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A.                      

editorial
PERSONES PRIMER QUE SAVIS 

Un tema que preocupa a moltes families és el de l'ensenyament. En un
món en transformaci6 no podem esperar que l'escola sigui una bassa d'oli,
s'hi hauran de sentir amb força els mateixos cruixits de la societat:
interessos econòmics, tensi6 dicoiplina—responsabilitat, falta de motiva-
cions, mitificació d'unes assignatures en detriment de les altres, acara-
mullament d'extres, pedagogies oposades, marginació dels desvalguts, di-
visions, oi per l'estudi...
Des de la nostra poca preparaci6 veim dues fites a les que mai podrem

renunciar:
a). L'escola ha d'ajudar a SER PERSONES. ES cert que molts de pares es
conformen amb que hi hagi una disciplina externa i és més còmode mante-
nir tothom callat i a les ordres. Però, ¿per què serveix àixó'si en - dei-
xar—los tot sols entenen la llibertat com a destrossa i no saben què fer
o lluiten entre ells?. Pensam que l'important no és que els al.lots sur-
tin de l'escola sabent—ho tot, sinó que hagin començat a descobrir les
possibilitats que hi ha dins ells i els hagin donat l'empenta suficient
per a seguir creixent tota la vida. L'empenta més grossa és trobar l'a-
mistat d'un vertader educador.
b). L'escola ha de ser NOSTRA. Dificilment el nin estimerà l'História
Universnl si desconeix la petita història del seu poble i de la seva
illa. Dificilment apreciarà les Ciències Naturals si no - té un contacte i
descoberta de la natura que l'envolta. ¿Com pot apreciar l'Art si no en
sap res de la bellesa que l'art popular ha creat en el seu entorn?. ¿Li
pot dir res la Literatura si veu despreciada la llengua dels seus paresZ

Li quedarà un sonsol: aprendre a comptar els duros i llavors començar
la lluita per esser el qui en té més.



pes lap que crema
DIMISSIONS A L'AJUNTAM1 T, PROBLEMES EN EL P.S.O.E.

Quan ja teniem tiraac 	 part d'aquest número s'ha fet pública la

noticia de la dimissi6 dele tres regidors del PSOE de l'Ajuntament de
Capdepera. Per fer honor al titol d'aquesta secció hem fet passar a

davant el tema preguntant a un representant de cada partit:
PAREIX BO PER AL POBLE EL QUE HAGIN DIMITIT?

-¿SOLUCIO?

Paco Barbón (C.D.)

No és un bé per al poble. Hi ha partits que
anaren a les eleccions amb un programa i
unes persones per a dur-lo a teme. Quan a
un partit li fallen cinc d'aquestes perso-
nes (amb aquests ja hi haurà cinc regidors
del PSOE dimitits) és que hi ha qualque co-
sa que no funciona. La gent havia votat te-
nint en compte les persones.
Ja veig que em voleu fer amollar lo que
pene. Només vos diré que quan a un equip de
futbol les coses no marxen el qui dimiteix
és l'entrenador; i quan una empresa no fun-
ciona al qui substitueixen és el director i
no els obrers.

Xisco Terrasa (U.C.D.)

Per al poble no és positiu ni negatiu, és
un probleme intern del PSOE de Capdepera.
Mentre el PSOE no se'n doni compte de que
sense UCD no es pot dur endavant l'Ajunta-
ment no poden anar bé les coses. Per a un
partit politic no ho és tot guanyar les e-
leccions, ha de sebre i poder governar. Si
no pot ha de cercar l'ajuda més próxima que
és UCD.
Es mal de dir qui és el culpable, supós que
les dues parts tenen culpa. Ja vaig expres-
sar la meya opinió sobre el batle en unes
declaracions a Ultima Hora. Si els regidors
disidente enlloc d'haver-se fet el problema
exclusivament seu mos haguessin demanat aju

da a noltros i a la resta del consistori,
potser s'hauria fet una moció de censura al
batle i no li hagués quedat més remei que
demanar la dimissió.

Catalina Mbyá (P.S.O.E.)

No és un bé ni pel poble ni pel partit. ve
moment els regidors nolés han presentat la
di4issi6 però encara ha de ser acceptada per
1"assemblea local del partit i per él ple de
l'Ajuntament. Teniu en compte que si el bat-
le ha fet unes coses ha estat amb el vot

deis regidors. Hi ha hagut una investigació

des de dalt, l'assemblea local no pot lleva:
i posar sense motius. Si s'hagués mantengd
el pacte d'esquerres les coses haurien sor-
tit d'una altrm manera. Aquesta crisi ha d

fet mal a la imatge del PSOE local, però
servirá per a apinyar el partit.
No puc parlar de solucions mentre no ha-
guem celebrat l'assemblea.

Joan Pallisser (P.S.M.)

Mai és bo per al poble quan hi ha problemas
de convivència i aqueet és un problema que
ja ve de enrera. Més que problema de perso-
nes o de partit és problema de tots: és
allò de "o tú. o jo" i mos costa acceptar
l'altre.

L'aigua no es perd tota per un lloc. Abans
ja sabien qui era en Salvador. Fins ara ha-
via actuat pel seu compte però ara mos es-
colta, no sabem de aqui en envant qué  farà.
Ha estat hábil en temps de crisi. Els "Fe-
retes" i en Rai han fet bo en Salvador i
pareix que des de Ciutat el recolzen. No
interessa veure publicada a primera plana
la dimissió d'un batlE, socialista, però ti-
rar a baix cinc hornos també és important.
Em sap greu pele socialistes perquè hi ha
gent bona. Es una llàstima que el primer
oportunista que passa els faci fer lo que
vulgui.

Colau Alzina (P.C.I.B.)

Totalment negatiu per al poble, produeix
malentesos i crea tensions.

Sobre eulpes no hi ha comentari i pel que
fa a soluciona és assumpte intern del PSOE.

,Jia 11 de febrer a les 21 Ple de l'Ajun-
tament amb un únic tema a l'orde del dia:
Renúncia al càrrec de regidors de Miguel
Terrasa Juan, Jeroni Alzina Mayol i Joan
Nebot Vaquer.
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(*a des sitjarpi
DIVONIS. Háviem sentit parlar d'una dimonis
especials que en fan de les seves a les im,

premtes. Ara ja en tenim experiència: En el

número passat es menjaren la noticia de
l'homenatge a tres mestres del centre
zinar i mos desbarataren l'orde de les glo-

Ises de ramo'n Miquel Pruna dedicades a

tuCap Vermell".

ST.ANTONI. El temps va acompanyar i la gent
va sortir al carrer per veure 'desfilar els
dimonis, les carrosses els cavalls. Els
foguerons (13 a Capdepera), molt renouers
enguany per la gran quantitat de bombetes
que plovien per tot arreu, estigueren molt

animats amb la presència dele dimonis i la
bulla de la gent jove... i no tan jove.
Encara que, a Cala Rajada, un petit msl e-

ts quant al dia de celebraci‘l v. fer 1ue
quasi durant tota la setmana e fessjA:

ESPECTáCLES.Si tot 2urt b prelt podrem ven-
re dues obres de teaIre	 un festIval :Jrc-
parat per grups	 Eis al.lcts de l'es-
cola preparen "Una temporada a ca sa dida"1
el grup local "Es :1271&" a estrenat, amb
gran acceptació popular, "El Retaula dei
Flautista" quan aquest lnúmero entra a
l'impremta.

AA.VV. FONT DE SA CALA. ES va renovar la
junta directiva a la paseada assemblea. Es
va. refusar el sistema de paperetas per a
les votacions. Varen essenproposats en
Toni Mal per presidenti, en Toni Vaquer
pez' secretari i en Joan Pascual peIrtre-
sorerrque varen asear acceptats per unani-
mdtatt. El va acordar que tots els que vol-
•uessin pertànyer a la junta com a vocals
es presentassin voluntaria i sortiren ele
seglientes J. Mássanett, T. Quint Zaforteza,
Li. Alzina,C. Ferragut, E. Mátull, S. Sab.
mitd, G. Gamundi, B. Berchtold,' M. Eatel-
riah.
JARDINS.Ens agrada la iniclátiva presa per
part de l'Ajuntament d'arreglar tots els
jardins de la via Juan Carlos 1; queden
molt bé j pensam que en sa mateixa podrien
fer fletes de grava totes les sortides d'ai-

gua que hi ha al llarg d'aquesta carretera
evitant així, els rius d'aigua provocate

quan plou per la manca de neteja. La cir-
culació de cotxes és perillosa en aque.stes
circums -láncies.

CANVIS. A l'organisme ofictial de Correus
Telegrafos hi ha hagut canvi dfAdministra-i
dor. Se'n ha •anat na Monserrat Severiano,1
que feia quasi dos anys que ocupava aquest
creo, i ha vengut Nemesio Beltran.
També hi ha hagut canvis a la Banaa March
de Capdepera. El qui fine ara havia estat
director, Bartomeu Sastre, l'han traslada
a Campos, i en el seu lloc ha vengut Harto
meu Valles, procedent de Campana -1.

ANDORRA. Uìi matrimoni gabelli: en Pere de
Putxetti na Maria Balaguera, per motius de
salut ha hagut d'abandonar el poble per a
anar a viure a un lloc més sec. S'han tras
lladat al Principattd'Andorra.

MONYOS. Al carrer Estrella va obrir una novi
perrucaria de senyores na Maria Rodríguez
Borràs, i prest n'obrirh una altra al aa-
=ter Dr. Fléming na Margalida Font Ferrer.

'Es veu que això de pentinar és més bon ne-
goci que ses botigues de menjar.

PAPERERES. L'Associaci6 es Farall6 ha posaü
papereres a Cala Rajada.



OVNIS. Sempre havíem pensat que aquestes cd-
ses nomás passaven a fora, però aquesta ve-
gada mos han fet aprop. Dia 14 de gener hi
va haver moltes persones que entre Caperepen
si Artà veren uns llums rars3que desaparei-
xien en arribar en es Pujol. Aquest mateix
dia a lee vid -5 del vespre a Cala Rajada es
va sentir un esalafit. Cadascun pensava
que era dins ca seva, perb quan ho comenta-
ren amb els veinats tothom va haver - sentit
el mateix renou.

TROBADA DE CORALS. D'entre alguns pobles 9113
aspiraven a esser organitzadors, enguany
será OaDdepera el poble on es celebrará la
Trabada de Corals infantils. Un milenar
d'al.lots de tot Mallorca s'espera que par-
ticipin en aquesta Trobada, que es celebra-
rá dia 23 de maig.

DIADA DEPORTIVA. Dia 27 de gener, al Cerrtre'
s'Alzinar, hi haguó competicions esportives
a rompre. Juntament amb els al.lots de Cas-
dep ,-?ra hi participaren els de Artà, Son Sere-
vera i St. Llorenç.

I DURANT EL MES DE GENER...

HAN NASCUT:
Alejandro Juan Klausmann, d'En
Jaime i de Na Judith.
Antonio Rodríguez Terrasa, d'En
Isidoro i de Na María.
Francisco José Malpesa Valencia

.

no, d'En Antonio i de ra Dolores.
S'HAN CASAT:
7n José Antonio Gil Grillo amb
Na raría Macarro Ramírez.
En Amador rebot Brunet amb Na
'Catalina Massanet Flaquer.
HAN MORT:
En i.colás Garsu Mol'.
Na Francisca Forteza Miró.

INMOBILIARIA. En Sebastià Ferrer -4 ex ti-

nent de batle, en Manolo Pérez, ex assé-
sor de l'Ajuntament i d'UCD local, i en
Pedro B. Fernández i en Bartomeu Garau,
funcionaris de l'Ajuntament, ha format
una societat que es dediaará a construc-

cions. ¿? !II

MIDES. Els primers dies de febrer es passe-
gen uns senyors pel pobleque prenen mides
del frontis de cada casa. Diuen que ho fan
en vistes a la canalització de les aigües.

CREIXEM. L'any 1980, entre Capdepera i Cala
Rajada, han nascut setant set infante. Han
mort 50 persones de les quals 11 eren astral
gers. També s'han celebratt 21 casaments.

DESAPARESCUT. Dimarts, tres de febrer, va
sortir als calamars des de Canyamel en Mi-

guel Llinàs Genovard d'Artá. Desgraciada-

ment al cap de quatre dies encara no havien

trobat barca ni pescador.

ALTRES HERBES. No vos volem contar mishries

però quasi tots hem tengut el grip i más
d'un ha trobat la casa de fora-vila remol-

cada.

PORT. ESPORTIU. Dissabte dia 7 l'ajuntament

va convidar a una reunió als partits polí-
tics, sindicats i associacions, per donar
la seva opinió sobre un avantprojecte de
port esportiu a Gala Rajada. El promotor
ésn Miguel Caldentey i sembla que els
animadors és l'Assocíació Es Faralló.
Les opinions han estatt:
-AA.VV.' Es Farallót sí al projecte.

-GC.00. 1 no absolut.

-AA.VV. Son Moll:no está en contra.

-PartittComunista: no absolut.

-Cofradia de Pesaadors: no a n'aqUestt pro-
jacta concret:.

Font de Sa Cala: sí al projecte.

:UGT : no al projecte.

-AA. Pares d'Alumnas: abstenció.

-PSOE: abans vol un estudi!-. completdels

afectes.
UCD 1 CD no opinaren.

ENDEVINALLA

011eteta de test,
tapadora de carn,
Quan està tapada
ses talladas hi van.

¿QuhAs? Ahhhhhhhhhh



Hem fet aquest número:
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Paco Vives
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Els articles publicats en aquesta

revista expressen únicament l'opi-

nió deis seus autora-

Vicenç Nadal Pere Puig

NUS
EN PARAULES Ton! Garata 

.1— Sols que tenies la cara bella, sinó sols hagués mirat els teus ulls blaus.

2— Em direu materialista, perb quan descobria el per qub fbleu les coses,

sempre em topava amb els dobbers.
3— Ben convinçut: cada dia arec manco en els —ISMES (cristianisme, cem-

trisme, socialisme, ecologisme, comunisme,...) quan  són només doctrina

cap a defora.

4— Quan del ser persona en flreu una doctrina, esolafáreu l'home que dúieu

dedins.
5— Voldria sebre d'on neix la nostra enveja tenint una mar tan blava.
— SE heu comprès tot lo que he escrit ja en sabeu més que jo.

Es bella la vida,
és sortada la mort
esperant cada dia
que no danyi el teu cor.

Hl hauria vida
si np hi hagués mort?,
Hi haurn harmonia
Si no hi hagués camí tort?.
Estimar la vida
és creure en la mort.

F. Vives

*PER QUE l'Associaci6 de Pares d'Alumnes de l'Alzinar ha de fer socis protectors quan

en el centre hi ha un superávit de 1.700.000 pessetes?
*PER QUE en lloc de tapar els clots de la carretera Capdepera—Artá tantee vegades, no

es decideixen d'un cop a fer—la nova?
*PER QUE a Capdepera hi ha botigues que han de tancar í a Cala Rat jada n'hi ha que es

fan d'or?
*PER QUE el Ministeri d'Obres Públiques 16na 15 milions de pessetes per a il.luminar

Sant Salvador d'Artá i ningú parla de la depuradora que llevi olors i bruticia?

5



e ntrevistes
BOTIGUES QUE TANQUEN
El mes pamat "CAP UERMELL" anunciaua
canvis a tres botigues de Capdepera.

pura coincidència o hi ha qualque
cosa m4.1 ,s2 Per a sebre-ha hem volgut
parlar amb cada un dels prapis prapia
taris.

---CAN PERE DE NA UELLETA 

PER QUL TANCAU2
-Parqu se som totsals i als fills no

els agrada aLx i j , Na Maria, ja
tenc les cames cansades d'estar da-
rrera el taulell; són massa preocu-
pacions i moltes hores de feina. Per
anar bé a una botiga han da ser dos
i un per defora a camprar; i no pots
tenir una dependenta, no treu per a
aquestes coses. N,oltros ja en duim
devuit anys i no tenim necessitat
d'esclatar-nos.

QUINES DIFICULTATS TÉ UNA BOTIGA A
CAPDEPERA?

ha massa botigues aerquè puguin
viure totas. Capdepera na és molt
gran. Parquè pogués anar bé només hi

- d'haver una botiga a üila Nova
una altra a üila Roja.

I "ES FAR"?
-Llavors hi ha "Es Far". Molta gent

iL va perquè venen més barato, pere)
noltros, inclús abans, quan era Son

..;argori, mas ho venten nolt car. En-
ara mos convé més anar a comprar a
lanacnr. A noltros "Es Far" no mos ha
afectat, per .h a un pable tan petit
Runtar una cadana d'aquestes perjudi
3a molta geGt.

.--A, CAN MAIA trobam En Ramon
Lemanam: PER. QUÈ TANCAU2
-Bé, noltros na tancam així, dP cop.

as estimaríem més esperar un poc, pe
sL venguéa qualqua comprador ho

raspassaríam tot d'una. Una botiga no
reu i_hi has d'estar moltas hores.

WUNES DIFICULTATS TE UNA BOTIGA A
APDEPERA2
-E1 crincipal prablena és la infla
ió. Quan hes de tornar a comprar lo
ue has acabat de vendre, els dobbers
ue has tret no basten per pagar-ho.
oltros som una de las botigues més

antigues de Capdepaza; fa vint anys
que tenim la matrizula i mai havíem
vist aLx. Tienim un marge molt petit:
quan l'oLi valia trenta set pessetes
L'Estat mos ne donava quatre ptas.
per Litre, L ara que en val més de
cent tenLm les mateixaa quatre ptes.
En un pable tan petit na hL ha vida
per a tantes botigues, i aLxò que
n'han tancades un pa.rell. Llavors tam'
bé hi_ ha sempre els secalLons que has
da dur penjats:. al cap de l'any així-
mateix pugen. Pagaran al televisor en
colors amalietres però la botiga
6s una cosa de. sempre.

QU PENSAU DE "ES FAR", EENEFICIA 0
PERJUDICA2

-A, las botigues, benefici no els
en dóna cap. Ara que "Eà Far" ven a
preus moLt baixos al datall, també
intenta vendre-nos a noltros amb uns
marges que són rLdLculs.

---També hem anat a veure. en PEDRRO
krévalo i f3,a MARIA Coca de l'AUTOSER-
UICIO CAPDEPERA.

PER OULTANCAW
-Els matius són un pazelL: Cada dia

els lloguers són més cars. Moltras no
tenim seguro; si en volem el mos hem
de pagar i així val més anar a jornal.
Tot	 en, el local que tenim
es gasta molt.de 11Lum;. sempre l'has
de tenir enc?Is i la factura puja molt.

• QUINES DIFICULTATS TÉ UNA BOMA A
CAPDEPERA?
-La gran dificultat per a noltrns

éa que no treu. No tenim aLtra font
d'ingressos, mos ha de mantenir i no
aasta;, es ven poc. El dilLuns compren
un poc perquè el diumenge astava tan-
cat; el dimarts no compren parqué el
dimecres hL ha mercat; el dijous tam-
poc compren perquè ja ho feren, el dia
anterior... I així, quins dies as ven?
Els divendues i els dissabtes només
par a la carn.

LLÓCS DE VENDAt-Els 3 estays de Capd.	 C.

Rajada.
-Llibre. Plaça de
-Llibreria Cala Rajada.
-Llibreria Esoolar.



D 5 ISABEL AMENGUAL ESPINOSA, mestre a Cap-

depera des del 46, jubilada fa unes se na-
nes:
-Encara no he tengut temps per contrastar
la vida d'abans amb la d'ara perquè Lenia
molt de treball pendent.
-EVOLUCIO DEL NeSTRE POBLE A TRAVES DEL
NIN?.
-Ea nih d'abans era molt més cohibit. El
respecte delkülferiors als superiors era
mat més gran, ara es viu:un ambient -
més d'igual a igual. Per altra par els
nins d'abans quedaven amb una estimació
molt més grossa que no ara; encara n'hi ha
però són molts pocs devora lo de abans.

	  entrevistes
tres mestres, UNA ÉPOCA
El passat 19 de desembre l'Assocfflació de
Pares d'Alumnes de S'Alzinar va organit-
zar un hamenatge a tes mestres d'esasla

que han tengut una llarga presència als
centres de Capdepera i Cala Rajada, amb
tot el que això suposa d'influència sobre
generacions que ara són éls pares dels
alumnes actuals del Centre. ES varen dir
,unes paraules d'agra/mentti recordançade
la tasca realitzada i els entregaren una
placa d'argent a cada un. Animekren la vetr-
lada l'Aplec de Gabellins i Sa Gavella,
mentre alumnes i pares espipellaven quatre
llepolies. En la pau de la seva jubilació
hem anat a conversar una estona amb ells.

QUL PENSAUJDE "ES FAR", BENEFICIA 0
PERJUDICA?

-Son GargorL és moLt. dolent per a
nottros ara que ho han posat al de-
tall. 1maginau-vos que ho donen mé.a
13arato al detall que al majorista.
ara diuen que a cada poble obriran

n lloc semblant a "Es Far". Ln que
olen és llevar el petit emprosari,
1 botiguer.

Potser hi ajudava moltbel que l'escola fos
unitària. La relació mestre-alumne era més
intensa i més llarga.
-,UN SOL CRENTRE PER A CAPDEPERA I CALA
RAJADA, DOS?.
-Mbs donaren la culpa de que no es fes,pe4.
rò no la téniem. HO vollem fer'perb era la
Inspecció la que ho havia de dir. Personal-
ment crec que per a la 1 5 Etapa, si hi ha
alumnes suficients, és mill=que hi hagi
dos centres. Per a la 2w Etapa potser si-
gui millor la concentraci6 perquè així
l'alumne té més medis tant materials com
de professors espeoialitzats.
-CANVIS PEDAGOGICS MES NOTABLES QUE HA
VISCUT?,
-E1 canvii ha estat gros. Quan vaig comen-
çar amb tres llibres passa~ als vuit,our-
sos. Ara en tenen un per cada assignatura.
Si ho comparam no sé si ara dóna el resul-
tat que es podia esperar.
L'alunne d'abans sabia lo que costava a ca
sava al que ell estudihs i això el respor-
sabiaitzava més. Ara vitumés despreocupat
i no fa tant d'esfor9.

-RECORDS MES AGRADABLES?.

-Record molt agradablement els primers anys
que feia escola. Era el començament d'una
professió. De llavars encara queden molts
d'alumnes que em mostren el seu agrament
i atenci6.
També tenc un bon record de les representa-
cions escèniques que organitzàvem eada curs
amb la contribució dels pares i l'Ajunta-

ment.
Però no tot eren roses: moltes vegades em
digueren "està a ca teva i fes la teva obli-
gaci6; això lo que et durà són disgusts".
Per altra part, moltes vegades fas sacrifi-
cis per un alumne i són interpretats mala-
ment per la família. Hi ha molts sacrificis

i poques compensacions.
- COM VA NEIXER EN VOSTE LA VOCACIO?.
-Mumare era molt aficionade a la leatura,
a mii m'agradava estar amb els nins i una
mestre va animar els meus pares a que
m'ajudassin a estudiar.
-FUTUR DE L'ENSENYAMENT A CAPDEPERA?

-E1 futur és dels que estan en actiu. Jo
estic contenta d'hav8r-me retirat. Pens
que ara es camina d'una manera diferent.
Tothom s'ha tornat més critic, més exi-

gent.
"7



D.MIIIQUEL MOLL, ensenya a l'escola de Cap-

dapera des de l'any 1934.
-Vaig estudiar el magisteri perquè no era
una carrera molt llarga i per a una fam1-

lia pobra que volia donar•estudis al seu
fill això era important. A mida que vaig
anar estudiant va néixer en mi la vocació.
-aL#INFANT D'ABANS DISTINT DEL D'AVUI?,

-E1 d'abans era un al.lot totalment supe-
ditat als pares. Era una situaci6 de temor

més qus d'estimaci6, el nin estava poc a-
companyat dels pares. També és cert que
quan rompia cadenes feia maig. Avui tot-
hom entèn la democtàcia a la seva manera.
Uns esperen que ho resoldrà tot, altres ho
veuen com una eina per a caminar plegate
altres com un poder fer .lo que els ve en:'
gana. Hi ha una degradacigreulde
toritat. L'infant ha romput les oadenes. no
hi ha gens de responsabilitat. kbana la por
posava ordre.
-JAMBE LES IDEES 1.DAGOGIQUES DEUEN HAVER

CANVIAT?.

-Aban2 als pares només elu intereseava aue
el nin sabés escriure el seu nom i. .ciés
fer el compte dels porcs i de lea amevles,
quan arribaven aqu1 els enviaven a fer

Lurant els anys trenta hi va haver ua fl.c-
riment de les ideee pedagbglques,
Activa suposava un osti1 nou. Encaa.a aue
per fer aquest canv± es necessítaven clobare

no n'hi havia. El Moviment del trenta
ho va tirar tot en terra. No en parlem
quan, acabada la guerra, en Franco va con-
vertir deu mil alféreces prov -isionals en
mestres per a donar-los una mortida. Tot
es va degradar, vàrem perdre moltes il.-
lusions t ant els qui estàvem dedins com
els qui havien d'entrar. Ai mateix temps,
es va reduir un anys la carrera del ma-
gisteri, causa de que la calidat d'ense-
nyança disminu1s.
Fins a l'any setantal'ensenyança va ser
un desastre a Capdepera per mor de la fal-
ta d'instal.lacions. El pas :al Centre de
S'Alzinar va coincidir amb un pla nou de
educació on es parlava d'evaluaci6 conti-
nua, sense exàmens, etc. Però suposaria
que el mestre no tengués més de quinze
nins per a poder seguir el procés de cada
un. Encara no hi ha medis per a poder fer-
ho ai!.

- ,UN SOL CENTRE PER A CAPDEPERA I CALA R4_;).

JADA, DOS?,
-L'existència d'un sol centre té moltes
aventatges. Enfront de l'inconvenient del

transport i la separació dels pares hi
les aventages de la possibilitat de tenir -
més mestres especialitzats, etc. Un número
reduit d'alumnes lleva possibilitats a un
centre.
. UN MOMENT IMPORTANT DINS LA SEVA VIDA
PORFESSIONAL?.

Quan vàrem deixar les escoles de la Plaça
de, l'Orient. Del 39 al 70 havíem viscut uM

gran depressi6. El nou centre escolar ofe-
ria la possibilitat de donar-li una perso-
nalitat prbpia, perquè l'instrucci6 és ne-
cessària però encara ho és .molt més l'édu-
caci6. Fins llavors haviem viscut amb les
ales tallades.
-é,FUTUR DE L'ENSENYAAWT A CAPDEPERA?.

-Pens que l'enseayança s'anirà perfeccio-
nant i es redulra el número d'alumnes. Es
un deaastre el canvi constant de meatres.
Donada la nostra llunyania respecte de
Ciutat haurlea fe fer agradabTe l'estàn-
ola ale ussta que v4nen.

D.VIC:'.NÇ NADAL.

-QUANTS D'ANYS DE MESTRE A CALA RAJADA?:
-Des del setembre de 1943 a setembre de
1979. Un total de 36 anys.
-aCCM VA NEIXER EN VOSTE LA VOCACTO DE
L'ENSENYAN9A?-

-No som conscjent de que a un moment deter%
winatt, nasqués dins jo una vocació determi ,

nada. El que passa és que sempre m'han agn
datmolt el al.lots i sempre m'he sentit
aeu amic.
-EVOLUCIO DEL NOSTRE POBLE A TRAVES DEL
_Ha estat unrcanvi molt gros. Qun j valg
venir a Cala Rajada eren poques.les perso-
nes que sabien llegir i escriure. Actual-
ment l'analfabetisme està desterrat. Estic
content de veure qiie''tots aquells que jo
he conegut de petits s'han sabutobrir
caml a la vid.
- SOL CENTRE PER A CAPDEPERA I CALA
RAJADA; DOS?)

-Dos centre. EI creixement demogràfic. de 1E
nastra poblaci6 fa impensable el conomntraz
tots els al.lots a.un sol centre. Apart d'
això, el nih no es pot smstreure de l'am-
bient en que normalment viu i que, en.cer-
ta manera el condiciona.
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-FUTUR DE L'ENSENYA1ENT A CAPDEPERA I CALA
AIJADA?.

-L'evoluci6 ha d'esser positiva i el futur
és esperançador. Però per això no es pot
oblidar que un dels puntals fonamentals šs
el mestre. La seva influbncia és tan decid.-
va que, en gran manera, d'ell depén que el
desenvolupament de l'ensenyament al nostre
poble vagi pel bon cama que tots desitjam.

-¿CANVIS PEDAGOGICS MiS IMPORTANTS QUE HA
VISCUT?,
-Els sistemes d'ensenyança poden venir die-

tat o imposato pels de dalt, perb la seva

aplicació correspon, en darrer terme, al
mestre. Es el mestre el d6na un segell
propi i personal a l'ensenyament i és el

mestre. Eá el meetre el que dóna un 5~1
pedagbgics tenguin més o menys incidència
damunt l'alumne.
-REC0R1BbES AGRADABLES, DISGUSTS?.

-Agradables, molts. Disgusts, cap. Si pel
cas, he de dir que em va.afectar molt de-
sagradablement el fet de que es volgués
suprimir l'escola de Cala Rajada. Per al-
tra banda, he de dir que les alegries més
grasses m'han vengut dcnades pels mateixos
al.lots, quan he pogut observar que el que
jo estava fent era assimilat d'una manera
pcsitilTa, marcant-me de qUalgue manera
el camí a seguir.

COL.LABORACIONS
Vull aixecar una bandera 

Jaume Fuster 

Amoll el telev1Por en el moment que pel
"Telediario" estan parlant -com no?- de la
crisi de l'energia. Tot seguit és el con-
flicte irano-iraquí el que mos conten amb
pèls i senyals. La informació laboral que

vé a continuació no és més encoratjadora
(pareix que per la Renfe hi ha problemes).
Finalment, descobresc una vegada més, que
a la "quiniela" n'he encertades cinc.
Intent cercar refugi i consol a les pági-

nes del diari. Pensa tú! No trob més que el
que ja havia sentitpel televisor amb més
profusió de detalls. El de la pobra Trinl-
dad Henares, l'assalt a no sé quina sucur-
sal d'un Banc, el "crac" d'unes guantes
empreses, etc, etc, etc.
Per un moment intent tornar al televisor,

qub vos pensau? justament avui tocaya
'entrevista amb el Sr. Martín Villa. No vols
brou?.
Decidesc finalment, fer el que faig normal

-ment en aquests aassos. Llegir una estoneta
abans de colgar-me. Al manco els llibres (13)3
he triat jo i llegesc el que vull. Per?) no
estic d'humor. 1. pene que, en definitiva,
no estic fent més que el que fa la majorill
de la gent. Me deix manar de la mš, me deix
engolir pel remolir de faso i de la desee-
perança i no moc ni un peu per intentar que
les coses no siguin com sén.
Club puc fer jo pobra criatura?. No ho sé.

Segurament que res. Però, com que ja he dit
que avui no estic d'humor, no em va bé l'ac-
titd de quedar mans plegades mirant pasear
ele aconteixementg. I és per això que he a-

gafat peper i ploma i estic escrivint. Es-
crivint, en primer lloc, per a mi matet.
Per convèncer-me que no estic mort, de
no som un objecte, de que pene, de que
lluitar, de que puc estimar, de que nuc s
estimat, de que pme ajudar, de que pu .2
ajudat.

He sentit parlar de terratrbmols i de ,i-ans
desgrácies, de fam a la india 1	 pidèm-
arreu del món. He sentit parlar de la
Depresi6 dele anys 30 i de la Guarra C,-
d'Espanya. La història está clapada de ca-
lamitats. I l'home sempre ha tengut aTh rgr
poder superar-ho. Sempre ihi'rlan rc•fltat -

forces per sortir endavant encara 	 aque-
lles circumtáncies més adverses.

Ara, ho són adverses les circumstàncies.
N'hi ha de motius de preocupació. Ferb cap

de tan poder6s que justifiqui l'indiferbncia,

el deixar-se dur, l'instal.lar-se a la crisi
i remolcar-Se dins els problemes amb espera
quasi masoquista.
No estic d'humor. I perquè no hil estiw m'he

posat a escriure. Per a mi mateix i un po-
quét pele altres. Vos vull dir que si que
podem fer coses. Al manco, aixecar una ban-
dera d'esperança. D'una esperança fonamen-
tada en la convicció de que sempre trobarem ,

una mh amiga, una paraule de consol, un gest
de comprensió. D'una esperança assumida amb
l'esperit del qui vel donar la mA, vol dir
una paraula de consol i vol tenir un gest
de comprensió vers el gema que ens neceesi-
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UESVORANC    
Joma Rail    

El Castell:té signes d'enrrunament.
El Castell comença a esbaldregar-se.
El Castell és vell.
El Castell s'esfondra.
El mosseguen les arnes dels anys.
El rapinyen les urres de
L'estova la corcadissa del temps.
El Castell comença la llarga agonia del co-
miat, la trágioa i silenciosa mirada de

de l'adéu definitiu, inexorable...
Rera aquest adéu, seis quedaran runes i si-

un silenci farcit de 31l3nni3. el
'lleno]; del no-res.

nosaltres, habituats a la presencia, ni
miram sense veure'l, indiferents, com mirm
el Puig Negre o les Coves Rotges. Perquè
neixem i morim arredossats al seu ampara-
ment, el creiem inmutable i etern. 1 no és
inmutable, ni és etern.
Ens dol i ens angoixa quan el foc o la des-
tral fan malBA un dels nostres pinars, però
sempre ens queda el conhort d'una esperança.
Sabem que la saviesa de la Natura, amb un
esclat de saba nova, engendrarà una nova
pinassa, vitenca i abrivada, que ompllirá
la terra de verdor. Amb el'Castell no hi ha
aquestuconhortt. No hl ha repetició possible,
no hi ha el miracle de la reproduddi6. La
seva existbncia és'irreversible, tristament
irreversible com la vida dels avantpassats.
Diu. un poeta:

"...la font que no vessa,
la font que no plora
me fa plorar a mi".

No esperem a demà per plorar per la font
que no brolla, no esperem a demà pe]rplo-
rar per la 'Ardua del Castell.
A partir d'aquests versos d'en Joan Alcover,
podrem fer tot un munt de greus reflexiona
sobre l'avenir del Castell.
Ens hem demanat qualque vegadh pel signifi-
cat que per a nosaltres té el Castell?
Pentura cada un tendrem una resposta dife-
rent. Pentura totea les respostes seran bo-

nes i assenyades, pentura. Però jo voldria
més bé esbrinar, no el significat del ésser
individual, sin6 el significat que té pera
l'ésser col.lectiu, és a dir, perra la co-
munitat com a poble.
Per a mil, com a membre d'aquesta comunitatt,
té dos significats fonamentals que cal e-
quilibrar amb la justa mesura.
Es, en primar lloc, la mare del poble. Es
la matriu on va congriar-se els primera ba-
tecs de la vida comunitària nostra. Dins
ell	 néixer les llavors de la nostra es-

i. no om referesc prioritárida-
ccrifessional, siné

ditra espiritualitat més profunda,
penosa, rlés arrelada dins les nostres

inimitats i que ha marcat els models de
comportament de la nostra manera de ser du-
rant segles: és la nostra culturg. Eá, tam-
bé, la fita, el punt de partida del nostro
ésser col.lectiu cap a l'entrunyellat de la
història.
I, en segon lloc, és la bellesa. La bellesa
que d6na una personalitat indiscutible a la
configuració física del nostro poble. Una
bellesa que no té res d'insulsa, ni de su-
perficial, ni de confortable.
No. Es la bellesa fonda, dificil, ancorada
dins els fondals de la nostra Mima
ti -va de poble, és la bellesa que ene rapinl
i ens esperonetja la conciéncia per recor-
dar-nos el qult som i el qué podríem serrái ,j

en1 despulléssim de l'egoisme i la colddi-,J
cia dele temps moderns.
Jo voldria que a partir d'aquestes paramilesi
a partir d'aquestes dues reflexions miréssit

el Castell amb uns ulls nous. Perqué el Cas.

teli se mos mor.
PerquI el Castell necessita restaurar.
No sé qui va parlar d'una gran rotlana de

mane estretes al voltant del món. Jo no de,,

manaria tant, només una gran rotlana de mane
estretes al voltant del Castell, per a do-
nar-li l'abraçada qué ell necessita:

La gran abraçada de la restauració.
¿Com? Cal esbrinar-ho amb urgbncia.
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Durant ses passades fest de Nadal i
qu3 .1 tots els	 .	 •	 han

euerit o xerra-,;; dels	 r -
gatius que seu jugueto
nostres infants podàn tentr

que fomenten una activitat orad.
bé, que triar amb deteniment le
que volem regalar és una part moit
tant de s'educaci6 de].. nostros
Ara bé, no basta tan sols escollir 	 j,..1-
guetes adequades a las edats i tend?,:not.es
dels al.lotets. Pen molt perfeccionades
cares que siguin, n'hi ha molt poques que
per elles Mateixes estimulin a l'inant dins
l'activitat creadora si no hi ha la col.la-
boraci6 del pare o de la mare, princire,1=e:t
en lo que respecta als infants

L'infant NECESSITA del coratEe, de l'esti-
mul i els aplaudiments dels seus pares, de
la mateixa manera que un artista necessita
els aplaudiments del pb1ic. Cada

1()tS. MIquel Ferm 
• un	 fa una torre amb els plaons
o dibuixa una . casa, encara que ens . eembli
• un oai1, ell necessita que 11 diguem

• le està, lo bella que és,
dryne . -.:oratge a fer-ne un altre.

e'ha do tenir temps, lo que es diu "temps
:.)sr pordrs" amb els al.lots, que no és mai
perdut. Per desgràcia, avui en dia, hi ha
molts pocs pares que dediquin es temps que
tcoj ala seus infants; sigui per cua dels
negccis, de ses hores extres que el pare
(i moltes vegades també la mare) ha de fer
per a pagar les lletres del televisor en
color o perquŠ, en aquesta mateixa televi-

pcsin un bon programa, o perquè
jugar tennis o a cartes sigui més interes
sant, pca3s6n els pares que dediquin una
hora cada dia, per exemple, als seus
Pens que una hora cada dia, enc que la nos
tra atdnci6 sigui completament pels fills,

11:1 dels Millors regals que les poguem

r:2	 d:.r,	 tan important o més, que la
si tots han estat de e"111.: ueta, he s la presència atenta del pa-
dit) de que ses millors jugt;is són aquelleu ue o de la mare. E2 clar que per a això

prehisthria	 „	 1 1
Hace pocos días, Mascar6 Panarlus

aonferencia en el Ayuntamieno
Prehistbria de Capdepera, Lcs ue astie-
ron pudieron Oir debooa de	 2.0s hom-
bres ms enteradoo de Malloron en c?zos asun-
os, alguns dato sobre la ric t ez.1 de nueo-

tro término en cuanto a yac -imisntos y r:s.stos
prehist6ricos. Nosotros des de estas colum-
nas y para empe2:ar, subra-„-e.no lao palabraíx
de aquel conferenciante, deee2.1ThIcs hacer
una llamada a todos 1s que quieran y nue&r.
aportar una ayuda. Estableciendc, primero,
un pinn de trabajo, sin pzisas pere concien-
zudo, para ilevar a térmio u -a oc:-..ccmiento
tanto a nivel escclar oc=	 de to-
dos los restos prehist6ricos de Capd'enera.

Naturalmenta, esto implica awe las auto
dades competentee en eea materia, tanto el
Minisberio de Cultura como , el Ayuntamiento

y los 'propietarios de los terrenos - donde se
encuentran los restos prehistóricos, nos fa-
ciliten la tarea y den la censguiente
vsrde para que entre tcdoz cz.ns:_-smos recu-
perar una pAgina mcis de
local.
Des de "Cap Vermell", 	 "lanzamo:: nut-

estra llamada a todos cuantos quieran
rar. Pueden hacerlo haciendoncs ]leer
wmbre y direoción a la det!
revista. 03 eSpOraMC:3.



PEPIN

esports
Ya dijimos desde nuestra aparición, que
pretendíamos que ésta fuera una sección
abierta, donde tuvieran cabida las más va-
riadas posturas y opiniones huyendo, en
lo posible, de reflejar las nuestras pro-
pias.
Como confirmación de lo antedicho traemos
este mes a las páginas de "Cap Vermell"
las palabras de José Rodríguez, más cono-
cido por "Pepin".
Esto es lo que dió de si la entrevista man-
tenida con él:
-¿ERES CONSCIENTE DE SER U110 DE LOS JUGA-
DOR MAS POLEMICOS DEL EQUIPO?.
-Sí. Soy consciente de tal problema. Me
doy cuenta de ello. Y me gustaría evitar-
lo. Pero cada uno es como es; yo no puedo
evitar ser como soy.
-DE CUALQUIER MANERA, PARECE SEF. QUE - UL-
TiMAMENTE TU COMPORTAMIEWTO HA CAMBIADO?.
-Efectivamente, creo que ultimamente es-
toy cumpliendo como el que más. Quiero ser
útil al Escolar. No creo que por ahora, ni
siquiera el hecho de no ser titular, pudi-
era hacerme desistir de ayudar a culminar
una buena temporada.
-¿C0/101 VES EL MOMENTO ACTUAL DEL EQUIPO?.

-El momento es bueno. La posibilidad de
jugar la liguilla de ascenso a Tercera,
está a nuestro alcance. Poro tenemos que
esforzarnos todos. Si recuperamos a Pedro

Sancho, Rojas y Serapio (con el que siem-
pre me he entendido muy bién en el terre-
no de juego), lo podemos conseguir.
-¿PIENSAS QUE LA PREFERENTE ES LA CATEGO-
RIA QUE CORRESPONDE AL ESCOLAR O SE PUE-
DE ASPIRAR A MAS?.
-Tanto deportiva como económicamente y con.
el corazón en las manos, pienso que ésta
es nuestra categoría por el momento. Eso
sí, en plan de equipo puntero. Creo que
por ahora la Tercera nos vendría grande.
-SIENDO UN. JUGADOR JOVEN ERES UNO DE LOS

VETERANOS DEL EQUIPO, ¿QUE LES PODRIAS
DECIR A LOS JOVENES QUE EMPIEZAN?.

-Soy el menos indicado para dar consejos
a nadie. De cualquier manera, les diría
que si tienen afición sigan perseveran-
do más de lo que yo lo he hecho. Que no
se desmoralizen a las primeras de cambio.

-UNA PREGUNTA DELICADA, ¿QUE PIENSAS DE
LA AFICION?.
12

MARCADOR GENER 

Alevins 
Cardessar 4- Escolar O
Escolar 1 - Barracar O
Porreres O - Escolar 3
Santanyi 1 - Escolar O

Infantils 
Sollerense 2 - Escolar 2
Escolar 2 - Alcúdia 1
Escolar 1 - Zoblense
J. Bunyola 1 - Escolar 2
Juvenils 
Escolar 1 - Algaida O
Escolar 1 - Inquense 1
Sineu 1 - Escolar 1
Escolar 2 - Petra 3
Aficionats 
Mariense 5 - Escolar O
Porreres 1 - Escolar O
Escolar 2 - Artá O
Regional Preferent 
Alaró 5 - Escolar 1
Escolar 1 - Campos 1
Arenal 2 - Escolar 2
Escolar 3 - Alcúdia O
Escolar O - Santanyí O

-Yo, personalmente, no tengo nada que
oir de nuestra afición. Si acaso, quel
algo fría. Le cuesta animar al equipo
sólo lo hace cuando las cosas salen
Se deben dar cuenta que es precisament(
cuando las cosas salen mal cuando más)
necesitamos.
-POR ULTIMO, ¿TE HA DADO ALGO EL 3'UTB01

-Económicamente, nada. Pero me ha dado
algo quizás más Importante: muchos ami.
gos. Y sobretadol la satisfacción per-
sonal de poder jugar, colmando con ere«
ces lo que yo he (5.ado a cambío.




