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LLOCS DE VENDA:

- Els dos estancs de Capdepera.

- Llibreria l'Orient.

- Llibreria Escolar.

- Llibreria Cala Rajada.

- Llibreria Quart Creixent. Ciutat.
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INFORMAU-VOS ! !

Quan deScobreixes una cosa que afecta a tots i ho voldries fer sebre, és quan
més te'n tems de que no hi ha camins per fer-ho.

gs lo que mos ha passat amb les Normes Subsidiáries. Cada vegada amb més clare-
tat hem descobert que, a l'ombra de la desinformació i la ignoráncia, els pocs que
poden i en saben s'estan organitzant el poble, i sobre tot els llocs turístics,
a la mida de les seves conveniències.

la majoria del poble, aquelles famílies que tenen una finqueta i treballen
homo i dona per un dia fer una mica d'obra, no se'n temen de res. Només el dia que
vulguin fer qualque cosa es trabarán que qualcú se'n va cuidar de que la seva finca
no faci nosa als grans interessos privats; llavors tendran la sorpresa de que sols
podran fer lo que uns altres hauran decidit.

Quina llástima no tenir unes associacions vertaderament populars que informin
al poble senzill dels paranys que l'amenacen!!

Está a punt d'acabar-se el termini per fer reclamacions: INFORMAU-VOS !!!
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Com heu pogut llegir en el "Portalet", les Normes Subsidiáries estan a
punt d'ésser aprovades. A la majoria de gent d'aquest poble, noltros els pri-
mers, aixd de les Normes Subsidiáries mos sona a música celestial. No en tenim
ni idea, vaja. I el fet inqüestionable és que a partir de la seva publicació
en el Bolletí Oficial, sols quedaran quinze dies per poder fer al.legacions.
¿Qué vol dir tot aixó? Ni més ni pus que el futur urbanístic del nostre Municipi
haprá quedat configurat sense que, una vegada més, el poble se'n donas compte
de res. Grácies, fonamentalment, a la manca de canals d'informació adequats
i al nostre carácter una mica penjat. Per si encara hi sou a temps és per lo
que hem mogut el tema, i també per demanar l'opinió d'alguns responsables i
alguns possibles afectats. Aixd en treguerem en net:

ANTONI MOLL (UM) President de la Comissió Munici-
pal d'Urbanisme. 

-¿PENSES QUE LES NORMES SUBISIDIARIES ESTAN
FETES AMB JUSTICIA I EQUILIBRI?

- De moment pens que sí, perú no he acabat
de fer s'estudi profund per poder-ho concretar.
Així mateix falta s'estudi de totes ses al.lega-
cions presentades.

Jo vaig demanar, quan vaig entrar de regidor,
que se fes una nova exposició pública, i des
d'aquesta Revista deman que tota sa gent que
tengui interessos i propietats, que cuidin ses
seves coses. I a tothom que li interessi es futur
des poble li deman que se preocupi perquè ses
Normes Subsidiáries són molt importants i mos
jugam es futur.

Qualsevol persona que tengui dificultats
per entendre-les que mno digui. Jo m'oferesc
per ajudar-la en tot i per tot.

Vull recalcar,	 finalment,	 s'importhcia
que té es fer ses reclamacions que es creguin
necessàries dins es plag de quinze dies a partir
de la seva publicad() en es Bolleti Oficial.

ANTONI LLULL - Restauració (Cala Mesquida) 

-¿QUINA OPINIO TE MEREIXEN LES NORMES SUBSI-
DIARIES? ¿TE SENTS AFECTAT?

- No les he estudiades a fons per poder
opinar, perú a mi, a la curta, no m'afecten.
Aixó no vol dir que a la llarga no me puguin
perjudicar.

LLORENC ALZINA - Botiquer (Cala Rajada) 

-¿QUE TROBES D'AIXO DE LES NORMES SUBSIDIA-
RIES? ¿CREUS QUE TE PERJUDIQUEN? 

- Crec que són necessAries. Perú s'han de

fer pes bé des poble i amb es noble i no per
protegir a uns quants que a més d'ésser es qui
tenen més terrenys sein es més privilegiats. Es
petits, ja 'que tenim poc, endemés som es més
trepitjáts.

Per lo que he dit abans, me sent perjudicat.
Jo que tenc poc, no puc fer res, i es qui té
molt pot fer de tot.

XISCO TERRASSA (LLAC) Membre de la Comissió  Muni-
cipal d'Urbanisme. 

-TU, PEL FET D'HAVER FORMAT PART DE L'ANTE-
RIOR CONSISTORI, POTSER CONEGUIS A FONS LA PROBLE-
MATICA DE LES NORMES SUBSIDIARIES. ¿MOS PODRIES
DONAR LA TEVA OPINIO?

- Mira, resulta molt difícil que en una
qüestió tan delicada i problemAtica com és s'urba-
nisme, on s'hi juguen interessos económics tan
importants, es pugui dur a terme una planificad()
que resulti d'estricta justicia. Es tIcnics,
des de sa seva posició imparcial i des de s'estudi
de ses característiques de sa zona, intenten
crear un planejament que respongui a unes necessi-
tats previsibles. Llavonces es polítics, que
hauríem d'ésser més respectuosos amb s'obra d'a-
quells tIcnics, hi deim sa nostra. En alguns
cassos perquè creim que alguns aspectes són millo-
rables. En altres casos, per desqrácia, perqul
com deia an es principi, ets interessos económics
poden més que ets interessos generals. An es
final mos trobam que es qui més poden i més tenen,
aconsegueixen sortir-ne beneficats. Es trist
haver-ho de dir, pera és així.

En qualsevol cas, pens que aquestes Normes,
més bones o més dolentes, han d'ésser aprovades.
Lo que no podem fer és continuar sense comptar
amb una normativa legal per poder actuar i damunt
sa que fonamentar es nostros criteris.



PLAÇA DES SITJAR
	

CAP VERMELL - 4 -

FESTES Com que molts dels qui feim aquesta revis-
ta estam embarcats en l'organització

de les Festes del Carme, sempre ens trobam una
mica tallats a l'hora de parlar-ne. Per a nasal-
tres el fet més important segueix essen la parti-
cipació de molts (la convidada es fa a tots)
en l'organització i en les tasques materials
de cada dia (sobre tot els vespres).

, Enguany hi ha hagut:

Cercavila amb caparrots, acompanyada per
la banda de tambors i cornetes i el rebombori
de petits i grans.

Els joves i les al.lotes estrenaren equips 
de basquet. Ells contra els d'Arta i elles amb
dos equips locals.

Els dos grups de ball nostres organitzaren
una Trabada de Balladors damunt l'esplanada del
moll. Endemés dels gabellins hi participaren:
"Revetla de Son Servera", "Arta bella i canta",
"Card en festa", "Escala de ball de Sant Llorenç",
"Sis som" i "Música nostra". Na Marusa Cano,
que era per aquí de vacacions, també s'afeql
a la festa. Hi hagué molta gent. A les persones
majors el• hagués agradat trobar uns llocs per
seure.

. La rondalla "Aplec de Gabellins" i la "Coral
S'Alzinar" ompliren una vetlada a l'església.•

L'escola de judo i karate feren una exhibició
d'arts marcials.

La Taula Redona d'engany tracta sobre "El
teatre autonamic. ¿Qui mou els fills". Davant
unes 50 persones En Miguel Pascual, En Joan Buades
i En Cinto Planes-Sanmartí parlaren d'autonomía,
d'economia, de política general, de poders fAc-
tics, etc. Sens dubte el periodista, que es mostra
molt prop de la U.M., fou el gall. El públic
una mica arrufat. Els partits locals, convidats
tots, hi eren tots llevat de A.P.

La Vetlada Classica queda molt ben coberta
per quartet de corda "Bentley String Quarteit".
En el mateix acte, i amb més públic del que es
podia esperar en un acte d'aquests, es feu una
primera trabada de poetes locals: En Joan Rai,
En Jaume Fsuter, En Joan Toni Calman i i N'Antania
García presentaren una mostra de la seva obra.
També es llegiren poemes d'En Pere Orpí i d'En
Josep Albertí. Sens dubte n'hi ha més de poetes;

era una primera oroya que deixa ganes de tornar-

hi i fer-la més ampla.
La Missa i Processó, els focs, el berenar-

amb coca i el sopar dels pescadors sortiren com

ja és costum.
El grup de teatre "Cucorba" presenta l'obra

"En Toni Migdimoni" i a la vetlada de música
popular poguérem _escoltar "Sa Gavella" i "Al

Tall".

El caramull d'al.lots que comparegueren
a les correqudes i cucanyes desbordaren l'organit-
zació que un altre any s'haura de fermar més
fort les espardenyes.

La V Carrera Popular també fou multitudinaria
pera va sortir bé.

Una altra novetat fou la Mostra de Cans 
de bestiar. Encara qúe no passaren de la dotzena,
valgué la pena aguantar l'hora i matja de re•rás
per escoltar i veure explicacions minucionses
sobre el tema.

El grup de tercera edat es fe .0 present a
les festes amb una exposició de fotoqrafies anti-
ques i mostres de ferro fol .-jet d'En Tomeu Puig
a la Casa del Mar i una tómbola damunt el moll.

La Banda de Música i el tassó de llet freda 
tancaren les festes del Carme d'enguany•

Tots els actes foren gratuits. A les lladrio-
les repartides pel poble per ajudar aquestes
festes hi hagué unes 40.000 pts.; 20.000 menys
que l'any passat.

INDIGNACIO Sols entre els col.laboradors i amics
d'aquesta revista, els darrers dies

han robat: dos "vespinos", dos "mobylettes i una
"Vespa"; un intent de robar un "sis-cents" i un
cop a un altre cotxe. Pera no vos penseu que tot
és dolent: una altra persona traba el retrovisor
del "vespino" romput, pera hi havien enganxat un
billet de 500 pts.

SOPARS Amb pocs dies de diferáncia, els associats
a Premsa Forana hem estat convidats a sopar

amb el President del Govern Autemom, Sr. Canyelles,
i amb el President del Consell Insular de Mallorca,
Sr."Albertí, a Inca. Les festes del Carme mos han
impedit assistir-hi. És important que els nostres
dirigents tenguin en compte la premsa dels pobles,
sopant o sense.

INCRIBLE A un dels hotels amb més estrelles
de Cala Rajada, els cambrers i cambre-

res, si el temps del dinar tenen set han d'anar
al grifó i beure d'ella. Deu esser perqua no
tenguin faringitis...
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COLONIA Com cada any a l'escola de S'Alzinar
hi ha una colònia d'estiu amb mes de

cent nins de per tota Espanya. Seria interessant

sabre lo que li costa a l'Ajuntament (aigua,
teléfon, llum, etc.) aquesta colhia i lo que

li costen les colònies d'al.lots gabellins.

FOC Ja han començat els desastres de cada any.
Aquests darrers dies hi havia hagut avisos:

Puig Seguer, Clot Gran, dia 11 l'Agulla (hi troba-
ren una llauna de benzina), pera sense gran impor-
tancia. El 22 comença a Son Terrassa (allá on
cremen els fems) i s'esten cap a Sa Mesquida
fins a juntar-se amb un foc que havia  començat
a Sa Duaia. Quan escrivim aquestes retxes encara
crema.

PRESIDENT El President del Govern Authom, Gabriel
Canyelles, visita per primera vegada

el nostre Ajuntament, el 12 de Juliol. Perqul ho
creim d'interés general, reproduim, integres, les
paraules del nostre Batle, Joan Pascual, en aquest
acte:

"Excel.lentíssim Senyor; Senyores i Senyors:

És un honor per aquest Consistori que presidesc
rebre la visita del primer President del Govern
Autanom de les Illes Balears.

En saludar-lo volem obrir-li de pinte en ample
les portes d'aquest Ajuntament i mos posam a la
seva disposició per tot lo que pugui afavorir la
millora dels interessos públics.

Accepti la nostra ajuda i col.laboració sincera
per a que la seva gestió sigui encertada i, plegats,
anem aixecant un poble cada vegada millor.

És aquest el motiu pel qual volem fer-li conái-
xer els problemes que en aquest moment mos preocu-
pen:

Primer: El Ple Municipal, per acord del 17
de juny de 1982, sol.licitá a la Jefatura d'Obres

Hidráuliques de Balears i del Consell General Inter-
insular, ajuda per a la construcció d'una depurado-
ra. En aquest moment totes les aigües brutes van
a la mar a través d'emissaris submarins, amb greu
perill de contaminació. Sobretot quan, en plena

temporada, aquests emissaris no poden recollir
tota l'aigua que els donen: Això provoca rompudes
just devora les roques i, fins i tot, damunt la
platja. Per aixi) es fa indispensable enfrontar-
nos al problema de la depuració de les aigües bru-
tes

Demanam a Vostra Excel.lència que faci seva
aquesta preocupació i mos ajudi a trobar el cerní_
más curt perquè venguin els tácnics a veure-ho
i mos diguin com podem trobar la solució més conve-
nient i rápida.

Ben lligat a aquest problema de les aigües
brutes hi hem de veure el contenciós que aquest
Ajuntament té amb l'Ajuntament d'Art. El torrent
de Canyamel está ple de la brutor d'Artá endemés
d'enterbolir aquella meravellosa platja, hem hagut
de tancar dos dels pous que donen aigua a Cala
Rajada. Totes les fonts estan prop del  jaç d'aquest
torrent i a dues d'elles l'aigua ja hi sortia groga.

Aquest és el motiu pel qual soldicitam
la seva mediació perquè, en bé dels mateixos
artanencs (molts d'ells passen l'estiu o treballen
a Canyamel) i en defensa de la nostra salut,
no s'allargui més aquest perill.

Secion: Con Vostl recordará, el 19 de maig proppas-
sat, el recinte emmurallat conegut com a Castell
de Capdepera, de llarga histária i innegable
valor artístic i cultural, va passar a mans d'a-
quest Ajuntament amb la firma del document públic
corresponent. El temps ha roegat les seves pedres
i parets que demanen sens falta l'atenció dels
qui l'estimam.

Segons l'acord del Ple de 17 de juny passat,
hem demanat al Ministeri d'Obres Públiques i
Urbanisme la redacció d'un projecte de restauració
i il.luminació d'aquest monument gabellí. Vos
demanam que estimeu com a cosa vostra l'anhel
dels nostre poble de veure restaurat el Castell
i col.laboreu a l'enriquiment de la Cultura mallor
quina tirant endavant aquest projecte amb lo
que estigui en les vostres mans.

Tercer: El 6 d'agost que ve, s'acaba el
temps per tancar els escorxadors municipals que
no tenguin tot lo que demana la llei. Vos coneixeu
els nostres pobles i sabeu que la nostra gent
usa l'escorxador per fer les matances familiars
i poques coses més.

Voldríem que féssiu lo possible per destriar
entre els grans "mataderos" industrials i els
nostres escorxadors casolans. I, si no queda
més remei, almanco deixar temps per a estudiar-
ho amb més deteniment.

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

Quart: Aquest Ajuntament esté redactant
les Normes Subsidiáries de Planejament. En elles
queda reflexada la zona de Cala Agulla com a
pisatge reservat. s una zona d'un gran atractiu
turístic que el poble estima amb deliri i que
vol conservar malgrat tot. s la nostra preocupa-
ció que aquest lloc conservi les característiques
forestals que avui té.

'També vos volem fer arribar aquest desig

del poble perquè sigui declarada parc natural
o paisatge preservat en el Pla Provincial.

Quint: Cala Rajada té un port petit, per
a pesca i deport, però mos fa falta un estudi
ben fet de les possibilitats que té. Per això
volem que shiga que mos agradaria que es fes
un Pla d'Ordenació del Port i les seves amplia-
cions possibles.

Sisé: Tots sofrim la preocupació dels focs
que converteixen en cendra anys d'esforços dels
nostres avantpassats, desertitzen i, dese-
quilibrant l'entorn, fan pols la bellesa de les
nostres muntanyes. Capdepera tampoc se n'ha esca-
pat del foC, pera encara mos queden alguns boscs
que voldríem conaervar amb tot afany.

No les tenim totes segures. Encara no sabem
com quedará ICONA amb la transferéncia de competén
cies. En aquests moments no tenim medis per fer
front als incendis i demanam la vostra ajuda
per a conservar i mantenir lo que encara mos
queda.

Seté: Tampoc podem oblidar l'educació dels
nostres nins d'E.G.B. Capdepera té un centre
escolar, anomenat "S'Alzinar n , i un altre que
esperam que prest comengará a edificar-se a Cala
Rajada.

Vosté sap que la tasca educativa no és possi-
ble sense una presència continuada de l'educador
i d'una línia pedagògica. Aix5 és impossible
si cada any canvien casi tots els mestres, creant

una sensació de provisionálitat i de situaci6
de pas. Enguany se'n van 17 dels 21 mestres que
té el Centre. Això no seria res si no fes cinc
o sis anys que passa lo mateix. No podem llevar-
nos de damunt la impressió de que la nostra escala
l'han convertida en un lloc de passada per a
mestres que, com aucells de temporada, arriben
pensant on han d'anar l'any que ve. I lo trist
és que ho fan sense que ningu, almanco noltros,
ho pugui aturar.

¿Sabeu qué suposa el que un mestre arribi
en el setembre i el mes de desenbre ja demani
per partir? ¿Pot estimar res de lo nostro?

Pensam si valdria la pena mirar de que els
mestres fossin del nostro poble o, almanco, dels
pobles veinats o de la comarca. ¿Podrieu fer
res Vos?

Octau: Per acabar, volem que .conegui que
també aquí mos han arribat els problemes d'orde
públic, que potser són molt semblants a totes
les zones turistiques. Només tenim un petit quar-
ter de la Guardia Civil, que es dedica sobretot
a tasques de tipus fiscal, i havent de vigilar
molts quilametres de vorera de mar. En aquestes
condicions es fa impossible atendre així com
toca els problemes de seguretat ciutadana. Hi
podríem afegir els estrangers que treballen sense
autorització o que viuen no sabem de qué...

Perdoni, senyor President, que amb la prime-
ra visita ja u haguem fet conèixer els nostros
problemes, pera només la nostra estimado al
poble i el desig de que Vosta també es pugui
sentir a prop d'ell, mos ha fet esser molt sin-
cers. Ja sap que pot comptar amb noltros, però
també mos haura de permetre que li recordem les
nostres preocupacions.

Senyor President, moltes grIcies de la seva
visita; avui a pres possessori de ca seva.

HEM FET AQUE

Joan Nebot
Mari Gema Melis
Joana Colom
Jaume Fuster
Biel Pérez
Ani Muñoz
M. Antónia Nadal
Pep Terrassa
Maria Vives
Joan M. Rosa
M. del Carme Fuster

Els articlet publicats en aquesta
revista expressen ónicament
l'opinió dels seus autors.

Bolletí de l'Obra Cultural Balear
Capdepera-Cala Rajada
JULIOL 1983	 •
Carrer d'Es Pórt, 43 - CAPDEPERA
Dipòsit Legal: P.M. 497/80
Imprimeix: Apóstol y Civilizador, Petra.

ST - NOMERO:

Gregori Mateu
Margalida Rexach
Mateu Gili
Tonyi García
Pepeta Bestard
Toni Garau
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En resposta a "L'Esvoranc" del
mes passat i que baix el títol de "La
llengua nostra" firmava, com és habi-
tual, en Joan Rai, hem rebut la carta
que reproduím, sense posar ni llevar
una' coma i sense altre comentari per
part nostra:

La/3 BaLaaizš s-tuvienon deishagiía-
da ha.3.ta La Edad de Bnonce.

En eía _época, la4 iAla,s de Malion-
ca y flenonca comenzanon a .sen
y en el-ea	 e deannoLed pnimeno una
culluna de -t..ipo onganico (1500-1000
a. C), análoga y, en ywn pa/de, coeMnea
a la del Sudefs-te. peninulan.

DeJspué.6, dede La'š comienzofs del
milenio II, Uonce. 'en eJsía.Jó
una Cultana con pen,sonalidod pnopia,
do4Zigada de la peninmilan y nelacionada
dinectamente con La dg Za's dema
del fleditennáneo Oceideníae, epecialmen
Le con La de Cendeña. Eá.ta CultunZ .

Baleanica e. conocida con el nomgne
de CuLtuna do Loi 7alayat., y e canacle
niza pon Lcm poglado amunateada47
y pon Lois gnande3 monumeníois megaliLico.6
llamado, s7alayat" y "nave.tam Lois
7alayabs -tenian el dogle P.n de de2n4a
miLitan y do monument.olunenanio.

20 de Ago.t.o de 1256
D. Jaime, hijo del Conquiisladon,
junodo en flal-Ionca como henedeno pne,sun-
-t.o de_e Reino Balean.

27 Julio de 1276
fluene D. Jaime ee Conquitadon en Valen-
cia y L.L1,2. ai -tnono D. Jaime

.	 1276
D. Jaime II de flalionca .se declana
eudatonio de la Conona de Anagon.

19 de Noviemgne 1286
R_Lndeise Nalionca á D. 44A/10 I (III
de Anagon).

28 de junio de 1291
Ouene D. AL¡oniso en Banceiona.

1298
Recogna D. Jaime II 'su neino.

1398
Lo4 MalLonquine y Valenciano.> apnetan-
do una anmada, que llamanon Sanía,
pana lignan al fleditennáneo de ia
pinaíenia,J.

1571
Pon pnivilegio de 11 de Mayo de dicho
Año. intiíuye la Real Audencia
de Malionca.

15 Diciemgne 1835
Pon isen el Reino man antiguo de bipaña,
pnoclamacion en Palma, D 2 1- agel II
como Reina de E,spaña. Cuyo aconie.c.LnzJen-
Lo  ceLegnodo con gnande negocijo
pugLico dunante ¿ne/5 cLLaó con,secutivo.

1483
E4tageecee en Mallonca la Unívencidad
Litenania.

Ay una lengua la Eispañola, di4nen-
Dialeciofs,

flaelonquin, Valenciano, Catalan, Çailego
icps Almogaveno's enan mencedanio,J,

que	 vendian al mejon po.6.ton, pon
,su Dialecto .e..4 el ~ció puno, el

ma menylodo.
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RESPOSTA A WALDI PASCUAL

Amb  aquell regust americanitzant...

Benvolgut Waldi Pascual:
Acabes la

teva carta de crítica al meu escrit
"Bodba atémica made in USA" dient que
nosaltres ja tenim la pau i la llibertat
i que Déu la mos ha de conservar. Paré,'
¿a qui dius tu "nosaltres"? ¿Comptes
entre "vosaltres" els aturats i margi-
nats socials? Francament, no comprenc
com pots parlar de que ja tenim la
pau quan és un fet que casi la mitat•

de la humanitat es mor de fam i encara
n'hi ha més que pateixen malalties
per desnutrició.

¿Es la teva pau una pau provincia-
lista, que tan sols existeix per a
una minoria de privilegiats que tenen
casa amb piscina, "mercedes", compte-
corrent a un banc sols per á senyors
i van a sopar a restaurants de luxe?

¿O és per tu la pau el que els
policies i els militars manteguin l'or-
dre, que ens facin obeir unes lleis
dictadas pel poder econémic mentre
la societat industrial está acabant
amb la naturalesa, ja a molt curt termi-
ni, i el món del Consum ens podraix
per dintre cada vegada més, destrossant
la nostra humanitat?

Ben cert que tot aixté no és pau,
sine) agressió, explotació de l'home
per l'home, desamor.

Després dius que el nivell de
vida americá está 25 anys davant del
rus. ¿Es per a tu el progrés caminar
de cap a una darrera dictadura tecnocré-
tica, on la llibertat és servir les
máquinas de la producció en cadena,
unes maquines que han substituït l'home,
causant cada vegada més atur, i que
produeixen per aixé objectes maquinals,
inhumans, que ben aviat ja s'han esp9-
nyats?

Per jo un nivell de vida auténtica-
ment humé no pot esser el viure amb
somnífera i neurosi, on la mort d'una
persona en el carrer, davant mi, ja
no m'immuta; on puc mirar televisió
tot el dia 1 fer excursions a Miami

amb autobús amb aire acondicionat,
mentre el pressupost de la seguretat
social minva parqué el de defensa pugui
pujar. Aixé no és anar endavant, sin6
perdre-se. Crec que la teva postura
política tendeik cap a la dreta conseva-
dora. Jo, per la meya part, vull aclarir
els teus malentesos:

- El meu escrit "Bomba atémica made
in USA" preten criticar tan sols els
americans, no parqué pensi que els
russos són perfectes, o millors, sin6 .

parqué a mi •'ha tocat viure dintre
l'imperi de la Coca-cola i l'hamburguesa
Mc. Donald's. Jo conec la política
exterior dels Estats Units, 56 que
ells em foten dia a dia, i . jo intent
defensar-me contra aquesta explotació.

Mingote en «ABC», 25 -XI-1982)

Jo he fet el servici militar a
la base-sucursal americana de Son Sant
Joan, i em fot moltíssim que amb l'entra
da d'Espanya a la ,OTAN pugi el pressu-
post de defensa, que hagin de Comprar
unes armes, quan a Andalusia hi ha
tanta fam.

- No es tracta tan sols de que
les bombes atémiques que els americans
amollaren sobre el Japó hagin destrossat
tantes vides humanes, sine) de que ells
han començat la histéria dels mitjans
d'extermini de masses com eina de tre-
ball per a les polítiques exteriors
imperialistas. Aquest començament no
queda justificat, con tu vals fer,
dient que si els japonesos... Molt
manco es justifica des d'una perspectiva
cristiana.
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- Els missils nuclears Pershing II
són les més modernes armes d'atac que
avui en dia existeixen. No són detecta-
bles amb el radar i els experts diuen
que poden tocar un blanc tan petit
com un centre de control tActic amb
un marge d'error de á a 10 metres.
Aix8 vol dir que són armes d'atac,
que amb 10 minuts poden deixar tota
Róssia fora de combat. [Ir. Reagan diu
que aquests missils són necessaris
per a la defensa dels Estats Units
contra els russos, pera, en reálitat,
són per assegurar-se la vict5ria en
una possible guerra nuclear. ¿És aix5
cinisme, o no?

- Que els russos mos tenen rabia és
una part de la ideologia de la dreta
alemanya, la CDU, que és l'equivalent
de la AP espanyola.

- Que el moviment pacifista alemany
está financiat i promogut des de MOscó
com una estratégia de guerra, també
ho diu la'CDU. En realitat no són gent

pro-soviltica, sine) tan sols opositora
dels Estats Units.

- Jo no crec, com tu, que una pau arma-
ida, una amenaçar-se entre els dos gros-
sos, i al mateix temps fotent bufetadas
a altres més petits (El Salvador, Afga-
nista), sigui la pau. Per aix5 crec
que encara hem d'aprendre a viure sense
armes per sebre lo que és viure de
veres, encara que segurament tu penses
ique les armes són necessáries per mante-
nir l'orde perqué sinó la	 societat
les descomposaria 	 un caos brutalen
, i irreversible.	 crec en laPera jo

i anarquia, en que ningó té dret al pode
Ipolitic secundat per les armes. .

1- Si una carta de protesta al "pistoler
'Reagan" i al "vampir Andropov" de res
'serveixen', ¿quina estratégia de resis-
ItIncia possible hem pots dir? ¿Tu qué
, fas a part de criticar el que altres
1 diuen?

Mateu Gili

SOLUCIONS AL NUMERO ANTERIOR 

MOTS ENCREUATS 

HORITZONTALS: A) Amiga. Farta.- B)
Pa, El. Em. Us,- C) I. Altitud. E.-
D) tnaS. Anec.- E) Irat , Truc.- F)
Rel. Riu.- G) Atar'. Pota.- H) Agil.
Nota.- I) C. Anónima. M.- J) Oc. Un.
Le. Po.- K) Justa. Ordis.

SOPA DE LLETRES

per	 ?

;PER QUE La Direcció General de Produc-
ció Agrária no ha incluit
Capdepera entre els municipis
que han de lluitar contra
la cuca del pi? ¿Deuen fer
comptes que el foc ho arreglará
tot?

PER QUE és més car el transport públic
i col.lectiu que el privat
i individual?

1 PER QUE serveixen les crides a Capdepe-
ra si ningd les sent?

PER QUE les parets estan plenes de
papers de festes passades?



llegir a la secció "Plaça des Sitjar",
lloc una primera trobada poética gabelli-
primera vegada que es celebrava un acte
alament. Potser s'hagi d'anar pensant en
ersones que aquest pic, per precipitació

i per altres motius, no hi prengueren part.
"Cap Vermell' ha . volgut deixar constancia escrita d'aquella trobada, des de

la convicció expressada en el "Portalet" del mes passat, on manifestávem públicament
que "necessitam poesia".

Com molts sabreu i com haureu pogut
amb motiu de les Festes del Carme va tenir
na. Com allá es diu, per ser aquesta la
d'aquest tipus, no es pot dir que anás m
repetir-ho i en anar convidant aquelles p
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elroáada oéttíca

Bon vespre, andes;
En aquesta vetlada hem volgut unir dues manifestacions artís-

tiques que demanen una sensibilitat per part del públic.
Sempre hem tengut interés perqué a les Festes del Carme es combinassin les

manifestacions folkláriques populars, amb participació de tots, amb moments més
selectes que mos ajudin a tots a fer un esforç per .pujar el nivell de la nostra
capacitat artística.

amb dubtes i imperfeccions, ham volgut agermanar uns moments musicals
amb l'harmonia i la música que han creat els nostres poetes.

Mos hagués agradat tenir-los tots aquí, perd distintes circumstancies ho han
impedit; i si haguéssim d'esperar que hi fossin tots, no  començaríem mai. Sabem que
hi ha moltes altres persones que fan poesies o gloses a Capdepera i Cala Rajada.
Per a aquesta primera experiéncia hem convidat els qui tenen alguna cosa publicada
i han estat bons de trobar.

Voldríem ajudar a conéixer lo nostro, les nostres arrels, i encoratjar tots
els qui se senten cridats per aquest camí artístic.

,PAN NE307, "RAI"

Ogninc2 aquea veaada En joan Negat., que ca,si óampíta Plizma ame_ _el	 mainom
"Rai". Neix e..1 27 i ats nou any,3	 nevoaa dee 36 áac.áunà .deP:níLivamen£ Za .3eva
29.1.1da. ha de deixan Ve,scoia	 veune tom eá unpe,s de 	nepneió Za inLPZenancia
¡enen ea Jieu,s e/JAen's raéis eaLLmató. PaaL,s un panea d'any.5, ets ve3pne4 va ab
nepa,siso d'un meilLne neispne,JaZiaL, ,e 'amo En 7oni "Soaenic". Cneim que En 67oan
un dei homenaLge's ìnLá gnarus que eiJ podon 4/z a -l'amo En Ton.i.

En (kan mo,3Lna una gnan isenisigLeLtaL pen	 piniuna (amg J p..lomí, /a menave-
ae), Lnegaaa Za	 pnomou eZ ecJ.íze, Acíz-i_u, L, solne	 .e..3Lima.Capdepena.

Po-bien penqué.	 Zo que a va coLan. apnendne a aegin L eiscniune. , cízeim deisco-
gnin en ia Jseva p/zoa po,2Lica una venenació áagízada de ia panau,ea. No a laisLa una
panaua quaaevol; ha de cencon ia que Lé mé4 /saga	 com /si no, n'haguéA quedaL

hi ha d 	onnan, n'ha de necondan elis áLndnLmá. Caisi	 ha una
Pza,se que, com a Lonnada, maá neconda ia oni de óa LnápLízacJó. 7amgé en e-U
d'En (kan	 meAcien ea momenL3 uLizLcá L endne amg uf necond a.spne de cicatitia
que voednia iancac/eá pee a ,sempne.
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L'ORACIO DE LA MURTA

Jo t'esper, amic.
T'he esperat sempre.
Des de ma infantesa, escapçada

i grisa, t'esperava en l'estel de l'au-
ba.

T'esperava amb el sol ardent a
la pell, quan era jove i primfilat.

I, amb una barreja de comformitat
i rebel.lia, t'esper ara, quan el sol
s'esgrella, esmenussant taronges.

Totes les meves tresqueres són
plenes de l'espera.

Totes les meves cabdries són amara-
des amb la convicció de la teva arriba-
da.

Sé que vendrás, amic, per fer
teus els meus desitjos de pau i convi-
véncia; per ajudar-me a analitzar el
vocabulari i a resoldre, amb paraules
noves, les preguntes velles; per encen-
dre el llumet blau dins el camina-camina
rés d'aquesta societat aperduada; per
omplir de seny tots els raonaments.

Sé que vendrás, crivellant el
silenci, per cobejar un afany, per
acaronar una esperança, per redreçar
una drecera.

Sé que vendrás quan l'home arribi
al cim de la pirámide de la seva boge-
ria, quan arribi al vessant de la seva
cobdícia.

Sé que vendrás per apagar els
calius encesos de la pell i a encendre
el foc de les idees, a ventar la flama
de les paraules i a desglaçar les glace-
res dels silencis.

Sé que vendrás a l'hora justa
puntual com les falzies, precís com
la florida de l'ametler.

Sé qüe vendrás abans que l'home
destralegi el darrer pi, enverini la
darrera ona, eixugui la darrera font,
encimenti la darrera platja, o esmicoli
el darrer paisatge.

El món obri dreceres d'una vacuitat
perillosa i, amb cada sotregada, s i endo-
gala un valor, se sostreu una virtut,
s'escanya una ideal, s'apallissa un
sentiment, se romp una gràcia.

Sé que vendrás escampant murta
i romaní, amb olor de festa.

I a la solidaritat, a l'Harmonia,
a l'amistat i a la germanor, com digue-
ren a En Llátzer, les dirás: Aixecau-
vos i caminau!

I multiplicarás les espigues.
I guarirás les nafres.
I, sense espases flamejant, ni

pistoles, ni rancors, solament desple-
gant el teu bagatge d'amor, restablirás
l'humanisme.

Perd, alerta, amic, que tot el
món és un Calvari, farcit d'armes noves,
per crucificar la humanitat;i l'especu-
lació i els cobdiciosos de poder, com
nous Pilats, tenen a punt el ribell
per rentar-se'n les mans.

Jo sé que sempre surará la justícia
en els teus actes, paró ves amb cura,
amic, que fins i tot de la justicia
en faran mercaderia per vendre, objecte
de consum, com si fos una llepolia.

Peró tu sabrás subjectar-los amb
la teva flaire de gorc i de muntanya.

Jo t'esper, amic, és igual si
ets un déu o un menestral, un padacer
o un camperol, un polític o un poeta,
és igual.

Jo t'esper.
Com sempre t'he esperat.
Com sempre t'esperaré.

Capdepera, 1 de juliol 83
JOAN RAI

(passa a la pina següent)



QUAN VAIG TASTAR la
era de nit (d'aixd no en
perd me fii dels llibres
Sols brillaven les armes

llum d'aquesta terr
tenc memdria,
de la história).
de la guerra.
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(ve de la página anterior)	 .PERE ORPr

EL's any.s 6 0 . a flaiZonca neixen Unes ,tendéncie poLLque_á qi2e, en conínaáL
e-U poeie/3 deb 50 (mé.-i pneocupats pen a 4nma, Z'hanmonia, La connecció), vo.een
aco'sían-Ae. a .L'home; e.-t pneocupa Péíica, el pen'samelzi, ei cordinguí„
No van de	 annaconen Zeá gamin de -La neLónica. 	 ei que sha anome-
naí "Rea.li'sme Nannaíiu".

Od¿damení pugiiqui isa pnimena ogna ei 75 (»Encana que no em donin Zapanauga")
En Pene Onpi, pen edaí pel .tem..im en que enea .& ogna, peníany a aquea gene-
nació.

Neix el 36 a Na gamguáina, en una 4mL.lia de connadoná. Deven 	 20 any
eatna en e£ SenthiaitL, .on ei coníacíz ame_ eZá c..ed.4/sic./s mancand ei 'sea. etP. Conneand
La piniuna (gnan 'seguJ4o/1 d'En Mencaní) L dannenamení íneldUa .e./1"se panan en audio-
vimiats pen a donan a conéixen Le. 's anneZ4.

• Pen a En Pene La poe'sia "é.'s una expneáió d'a-Ud que Phome d'u dedin's i que
•/sení -La nèce.3,s.d.cd. de comunican aU dUne's pen miíjd de. La panaula animada pen un
nitme hanmónic". 7é un gon domini Ucnie.	 Picitiial de compo'sició. ¿'s un me4¿ne
del JOneL Li va gé . La méínica penqué Z'ogLiga a La coníenció.'_ Ei cordingul de Zá
seva poe4ia ha evolucional: d'un pnimen momení ní epiniíude ha pa~4 po.ben
Puií cLel 4eu Coniacte amg el món íuniA.Uc L /3a ami's.taí amg En jááme.Sanlandzeu,
a una pnol_Pemdíica mé./3 exiíenciaZ (dueiefs, Aácon, necenca), áen'se deixan el guf3.1.
de pageici que amana Loía La /seva ogna. 7ampoc podem ogiidan que La majon paní de
LeA canponá de¿ Pane 7oni Manionell duen 	 Lleíneá d' 'En Pene..

GERMA SOMNI

Abans, quan erá infant, com somiava!
Vaixélls en alta mar, vol d'oronelles,
el castell encantat, gegants, titelles...:
a tot ma fantasia un lloc trobava.

Sovint, d'adolescent, em despertava
plens de somnis els ulls: princeses bel1es,
cançons a mitjanit, sospirs, poncelles
i la carta d'amor que bo arribava.

Com us heu mustiat, flors sense fruita
dels meus anys innocents! Dies de lluita
m'han mostrat de la vida l'altra cara.

Mes.., no em deixeu per sempre! Dins ma cel
he obert un finestró. Les nits de vetla,
mirant cap als estels, somii encara.

Tenc encara el record ple de desferra
(el preu, potser massa alt, de la victdria),
de cançons cara al sol, de crits d'eufdria,
d'infants afamegats de la postguerra...

Som amic de la pau, la pau guanyada
sense armes ni decrets, la pau pastada
amb blat d'amor i amb l'aigua del conviure.

Dirás que he somiat, que l'ala humana
no pot atányer el vol de la milana...
¿Com ho sabrás, si no la deixes lliure?

PERE ORPÍ
"Encara que no em donin

la paraula" pags. 22 i 63.
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jABME 71257¿R

Pan.Pan de -eogna po¿tica d'una pen,sona que, COM ¿n jaume 7u4Len, ha donaí a

con¿ixen ían pnoducció, en..Jse .tem/2- ¡den a con.tu.t.an i'evoiució dei /sea e4t-i-e,

newtta cimmament. cLLLcLe. D'ea podem din, íe.nie. pon de d'equivocan-nofs, que e's

Lnoga en un pnimen e,s.tadi do madunació d'aqueí e4.t.i3O un eá.ti..e P.Incií de viía,eiíaí

penó íumgé de dulteá

&L jaume, com a poeta, é.,s imputsiu. Ini uJLLu, dindlem. Feei a Zo que .e...te en

diu "ei niíme", ecniu PnameníaZmení ,sogne vivèncieis pen,sona-U ZeJJ
debs qui Z'envoiíen. ¿.3 neconeix /dciZmen,t. influenciaLee pen 'manca de egunetuí

en e-e caml a ie.guii, L e. conAefma pn«Und adminodon dei vaiencid Vicent Andneu

Eíe.tté.is L. dei mag..gonqui. Raisiseaó-PónceZ. Penó, i decZana ogeiztam.enl

enamonaí dei calagd joan SaLvat-Pa~eií, .taní de Za. seva vida com de Pa .e.va ona.

jaume 7u.s1.2.4. e.ócitLu Poeia cLe.ó de que 1.é. L. de naó, penó .tan 'satis /'ha donada

a condixen a ínavé.is de "Cap Venmete, .1ánic medi que ha íenguí 4n..3 ana, com e-e

ma-teix neconeix, de maniAeían páLticament e.š iseve. inquietud

LA FESTA

Són dies de festa.
I els dies de festa em sent viu
i em sent nou
un xic vell.

Són dies de festa.
I els dies de festa s'alegra el meu cor.
I la sang em bull
en un riu que es desplaça des del dit petit
del meu peu,
solcant el meu cos,
fins que arriba a l'arrel dels cabells
portant a mes cél.lules
el missatge d'un crit renovat:
"la festa comença!"

Són dies de festa.
I els dies de festa em sent foll
i em sent net
i cansat.
Són dies de festa
on vaig i aprofit, mentider,
per dir-me que és festa la vida,
on vaig, vianant ple de dubtes,
i aprofit per tastar el vi nou de la bulla,
engatant la consciáncia,
rabejant-la en el trui,
rebolcant-la en el llot benvolgut
del ládic moment.

Són dies de festa.
I els dies de festa em sent fresc,
i més ric
i un poc mort.
Són dies de festa que passen
quasi amb un alé,
deixant al seu pas el gust agredolç
d'alió que volem retenir sens poder
de tot el que és bo
i resulta efímer.

I ens quedam consolats amb l'espera
d'una festa nova,
d'una festa verge a tastar de bell nou,
d'una festa neta que haurá de tornar
per deixar-se embrutar per nosaltres.

Quan la festa torni,
tornaré jo a sentir-me ben viu,
i ben nou,
i més vell.
Tornaré jo a sentir-me més foll,
i més pur,
i cansat.
Tornaré jo a sentir-me ben fresc,
i més ric,
més net.

I també tornaré jo a sentirme,
constatant les noves arrugues
i els nous cabells blancs,
feliçment, sens dolor,
més a prop de l'amor i la mort.

JAUME FUSTER

¡Juliol del 83

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

,JOSU 4LBER7I.

jo,sep A-egenLí. neix a Capdepena i 'any 1950.
El 70 va guanyat e pnemi "Blanquenna" de Manacon ame "flocLw6 vivendi'.
"Com una ne,5i4Uncia" ¿á e necua que va pugacan en el vaeum 72. ¿n

amg aque,s-t,	 JJ'apleguen poeme de ¿e.s conjuní independení: "Vidn.e. a -ea-pa/lee'
eácnií ent.ne ei 69 i e-e 70, "NaPta ogenia", de-1 70, i 'Aiionna." dei 71-72. .

"aa 'Mena de canoeis"	 necute pugacaí, i en que hi ha poeme
entne eJ genen del 74 i ee novemgne dei 75, encana que .é.4 puglicat ee 77. Am& aqáeJs-t.a
ogna 'ogni un nou cicZe dei qual 4n.3 una /soLs coneixem una pan motí

Una de	 canac.t.enique.4 gd.6ique,s de ólo.sep AigenU	 divenitaí, paneix
que	 compiau a .t.a.cie a ea mateix; á .3ugventin 4/14 i	 ets vaeon. .s que ele
ha .e..t.a.e_tení.

Con..6..taam que en deu anyis d'e.scniptuna	 isogneto,t, d'apaionada acíiviíát
po.Uica, han poiiaí ,sogne	 mat. heíenog.éni. Aixl, )Ji "Oodu vivendi'
¿3'un ai.e.ne que gcbsicameni es pat e.3.tudian erd.4.2. eLó ep.Igoná dei neaii.áme nannafiu,
"AZionna" .tizenca ag.áaeulameni ame. aquefs.ta poi,I.una; en canvi penmei de fteiacionan.
.&L Zín.ica amg ,ea de..bs aane..3 ov¿on's de ,ea. e.29a "genenació", que ae Pnineipáf
han capginaí ee panonama de Za poe-sia cataZana a pan1in de -ea nevaionació de _la
mdinica 172 eóínicta i de Za deAlua deZ neíonici3me cuaend.

Pen.aeína £ancla, "¿na plena de cano.e." peidany 'J'a a un mümen£ en que . i'emmina-
Liament netdnic	 lanneja ame. 2,,U Ine,b denivaí.'s de -ea eva in,senció en gnup4 "antiA
• en .e..0 wats	 Anamen.tal Za pnencia de jove piní.oná quo han pon,tcd. Len-
a	 dan/Len/3 con.3.eqjéncie, de-6 de -ea -seva dp.tica, fo's nevo.e.te impa.,ciie,J, en

d'avan.t.guanda mitaant.

EINES PER A OCCIR

Em disparaven ran moll, on les barques
rompen sol freturós, confonen xots
per ratjades. S'ordí renou de pots,
perqué ma sang d'errat tenia marques

de llavi. Plena d'urc, amb les avarques
miserables de llum, feresta amb clots
-oh, Sibil.la que véns- delmar-me pots.
Els projectils dum-dum desfan mes arques,

florides al cap rull: "Les gavardines
de tots els assassins són del balou
de qualsevol esquif, blanc de gavines.

Magatzems Can Matons. Quin caparrut!
Som cocodril i ocell. Magre de sou,
Lora plata i llautó. No em va l'embut".

JOSEP ALBERTI

JOAN AN7ÚNI CAIOARI . 	
a

joan An.toni Caimani va néixen a dannenie's de,U cinquan¿a 'Jata „ee 4igne de .V.e.3-
conpl. Ha .e.,s.tudiai pugacat a i'editoniae guaneí, eJ aigne de poem.eA
"Clara de Sjcidiis" -ja

Ha coi —eagonal, en occu6ion3 diveiue, en aclivi.taL3; .tan a PlaZiofcca com a Bwzce-
Lona. 1 acíua_ement., .bteeoaa en atb7e4 piz.ojec.teis
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Comes de plomes de plors,
lloança de fums
amb somriures instantanis
-esquitx hipotétic/mimètic de lector-
mentre recitava Beilderlin temorós de follies.
Arribada l'hora l'assabentaren del teló: fi.

També hauria escampat ombres difuminades de mots
tot al, llarg del carrer
enllaçant dodecafonies
per a soprano i magnetd fon
(conten que Richard besé tendrament Cosima)

-Pedra
-pedra -reixes -pedra
-pedra
-retrobar l'incert

Notes de "mi" evolucionant i sons horitzontals
(una suau percussió)

JOAN ANTONI CAIMARI

D'UNA PINTURA LÍRICA DE MODIGLIANI

QUE ES PERDIS' EN EL TEMPS

De l'inrevés se'ns féu color
i ombres tot manllevant de dues
el volum: de la tendresa del cos
poc a poc se n'assebéntá el moviment
i llençat al vol esdevingué presó i
tela i vent de fosques i racons.
Fixar el món? com qui no en sap res,
innocent, accioná
la plástica dels dits.

París era una festa.

Estiu del 80
	"clam de suïcidis", pag. 29	 JOAN ANTONI CAIMARI

AN7ONIA gARCTA

N'Anídnia no ha pue,eicaí cap apiec de veiz., pend /sí_ que eonnen
aguns pugUcabs a "Cap VenmeW, aeíne mw.Lcaó i. caníaí.is pen etea maíexa

o pen aegun deU wó amic.

Són pome piená	 d'enyonança, de  	 La iseva é_is una poe.6ia apais-
,síonada, amono.3a, que expnefsa ..3empne 	 que du dedinis, ated que ,Jení -a-d que

.tan óuLL, an canvianí, aZed que ó deiíja i que no eis vot-  	 eníne
L'een	 eL .3omni.	 •

Panedlx que L'e,Jcniune pen N'Anídnia é3 un ne¡ugi i una necE.,3-aal. Refugi
pen pode xpnean L'amangon del PLacd,J o L'aZegnia del viune.	 ende-

méis, el Zioc a on, piena de šoLiJuc1, cenca .tnogan-,Je amg etea mateíxa, un Leva de
diMeg íoLJiaiJ, on ,Comgna dei necond o el de)Jig dei ALtun, juguen un papen pnou
imponíaní. I aixl pen a N'Anídnia hem de din que méA impoidaní que La 4nma
que diu.

Ha aragaí el COU, Lé. 19 any. Ah, un de-tate moií imponíaní: Eiscnia en caíaid
4/Ja de pane "eviiiano".

QUEDAVA ESTRANYADA d'un temps que tot ho gira
i d'unes frases que no imaginava.
No sabia que la lluna tengués sentiments,
ni que la mar entranyás tanta melangia.
Aquell vespre te comparava amb l'escuma de la mar,
blanca, neta i senzilla.
Coneixia una part més de tu,
acceptava un trosset més de mi.
Sí, com una ona;
que enmig de tantes
és sols ella.
Senzilla perquè qualcó la feu així,
perquè és així.
Aquell vespre no hagués canviat res del més prdxim passat,
i em vaig sentir contenta.

ANTONIA GARCIA
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ELS TUDONS

Inoblidable el cant dels tudons
a l'horabaixa primaverenc.

- Escolta-los, me deia el padrí,
sembla que criden: "Jus-tíii-cia fo-
tuuu-da!"

I m'ho deia en un temps en que
la justicia hi esteva ben fotuda.

Serven dins mi tracalades de re-
cords d'aquells temps.

El roncar dels tudons omplia el
puig. Un roncar espaiós, com si recitas-
sin un vers on totes les síl.labes
fossin obertes, i, al mateix temps,
el declamaven amb émfási, remarcant
el cant amb una estranya entonació.

Tot él bosc estava reblit dels
seus cants nupcials.

Volaven ardorosos entre les bran-
ques dels pins i les alzines.

S'encalçaven plens de delit.

Els mascles, abrivadament, estufa-
ven les ales, inflaven el pit, tornasso-
lat de liles i arrossegaven la cua,
oberta com un ventall, amb coratge,
anhelants i desitjosos.

Les femelles, coquetones i submis-
ses, ddcils i atordides, s'allunyaven
primer i s'acostaven després cercant
la moixonia per satisfer el seu ende-
rrer.

•

Se donaven el bec.
Se posseien amb avidesa.
Dia rera dia acomplien la cerimónia

del ritual d'amor.

Un amor fet a mida de la seva
llibertat i del sei instint.

Era ample i espés el boscatge.

Les alzines i els pins entrellaça-
ven llurs branques, com un teixit,
formant un embigat que feia el bosc
més agombolador. El sol se filtrava
per la claraboia de les remes, fitorant
l'ombra amb un bellugueix lluminós.

I ells, els tudons, delerosos,
gaudien del recias fresquívol de la
boscória.

Sobre un forcat, sota l'ombratge
de les remes, hi bastien el niu. Un
bragat de tronquets, adesant-los amb
el bec, amb pársimdnia, circumspectes,
com seguint la cerimdnia d'un rite
remot. La femella ponia dos ous.

Jo record que una vegada, de nin,
jo i un amic vel, robárem els ous d'un
niu de tudons i els posárem a covar
a una colla de coloms, deis que teníem
engabiats en el' porxo.

Passaren els dies i varen néixer
els ocellons.

Els coloms, amb l'afahr2 i amorosi-
tat de sempre, els atapeien de vesses
i blat, i ells, els tudonets,.creixien
i s'omplien de plomes.

Sempre que pujava a veurel's me
miraven estorats, atordits, •reculaven
estufant les ales, agressius, amenaçant-
me amb el bec obert, incdmodes i vio-
lents, amb els ulls plens de retrets,
com reprotxant-me el seu viure dins
un horitzó reduIt.

Prest se vestiren de plomes, gris-
blavoses, amb el coll i el pit plens
de lluIssors moradencs. Exercitant
les ales, preparant-se per solcar els
espais sense minva.

Al primer vol, un dels dos va
escapolir-se per un forat de la tela
de filferro, cap al puig, Cap a l'am-
bient propi, cap a la llibertat, cap
als horitzons sense fites.

L'altre... L'altre va morir.

Va morir el tudonet, va morir
esgotat per l'esforç de rompre la xarxa
de filferro, amb la pruïja de rompre
el motlo que li havien imposat.

Va morir amb els ulls vermells
de rabiGra i rebel.lia.

Difícil sobreviure a l'esclavitud
i a la submissió quan batega dins la
sahg la independéncia i la llibertat
i, sobre tot, quan se té a punta d'ala
la necessitat tribal de solcar contrades
sense terme.
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Avui, després de molts anys, he
tornat sentir el cant dels tudons.
No cantaven en el puig, sinó entre
les branques raquítiques d'uns ametlers
escafits. I m'ha pres possessori la
idea de que els seus cants eren amarats
de tristesa; de que, més que un cant
nupcial, era un plor d'enyorança, com
si ara, la interpretació que el padrí
feia dels seus cants, la sentissin
ells, els tudons, com a própia.

I he mirat el puig.
I el comellar.
I el serral.
I l'altre serral de més lluny.
I l'altre puig, que guaita la

testa sobre els serrals.
Tot era sec..
Tot era mort.
Tot calcinat.
Tot cremat.
Els pins, les alzines.
Tot.
Ni un bri de verdor a les rames.
Ni un esquitx de saba a les roques.
Ni un alè de vida.
Escátils mutilats.
Fantasmes fossilitzats.

Esgarrifosa la visió, com una
trinxetada a lánima que et deixa esbo-
rronat.

I més avall, cap a la marina,
cases repenjades a les muntanyes, com
espantalls pels voltors, columnes de

ciment que tapen el paisatge, blocs
d'apartaments per a viure-hi l'home,
com si els homes fossin formigues,
penyals escapçats, cales presoneres,
murades de formigó, clavegueres que
vomiten merda dins el mar, grues gegan-
tines amb_els braços estesos, com a
creus per crucificar el paisatge, com-
pressors que apunyalen la terra...
la nostra terra, la terra nostra...

I un pensa que les visions apoca-
líptiques són jocs d'infants davant
tanta destrucció.

I un pensa en la gran mentida
d'aquell que va dir que l'home era
el rei de la creació.

I un pensa que tenen raó els tudons
quan criden: Jus-tíii-cia fo-tuuu-da!!

I un ,pensa que a l'hora del repar-
timent de les responsabilitats, qui
tendrá la mejor culpa: el que destruint
ha tengut la part del lleó o el que
callant s'ha quedat la part de la formi-
ga?

I un pensa que si el paisatge,
com diu el poeta, és un dels signes
de la nostra identitat, com •la tenim
de malmenada!

I un pensa que dins la balança
dels valors, ¿quins pesaran més, els
perduts o els adquirits?

I un pensa, pensa i pensa.
I torna a pensar.

I el pensament es fa bogeria ruti-
nária, follia enmetzinada, perquá sembla
que tots esteim enverinats, xuclant,
sense dar-nos compte, el malbocí del
nostre temps.

I un pensa que ja és hora de dir:
Basta!

Basta i ben basta. Ja n'hi ha
prou!

Salvem lo que mos queda. Quatre
pins aquí i dos allá, quatre voltors,
dos penyals, una cala, quatre cabres
muntanyeres, dues colles de tudons...

Ben poca cosa, és ben ver, peró
manco será no-res.

Será com si salvássim un poc de
la nostra dignitat, un poc de la nostra
vida, un poc de la bellesa de nostra
terra.

Perquè aquesta terra, pesi al
qui pesi, és nostra, ben nostra!!!
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Lampris regius Bonnaterre 1788.

•EL "LAMPRIS REGIUS" 

El Pasado día 27 de abril se puso
a la venta 'en la Lonja de Palma un
raro ejemplar de Lampris regius (Bonna-
terre, 1788) o Luna real, capturado
por la embarcación Hernández Llorca
dedicada al palangre de altura (Marraje-
ro).

El género Lampris, establecido
en 1799, es el único representante
de la familia Lamprididae y está com-
puesta por una sola especie inconfundi-
ble por su forma, coloración y tamaño.

Pez muy espectacular y probablemen-
te el único caso de una especie de
gran dimensión, tan rico en colores
brillantes. Domina el rosa escarlata
y el azul ultramar en cabeza y dorso.
Hay variaciones individuales notables
en relación a su tamaño. Manchas circu-
lares blancas repartidas por todo el
cuerpo. Aletas rojas brillantes menos
la caudal que es más.pálida.

En cuanto a su hábitat, sólo se
sabe que es una especie bento-pelágica,
es decir, se 'le puede encontrar tailto
en el fondo como en aguas intermedias.
Es rara, aunque cosmopolita; es solita-
ria y habita profundidades notables
muy lejos de la costa. Cuando se acerca
lo hace en aguas profundas y, si alguna
vez sube a la superficie, probablemente
lo hace de noche.

El alimento de esta especie se
ompone de cefalópodos (pulpo, calamar,
etc.), crustáceos y peces. Su carne
es de color asalmonado, un poco oleosa
y muy apreciada.

Se han capturado ejemplares de
hasta 2 metros de longitud; el que
se vendió en la Lonja medía 1 1 10 mts.
y pesaba 56 kgs.

Se han citado en el Océano Atlánti-
co, Pacífico y, en general, en aguas
cálidas, capturados con palangres de
fondo como los que se utilizan en las
Islas Madeira para pescar la merluza.
En el Mediterráneo es muy .raro y sólo
se han capturado en las Baleares, Golfo
de León, Golfo de Génova y Nápoles.
Es curioso hacer notar que en el corto
espacio de tres días se capturaron
dos ejemplares de esta especie y otro
ejemplar totalmente desconocido para
loS pescadores, del cual sólo nos ha
llegado una somera descripción verbal.

Esta presencia tan inusual en nuestras
aguas podría ser el indicador de una
posible entrada de una corriente de
agua procedente del Atlántico y en
la cual estos peces, siguiendo su ali-
mento, se encontrasen en el Mediterrá-
neo.

(passa a la página següent)



(ve de la pAgina anterior)

Con esta breve descripción de
una especie tan rara en nuestras aguas
mallorquinas queremos aprovechar la
ocasión para rogar a pescadores pro  fesio
nales, aficionados, etc , que se pongan
en contacto con el Centro Costero del
I.E.O. si en algún momento de su activi -

dad se encuentran con un ejemplar que
se sale de lo común. Si se diera esta
circunstancia inmediatamente se intenta-
ría la compra de dicho ejemplar para
engrosar la colección del Instituto.

Magdalena Llabrés
José M. Martorell

ÏDS fi TÏ3R[S PER 71911ES7

que. en-'i .bzogam a mitjan
paUe/a. moLt.-ó no vulguin .3enLift

pa/dan de mateix go,J
acon3eiian dois J&ió ane. eb qua£3(
he país,Ja-t. une honaó maeí Une-6, adem4 1

d'apnendne amg Us malte
pez-1,Jan-

"EL NOMBRE DE LA ROSA " de N'llagenío 
Ecco.	 una novei...ea que amg un niLme
cL'avantwa L d'invetigació d'un
aíáaíóLnat maeL miLen-¿laáaá, en,s pne ,sen
ta Lata una ne/Zexió entonn a egi.éJsia-
poden, cuituna-domini., papat-ímpeni,
nenovació autaLL.ca-/onis d'anLi/ici,

L encana que i'auton
ia	 ai Jsegie XIV, Lé gen pneisent
	  naistne Lemm o,	 ..¿1 vaeeu amg méis
exacLaim4 ei AinaZ d'aqueisí.
XX amg	 eZ canvi d'un mii–een.i. a
un aiLne L at ei que pat isupown un
nou miLienan.bsme. "E, nomgne de -ea 
noa" pot é.sisen un minale veii que
enís doiscogneix un /atan.

"L'ILLA DE LES 7RES. 7ARONqES" 
d'En laume 7UALen (Ed. Pianeta). 7amgé
aque.J.t.	 un iiígne que .e.mgia panian-
nois-*d'un's Lemm mait	 pend
ae AinaZ pabsen de,scogninem que ha
eJsLat. dei no/stne Lemm que en.3 ha paniaL
i que aqueALa iiia tan mdgica 	 pnou
coneguda. L'auton en.3 diguixa una pandgo
ia uggendIdona u,sant Lat ei món
miLaedgic 1. nondailí.sLic de Za no,J.tna
cuituna, L ame_ tote aque,JLe imatge
enis o/eneix tata una aveníuna ..enLne

/once,s . dei mai que en aqueii Lemm

volen	 ia ,seva .tenna, i /2/J
PmzeeJs dee gé que iiu.den pe/L iieío/z.na/z.
ia pau i eZ .e_ene,s-tan a de .leó
Lne,J Lanonge. Liuíta antiga... auda
d' una;4enyoizA/dic.¿odoiz.ó con.tiza
palle... en aquea	 una.
Po.t..3e/z.	 4naZ u Prou 'a maieíxa
imegunla que jo: on .bz.ogaíz.Lem  
eZ cavatten que en.3 pugudI cdvaiz. ,Viaa
do ie.,J .ta/zonge?

Bon .temps Lona iectufw!

7oní Çaitau
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- Hem començat a cobrar coratge. Les'
obres del camp de futbol van per bon
camí.

- El Segretari, Vicenç Nadal, davant
noltros es va jugar un sopar que no

jugaria el Torneig de les Festes,
amb el President.

- Credm que en Vicenç haurá de pagar.

- Aixd sí, per ara mos quederem amb
un terreny de joc rdnic.

- Els qui vulguin seure haran de dur
la cadira.

- I els qui no es vulguin banyar hauran
de dur el paraigues. Si As que plou.

- Se n'ha anat en Tomeu Moll, com ja
sabeu. I ha vengut en Trini, un davan-
ter-centre que fins ara jugava amb
el Manacor i que diuen que va molt
bé de cap. Ara veurem!

- I per variar, hi ha un parell de
soldats a prova.

- Que no es perdi l'esperit de quarter!

- Ja en parlarem de les oportunitats
que tendran en Pep Roig, en Tomeu Riu-
tort, en Manolo Fernández, etc. •
- Si han de tenir les mateixes que
en Llorenç Sancho, En Miguel Angel
o en Marcelino, van arreglats.

- El qui no en tendrá cap será en Carrió
. que ho ha deixat anar.

- Potser mos estorben a veure córrer
per "Es Figueral" un jugador de les
seves característiques de técnica i
intel.ligéncia.

- Diu que se'n va cansat i avorrit.

- El comprenem!

- Parlem de coses sèries. El Torneig
comptará amb la participació del Badia,
l'Art, el Sant Llorenç i l'Escolar.

- Econdmicament pot resultar rendable.

- De fet, l'Artá i el Sant Llorenç
vénen a canvi de visita. I el Badia
a canvi d'en Tomeu Moll, i encara ha
d'afegir doblers.

- I ás que l'Escolar, com el Barça,
no guanya títols perd s'ho té ben montat
en lo dels "duros".

- El "sorteig" (?) ha emparellat els
equips de la manera seguent: Badia-
Arta i Sant Llorenç-Escolar.

- Seguint amb l'Escolar perd canviant
d'esport, hem de deixar constáncia
de la presentació de l'equip de bas~ ,

amb motiu de les Festes del Carme.

- Jugaren contra el Sant Salvador d'Ar-
t. I perderen 45-54.

- De totes maneres, per ésser el priiger
partit que jugaven, trobam que hi V1
hacer coses positives.

- Lo que falta s que nó, es cansin
malgrat les derrotes que sense dubte
es produiran.

- Per últim, dir que,també amb motiu
de les passades festes, hi va haver
una exhibició-competició d'arts marcials
a cárrec del Club Orient.

- I hagué medalles a ,balquena i els
al.lots quedaren més contents' que amb
sabates noves. .

- D'aquí a un mes mos tornarem veure.
Esperam.




