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HISTÒRIA NAVAL
ció sollerica, al seu parer
més hàbil i avançada, en
contraposició a la passivitat de la capital.
El 30 de setembre de
1910 el SMS Hertha va
arribar novament a Palma
i s’hi va quedar fins el 10
d’octubre, que va partir
cap a Alger. Va fer en mar
obert les pràctiques habituals i, com a descans,
una nova excursió a
Miramar; però tot i les
promeses del comandant
dos anys abans, no ens
consta cap visita a Sóller.
Varen passar tres anys
fins que l’esquadra alemanya tornà a fer acte de
presència a Mallorca. L’11
de setembre de 1913 arribaven a Palma els altres
dos creuers esmentats: el
SMS Victoria Louise
(construït a Bremen) i el
SMS Hansa (a Stettin), i
que com el SMS Hertha
funcionaven com a
vaixells escola després de servir
com a creuers
colonials
a
Àsia Oriental
i quedar obsolets.
Durant
vàries setm a n e s
feren les
pràctiques
habituals,
combinades amb activitats de
descans.
Enguany no va
faltar l’excursió
per la Serra: el 3
d’octubre visitaren
Miramar, Valldemossa...
i Sóller.
Com cinc anys abans
l’ajuntament solleric va
cursar una invitació, tot i
que enguany només per
als oficials dels creuers.

L’oficialitat va visitar la
casa consistorial, a la recepció foren rebuts pel
batle Joan Puig i una delegació de regidors, i gaudiren d’un banquet amenitzat musicalment per la
Lira Sollerense. S’allotjaren en l’Hotel La Marina i
tornaren per la carretera
del Coll, en lloc de fer ús
del tren recentment inaugurat. El SMS Victoria
Louise i el SMS Hansa
marxaren de Mallorca el 4
i el 16 d’octubre, respectivament, posant rumb cap
a Itàlia.
Mesos després esclatava
la Gran Guerra de 191418. Atès el seu nivell d’envelliment, cap dels tres
creuers fou enfonsat en
missió de guerra perquè
aviat foren destinats a tasques accessòries als ports
alemanys, fent funcions
de magatzem
o caserna.

Acabat el
conflicte bèl·lic tots
tres foren desballestats
entre 1920 i 1923, atès el
seu nivell d’envelliment, i
mai varen tornar a solcar
les nostres aigües.

Nova vida per un arbre
Lluís López presentà a l’Ajuntament l’obra d’art urbà al Born
R.E.S

U

n poema de
José Antonio
Labordeta
que diu:
Som // com aquells
vells arbres batuts pel
vent, que castiga des del
mar // Hem // perdut,
companys, paisatges i esperances en el nostre caminar, figura des del
passat dissabte al tronc
del vell plàtan d’ombra
del carrer Born, un
exemplar segurament
centenari que, fa uns
dos
mesos,
l’Ajuntament va haver
de talar com a mesura
de seguretat.
L’artista Lluís López
ha treballat quasi un
mes per convertir la Lluís López (amb el seu net en braços) lliurà oficialment dissabte la seva obra a l’Ajuntament 
soca en una peça d’art
urbà que desperta, com a mínim, curiositat i interès les parts del tronc on encara no ha arribat la podridura,
entre els visitants. I el Born és segurament un dels ca- a les arrels i al cor on encara queda saba circulant pel
rrers de Sóller per on passa més gent, gent que es sor- seu ara amputat sistema vascular. De fet, els ‘savis’ del
prèn de que un tronc mort (o quasi mort) pugui tenir poble, asseguren que el tronc «tornarà a treure brots» i
a partir d’ara una segona vida convertit en art.
tal vegada no s’equivoquin.
Segons Lluís López «realitzar aquest tipus de treballs
Lluís López pensa que els arbres de plaça, els arbres
urbans «formen part de la nostra vida» i veu aquesta artístics no és excepcional. En alguns llocs he vist fins i
obra com «una forma de perpetuar els lligams d’aquest tot una intervenció artística sobre els arbres vius d’un
exemplar centenari amb la gent del poble, fins i tot bosc».
Qui sap si d’aquí a 100 anys un esponerós plàtan
després de mort» o, con en aquest cas, «quasi mort».
«Un arbre centenari d’una ciutat forma part de la d’ombra s’aixecarà altra vegada a aquest punt de la ciuseva història i aquesta és una forma de que segueixi tat i a la seva base hi haurà un relleu estrany i un poema
gravat amb un missatge que el temps encara no haurà
d’alguna manera vivint», diu l’artista.
Això és així perquè el pols tengut temps d’esborrar i que serà tot u amb la llenya
de la vida segueix bategant a viva que l’envolta.

