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	 Capdepera i Cala Rajada, 18 de desembre de 1980

presentació
Amio de Capdepera o Cala Ratjada%

Abano de tot unes paraules per donar de la nostra
arribada a les teves mana.

Tots hem sentit parlar als nostres padrins sobre aquelles vetleries on es oomenta-
ven ale feto del poble i es recordaven lee arrels de la nostra manera de ser. Avui la
felevisi8 ho presideix tot. Beata eseoltar qualsevol radio o llegir qualsevol diari per
thmer-te"n que la majoria de notieise provenen de dúos o tres aghnoies que ho acaparen
tot. Llavors eadased hi afageix matissos 1 opinions. Aixb, de fet, mos fa possible co-
nèixer moltes noticies d'arreu del mon, encare que ben paseados pel sedas.

Però la vida no es fa només dels grana ellideveniments mundiala. Quasi sempre eón
les petites *oses del nostre poble, del nostre carrer, del nostre lloo ile zzball, de
la nostra familia les que mos umplen d'alegria o de trietor.

Potser aquest sigui el primer motiu del naixement d'aquest botlleti, i de tanta d'd
tres oom van eortint arreu dele nostres

Ratam ilausionate en fer una publieació on hi plagues trobar el batea del nostre
poble; aquellos noticies que no interessen a les grana actuadas perb que a nosaltres
nos ajuden a sentir-nos més acostats, més protagonistes de la nostra histhria, més res
ponaables del nostre present 1 mée creadores d'un casi que entre -Lote hem de fer.

Boa alegra el que tantee familias de fóra Mallorca i de la nostra mateixa Illa ha-
gin triat Capdepera i Cala Rat jada per viure-hi; mos agradaria qúe aquestes planee els
ajudassin a eonbixer les nostres arrels i la nostra cultura. Baperam que també elles
s'animaran a escriure-hi i mos enriquiran amb els seua punto de vista.

"%letrica que "CAP V1RIZIL" fos una publioacid oberta a tots, plural, sense cauro
en la trampa faeil de la xafardéria. Una eina mée per aprendre a dialogar aab respecte.

No es nmesari dir-te que tenim tan bona voluntat oom manea d'experihneia en aques
tes tasques. Books amb la ool.laboraeld de -bota podrem tirar endavant; i de bon grat
oUrer el risa de provor-ho.

Si no hi ha res de nou sortirem cada mes a par ir del Gener.
Que el comenceu de lo millor!



pes cap que crema
Les tres associacions de veins que tenim a Capdepera i Cala Ratjada
(Son Moll, Pont de Sa Cala i Es Farai6) tenen negocia ; és per això
qUa hem cregut convenient fer la segident pregunta a alguns presi-
dentsi socie.	 •

.¿Las NEGOCIS QUE TE MUNTATS L'ASSOCIACIO
1S uN FI o ur 1=i?

TOVI FEERER (Assoc. Fcnt de Sa Cala).
"Es bén clar que són un negoci. L'exbio-
ten ella i el fan servir elle Noms sa-
bem els dobbers per a on entren perb no
sabem per a on surten.
Lo dnio que hem vist eón les faroles,
que paggtrem els veine t i les parets de
les platges, de gust molt discutible

PEP MOYA (Prt. Assoc. Son 11.011) .s
La meva opinió personal &E3 qv.e o..negcl±
és un medi. L'Associació no és una empaes-
sa privada t per tant els dobbere de l'ex-
plotació de la platja reperouteíren
la prbpiia zona t ée a dír, mllicree de
fraestructura, netetja, ete„
Un punt que jo coneider mclt ime=ter ece
a una assooiacid de ve/ne, 62	 le
re ela actes culturals 
que realment falta molt:

MIQUEL FERRER (Aesoc. En Farc1k5)1
"Fina ara ha estat un medi per a conaeguir
'unee millores a Cala Ratjada quant a l'eco-

mia, fer de Cala Ratjada un lloo més atrao-
tiu pels turistes per a aixi tenir més be-
nefiois del turieme. Perb pot ser una altra
cosa, no tan sols millorar la eiruaci6 eco-
nbmica, ein6 una millora social, oultural
d'esbargiment.
La gent que hi ha ara es dedic'a rn,Çe a la
part eoonbmica però semble que estan oberta
a altres soluctons. El que m6s falta és la
participació popular per a dur a l'Aesooia-
oió oap a més indrets."

TONI MOLI (Assoc. Pont de Sa Cala)*
"El bar és una neceseitat damunt la platja
ene que perjudiqui les oaízsc e.sin nostres
respectius bars. També 7.19S3i*UVOM ele la-
vaboe per qUestions sznittries. El bar mos
ajuda per a arreglar la piatjn, ja que l'a-
rena va fogint a raó d'un metre, metre
aig, eada any. De moment la subctituim amb
arena de pedrera però neoessitam una solu-
e16 definitiva. Per a l'estudi de les co-
rrente de la platja, comptam amb la
2

col.laboració del Ministeri d'Obres
Públiques?

JOAN VAQUER (Prt. Assoc. ES Farai6)t
"Per naturalesa les Associacione dedíquen
els benefícis t zet/lores en el poble. Te-
nim preparades papereres per a repartir-
les pels oarrere d.e çapdepera 1 Cela Eatja.
da. També farele rbtole informatius i una
planelle de tot £.1 'Z:erve , municipal per a
aei..Loear aIe licee estratégics.
On alere :ero;lecte és arreglar el oasteli

inai referma de les cases de
l'entrada per a fer exposioió i. venda
d'artesania local, acondicionament de la
r=rada i ea.;seu a la casa del governador),

2n cixf	 ei1X	 a les ai-

1?:I.r be.rek ebn noefeasars per a fer millores
però dekip	 ee poen psr.sar altrea aetl-
vitatey oulturaie, esportives
Al cap	 a la fí, l'éxit de l'Aseociació
seria que la gent participa dins ella.
AMb el primer any tenim els reeursos
neoessarls per a regalar al poble un so-
lar per a conetwoOr 8 unitats d'EGB:

JOAN B. BONNINI
"Per a mi l'explotaci6 dele bars de lee
platges per part de les associacions és Una
situació transitòria antre la privatit
saci (abane) i la mOnicipalització (en un
futur proper).
Pezequ. Ae	 que estiguin explotate
per leL aosoceacions gus no privatitzate t

pr5 elo beneficie es queden a determinadee
soneÉ1 OUbp a m6e t més, estan habitades
-generalment- per gent amb rendes més alteo
que eitree noce que no disfruten dels be-
n ,ef .ieís 8o l'assoclaci6.

de l'associaci6 de ve/Is
no n el mateix que tenen aquí (Capdepera-
Cala Ratjatita) i. sembla que certes associa-
cions volen utilitzar el seu poder econòmic
per a uns determinats fins polítics.
Quan abans millor, els bars de len platges
e'han de municipalitzar perquò ée la millor
manera per a que els beneficis se redie-
tribuesquin dins el conjunt de tot el pobli



plaça di ci.1` sitjar
CSNT ANTS. Feeta grossa i popular La del
dissabtm 9 de novembre. Miedb Franeisoa
Riera Nebot havia oomplit cent anys
tothom volia oelebrar-ho. Les dues agru-
pacions de ball plegades i la banda de met-
sica acompanyaren la eentenàrta, gendre,
nets, faznília i emice a l'Eàglisia. Preei-
di llkucarietia un parent de la familia,
Pere Orpi, aoompanyat dels capellane de
Capdepera i Cala Ratjada. Animaren la eele-
bracib ele distints grupe musicals del
poble, Rondalla, Si Gavella, petit cor pa-
rroquial. Desprée de cantar una "Salve"
vàrem anar a la Plaça del Sitjar on les
dues agrupacions obsequiaren la centena-
ria amb diversoe balls tipice. Madt) Fran-
oieca, oallada, tranquil.la, no perdia
detall asseguda damunt el oabriol de
l'amo'n Pere Xerubi que l'havia portada
d'un lloo a l'altre. Tot eeguit a la

Sala de l'Ajuntament vftrem brufkr la fes-
ta a força de coca i vi.

Molts d'anys.

ACClezeJ:. A vegades Ae molt car el preu
que cobra lo que anomenam civiliteacid.
Un ootxe va atropellar dia 29 de novem-
bre, a Cala Ratjada, Na Maria Flaquer
dona d'En Miquel "Prebe" que va morir
a l'acte. Dues families ploren el de-
aalatre i la gent reparteix oulpes
1111stimes.

MAR DE FONS, Aqueeta vegada	 arritat

la P1a	 del Sitjar,	 le Sala 111 he

remore. Ja 40n turnaraw p4).xlaz..

MATADERO.Com que alçaven l'empedrat han
tallat ele pine de l'eseorxador. Ble velle
troben que ei dele 52 auYe que ra que ele
sembraren n'hem aguantat 42 amb el treepol
alçat, ben bé podiem haver aguantat altree
quaranta dos anys.

BALL DE BOT, Ble Aires Gabellins han estat
a Brueel.lee participant en la Belgium
Travel Fair j mostrant els noetres balle
ale vieitants.

PRESIDENT. L'Associaci6 de Peres del Col.31p-
gi Nacional Mixte de S'Alzinar ha oelebrat
una assemblea extraordinhria per oubrir

dues vacants 1 elegir nou president.

Gabrijel Flaquer Terrasa ha eetat el nou
president elegit.

LIET. Aquest nom, però en angThe "milk",

han triat un parell de jovee del nostre

poble, Manolo, Xerafl, Toni i Coroni,
per formar un grup que eona 1 canta

cançone originals„

REVISTA. Un grup de nine metres de

S'Alainar han publicat el primer ntimero

d'una revista a la que deeitjam llarga
vida,

PATRÓ. A fin qlo d'ootubre fou elegit
Patr Major de la Cofradia de Peecadors

CeJu Re-tjada En Pere Morey

—e ceibstitueix en el chrree a barto-

y,e1 Valel: Pascual.

RWAI DE NADAL, B2 que han fet ala eofrits

velna del oarrer Oeste. Dels 235 olots que
hi havia els n'han tapat dos. Ele de les

ROSIMO ara no es poden queixar perquh no
reben pol.

DUROS. El looal de la Plaça de l'Orient
conegut per La Palmera ee oonvertirh prest
en les oficines del Bano de Crédit Balear.

T=ON. Gran activitat de cablee, es-

cales i siquies a Capdepera i Cala Bat-
jada. A la fi tendran telefon tote ele

qui ho tenen sol.licitat.

BOTIGUES. Dues botigues de la Plaça de
1"Orient han estat venudes, Ca D. Julio

Can Mosson. Pareix que en neixerà una
de nova.
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JUGUETES

Per parlar dquest tema dia 10 de desembre s'ha celebrat una taula ro-

dona en el saló d'actes de l'escola. Hi han participat els mestres de l'Al-

zinar Antoni Sureda, Andreu Ferrer, Magdalena Bibiloni i Lluís Segura, el

pare Guillem Garau i els alumnes Denrsalida Nicolau i Lluís Ladària. De fet

hi va participar molta més sent perquè la vetlada es va convertir en un dià

leg molt agradable.
Tots coincidtrn en que la jugueta és un mirall de la societat on es

mou el nin. Amb les peces d'un castell antic construeix cotxes i forts de

l'Oesto

Es va parlar llargament de la jugueta bèl.lica. Sempre ha existit i no

tots els qui l'han feta servir s'han convertit en delinqüents. Molt més do-

lent que una pistola és que el nin visqui en un ambient de violència a la

familia r l'escola o la societat. No és lo mateix manifestar l'agressivitat

que tots duim que l'intent de dominar l'altre que la nostra societat imposa.

Grans enemics del nin: juguetes que fomenten la passivitat (jusuetes

ue ho fan tot sense que el nin intervengui, TV., etc„). Juguetes que ajuden
la competitivitat sense col.laboració ni equip (monopoly, etc.)

Per edats es donaren aquests criteris:

Fins als quatre anys: juguetes per a desenrotllar els sentits (colors, re-

.nous, bolles, rodes, "arrastres").

4 - G anys: formes gepmètriques, construccions, bolles, plastilines.

6 - 11 anys: habilitats'manuals. "Rompecabezas" Observar cap a on apuntk:(

l'intérés del nin. Imitació del pare o de la mare.

Pre-adolescents: Joce socials i col.lectius. Objectes per a iís personal.

Moment de fomentar aficions i col.leccions.

Una de les majors necessitats és la de iniciar el nin a la lectura.

Existeixen publicacions molt adaptades a cada edat que convendria conèixer i

regalar al nin.

Esperem que la propaganda de la T.V.E. deixi als pares la possibilitat

de regalar lo que convé als seus fills.

DURANT EL MES DE NOVEMBRE
HAN NASCUT:

Maria Magdalena Bordoy Ferrer, d'Eh Salva-
dor i de Na Francisoa.
Maria Luisa Martinez Colom, d'Eh Andrée
de Na Maria.
Marcos Pascual Peraita, d'Eh Miquel i de
Na Francieca.
Javier Diaz Macias, d'En José i de Na Fran
cieca.
Noemi Riera Thomsohke, d'Et Miguel 1. de Na
Ursula.
David Pastor Nieto, d'En José 1 de Na Julia.

Carlos Crespo Infante, d'En Jaume i de Ne
Ml Dolores.
S'HAN CASAT:
Eh Joan Genovart Pont amb Na Maria Brotad
Mayol.
HAN MORT:
Na Margalida Aguiló Forteza.
En Vicente Rufo Galán.
En Bartomeu Melis Font.
Na Isabel Me Espinosa Ferrer.
En Toni Cardona Prats.
Na María Flaquer Obrador.
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NUS
EN PARAULES 

Ton• Garau 

NUS, paraula de significat doble
-oom moltss de les paraules que aniré enfilant-.

Nuant-se entre elles,
nuant la própia persona

la realitat que vaig palpant.
NUS marinés/ NUS arran d'aigua.
NUS BN PARAULBS,

Serè-com també diu i fa un bon Is mus_
eom un JOC, oercau el que vull dirji, potser,

també nuareu/trobareu noves poasibilitata
així, nuareu/ooneixereu la vostra persona.

NUS BN PARAUIBS,

1.- Ta anya escriguerams "Si bastas anar en pèl...". Ara diria, "Si no fés falta dur
oap olau...". Seria senyal que no hi hauria oap porta tandada.

2.- Si vos sabés escoltar, segur que vos ooneixeria molt mée.

3.- No mos enganem, quan tu no caminee, m'atures a ml.

4.- NO oeroat una traduocid al mallorquí d'aquestes paraules "La vida es jodida, pero
interesante i només he arribat a aixb "La vida és fotuda l peró també collonuda",

per que  
*Per què

*,Per què

*Per cuè

pares d

*Per auè

el torrent de Canyamel no fa olor ni de canyg ni de mel?

a Capdepera es parla tan poc de la canalització de les aigües?

en dos mesos hi ha hagut tres presidents de l'associació de

'alumnes de l'escola de s'Alzinar?

quan plou la carretera de Cala Ratjada pareix un Torrent?

ITan et aquest número:

Joan Nebot
Biel Pérez
Angel López
Miquel Placuer
Cati B.1 Cursach
Margalida Rechac
Ani Infloa
Iria Kuusk‘net

Mari Germa elis
Joana Colom
Jaume Puster
Waria del Carme
Vicenç Nadal
Malia Vives
Toni Garau

Puster

Bulletí de l'Obra Cultural Balear
Capdepera-Cala Ratjada
Carrer d'Es Port, 43 Capdepera
Dipbeit Legal P.M. 497/80
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La Palmera y Orient, que eran los único
que había en el pueblo. También había el
teatrá del Recreo y en época de carnaval
pasábamos más de un mes de bulla y fiesi
había muchos disfraces y estos era lo qu
hacíamos porque entonces no había más qu
un coche o dos, sólo teníamos bicicletw
Ah! y el paseo que se hacía desde la pls
za del Orient hasta la iglesia.
• ¿LE HUBIERA GUSTADO HABLAR MALLORQUIW
B.- Me hubiera gustado mucho hablar enr
llorquin, pero pasaba que cuando me dele'
dia a hablarlo no me salían todas las fr
ses y enseguida calaban que era foraster
y me cortaba.
• ¿QUE FAMILIAS LLEGARON DESPUES DE US-
TED?

B.- En el ala 42 vino Mariano Sanz, que
vive en la calle Soledad, después, de fi
millas enteras la mía, que vinieron mis
padres y tres hermanos y unos arios des-
pués ya empezaron a llegar muchas fami-
lias más.
Al final Boni quiere decir unas cuantas
cosas:
"Lo que más me ha gustado siempre de Cai
depara, ha sido su Castillo, es una alhe
ja, y es una lastima que 116 se haya podi
do arreglar, tendría que ser del pueblo,
a lo mejor así estaría más conservado.
"Recomiendo a todos aquellos que han ver
do después de mi, que respeten el pueblo
y a sus gentes". Ani i Miqw

entrevistes

con	 BONI
	 „no o e los prirr- eros

migra -tes
Bonifacio Martínez "Boni", fue uno de los
primeros inmigrantes que vinieron a Capde
pera antes de iniciarse el boom dl turis
mo.
Boni, nació en Peñascosa (Albacete), en
1.920 y llegó a Mallorca por motivos del
servicio militar. El nos cuenta así su pri
mera estancia en esta zona.
"Llegué a Mallorca el 17-1-41 y pasé unus
meses en S'Arenal haciendo la instrucción,
después me destinaron a las baterías de
Betlem y más tarde al polvorín de Bellpuig

donde pasé dos arios; allí me dijeron que
había un pueblo cerca. que se llamaba Capde
pera y un día nos decidimos a visitarlo
unos compai-,:eros y yo, llegamos hasta el
mar y quedé encantado de la belleza de Ca-
la Agulla. Visitamos el puerto y el faro,
todo eran casitas pequeñas, sólo había un
hotel que era Ca's Bombu y también la Re-
sidencia, un bar que le llamaban "la Pula-
lá", que era de Vadó y delante estaba la
fonda Miramar; llegamos hasta Na Ferradura.
Son Moll, donde sólo había un par de casi-
tas, y finalmente Font de Sa Cala.

•• ¿CUANDO VOLVIO DEFINITIVAMITE?
B.- Me quedé aquí por mediación de Antonio
García y trabajaba en la Caja de Penáiones
por la maIana y por las tardes iba con un
borriquito a trabajar en el campo, también
un día a la semana nos dedicabamos a reco-
ger "llata". Al dejar A. García la Caja,

pusimos su hijo y yo una lechería en la
plaza de L'Orient, e iba con una moto a re
coger la leche por casa de los payases.
• ¿A QUE SE DEDICABA LA GENTE DE CAPDEPERA?
B.- Bueno, sobre todo a la agricultura, loia
hombres salían cada día al campo y las mu-
jeres se dedicaban a la "llata".
• ¿CON QUIEN SE RELACIONO AL PRINCIPIO DE
ESTAR AQUI?
B.- Yo encontré muchos amigos aquí, los
primeros fueron Tomeu de ses Rotges, Fran-
elas° de Ca'n Pastara, Francesc Tauler y en
general toda la gente del pueblo que me a-
brió las puertas de sus casas.
• ¿QUE DIVERSIONES TENIA EL PUEBLO?
B. Ibamos a los cafés Recreo, Caen Patilla,
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e ntrevistes

amb Madò

Francisca Riera

dia 6 de novenbre

va complir cent anys   

Dia 6 del passat mes de novembre Madò Francisca Riera Nebot va complir els oent anys.
Quan ja ha passat un poc el trui de la festa mos acostam a. la casa número vuit del ca-
rrer del Centre. Com sempre Madè Francisca fa "llata" asseguda al sol darrera la vidrie
ra que mira al corral. Na Margalida la dona d'En Mateu, el net, encara no ha devallat i
ella mos mira de dalt a baix. La saludam i la felicitam, ella ho agreeix; 	 desitjam
que arribi als cent deu amb la mateixa salut que ara té. E11a no ho creu.

La festa em va agradar molt... Tot vn sortir molt bé. Tothom m'ha fet molt de cas"

• ON VAREU NtIXER?

M.F.—En el carrer de Ciutat, a Can Gustí Nebot, devora le ferreria de Can Pedr6. Erem
dues germanes, jo era la major.

• QUt RECORDAU DELS VOSTRES ANYS DE JOVENTUT?

F .—Vaig anar a l'escola, a la Plaça del Sitjar, molt pocs anys. Vaig tenir una mes-
tra que no record qu 1i deien. La meva germana no anava d'escola.

Anava amb els meus pares a treballar a fora vila. Teniem un prat a Cnnyamel, "sa clo
va des safareig", retavem la roba a una slquia d'aigua que hi passava. Mentre nosaltres
rentàvem mon pare arribava fins e la mar a pescar i. després dinåvem del peix que havia
agafat.

• COM VOS DIVERTíffill LLAVORS?

M. F	 En aquell te:npE: no hi hnyla res...

• A TkUINA EDAT VOS CASÀREU?

M. F .—Als vint i tres anys, l'any 1904. Vaig comener a festejar als quinze anys i des
prés de vuit anys mos casArem. Vàrem tenir una filla que va morir als cinquanta un anys.

• I DEL CAS6 QUt ;.10S CONTAU?

N. F .—Va ser el dissabte de Sant SebastiA. Va ploure tot lo dia. Va fer el dinar Mes-

tre Pere "EscolA", era un bon cuiner: arròs paella i costelles rebossndes. Va ser un
bon dinar.

• SORTI-REU A PASSEJAR?
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• F •-No varem fer res perque plovia.

• QUk TROBAU DEL CANVI QUE HA FET EL MÓN?

Mr. F .-Ha canviat molt, però ara estam mée bé. Abane la vida era molt feixuga.

• QUE VOS FAN ENFADAR MOLT LES RE-NETSS?

• F •-No. (Na Margalida mos fa veure que per res treur& eap defeate a ningó dels seue).-

Madb Franeisea e'exeuea de que no xerra olar 1 de que no hi sent gaire. Però ele seue
ulls no perden detall.

• RECORDAU ALGUNA CORA DEL CASTELL?
ML F .-Sempre he viet la festa de 1'Eaperan9a. A lea easee de dinz el eastell que estan
devora la porta hi vivia gent.

• VOS AGRADA MIRAR LA TELEVISI?

M. F	 Un poo. (Sap si guanyen els blanee o ele vermella quan hi ha fUtboij

• PODEU MENJAR DE TOT?

M. F .-Peno gana i tot m'agrada.

S'aizeca devers lee set 1 es oolga deyere ].es onze. Dina de dreta, dina bé i tot
l'altre tempe fa llata. rhaurà ret quilómetree...

L'altre dia volia acabar una oofe grosea per poder-la entregar l'endem& demati. 11 .
seu gendre no la volia deixar aixeeadiai es va adormir davant la televisió, ella 11 pe-
gå un erit 1 el va enviar a jeure.

Quan veu que velem fer-li unes fotegrafiee ee eompbn el mooador i mos explica que
el devantal que duu ée per fer feina...

Admirable la vitalitat d'aquesta dona. Mee eonvida a menjar unes galletes i ella mos
acompanya.

Que Déu la eoneeryl molts danya!!

Joana Colom i Biel Pérea

4111	 41 	

CRIDA
RE VISTA	 DE TOTS?
FALTEN UNES COSJIS I 1121 SOMEN UNIIS ALTRES.

• POTSIR MANCI LA TRVA COL.LABORACIÓ•

RO POTS FER DE LES SRGUENTS MANERESs

-PARTICIPANT A LA REDACCI‘
AVIANT COL.LABORACIONS (artieleid
BSTIA



L'ESVORANC   Joan Ral   

CALA AGULLAt PARC NATURAL

S'han dit moltiesimee cosee eobre Cala
Agulla, e'han expoeat moltes 1 bones raona
per a la seva conservació, raons ecolbgi-
quee, raons cientifiquee, justificaciane
pràctiques de tota mena. Totes vAlidee
aseenyadee.
Cala Agulla, Ele Pins de See Veguee, El

Freu, El puig de S'Aliga, Lee Dunea de Ca-
la Meequida, El Munt Groe, jmntament amb -

tot el contexte que l'envolta, e'ha de pro-
tegir, e'ha de conservar en tot el caràcter
virginal que té ara. I e'ha de conservar
protegir, inioa , . simple 1 exclusivament
perquè éo un paratge meravell6e. I aquee-
ta ra6 tan simple i tan primAria, basta
eabra per oridar ala quatre vente que
de protegir. Ja ée ben hora, i. passa d'ho-
ra, de que raona 1 criteris culturale surin
per damunt d'altree raona de la mena que
eiguin.
Conservem les coses perquè sí, per con-

eervar-iée, perqué ena plau, perqué ens d6-

na guet conservar tot a116 que sigui herm6o.
NO cerquem ni motiue ni juetificacione prào--

tiquee per conservar-lo que volem conservar,
perqué amb motius i. justificacions pràcti-
quee e'Ra deetruit tot 1 quant e'ha deetruit
fins aquí.
Eateim construint una herénoia, cal posar

eament a aqueeta construcció, Cala Agulla
pot ser un bot6 de moetra per les genera-
cione futures, del que fou la noetra ri-
bera, del que fou la nostra marina abans
de 1•arribada dels especuladore, Cala
Agulla pot ser el eimbol d'un poble que,

deeprée de moltes ensopegades, desprée de

l'eneopiment cultural de mots d'anye l

comença la caminada per retrobar les se-
nyeerde la seva identitat.
ser la plifova de que, com a poble, no esteim
podrits del 'tot.

Lluitem per aquesta prova, lluitem per

aquest eimbol 111!.

Cala Agulla pot

revistes locats i mass-media
Maria Massanet Gili

L'interés despertat en els darrers
temps pels estudis damunt comunicació
social esdevé un fet inqüestionable.
Intentar la reconstrucció de la his-
tbria dels estudis damunt la comuni-
cació de masses en base a tendències,
contextes, etc., de tal manera que
mos permeti una visió unitària i sa-
tisfactbria ha esdevingut una verta-
dera dificultat constatada per la ma-
joria d'investigadors, malgrat tot no
podem prescindir d'una observació fo-
namental: la histbria dels estudis
damunt les mass-media s'originà a
Nbrd-Amèrica influint decisivament
a Europa, en especial a partir dels
primers anys següents a la confla-
gració mundial.

Si a Nord-Amèrica els esmentats
'estudis varen néixer financiats per
les grans indústries, el Govern Fe-
deral i les forces armades, a Europa
s'originaren d'una forma més espontà-
nia a les universitata l institute de
psicologia i pedagogia, i en àmbits
culturals i artstics. En el primer

cas, dits estudis se varen centrar
en el caràcter d'eficàcia (propagan-
da comercial l i en el
segon damunt la natura i
tats estètiqtres de les noves tècni-
ques de comunicació.
A l'actualitat, la consideració

dels mass-media pot situar-se tant
en el nivell dels moderns mitjane de
comunicació de masses dotats d'una
complexa infraestructura tècnica i
organitzativa per a bproducció, di-
fusió i recepci6 dels seus missatges,
com en el nivell d'aauells que s'ori-
ginen al marge o en contra dels grans
mitjans tècnics, és a dir, els anome-
nats sistemes contrainformatius o al-
ternatius al poder dels mass- media
dominants; aquest és el cas d'un gran
nombre de revistes d'àmbit local, que
centrant-se en la problemàtica que a-
fecta a nuclis de població redulda,
es converteixen en els únics canals
informatius dels que disposa dita po-
blació, tant pel que afecta al seu
contingut, com pel que fa al control
del medi en si.	 9



Al ministre
d'Administració Territorial

Davantt el gren diebarat- que pronimoill	 Senyor Minietra dainietraoid
Territorial al Congrée de Dipv.tate, dientt, que la noetra eoutunitat no era
blettrioa, el Grup de Drets Rumans de Malloroa enoomenit a Miquel Ambr6e la
re4.aooi6 d'un artiole que demostra i defeneke la historieltat de la noetra

oomunitat.

Finviat dit eartiole a n'ele dlaria de lilia , alguna 1"omi -tiren i no el

volgueren publiaza., 	 Lre, eimplemont en fou una breu resseiva. Va eeeer
el DIARI AVUI de Baroelona aatitt data del 15 do novembre de 1980 el que ee

dignk_a

S
enyor mlnIstre, el .Dlarlo de Mallorca» C10118 d'octuere del 1980 ens done

, la ressanya de la vostra Intervenció en el Conorta de dIputete sobre la po-
Iltica autonòmica del govern central. Citant les vostres parauIes, e Olario de
Mallorca» deia que «el Goblerno plensa que las comunleades no hIstõricas
deben acceder a la autonomla por el erticulo 143.. Ett ure cpinló reespeclable,
encara que noaaltres crelem que haurien de ser laa reateixea comunitate
qui decIdelxIn quina via volen segule Però contInuŠeern Ileelnt I vérem hever
de constatar que, seeone la voatre opinló, lea conearteeta heaterlquee queda-
ven reduldes a Catalunya, Euskadl I Gallcla, k.a quals han oput aegulr ei
procés autonómIc indicat a l'ertIcle 151 de la Coneteeció eepenyele. Alxó ens
fela sospltar que les Illes Balears pertanylen a leizomuneats no eletedques,
I les nostres sospltes van quedar conternedas en veare que vees Incloleu «ea-
leares. en les c,ornunItata que han de seguir lo via 143. Deducció lógIce: s!
letelcle 143 de la ConstItucló s el caml de l.s comunhiit.e no hlatórIquee, «Ba-
leeres. com vós dals, pertany e aquestea darrers. Cae prImar vam quedar
oorpresos I després ons vem indIgnar davant la lenorencla que demostra o!
qul Inclou las nostre ilers en les cetnunests ne elaterlquec. Creiem que
aquesta Ignorencla és excusable en uns persona Ciike rro té mes escola que
aelemental, però en boca del mlnIstre d'AdmInletracló TerrItorlal (expreesió
ben curlosa aquoata) eona a Insolencla. Seria bo, senyor mlnlatre, C)LI
repassesslu els llibres d'hIstOrla, però no els d'Insplracle franquIsta, que sen
els que estudlereu; altrament no haurleu comes un error corn aquest. Les
arrels d'una comunItatlaesterIca no a'han de cercar en ois Eatetuts
d'autonomla que es van aprovar durant la segona República, com te; daduelx
de les vostrea paraules I de la polltIca autonòmica del voatre partit. Amb la
nostra carta voldeem dir-vos on cal cercar-les.

Començarem dient que, segons els hIstorladors, ela primers pobladors de
les nostrea Illes ni raclalment nI culturalment no tanlen relacló amb els habi-
tants de la penInsula lberIca. Molta van éaser els pobles que conquerlren I
dominaren los nostres Illes (d'entre ella ela romana I ela musulmans són ela
qul ens han legat més delxes de ilur presencla), peró és la gran getta del rel
En Jaume el que Intogra el dest1 de Ies Balears dIne la conlederecka catalano-
aragonesa. Alxl les Illes adquIreIxen, a perte del SOQie X111, unes caracterlate
ques ben seves clint els pobles d'Espanya I segueeten uee trajectlxla
hletórIca I politIca totelteent eeerent de lee reglona eue aeornerese en el vos-
tre discurs al coreat de «Beleares»: Extremadura, Múrcia, Cestelle-La Men-
crus. En une par eia, uc aeradl u no, les Baiocea je a l'EcAt Mlija n-.a constItue1 -

xen una nan15 dins la penInsuln IberIce. Lasny 127ee rei aeumeede Mallerca
es deia «Rey de Mallorca ab lea Illas de Menoraue I de IvIssa e nb 103 attnae
Illes adjacens a equell Reyne». FIxau-vos-hl beit: la necló mallorquIna és
menada regneregne I té dinastia prOpla, que s'extInguefx l'any 1349 amb lea lluites
de Jaume 111 amb Pere el Certmonlós. Les guerres de 1,a Germanla del segle
XVI, tot I tenlr com a rerafons un malestar soclal, reprer.entem ja una rebe$416
çontra el poder centralista, que anava prenent torça sota remperador Cartes
V, el qual —dlt sIgul de pas—, quan visità Mallorca, haQue•d'escoltar eI dls-
curs de benvinguda redactat Intogrentent en catalt. Usvors. sonyor ministre,
no hl havla aquest decret sequitlt ds bIlInšgUlsme qua ei VOitte partlt ens ha
Imposet. Només exlatla una llengua entre nosaltres: la catalana. Podrlem
contInuer rspaaaant la hIstófitt, parõ aquests exemptos demostren a basta-
ment que les Illes Babaars no t8flefl res a veure amb lis comunitats no
hIstóriques que eamentaveu en ei vostre discurs. POUnf pensau que tot alxto
pertany ja al passat, que la reitiltat cravul és tnta una aftra I que cal construlr
el pala ara I no reataurar el país d'aftrea tamps. HI estam d'aoord, però tol que
discutim éla el caràcter hlatórle de la nostra comuntlet. Per alx0 us voldrlem
recordar com és qui ara ens troben) on som.

EI 7 de demembre del 1716 Ftelip V, de memórie tüntetra. pubbcava el docrel
de Nove Planta, que Imposava una concepci6absoluttata I despiaçava la nos-
tra, bauda en el respecte dels drets humana. La pfifffft, 101 franco-castolla-
ea, ara deeedllela la e44)Ona, la noatra. Isra respectuosa dels furs I franque-
see. I ceee ho fela sense cap ree. L'enica rara qua t*nla eraol dret de conques-
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ta després d'haver enviat un exèrcit estranger que ocupa lea nostres Mea.
Des d'aleshores l'antic regne de Mallorca, Illure, autòcton 1 amo del propi
deati, s'ha convertit en una provincia sotmesa per la /orca bruta, dependent
en tot I per tot del poder ilunyá de Madrid. Aquella Mallorca, autogovernada
poi Gran e General Consell, que parlava en catea' amb el rel d'Eapanya, era
degradada a ser un poble amb hala, costuma I !lengua castellanas. I aquesta
és la situació que encara tenim, piró ah«) no és el nostre pala nl la nostra
hlatórIa.

licué; acl, senyor ministre, a grana pinzellades la tragèdia del nostre poble.
Pensau-hl serlosament 1 obJectivament, Iluny d'óptiqueri unitarios heretades
d'un passat vergonyós I recent, I veureu com les illes Baleara són una comu-
nItat tan histórica com qualsevol altra, encara que no pogués tenir Estatut du-
rant la República. A més, qul diu a ha de dir b, I, al deis que Catalunya és co-
munitat histórica, també ho heu de dir de les Illes pela s'u* Ingenia histórica,
política, culturals I étnica que les van mantenlr unidos e Catalunya durant cinc
segles. Per tant, rautonomia que ens vol donar el vostre govern no Os una
gràcia que ens fa, sinó un acta de Justícia elemental. No fa mes que tornar
alló que rumore ha estat nostre I que ene fou violentament arrabassat en nom
de la unitat d'una patria que mal l'hem sentida com a nostra. Fa set link),
que lea nostres Illes existeixen com a nació: durant quasi cinc s'han governat
a al mateixes, durant dos I mig han estat sotmeses al dret de conquesta. Aixt,
vol dIr que el tomos de llur soblraniá és moit més ilarg que el de llur subjec-
ció. Es aquí, senyor ministre, on heu de cercar les &n'eta histórIques de la
nostra comunitat abans de decidir quines comunhats són hIstóriques.

Amb tot el respecte Miguel ~Me 1 Albo"
Ge mea I pet enea:~ del Grup de *ele ~ene de Mallorca

-- •

f tbot

	 e 5ports
Parece obvio que cuando se tema contacto
eor primera vez ecn. un público lector, en
materia de depoT. tes , se halls
Contrariamente a /.0 que serian nuestros
deseos , pensamos que serán muchas las
veces en que la mayor parte de este espa-
cio deberá estar dedicado al mal llamado
"deporte rey. raLloes que desdeñemos
tal cometido ya que por el oontrario nos
sentimos vivamente inclinados hacia el
mismo. Lo que ocurre es que quisiefamos
también poder dedicar igual atención al
atletismo, al baloncesto, al tenis, a la
natación etc. Pero la realidad se im-
pone y ésa nos demuestra que hasta aho-
ra el único deporte practicado con una
continuidad y una seriedad mínimas ha
sido precisamente el fútbol , el cual
'cuenta en nuestro pueblo con una base
organizativa bastante eficaz a través
del C. D. Escolar.
Ypuesto que parece que se iml'one bablar
de fútbol, hagámoslo sin prevención al-
guna. Ya hemos dicho que a nivel orga-
nizativo, el C. D. Escolar mantiene
ura estimable eficacia. Para la presente
temporada 80-81,como ya ocurriera en
años precedentes, se participa en todas
las competiciones oficiales de las dis-
tintas categorías del fútbol balear;
(Alevinés, Infantiles , Juveniles,

Aficionados y Regional Preferente) con
la excepción de la categoría l'enjamín
(fútbol-sala) . .Como no ignorarán nues-
tros lectores, la política deportiva
seguida ü.ltimamente por el Escolar ha
sido la de nutrirse exclusivamente de
jugadores de la cantera local b,bien
da éesidentes en nuestro municipio.
Desde nuestra perspectiva, nos parece
acertado el sistema seguido pues es el
único que en pequeñas poblaciones como
Capdepera, puede asegurar una indepen-
dencia deportiva y económica. Esporádi-
camente nos deslumbran los éxitos pasa-
jeros de tal club a base de fichajes de
relumbrón, pero a la larga podemos compro-
bar que son precisamente aquellas entida-
des que planifican su futúro con concien-
cia de sus propias posibilidades , las
que cosechan lxitos más sólidos y durade-
ros,
Pero es que, además , entendemos que las
entidades deportivas de ámbito local de-
ben atender por encima de todo al fomento
de eus deportes respectivos entre la ju-
ventud con el fin de colaborar en la
formación integral como personas, de sus
jugadores . Y eso es algo que difícilmen-
te puede darse cuando sólo se atienden los
resultados que refleja el marcador o
cuando se recurre a jugadores que sin es-
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aON NADAL
QUE HO POGUBM
CUSMEAR	 TOTS.

2

tar integrados en la población 9 sólo -e
acuden a ella estimulados por unas primas
de fichaje más o menos cuantiosas.
En fin , parece ser que en nuestra pre-
sentación nos hemos ido por disquisicio-
nes marginales pero nos parecía interesan-
te fijar nuestros puntos de vista al res-
pesto. Puntos de vista que entendemos per-
fectamente rebatibles , a cuyo efecto que-

petanca
Nos alegra sobremanera que la aparición
de este número casi experimental de
"Clip Vermell", °t'incida casi con el naci-
miento de un club deportivo nuevo en nues-
tro pueblo cuya actividad principal se re-
fiere al deporte de la petanca. Si este nre-

cimiento nos parece sugestivo en si mismo,
mucho más nos anima el hecho de que un de-
porte minoritario y hasta ahora práctica-
mente desconocido en Capdepera °amo es la
petanca, se proponga popularizarse entre
nosotros. 11 Club Petanca Cala Ratjada es

damos abiertos a todas las sugerencias
que por parte de nuestros lectores quists
tenerse. El espíritu de la publicación y
de este espacio en concreto es, precisa-
mente,e1 de e3tar abiertos a toda la
población con el fin de que en nuestras
páginas tengan cabida las opiniones de
todos los que sienten la inquietud de
informar y ser informados,.

la entidad que ha hecho posible este peque.
80 milagro que nosotros acogemos con todo
entusiasmo. 5us babosas. visibles, Cristbfel
Irles y 5ebantitt Adraver, han hecho un
notable esfuerzo que bién merene ser corma
do por el éxito. Para la presente tempora-
da, en su debut, el Club Petanca Cala Rat-

i jada participa en el Campeonato .de Mallor-
ca 31h Categoría y si bién sus promotores .

son conscientes de que habrán de pagar
la novatada no por ello se sienten míni-
mamente desanimados.




