOSTRA 

El mes passat vaig parlar del
Castell, i de passada, d'una altra'
cosa que també és nostra, i ben nostra.
Es la llengua.

La nostra llengua.
El nostre idioma.

També com el Castell, perquè l'hem
mamada, perquè la portam encletxada
dins l'Anima des de sempre, perqué
foren els primers sons que sentírem:
El vou-verivou de la mare, la dura
tendresa del pare, la confidència de
l'amic, el xiuxiuejar de l'estimada,
des del crit a gorga oberta de la brega
fins al mussitar promeses dins la inti-
mitat, perquè la tenim com tenir les
mans, el nas o el pel; no hem sabut
estimar-la ni protegir-la com calia.
Ni hem sabut, tampoc, encobeIr-la com
a valor fonamental de la nostra cultura,
ni com a signe -el signe més signe
de tots els signes- inequívoc de la
nostra identitat.

No és fácil sostreure's de damunt
el predicament de molts d'anys. Servam
encara els records de quan a les esco-
les, els mestres, ens deien que nomás
era "un dialecto para sonrojarnos"

fins i tot, que era subversiva perquè
atemptava contra el lema de "una, grande
y libre". Amb una paraula, que era,
més o menys, un esborranc dins la fosca.

Avui encara n'hi ha que prediquen
la confusió, amb unes altres paraules,
acaronant els seus somnis de velles
nostálgies, galantegen d'un anticatala-
nisme esmaperdut, i segueixen emprant
el castellà, si bé se'ls endevina que
no com a llengua de Castella, sinó
com "el idioma del Imperio". I tots
sabem quin bescuit se repartia en aque-
lles noces.

Ja és hora, i ben redhora, de
que posem fil a l'agulla; no per fer
més sargits, que ja en tenim prou de
pedagaments, sinó per posar les coses
clares, i el xocolat espès. I mai podrá
esser espès el nostre xocolat si els
preparam amb els dubtes i la confusió,
que són els ingredients bàsics dels
receptaris dels enverinadors del nostre
temps.

La nostra llengua és el catalá.
El nostre idioma és el català.

Tot el demés són solfes que no
entonen, punyides de vogamarí per emmat-
zinar la veritat.

El qui encara está posseIt per
la confusió, que investigui, que cerqui,
que consulti els filòlegs, però que
deixi de ballar la dança rabiosa i
esguerrada dels dubtes, perquè cadellen
i es multipliquen i soscaven les arrels
de la nostra cultura.

La nostra llengua és el catalá,
ja ho he dit, i no és una forma d'ex-
pressió casolana ni de segon ordre,
és equiparable a qualsevol¿ , idioma del
món. I pel simple fet d'esser la nostra,
cal que l'estimem, que la defensem,
amb dents i ungles si ve el cas, que
l'estudiem, la coneguem, l'escriguem,
la llegiguem i la parlem amb correcció,
per encobeIr-la amb afany, per protegir-
la com un do, per reivindicar-la com
un un dret que la Constitució ens dóna
i com un deure que tenim amb la nostra
terra i la nostra gent, per respectar-
la sense empere)s, com se respecta una
mare, per ennoblir-la, per defensar-
la dels jutipiris que li han fet i
que li fan els sembradors de vent i
els pràctics del malbocí, per acaronar-
la d'esperança, per bressolar-la dins
el cor, com a penyora que ens ha deixat
la Història, per.custodiar-la com herAn-
per als nostres fills, per restituir-
la al lloc que li pertoca dins els
nostre viure de cada dia.

---xx0xx---
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Quananava per acabar aquest escrit,
ha caigut dins les meves mans la "Ultima
Hora" de dissabte, devuit de juny,
on se comenta, lingüísticament, el
discurs de investidura del President
del Govern Autonòmic.

No entraré en polèmiques ni discus-
sions, Senyor President, pera m'agrada-
ria sebre com s'ho engirgolará per
promoure l'ensenyança a les diferentes
Illes de l'ús correcte, parlat i escrit,
del mallorquí, el menorquí i l'eivis-
senc.

Un senyor del meu poble, Senyor
President, escriu en castellà perquè
diu que el mallorquí no té gramática.
¿Com es pot ensenyar a escriure un
idioma sense gramática? Fa anys un
senyor ministre se va treure de la
màniga una llengua nova: "La lengua
de las Baleares", vostè, Senyor Presi-
dent, ha batut el rècord: se'n treu
tres.

En Planas Sanmartí qualifica el
seu parlament de "antología del dispara-

te", jo, si ha tengut l'amabilitat
de llegir-me, haurà vist que als qui
prediquen la confusió els qualific
amb més duresa.

De totes maneres, Senyor President,
li aconsell que doni un repás per l'Es-
tatut.

Gràcies.

HEM	 FET	 AQUEST	 NCMERO:
Els	 articleI publicats	 en	 aquesta

Joan Nebot Gregori Mateu revista	 expressen	 ónicament
Mari Gema Melis Margalida Rexach l'opinió	 dels	 seus	 autors.
Joana Colom Mateu Gili
Jaume Fuster Tonyi García
Biel Pérez Pepeta Bestard Bolletí de l'Obra Cultural Balear
Ani Muñoz Capdepera-Cala Rajada
M. Antónia Nadal JULIOL 1983
Pep Terrassa Carrer d'Es Pórt, 43 - CAPDEPERA
Maria Vives DiOsit Legal: P.M. 497/80
Joan M. Rosa Imprimeix: Apóstol y Civilizador, Petra.
M. del Carme Fuster
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OIL

tic_s r;odzie,,,	 Za l'epa
evoLici¿, no ja áinó
humana. 7oi. aqueát.s any-s de Leuia
deá dei comeneamen.t. Ain,J a/La que
-t.en3 una poició mé.á
fLeconeguda. Matgoiteu, Pa/L.1A,

Cada entrevista, cada conversació,
cada moment és un punt final. En aquesta
conversa en que podem anar més enllà
de la pregunta típica (com vares comen-
çar, quins colors usaves, quants d'anys
tenies), intent posar-me més tranquil
i pensar un poc més profundament, perquè
vint anys des de la primera exposició
fins ara, i aprofitant aquestes entrevis
tes o reunions amb gent agradable,
és un punt i a part fins a continuar
després.

Fins ara jo podria dir amb dues
o tres paraules lo que m'ha suposat:
Sebre que una persona és molt poca
cosa. Sigui pintor o sigui lo que sigui,
com a persona és molt poca cosa quan
esta tot sol "por ahí".

Trobar-se amb un altre idioma;
trobar-se sense amics, sense ajuda
(professionalment no se t'obrin les
portes tan fácilment). Això és un
clan, és un ghetto, i arribes a entrar-
hi quan arribes a tenir una serie d'amis
tats o quan arribes a tenir força i
constancia i humil... Jo no diria humili
tat, però sinceritat; s'ha de lluita -17
per esser sincer al màxim possible.

Llavores a mi lo que me suposa
al final és poder dir: "és estupendo
la gent agradable que arribes a conéi-
xer". També coneixes molta gent desagra-
dable, però a la fi et quedes amb aquest
grup de persones agradables, gent since-
ra, gent sensible.

Al cap darrer arribes a poder
disfrutar d'un treball que t'agrada,
viatges, has guanyat una llibertat
i un grup de persones amb les que pots
tenir amistat fins a la f c'i de la teva
vida.

Això és l'important. No és tenir
nom, no és fer carrera, no és res,
sinó arribar a ampliar el contacte
humA, les amistats, de forma profunda.

Vint anys... Jo ara vos podria
parlar de devers 70 ò 80 exposicions
individuals. Vos podria parlar de vuit
o deu períodes que he tengut i que
els he cremat tots, des de que jo estu-
diava de delineant, després arquitectura
(i no m'interessava, .no m'agradava),
passant per publicitat i mostradors
de Palma, distintes firmes comercials
(com N'Andreu Buades, En Miguel Frau
dels frigorífics), passant per dibuixos
en el "Baleares" (il.lustració de textes
d'En Toni Piza i d'En Joan Bonet),
arribant a tenir una secció fixa...
Això eren els començaments.

Llavors la gran locura de fer
una volta a Mallorca amb camell, amb
En Miguel Vidal.Tot això era una mescla
de trobar un camí més o manco interes-
sant o exacte per fer lo que jo volia.
I cercava formes de feina i d'expressió
i d'estil per arribar a dir: "Ara em
dedicaré a la pintura".

Decidir-me i deixar tot lo que
era publicitat, decoració, murals i
tot això, per dedicar-me a la pintura.
I, una vegada sebre que jo podia dedi-
car-me a la pintura (jo tenia 18 ò
20 anys), sebre en quin estil et trobes,
on te trobes.

Ets un autodidacte, casi, maldament
vagis a acadèmies. Cremes etapes per
arribar a dir: ara vull fer amb colors
"fauvista". He passat pel cubisme,
he passat pel surrealisme, figuratiu
total al començament, realista total
(casi hiperrealista), he fet retratos
de senyores de Ciutat a hores (i cada
dia anar a ca seva i pintar aquella
persona)... Tot això són etapes fins,
a la fi, arribar a trobar...

No vas tot sol en aquest camí,
vas trobant gent molt interessant...
Com la cançó d'En Jacques Brel... Llegir
com he llegit jo, quan estava a Bruseles
En Miguel Hernández, més que En García
Lorca, encara que aquest és més fácil,
és més líric, té més símbols; me costava
més, però m'agradava per lo dur que
era. Aquell esforç conectava amb la
rebel.lia que jo tenia en aquell perío-
de.

Vas realitzant-te, vas acompanyat
de gent, de idees, opinions, cançons,
textes, coses que t'acompanyen en silen-

Però aquesta gent, morta o no,
les seves opinions, és una gran ajuda.
Vas acompanyat d'aquesta gent. Un futbo-
lista té 50.000 ò 100.000 .persones
un moment que l'aplaudeixen o l'insul-
ten, però tu tens aquesta cosa espiri-
tual, de llegir i sebre que aquella
persona, aquell texte, t'acompanya
i t'ha ajudat... Això és extraordinari.
El quadro teu no viu fins que hi ha
una persona davant que hi queda entusias
mada.

paiddt do que Za vida e,s.t_cl.
41a de pun,t_'s i a partí.. Aixd .áupoa
nompne un cauys.ble que ..'havi, ,2A
Lt pezr aéixerc. a una vida nova.
¿Ame_ quin,s momenbs
172,3 iz.omp/ze p-eizqu¿ Lizogave,s

Hi ha hagut quatre o cinc vegades.
Sebre que estas amb una galeria econòmi-
cament bé i rompre. Però no rompre
per anar contra la galeria, sinó simple-
ment perqué sabia que aquella emoció
se m'havia acabada; m'ha passat moltes
vegades. Mira, la "Pelaires", fa 14
anys, jo tenia un contracte de dos
anys quan era el grup de Ritch Miller,
Jacobson i N'Amengual; guanyava doblers
cada mes, però no era la meu, jo havia
de rompre amb allò, jo no sentia cap
emoció més. O te decideixes a fer un
nom i una obra, i has de sortir. O
et decideixes a viure tranquil a un
racó.

Jo vaig a base d'etapes emocionals,
som un pintor visceral. Amb molta pas-
sió, amb molta nostalgia; possiblement
un poc massoquista, perquè quan més
patesc i més tot sol estic, més tancat
estic, més gris és el temps de Berlín,
més fred és, jo me tanc i és com ficar-
se dins la placenta. Allá me vénen
tots els records i les coses interes-
sants, positives o negatives, agressives
moltes vegades. O escoltar música i
anar-me'n a un racó i plorar; tenir
necessitat de plorar dos o tres minuts.
Això són etapes en que dius: he de
rompre amb un munt de coses, amb una
situació econòmica estupenda, amb una
série d'amistats que he fet fins ara
però que ja no encaixen segurament
amb el camí que continuaré.

! (p assa a la página següent)

Parlar amb Gustavo Peñalver, GUSTA' és de lo més senzill. El conegut
reconegut pintor, és un excel.lent versador que fa senzilla qualsevol

entrevista. Al manco aquesta és la ressió que noltros en treguerem.
Al llarg de la 'jbonversa anaren sortí a la superfície tota una série de
viváncies i d'experiéncies d'un home
	 feel a uns principis granítics,

ha sabut recórrer un camí, no sempre	 al final del qual, sens dubte,
aguarda el reconeixement del páblic.

Aquesta és l'entrevista amb GUSTA, un pintor mediterrani trasplantat
al cor d'Europa i que, a través dellseva obra, fa arribar a tot el mon
la llum i el color de nostra terna.
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(ve de la página anterior)

Vas passant etapes, situacions
i moments i te ve tot molt embullat,
com abstracte. Tu saps que tens una'
necessitat de canviar de situació.'
Te trobes que estás avorrit, estás
deprimit, i comences a embolicar-te
amb un paper i un llapis i acabes  rom-
pent un contracte amb una galeria,
canviant d'amistats, casi. Es una cosa..
no arribes a sebre...

¿No l'ha ví,s.t. en cap momeni en
en Za nece,J,siía.f. d'haveit de PA
conceion? ¿De ciaudicait en
cen.bs ~ecíe,,i aidjA.Lic's peiz.

aad on vogieis?

Artístics no. A nivell personal,
sí. Concessions de dir: demà m'ha de
presentar a tal hora a aquell individu
i a mi m'agradaria més pintar fins
a les tres de la matinada o les quatre;
acabaré esgotat, i dormir fins a les
onze; i haver d'anar a aquella persona,
a aquella galeria a les nou del dematí.
Amb això sí que ha de fer una concessió
personal, però artística no.

La darrera anècdota va esser a
un sopar a Nova York amb la meva gale-
rista. També hi havia la meya dona
i uns altres galeristes, i m'estaven
dient: tu que has fet tanta cosa de
Mallorca, amb aquells arbres i aquelles
flors (aquelles coses que feia amb
l'espàtula, amb gran espontane;:tat),
podries guanyar molts de billets. Això
una galerista jove, 42 anys, una dona
molt activa. Jo li vaig dir: tu també,
ja veig per on vas. Vaig fer una cara
tan desagradable, supós, que ja no
va voler continuar aquesta conversació;
se'n va támer que no anava bé l'assumpte
aquest. La meya dona m'ho ha recordat
vàries vegades: aquella cara que vares
posar...

Me torna agressiu que una persona
estigui lluitant per aportar algo a
la història de la pintura, en gran
o en petit, amb majúscula o amb minúscu-
la, a mi m'és igual, però aportar algo.
Són tics, són manies que t'afiques
dedins. Jo hew de fer algo interessant,
i és una de les formes d'arribar a
fer alguna cosa, maldament no ho aconse-
gueixis. I després que te vengui aquesta

senyora, que sap que guanyarà milers
de dòlars si tu li pintes floretes,
quan ja he obert un camí per jo, i
se n'ha donat compte de que la meya
pintura agrada...

Concessions artístiques, ni una!
ni una!!

El primer any que vaig anar a
Bruseles a viure, l'any 64-65, vaig
tenir la possibilitat de fer per a
una fábrica de torxons (aquestes recep-
tes i aquests calendaris de tela que
s'usava posar dins les cuines), era
una moda fa vint anys, i supós que
encara deu durar però a mi no m'interes-
sa. Una fábrica que va veure coses
meves a una exposició em va dir: podries
pintar-nos uns torxons... I jo necessi-
tava doblers i vaig fer això, ho. vaig
fer per guanyar diners. Vaig dir: faré
això dos o tres mesos. Idó al final
ja no podia més.

I em deien: ara podries fer aques-
tes coses que fáies tu (aleshores jo
feia coses de Mallorca encara), aquestes
coses de Mallorca, aquests ametlers
en flor són tan estupendos. En aquell
moment em pagaven un tant i volien
pagar-me tres o quatre vegades més,
perquè sabien que en podien vendre
a mils, a base de serigrafia.

Vaig rompre. Aquí N'Andreu Buades
em deia, fa deu anys més o manco, quan
jo ja pintava neo-cubista pér la "Pelai-
res", tu podries fer un paisatge de
Calviá que me va agradar una vegada...
També necessitava doblers, perquè m'es-
tava construint un estudi a Portals
Nous, i vaig passar tot un vespre pro-
vant de pintar aquell paisatge. Me'n
vaig anar amb il.lusió, perquè, com
En Picasso ha dit moltes vegades m'agr4-
daria pintar com En Rousseau, és vera
a mi m'agradaria sebre pintar com En
Mercant (perquè és interessant i és
boníssim el tio). El conec personalment
fa vint anys, i li he, dit. Anar-me'n
allá amb el bloc, fer un dibuix, anar
a l'estudi i començar la tela i fins
a les tres o les quatre de la matinada
pintant alló; acabar esgotat i destros-
sat, i odiar-me a mi mateix. I dir:
Quina concessió més idiota! Per guanyar
cinquanta o seixanta mil pessetes ales-
hores.



CAP VERMELL - 13

He acabat amb aquestes coses.
He intentat concessions, pera se m'han
acabat; per sort, de manera casi incons-
cient. He acabat perquè no he pogut
continuar. La meya sinceritat segurament
m'ha dit: Tu per aquest camí no vas,
aix,5 te surt una merda!

qui méis
dogLeizA, in4egun.e-

,tat?

L'amenaça ve perquè a vegades
som egoista amb aquest aspecte artístic.
Fa dos mesos la galeria m'ha escrit
una carta que volia una sèrie de seri-
grafies; unes tirades de serigrafies
meves perquè havia tengut molt d'èxit
a Nova York, amb el seu grup, i va
vendre cinquanta serigrafies amb quatre
o cinc dies (és molt!). I aquesta dona
em va escriure dient: Això va molt
bé, els podries imprimir una altra
vegada; les podries fer "E.A." (epreuve
d'artist). Tu a les altres les tens
numerades i firmades, ara les podries
fer "E.A.". Vaig estar a punt, u vaig
donar voltes tota la nit. Eren una
sèrie de milers de dòlars... al final,
res!

Tenc una sort: aquest egoisme
meu, personal, de voler viure bé i
lliure, que te fa fer moltes trastades
dins la vida, a la fi (no sé per què,
és una cosa inconscient) és un do.
£s un do perquè Venderá. dic: Què me'n
fot a mi dels doblers o no doblers!

Tenc altres coses que fer, estic emboli-
cat amb altres estils: relleus de fusta,
o tapissos (que ja en tenc deu o dotze),
ara vull fer cerámica a Partol... Me
basta això! ¿Per què m'he de complicar
la vida? Jo he de tirar endavant amb
lo meu i s'ha acabat!

La galeria, més que tot lo altre,
ha intentat esclavitzar-me. Sí, perquè
veu la possibilitat de que li facis
guanyar doblers. Aixà és lo trist de
la història. Jo tenc 44 anys i trob
tios que en tenen 60 i mos parlam i
mos coneixem bé fa quinze o vint anys.
,En Miró, fa vint i cinc anys que el
conec, em deia sempre: La constància
no és sols per seguir una línia de
la teva pintura, de la teva personali-
tat, sinó que és una constancia per
¡no podrir-te amb les galeries. Jo no
ien tenia ni puta idea, perquè jo alesho-
res només coneixia les galeries provin-
cials, de Palma i aixe), pera quan t'afi-
ques amb galeries que ja s'hi juguen
molts de billets, de edicions que te

i fan per tu, cartells... Aquí exposaré
l un cartell de l'exposició de Nova York
i (els venen a 50 dòlars, en serigrafía)
,els venen com a panets. I mouen tants
1 de billets! Aquesta gent té un equip
de 15 ò 20 tios i a cada un li dóna
milers de dòlars. Al final hi ha un
deu per cent d'interés artístic i lo

l altre és guanyar doblers.

l (passa a la phina següent)
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(ve de la página anterior)

¿Mi ha una muilinacíonag de Z'anl
que é,s _ga que anea eg gu- L 2,b3

vcdon,s?

Existeix. Vis a vis del client,
sí. El manipulen total. Llevat de la
gent que és sensible i se'n fot de
tot, que está per damunt i per davall
de moltes coses. Aquests se'n foten,
va a lo seu; i són aquests que en el
final són bons. Perquè són aquests
que compren a tios de 25-30 anys amb'
aquesta idea romántica... "a lo millor
em qued amb una cosa de valor d'ell,
però me'n fot. A mi m'agrada, ho tenc
a ca meya i s'ha acabat. L'emmarc,
el tenc devora un moble antic, devora
una cerámica, aquesta cosa de gust...".

N'hi ha d'aquests. N'he vists
a Amèrica; tios que se'n foten de si
val o no val. Ells tenen, perquè tenen
milions, inversions en obres d'art.
He vist la millor exposició a la casa
d'un metge de 70 anys amb una cultura
extraordinària. Aquest homo tenia la
col.lecció cubista més important d'Amè-
rica. A una habitació hi tenia tot
el cubisme espanyol: Gris, Picasso,
Cuxart, Tàpies...

¿L'apn«undin cLLn 	 a leva aní.
l'ha exigi.f. olnin-2'e a agíne's
man4e3lacionis anlique.5 giíe-
ndnie,s, o l'ha aUon_e-il 41 -1Á a
quedan-le poJmell de ga pinluna?

-Visc posseit, però només una setma-
na o dues intensament. Arriba un moment
en que necessit de les altres arts.
Jo som un gran aficionat al cine, m'a-
grada moltíssim, com m'agrada moltíssimi
la música, sobre tot el jazz. Sense i
ells no podria pintar, se m'acabariai
la benzina.

Quan no tenc idees o les idees
que surten són fluixes, quan no les
tenc clares, necessit emocions, i aques-
tes emocions moltes vegades les provoc,.
i les provoc gràcies a altres arts . ,

A lo millor m'afic dins un cine a les !
dues o les tres (quan comença) i estic
dos dies o tres en el cine veient totes
les pel.lícules de la gent que m'inter-
ressa (Bukovski, Ferren, Bufluel, Saura,
vaig sempre a la Berlinale...).

Estic absorbit per la pintura,
lo que jo toc, però m'interessen moltís-
sim les altres arts. Lo únic que me
sap greu és no poder tenir converses,
com jo tenia abans, fa deu anys, a
Portals els diumenges i dissabtes (venia
En Brunet de Manacor, En Molina, N'Amen-
gual, Ritch Miller, Jacobson... mos
reuníem hores i hores). Això me falta.

¿No Len.á un cene& a /1,gemanya?

Sí, però és una lluita. Tots són
professionals. Jo vaig tenir un estudi
(el vaig deixar perquè vaig estar ma-
lalt. L'estomag i el fetge fotuts d'im-
primir serigrafies del dematí fins
al vespre. I llavors el vespre encara

. pintava. Vaig acabar esgotat!). Ara
m'he fet un nom; si no recorden el
meu nom, diuen: "aquell espanyol que
fa aquells colors..." casi tothom me
coneix a Berlín.

Entre Berlín i l'Alemanya Occiden-
tal, amb set anys, he venut devers
600 ó 700 serigrafies (és molt) i devers
60 ó 70 olis. He fet coses per al Senat:
m'ha comprat un mural. Hi ha una Casa
de Cultura amb unes instal.lacions
magnifiques.

El millor amic meu és un grec
que ha estat aficat en política, amic
d'En Theodorakis. Fa gravat subrealistes
on surten els mites i els déus grecs.
Es fantástic.

Ebs cogon de ga -leva pinluna...

Mediterrani total. Sempre dic
que el meu pare espiritual és Picasso,
per moltes coses, de carácter sobre
tot, temperament, i després, el meu
tio és En Miró. A les entrevistes sempre
dic això. No perquè me paresqui a En
Miró, és una altra generació, altres
temes, altres vivències, per() és pintura
mediterrània: color, aquesta nostálgia,
aquest romanticisme; hi ha una cosa
entre loca, de valentia, d'espontaneI
tat, de frescura, aquesta cosa infan-
til...

¿No l'ha deixal engotín pen Phen-
meíi,sme cenlne-eunopeu?

No, no. Es estrany, amb set anys
a mi el mur no m'influeix per res.
Tots els altres hi han caigut: habita-
cions amb el mur ficat 1 venga... El
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Ara tenc més contacte amb Amèrica.
No m'ha engolit. Quan vaig d'aquí a
Palma veig un garrover i estic pensant
amb quina forma podria simbolitzar
jo aquest garrover en els meus quadros.
Quan estic fotut la meya dona em diu:
d'aquí a dues setmanes ja serás a Mallor
ca i podrás menjar el teu bacallà.
Aquesta és la millor medicina. Estic
molt unit al Mediterrani: els ametlers,
les marjades...

¿Et. /3.enLá a pnop de quaZeá de
pen aqui,?

Quan arrib a l'aeroport, només
davallar, tenc problemes. Me costa
amotlar-me. Hi ha una espècie de reacció
de, jo no diria odi, per() d'emprenyadu-
ra. Es una mescla de coses que no les
he arribades a aclarir. Sentir parlar
un altre idioma: la meya llengua, per()
de coses materialistes. Els taxistes
estan reunits allá, es pensen que jo
som extranger, i totd'una: Eh! Hotel
tal! I duros: només sent parlar: "I
jo ara faré una carrera, i he guanyat
molts de duros...". Es un xoc. Lo que'
abans, en temps d'En Franco em molestava
moltíssim (duana, guàrdia civil, con-
trol), ara són molt simpàtics; ara
s'ha passat als taxistes i la gent

dels duros. Després, quan som aquí
m'ho pas molt bé i procur engolir el
màxim de les coses, oxigenar-me. Endemés
sé que això, en tornar-me'n, representa
produir, que per jo vol dir viure.

¿Qué é.4 eZ &tan pea. -

Cercar més tècniques. Ara estic
embolicat amb els tapissos i escultures
de fusta pintades, relleus. Ja no són
només olis i guaxos i dibuixos... Ara
ja hi ha serigrafies o m'editen coses
amb unes altres tècniques. El futur
és per jo, de cada vegada més, industria
litzar la meya pintura; per() industria-
litzar en el sentit de més clients,
un mercat més ampli, amb la galerista
aquesta americana.

-
El futur per jo és una questió

de temps, a deu anys o quinze, per
sort jo estic ben llançat. La meya
pintura, endemés d'estar en els museus,
a Amèrica va per anar a més museus
i més per endavant.

¿¿.   Ben_Un minani a Amé,-

nica?

Sí, sí. Al manco els prbxims set
o vuit anys. Jo no vendré a Mallorca
per viure-hi tranquil.lament i pintar
i produir fins que no tengui devers
cinquanta anys, que és lo que va fer
En Miró.

Sot.! 1 ..¿:12..3 a una aLtna.

mur está allá. Berlín és com mitja
Mallorca; una ciutat enorme amb molts
arbres... és una ciutat interessant,
molt viva.



MOTS

1 2 3 4 5 6 7 8 910 11

5.1111111111

11111111
IIIIIIIIIIImwom mamas

11111111111111 111111111111

A

E

SOPA DE LLETRES 

VUIT PROFESSIONS
JURIDIQUES

A

N

S

X

A

o
N

E

O

N

A

Y

U

A

S

A

X

U

U

A

O

E

A

E

O

V

A

U

O

E

S

N

A

O

A

U

O

CAP VERMELL - 16 -

ENCREUATS 

HORITZONTALS: A) En femeni, persona unida
a una altra per l'amistat. Cansada d'alguna
cosa.- B) Figuradament, aliment diari. Arti-
cle. Pronom. Acció o efecte de fer servir.-
C) En la numeració romana, un. Altura, en
relació amb el nivell de la mar. Abreviatura
de punt cardinal.- D) Al revés, just i net
de tota culpa. Ocell blanc que neda, apreciat
pels seus ous i carn.- E) Encès d'ira. Cert
joc de cartes.- F) Part subterránia d'una
planta. Corrent natural i contínua d'aigua.-
G) Partícula o cosa molt petita. Peu i cama
d'un animal.- H) De moviments lleugers.
To que es dóna a cada so d'un sistema musi-
cal.- I) En la numeració romana, cent. En
femení, sense nom o signatura. Consonant. --

J) Llengua provençal. Article. En  castellà,
pronom personal. Riu de Itàlia.- K) D'acord
a la justicia i a la raó (en femení). En

plural, cereal semblant al blat amb espigues petites.
VERTICALS: 1) Herba cultivada per la fulla aromática i que es menja. Sentiment de
irritació violenta o d'nuig intens contra algú. Al revés, diversió, entreteniment,
exercici sotmès a regles en el qual hom guanya o perd.- 2) Part del cos al final
de cada braç. Feta sortir (una cosa) d'on estava amagada, continguda o retinguda.
Nom de lletra.- 3) Vocal. En femení, semblant, igual a una altra. Abreviatura de
punt cardinal.- 4) Fred com el gel. La seixantena part d'una hora.- 5) En plural,
d'alçària notable o superior a la corrent en la seva línia. Teixit molt fort de
cotó.- 6) En la numeració romana, un. Abreviatura de punt cardinal.- 7) Completa,
acabada, perfecta. Fibra artificial semblant a la seda natural.- 8) En la direcció
de baix a dalt. Arbre petit de fulles ovals i fruit en pom.- 9) Consonant. Victória
de l'enemic. En la numeració romana, cinc-cents.- 10) Pronom personal. Cuinada.
Nom de lletra grega.- 11) Animal de molta resistència més petit que el cavall. Apèn-
dix amb que acaba el cos dels animals. Porció de menjar que es mastega o es pot
mastegar d'un cop.
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LLIBRES PER A UN ESTIU 

EL LLIBRE ha d'esser considerat
com una jugueta més. El llibre té un
gran valor.

TRES importants funcions s'haurien
de tenir en compte en comprar un llibre
infantil o juvenil:

1.- FUNCIO DIDACTICA:

La jugueta en general i el llibre
en particular han d'enriquir la persona-
litat de l'al.lot, desenvolupant la
imaginació i la fantasia, el desig
de conèixer noves coses li ajuda en
el seu procés de socialització en apren-
dre d'una manera intuitiva el seu propi
món, al temps que li presenta el món
exterior que provoca en ell noves idees
i aspiracions d'empreses i treballs
que voldrá imitar.

A més a més, la lectura li potencia
rá la millor comprensió de l'expressió
escrita, afavorint-li la seva tasca
escolar, aprenent sense cap esforç
una correcta gramática.

2.- FUNCIO IDEOLOGICA:

Tan el llibre com la resta de
les juguetes tenen una clara funció
educativa: Per un costat els contes,
els llibres d'aventures, etc., serveixen
per llevar una visió del llibre com
a instrument exclussiu de gent sabuda
i intel.lectual, donant-li un carácter
més familiar i popular.

Per altra banda deuen fer una
important desmitificació del món dels
adults, d'unes escales de valors esta-
blertes sense cap qüestionament, com
és la visió masclista de la realitat
que l'envolta, la competitivitat, la
manca de solidaritat, etc.

3.- FUNCIO D'ESPLAI:

Tota jugueta és una distracció
i entreteniment per l'al.lot amb la
que recrea el seu propi món d'una manera
equilibrada que li compensa d'aquell
"stress" i d'aquelles tensions que
pateix en estar immers en aquesta socie-
tat feta per i pels adults.

ADJUNTAM AQUESTA LLISTA per si
vos dóna qualque idea:

SeZección de COLECCIONES ACONSEJA-
DAS. 7odo.4 cuentim e.3.tan ediiadofs
en CAS7EllANO y en CA7AL4N.

LIBROS IN7AN7ILE S 

LIBROS DE IMA GENES

Editorial LA GALERA:'Colección Hablemos.
Editorial JUVENTUD: Colecc. •Tina y

Tom.
LIBROS CON IMA GENES

Texto sencillo y breve

Editorial LA GALERA: Colección "Ya
se leer".

Editorial LA GALERA: Cuentos Populares.
Editorial LA GALERA: Colecc. "Primeras

imágenes, primeras palabras".
Editorial JUVENTUD: Colecc. Títeres.
Editorial TEIDE: Colcc. Gigante.

r-LIBIZO

411://k;d:11

CUENTOS CLÁSICOS

POESIAS, CANCIONES Y JUEGOS

LIBROS DE CONOCIMIENTOS

Editorial LA GALERA: Col ecc. Leer,
cantar y jugar.

Editorial BRUGUERA: Col ecc. Cuadernos
de R. Scarry.

Editorial JUVENTUD: Colecc. Kukuruku.
Editorial LA GALERA: Colecc. Desplega

vela.

CUENTOS CLÁSICOS Y FANTASTICOS

NARRACIONES CON PROTAGONISTAS HUMANOS

CUENTOS POPULARES

DE CONOCIMIENTO

Editorial LA GALERA: Colecc. Nuevos
Horizontes

Editorial LA GALERA: Colecc. La Galera
de oro.

Editorial LA GALERA: Colecc. Fábulas.
Editorial MOLINO: Col ecc. Biblioteca

Educativa Infantil.
Editorial MOLINO: Colecc. Horas Felices.
Editorial FONTANELLA: Colecc. Ecología

para niños.

. Un grup de MESTRES de S'ALZINAR
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DIE GRÜNEN
ELS VERDS 

(Partit Verd Alemany)

Aquí, a Borheim, el barri amb
méstreballadors estrangers dins la
capital, Frankfurt, volem parlar amb
la gent "verda" que treballa en aquest ,

barri. Frankfurt és una de les capitals
amb més contaminació de tota Alemanya
i amb més de 600.000 habitants.

Els membres del Partit Verd pre-
sents en aquesta entrevista són: Karl
Hoffmann, Anna Steifert, Monika Muller,
Ulrike Gros, Annette Mühlberg, Uwe
Richtmann, Frank Trümper.

CAP VERPELL: ¿Quín LLpu.ó d'ongan.azació 
m5n	 Ve/Ld,sn? 

"Els Verds", com a grup organitzat
esdevé de la unió de molts petits
grups moviments democràtics de canvi
social i iniciatives ciutadanes; grups
anti-nuclears, de desarmament, de protec
ció de la natura, homosexuals, feminis-
tes, de protecció als estrangers, huma-
nització de la ciutat, etc.

Tota aquesta gent no estava d'acord
amb la realitat social alemanya ni
amb la política que practiquen els
partits establerts. La unió i coordina-
ció de totes aquestes opcions socials
i iniciatives locals ens va plantejar
la necessitat d'una vertadera represen-
tació política de la base del moviment
unificat, la necessitat de tenir una
veu dins el joc polític. La nostra
esperança d'entrar en el Bundestag
(Parlament) i poder pressionar políti-
cament els partits majoritaris, es
va realitzar el tres de març d'enguany;
abans tan sols estávem en els petits
parlaments municipals i regionals.
La nostra proposta política i económica
de cara a aquestes eleccions passava
per problemes concrets, com l'atur.

Essent en el Bundestag sabem més
aviat lo que el govern preten, i així
la nostra estratègia de treball social
será més eficaç.

C. V.: ¿Quin .éA eZ /onainen ízea,e debs
vend dir- eZ pa_te aiwany? 

Es pot .dir que un deu per cent
dels ciutadans són simpatitzants nos-
tres. D'un cinc a un vuit per cent
són electors reals nostres.

Com a partit hem començat des
d'abaix de tot, entrant primer en els
ajuntaments. Ara dels 495 parlamentaris
del Bundestag, 27 són verds.

C. V.: ¿Quina é.3 Za voA.tna oúen,t.ació 
poLaica? 

D'esquerres, socialista, per()
més que el Partit Socialista Alemany.
Estam distanciats del Partit Comunista,
d'orientació leninista.

Creim que els problemes socials,
ecològics, humans, es manifestem local
i concretament, però expressen les
perilloses contradiccions internes
del sistema social alemany.

La transformació real de la socie-
tat no pot esser realitzada amb un
canvi en la forma de poder, sinó que
ha d'esser la desarticulació del poder
per guanyar la democràcia i la possibi-
litat d'autodeterminació. Això és com
un anarquisme pràctic.

En el moment de la nostra unifica-
ció hi intervenen professors d'universi-
tat i estudiants marcats per les revolu-
cions del 68 i les idees d'educació
libertária.

C.V.: ¿E3 pod. pan-laJz. d'una hi,JUJzia
Uend? 

Es pot parlar de diferents moments
de compromis i lluita social:

- Lluita anti-atómica (1975-80) a Brock-
dorf, Kalkar, Gorleben.

- Desmitificació del Partit Socialista
(1977-78). Degut a l'acció terrorista
del grup Baader-Meinhof es produeix
una limitació dels drets en general
i repressió dels grups d'esquerres.

- Unificació del Partit Verd com a
partit alternatiu, que preten fer una
política i propostes diferents (1979).
L'arganització és diferent a cada regió
aIemanya.

- Lluita contra la nova pista d'aterris-
satge per l'aeroport de Frankfurt (1980)
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Exemple de lluita ecologista per a
tota l'Alemanya; guerra civil en minia-
tura entre la policia i els manifes-
tants.

C. V.: ¿Quina	 Za vo,s.tna onma, no 
de U/z.poVLLca, Jsinó de Lnegaaan 
pen a una Jsocíe.t.a.t. miaon.? 

Miram de fer un treball de base,
de possibilitar una consciència de
base més enllà de la base del partit.
Miram de trobar consens, dins els verds
i dins la societat. Les utopies socials
han d'esser realitzades amb resistència,
no violència i conscientització de
la gent.

C.V.: ¿Com concize.tau eZ 29(min.e pnognama
pota.ic L d'acció? 

En base a punts com:

- Crítica de la societat de consum
amb relació amb l'explotació del Tercer
Món.

- Limitació del creixement econ(Smic
per a una millor qualitat de vida.

- Opció per la pau, i com pot esser
feta.

Per la pau, ara	 GORI MATEU

ELS PEUS

De vegades ens oblidam de reconái-
xer la meravellosa virtualitat dels
peus, quasi sempre despreciats i menys-
preats per estar en contacte amb la
terra humil i per a viure conformats
sense gldries ni afalagaments.

A mi m'agrada molt reconáixer
la grandesa de les coses senzilles
i petites, que estan allunyades de
las gldries de la vida.

Així són aquests membres negligits
per molts, però que tenen tanta importa'n
cia en la tasca de cada dia.

Peus que ens duen a l'encontre
de l'amic que ens espera amb els braços
oberts.

Peus que s'afitoren dins la terra
per aguantar el pes feixuc de les preocu
pacions i treballs de cada hora.

Peus cansats pel retre de tantes
caminades i que sempre ens retornen
a casa buscant la tranquil.la pau del
descans.

- Minories discriminades.

- Construccions que destrueixen la
natura.

- Circulació urbana: la ciutat també
és per viure i no tan sols per anar
amb cotxe. Més transports públics.

- Humanització de la ciutat; no destruc-
ció dels edificis antics, sí renovació.

- Influència de la política armamentís-
tica en la seguretat social.

- Crítica als altres partits polítics.

- Anar fent cultura.

- La política com una part de la vida
de la persona.

-o-o-o-O-o-o-o-

Si qualcú vol més informació o
mantenir correspondència:

UWE RICHTMANN
FREILIGRATHSTR. 47
BORNHEIM
6060 FRANKFURT/MAIN

Mateu Gili, Frankfurt

Peus alleugerats per la il.lusió
de viure i que ens porten sense queixes
pels camins de pedres, que trepitgen
valentament el cárritx de les muntanyes
quan anam a contemplar la bellesa de
les altures.

Peus ferits per les espines del
camí, aturats per les travetes dels
enemics, encallits pel gojós treball
de portar fidelment tot el pes del
cos sense lamentacions.

Peus que han estat creats per
apropar-nos bondadosament a l'encontre
dels altres... i no - per trepitjar-los.

Gregori Mateu Estarelles
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- El V Marathon Internacional de Windsur

—
fing de Cala Rajada, ja és historia.
Una história que intentarem resumir
breument, a pesar que tots, segurament,
ja en ten:guen coneixement.

- Enguany, per primera vegada, la tra-
vessia es va fer en sentit invers.
O sia, Ciutadella-Cala Rajada. I aixó,
juntament amb altres factors, en va
fer d'aquesta edició, quelcom positiu.
En general.

- Deim en general perqué hi va haver
genteta i una certa animació a l'arriba-
da. Inclós la Banda de Música hi va
ésser.

- Deim en general perqué les barques
de "bou" col.laboraren, després d'una
setmana de feina, a que la cosa sortís
bé.

- Deim en general perqué no hi va haver
cap accident ni cap denou.

- Deim en general per qué es va tornar
a batre el "record" de la prova, dei-
xant-lo en un temps de 2 hores i 21
minuts.

- Peró també deim en general perquè
una prova amb un pressupost com el
del Marathon Internacional de Windsur-
fing, "toca" concitar més expectació
que la que suposen unes centes de perso-
nes.

- I també deim en general perquè entre
l'organització i les barques de "bou"
hi va haver malentesos i estirades
de darrera hora que posaren en perill
evident el seu desenvolupament.

- I deim en general, també, perquè
hi va haver més gent a l'entrega de
premis (per la curolla de la coca i
el vi) que no a la arribada dels rega-
tistes.

- I encara deim en general, també,
perqué alguns medis informatius s'han
queixat de que a l'arribada sols es
donassin notícies en alemany i no en
castellá, quan aix3 no és cert ja que
es va fer en ambdós idiomes, i en canvi
ningú s'ha queixat de que no es fes
en mallorquí.

- Resumint. Guanyador, Carlos Iniesta,1
d'Alacant. Segon classificat, Raphael'
Salles, de França. Tercer, John Van.
der Starre, d'Holanda.

- Dir, també, que els onze primers
classificats milloraren el temps inver-
tit pel guanyador de l'any passat.
I que entre els catorze participants
hi havia dues dones -Natahalie Le Lievre
de França, i Corinna Tscljschke d'Alema-
nya- que ho feren molt dignament.

- Conclusió: S'ha millorat en alguns
aspectes. Altres són susceptible5 de
una millora. Alguns han fallat per
complet.	 "Cap Vermell", seguint la
tradició del "comité", ha estat ignorat.
Grácies.

- I de futbol? Que no en hem de parlar
un poquet?

- Ja ho sabem que ara no n'hi ha de
futbol. Lo que fa falta sebre és si
n'hi hauré per devers l'Agost.

- Ara per ara, el camp, o lo que era
el camp, fa por.

- Máquines, camions i bornes, ho tenen
tot capgirat.

- És, diuen, la primera fase del futur
poliesportiu. O sia, la definitiva
situació del terreny de joc destinat
al futbol.

- L'Escolar també ha duit a terme la
seva primera fase esportiva per a la
próxima temporada. Ha traspassat en
Tomeu Moll al Badia de Cala Millor.
Per a reforçar la plantilla... del
Badia.

- Amb els doblers que en treguin poden
fitxar un jugador de Petra, o de Sineu,
o de Sa Pobla, o de Móntilla del Palan-
car.

- Mos n'alegran p'En Tomeu. Té, ara,
una bona oportunitat, junt a -Tercera,
de fer-se amunt. Sols li manca, i això
amb el temps se sol curar, atemperar
els seus nirvis.

- Fins al mes que ve. Estigueu bonets.




