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portalet

Temps d'exAmens, de nirvis, de crits d'alegria, de llágrimes, de decepcions,
de il.lusions frustrades, de nous camins que s'obrin, de llargues hores de dia
i de nit amb els llibres davant, de compartir uns i altres...

e.;(2ui, durant aquest mes de juny, no ha tengut qualcú molt proper que ha patit
alguna d'aquestes situacions?

I un se n'adona de que estudiar no és tan fácil com pareix. S'ha dit que
l'época d'estudiant és la millor de la vida; perd aix6 se sol dir després d'haver-
la passada. Perqué, si bé és veritat que té uns encants especials, endemés de
que et pot preparar per a una millor plenitud humana, també és veritat que són
molts els contratemps que la vida d'estudiant té.

Vet aquí alguns:
- L'estudiant es prepara per fer qualque cosa que no sap exactament qué és i de
la que difícilment en pot tenir experiéncia.
- Així com el jove que fa feina sol tenir uns dies de la setmana en que no té
per qué preocupar-se'n d'ella, l'estudiant, encara que no treballi en lo seu (que
és estudiar), té el corc de que convendria fer-ho, perqué si no el dilluns...
- L'estudiant sol anar just de doblers, durant bastants anys sol esser un "xupon"
de ca seva. Pot pareixer un parásit.
- L'ambient no ajuda a concentrar-se, sine) tot lo contrari.
- Aquí, a Cala Rajada-Capdepera, als del poble encara els és relativament fácil
trobar feina.

Endemés d'aquests, un es troba a vegades amb informacions que en lloc d'ajudar
conviden a anar pel camí fácil de deixar-ho. Per exemple, les lletres grosses
- tenguem en compte que moltes vegades llegim només les lletres grosses- d'alguns
dels nostres diaris, quan aquest mes de juny comentaven la presentació que el
Ministre Maravall feia del llibre "Estudiante Universitario, orientación, informa-
ción, futuro".

Des d'aquí nosaltres voldríem reafirmar lo que per als nostres antics suposava
aquella expressió de que "el sebre no ocupa lloc". Conscients de la importància
del sebre, no sols pels nous coneixements que un adquireix, sinó també pels nous
horitzons que s'obrin i per l'amplitud de mires que suposa. Aquest sebre que s'a-
consegueix dels llibres -no sols d'ells, perd també d'ells-; de la vida; de la

" capacitat d'observació; de la reflexió i l'análisi; de tenir els ulls oberts;
de parlar i escoltar a uns i altres, grans i petits, perquè de tots podem aprendre;
de la capacitat d'admiració de lo quotidiá i de lo extraordinari que ens possibili-
ta anar més enllá de la mera aparéncia; i viure i paladejar cada una de les situa-
cions.



Anamallons 
eAu6 opines de  la moció dels _partits
de_la oposició  sobre  les Normes Subsi-
diáries?

lOAN PASCLAL: Paaeixia que 	  Noame
Sugididaiez no duien

ia velocitat de iadmii o d'eziudl. nece-
/sdaia pea paei. de i'Ajuniameni. No4ai-
iae,s vdaem coniaaciaa i'aaquiiecte,
devia e/mea devea ei novemgae, peaque.
aisise.s.soadA i'Ajuntameni. paincipaiMent
isogae LeA NOAlael amg	 ogae peami,s-
.6o,s 	 atiaeis apecieJs uaganiz-
Licz. L'aaquiiecie e)studid Le-i Noameis
de cap a peuz; en L expeaiència penqui
va .e..,siaa din La Comi.sisió Paovinciai
d'Uaganiisme, coneix eLs canun. Paaiini.
de La e.va expeaielncia ha anat coaaegini.
eLš mancamen.tA .a.cnic.6 que.- hi havia,
no ' La /iioo/ia que hi havia. POi..ZE2

vdaem pen.6aa, i'opozició, o ez voiia
wpoaa, que pea paai noísiaa hi havia
una o.e..tacuiiizació a P. de que no
'apaovain, peno' no hi havia /Ze

de 	 7ot.6 eiam inieaez.6at..6 en apao-
vaa Le -o NOAM.e/3 	 ioi. i'Ajun-
iameni voi 402,U2 de i'"impa)s.6e" actuai.

¿Què va _passar amb el  cap de llista
del PSOE Luan la moció sobre les Normes
Subsidiáries?

XISCO 7ERRASS4: lo vaig /ea i aedaciaa
La moció pea a activaa

i'apaovació de Lez NoameJs SugJsididaie.s
amg ets nom.'s de cada un de/A memgaez
que hi paaiicipdven (PSOE, LLAC PCIB),
encapcaiada pea En Naace, ja que Z/La
ee cap de dei voiai,
i La vaig donan a Na Caiaiina Oogd
peaqué. La /iamd..6 La /ez /iamaa. aLs
atbzez. Ouan La me va ioanaa hi /attava
La /iama d'En Naace t, com naluaai,
vaig ezgoaaaa ei ,seu nom peaqué. no
eaa idgic que hi /LLgwiÆo ei .6eu nom
.6i no havia /iamat.

dia_é que, cJe. momeni., no enienc
aquezia pcmivaa d'En Oaace. Penivaa
mé.z el-1yard. .6'aciaaiad ioi.; poiea daaae-
aa aixd hi hagui quaique co-sa que
vagi en /avoa d'eii.

PERE NADAL: lo no en - eeo, peed,
ho voieu me puc in/oa-

nzaa.
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CA:MUNA 001.14: Le NOAM/o Sugididaie,s
eiltaven pendeni.4 ' de 

que i'Ajuniameni ìteLeo La paopo/sia
pea eo ceLL. Aquezi. -tema eoLâ paaaiiizai

paaeix que pea mott de iemim.

Dinz ei Paaiii e,s poden veuae
duez iendéncie,s: pea una landa ei.s
qui eisian a /avoa de i'uaganiizació
de Caia Agutia, i pea ..e'aitaa ets qui
e,sian ea coniaa. En Oaace .6empac ha
anal a /avoa de. La majoaia; aii ha
se gate iez diaectaiu6 que ii han donat.
Eii no ha /iamai. ja que hi havia una
majoaia en contaa de L'uaganilzació.
Pea iani, aixi ezi.an _tez co.e.,s. No
ILL havia acoad L e,s va decidia dizoidae
ei /ea-ne un de nou.

¿Es construirá un edifici entre el
Lux i la mar?

PAN PASCUAL (Batie): LegaiMeni. ei
ei poden /ea.

('loaaimeni no caec que hi hagui cap
memgae de i'Ajuniameni. que voiguéA
donan aquezi peamiz. Ei que pci..sa ez
que aquí hi ha una heae'ncia dei Pia
geneaai dei 63 que diu que aiid hi
ha un wiaa edVicaele (a/id i a
.eioc..s de La mateixa zona). L'Ajuniament.
ho poi conveaiia en una zona venda
peed ha d'imdemniizaiz., ha de pagan
Lo que vai; ei paogiema no .é.,s pagan-
ne un, /sine) que maii.is
en maleiXe's condicionis això vai
moii.is de doifea's. condicionabs
pea Lo que mueca La iiei. S'hi poi.
/ea un edi/ici de due. pianieA.

LEs vera que el Partit Comunista diu 
a la _gent ■pue no  oagui les obres de
sanelament gue s'estan fent?

PERE NADAL: No-o ci/iee-a no hem a
ningú que no pagdz.

L'únic que hem 4t, deis de /a temp,
ha efstai paopoaa a i'Ajuniameni que

poguezin donan un -o caeditA de cinc
any peaquè. ei pogie pogu&s pagan.
Poiea quaique memgae dei Paaiii o
de Comi.6.6ionis ho hagi dii, pea() ei
Paaiii. no. 	 passa a la pagina següent)



(ve de la página anterior)

¿A part de lo _gue ja s'ha comentat
mos gots amgliar detalls sobre  les
causes de la teva  dimissió com a Regidor -
de Cultura?

jERONI PAN: Si una coa me ?leía
/sió aganá i. de/spnéá de 

leá eleccioná, ena poden Lnegatlan
enel depaníamení de Cuttuna de i'Ajun-
íamení. Cneía que eá podía dun a -tenme
una íaáca imponíanít ame_ la col. agona-
ció dets meu companyá de Corbóiáíoni
i de íoíá el/s gnupá localá
Peí  a¿Lne cocí, penava que la Cultuna
no devía eááen manípul'ada poiiíicamení
pen ningú.	 íempá m'ha demoáLnaí
lo conínani. y que conáíi que íoíá
elá ogáíacieá eb he ínogaí díná el
mateix Ajuníamení, ja que amg el/s gnupá
de ona, deá de leá e/scaleá Ainá a
la Banda de Mááica, .pa/maní pen
eLá attneá gnupá, han demoáínaí un
gnan eápenít de col.lagonació.

jo eá-tava, í eáííe, dipoáí a
diácuíín qualáevol pnojec-te, qualáevol
íniciaííva. Si m'Pquivoc 2./3-tic díápo/A
a necondiXen-ho, Amg _lo que no puc
'lluilan d./5 conína eJ i3ízma
a que he eáaí áoímdá, ni conína una
ídcLica do panaliízació de l'acíívitaí
cultunal, áenáe md/s explicacioná.

¿En_guina situad() es troba  actualment
l'assumgte del solar buidat entre els
carrers Ciutat i Gómez Ulla 
la Plas.a de la Constitució?

jOAN PASCUAL (Baile): L'Ajunlamení
ha enínaí

din/5 aqueáí áalan pee mon del penill
que áupoáava de cana ab velnaíá, penqué
el mun no áeguiá movení-áe hi hagué4
una deágndcía. De momenL l'Ajuníamení
ha inieníaí neonçan el mun que eá
va moune í ei que hi ha devona la can-'te-
Lena; paneíx que Idcnicament la áolució
dá lona, pend no éá la de4nitiva;
(tomé!, dá penqué no moá caigui una caáa
o una penáona e/s aci mal.

ILL ha un decneí que eá va 4n
el-maíeíx dia que hi va haven el denou;
hi ha uná íenminiá que á'han d'acomplin
(pndaíicamení eun acomplííá).
pnomoíon /se n'ha de 42 cdJrnec d'anne-
gian	 aqueáíeá °gneis, d'acondicio-
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non-leá, i, a pan-Un	 Z'Ajunía-
ment anind compliní oLó elá íenminíá
Zegalá que áiguin neceááanió pee iníen-
ían necupenan ío.t. -Co que hí ha ínventil.

¿I el Promotor súl hi diu?

Ahín vanen venin el áeu apanella-
don, l'anquLtecte, un nepneáenlaní
de la pnopieíaí í un engingen d'una
conáínucíona a veune-ho. Segunamení
anan un inonme a la pnopieíal í eápen
que donanan una áoYució ídcnica
pee a anneglan-ho de4niíivamení. L'A-
juníamení no conáeníind que aquí_ eá
comencí ne- meníne no eáíigui wiucionaí
el pnollema (el de Z'ogna í el de Le/s
de/speáeá que ha oca/sional). A Z'Ajunía-
mení haund coáíaí eníne el mi_líó

mig o doá de pe/s/seíe/s, encana no
íenim leá 4ïciuìte.ó.

¿Qui dóna la cara? .

Le PnomoLOn éá lánic neáponáagíe
davan¿ _la pnomoíon éá FLA-
110 S.A. i l'apodenal 'En 7omeu FLAquen
f1011.

¿Hi ha una crisi interna en el P.S.O.E.
local?

CA74LIN4 flOYA: E4clivament.,	 coáe/s
no van com valdidem

ja que he ha di4není6 opíníoná eníne
nallnoá. Aixd va dun una peíiía potémica
deguí al Lema de Cala Agalla i áeva
unganiízació. Dannenamení á'ha onmaí
una geáíona que .Ca que eáíd al cap
de-1 panlií i la Segne,t_dnia ha dimitít.

¿Com aixi la dimissió com a Director
de l'escola de S'Alzinar?

AN7ONI SUREDA: 7enc mol-U da matiuá.
EZ pnimen mdá ímpon-

íaní dá que m'agnada méá Inacían amg
elá al.loíá que amg 1_2_6 pen/sone/s majoná.

Un alíneá dá que no em ínog /s4i-
cienimení pnepanaí pee don aqueáí cd-
nnec; a vegadeá íenc nemondimeníá de
conácídncia de no Lee CO2.3 da

7amIé pená que áom ma-6.6a vete
pee dan aqueál cdnnec, hi ha jove-3
que coneixen i dominen mdá la áiíuació.



PLAÇA DES SITJAR	 CAP VERMELL - 5 -

RETXES Els caps de cantons de Cala Rajada s'han
omplit de retxes blanques per ajudar

el tráfic. Esperem que la millora arribi prest
als clots, perqué n'hi ha que passen de mida;
més espectaqulars que ells només hi ha els llacs
que es formen a les cantonades quan plou.

AIGOES 17.500 pts. costaré enxufar l'aigua pota-
ble a Capdepera: 7.000 a l'Ajuntament

per endavant i 10.500 quan les aigües ja corrin.
Elmihim cada mes seria de 190 pts., perá llavors
ja haurá pujat.

ASCENS El municipal Joan ,Sales ha ascendit a
sargent de la Creu Roja.

ACCIDENTS No hi cabria res més en aquesta revista
si vos haguéssim de contar els acci-

dents que hi ha hagut a les carreteres de Son
Servera i de Canyamel des de que está tancada
la de Capdepera a Art. El 31 un autocar sortí
de la carretera; sort que just hi hagué un passat-
ger acubat. A altres no els ha anat tan bé, basta
veure la quantitat de vidres de cotxe que hi
ha pertot arreu.

SOLAR Per als veinats del solar que han buidat
entre els carrers Ciutat i Gómez Ulla,

davant la Plaga de la Constitució, el dia 31
fou un dia fatídic. Fa uns mesos li havien aixecat
per tot el voltant un mur de ciment armat per
evitar esbaldrecs, que ja havien causat perjudi-
cis. La nit del 30 al 31 d'aquest maig plugisser,
el mur comen0 a cruixir i llevar la son als
veinats, que es trobaven indefensos. El dia 31,
devers les 10 del mati, el mur cedí_ i engolí
part dels corrals amb gallines, conills... fins
i tot en el pati de l'escola s'hi obri un crui.
Corregudes, desalotjaments, nirvis, telefonades,
maquines, bigues de ferro per apuntalar, nirvis,
autoritats, técnics, curiosos... i rábia, molta
rábia en els ulls i les paraules dels més afec-
tats.

L'assumpte és en els tribunals. Uns pensen
que l'Ajuntament va donar el permís amb massa
lleugeresa, altres parlen de pous negres que
vessen i humitegen, altres que el constructor
no coneixia les males berbes que té l'argila,
altres que són els veinats els qui han invadit
al qui ha buidat, altres que és l'hora de tornar-
lo omplir com més prest millor, altres que l'han
d'expropiar per fer-hi una plaga...

Per desgracia n'haurem de seguir parlant.

MULTES Sempre et sap greu que et posin una multa
per() encara pareix que et fa més befa

si hi ha faltes d'ortografia; i d'aquestes en
posen moltes per les nostres contrades.

TAXIS Ja casi resulta familiar trabar un taxista
en el creuer de Canyamel. Vigilen si els

taxis de Ciutat se'n tornen de buit o carregats.

DIMISSIO Feia temps que el Regidor de Cultura,
Jeroni Juan (del LLAC), pareixia allu-

nyatdels fets culturals més importants del poble
(per exemple, el Castell). Ha dimitit.

PREMSA FORANA Quedé constituida la nova Junta
Directiva de l'Associació de

Premsa Forana de Mallorca. En el nou local de
l'Associació, a Sant Joan, dia 11 de juny, ens
reunírem en assemblea ordinaria representants
de 24 de les 36 publicacions associades. Fou
elegit nou President, amb 22 vots, l'amfitrió,
Carles Costa, de la revista Sant Joan; també
formaran part de la Junta: Lluc Oliver (S'Encruia
de Dei), Pere Mulet (Es Saig, d'Algaida), Gaspar
Sabater (Dijous, d'Inca), Josep Cortés (Flor
de Card, de Sant Llorenç), Juame Tugores (Revista
de Sineu) i Pau Reinés (Lloseta).

FULL Un grup ecologista local ha penjat pancartes
a Capdepera i Cala Rajada i ha repartit

fulls cridant l'atendí) sobre la urbanització
de l'Agulla i el que es pugui aprofitar el que
no estiguin aprovades les Normes Subsidiáries
per a seguir fent monstruositats urbanístiques.

MESTRES Casi cada any per aquest temps la noticia
dels mestres d'escola té cara i creu.

La cara, el fet de que, després d'uns anys de
canvis massius, enguany només se'n van quatre
mestres de S'Alzinar. La creu, que dels mestres
de Cala Rajada just en queda un. Com llegireu
a un grumalló ha dimitit el Director de S'Alzinar,
D. Toni Sureda.

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

REVISTES Ha sortit el segon número del periadic
escolar de S'Alzinar "Capdepera, ja".

amb col.laboracions de mestres i alumnes. En
un estil absolutament distint, recercadament
fAl.lic, ha sortit "Sprite".

ACCIO SOCIAL El dissabte, 19 de maig, el Canse-
her d'Acció Social del C.I.M.,

Miguel Fil, proposA una acoló conjunta i coordi-
nada dels pobles de la comarca de cara als proble-
mes del seu departament. Especialment fer un
mapa de les necessitats, un centre de recuperació
de drogadictes i un gabinet d'assitents socials
al servici de la comarca. Es veu que no ve gaire
per Capdepera perquA mos parla de que hi ha unes
subvencions per llevar barreres arquitectflniques
per als minusvAlids (aixa vol dir fer una baixade-
ta suau a les aceres perquA hi puguin pujar i
devallar amb les cadires de rodes). I pensar
que encara no tenim aceres i les poques que hi
ha, entre clots i pals, mos balden per poc que
ens refiem.

Lo més fotut és que ara mos arriba la noticia
de que el Consell Insular de Mallorca no en vol
sebre res de tot aixal, ¿devia esser el darrer
esforç del Conseller per salvar la nau?

VACUNA Pareix que arreu de Mallorca es produeixen
més cassos de tétanus del que es podria

considerar normal. Per aixa s'ha iniciat una
campanya de vacunació que sembla tenir una accep-

tació ma-civa entre nosaltres.

MORT El passat mes de Maig va morir a Barcelona
l'escriptor Josep Sureda i Blanes. Des

de "Cap Vermell" testimoniam el nostre condol
als familiars del vetera estiujant de Cala Rajada.

FAROLES El tram comprès entre l'esglesieta d'Es
Carregador i Na Taconera ha quedat

perfectement il.luminat amb unes faroles que
ha instal.lat l'Associació de Veins Font de Sa
Cala. Aixi queda totalment coberta la carretera
de Son Moll fins a la dita Font de Sa Cala. Els
vianants ho agrairan.

ESCULTURA Lo que era un caramull d'Ancores
en el cami de Cala Gat, devora Ca'n

March, ha esdevengut obra d'art a l'abast de
tots els qui passen per aquell lloc, en la linia
d'anar convertint Sa Torre Cega en un centre
d'escultura moderna de primera magnitud. Diuen
que es tracta de la col.lecció privada més impar-
tant d'Europa.

MUNICIPALS El mes d'abril l'Ajuntament de Capde-
pera convoca nous examens per formar

part del cos de municipals del poble. Segons
l'escrit que l'Ajuntament va entregar als interes-

, sats, eren quatre les places a cobrir. Entre
els qui aprovassin tendrien preferència els qui
fossin del poble i tenguessin el carnet de conduir
de la classe. Fets els examens sortiren quatre
aprovats, pera sols n'han agafat tres; el qui
fa quatre ha quedat defora per circumstAncies
que desconeixem; fins i tot a l'Ajuntament han
dit que només eren tres les places que hi havia.

BANDA DE MÚSICA S'ha constituida legalment en
Associació Cultural Musical

la Banda de Música de Capdepera. Ara que els
han aprovat els estatuts repartiran carrecsi

GESTORA El PSOE volqué que els regidors no for-
massin part de la directiva de l'Agrupa-

ció. Dimitiren els afectats i llavors no hi hagué
ningú que es presentas per formar la directiva.
De moment hi ha una gestora formada per Miguel
Terrassa "Mosson", Maria Fernández "Murta" i
Pep Sirer "Cataiol": .

TANCAT Un bon demati del mes de maig es trobaren
un grup de persones a la Plaga d'Es Sitjar

sorpreses de que l'Ajuntament estigués tancat
en dia fener. Alguns donaven 1a culpa a que no
hi havia electricitat aquell dia, pera resulta
que els funcionaris celebraven la seva patrona:
Santa Rita.



ESTAT DE COMPTES DEL PATRONAT

(Del 26-4-84 al 12-6-84)

Entrades 

,Ajuntament
I Lluís Ladaria
Miguel Pascual
Familia i1elis
,Festa dia 6-5-84
I Donatiu
Festa dia 11-5-84
Donatiu
Festa dia 19-5-84
Agrupació Socialista
1Catalina Garau
,La Caixa
V. Pantenbrug
!Isabel Gaya
Ajuntament
Robert Beny
Erika Nieper
Donatiu
Jeroni Genovart
Vins
Casa Mateo
Festa dia 10-6-84

50.000
2.000
1.000
1.000

46.683
125

36.800
10.000
70.294
10.000
1.000

20.000
2.000
2.000

50.000
3.000
5.000

800
1.000
1.000

10.000
87.854

TOTAL . 411.556

Sortides 

Autocares Nicolau
	 18.000

Cooperativa Transportes
	 15.000

Impremta offset
	

13.800
Miguel Cassellas
	 2.400

Francesc Vives Sancho
	 45.000

Toni Melis Melis
	 2.100

TOTAL	 96.300

SALDO	 315.256
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ESCOLA Es va aixecant l'edifici de l'escola
nova de Cala Rajada. Pareix que ara.

el Ministeri exigeix dues aules per pre-escolar;

també es fará un menjador. Seria interessant
sebre guantes escoles hi ha a Espanya amb cuines,
geleres i maquines que no s'han usades mail qualcó
s'ha d'haver omplit la butxaca.

PARROQUIA Ja tenim les dades exactes de la noti-
cia que vos anticipávem el mes passat.

El nou capellA de la Parráquia de Capdepera és
En Toni Riutort Fullana, nascut a Son Carrió
fa trenta-quatre anys y que fa pocs mesos va
acabar els estudis de Filosofia a Roma. En Gabriel
Pérez se'n va de Delegat Diocesa d'Acció Social
i residirá., cuidant-se de la Parráquia, a Galilea.

DESTROSSA Qualcú mos ha barrejat perqua no hem
dit que, endemés dels problemes econá-

mics i de trAfic que creen les siquies, també
espenyen portes i persianes sense miraments.
Es veu que encara no havien passat per ca nostra.

CASTELL No podien tenir millor acollida els
actes organitzats amb motiu del primer

aniversari del retorn del Castell al Poble. Dia
11 actuaren l'"Aplec de Gabellins" i els Blauets
de Lluc (a la parriaquia perqua feia mal temps),
el 19 l'Orquestra Simfánica de Palma tornava
a omplir l'església i les mamballetes treien
fum en un i altre acte. Tots hagueren d'allargar

el repertori i més n'hi hagués hagut. L'acte
final es feu en el Castell, a l'empitada de davant
el Portal del Rei En Jaume, dia 10 de juny. Actua-
ren "Els Valldemossa", "Castell de Capdepera",
"Sa Gavella" i "Aires Gabellins". S'organitza
una pujada des de la Plaga d'Es Sitjar amb nins
i grans vestits de pagas. El poble ompli el recin-
te, ho passá molt bé i, en acabar, tots poguérem
brufar la festa amb les coques que moltes dones
havien fet voluntAriament per a aquest acte.

Esperem que a aquesta resposta del poble

hi correspongui prest el començament de les obres
de restauració.

Darrera hora: Obres Públiques ha vengut a veure
el mur i, davant la falta de garanties, ha tancat
la carretera.
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MAGISTERIO 

Soy una luz que pasa
y al pasar, os toca
y, al tocaros, os ilumina.
Os hace vivos a todo
! y a vosotros mismos !

Soy un aire que vuela
y, al volar, os sopla
y, al soplaros,
os vivifica.

Os hago visibles „0•0%%%410ooe—":1
y os hago vivos:
! Os despierto ! 	 QUE

Muevo vuestra pereza

Os muevo y os resucito. 	 -e
levanto vuestro cansancio.

Toco con dulzura vuestras heridas 	 \ 	 I PER QUE

-
,

y os las hago indoloras.
Llamo a las puertas de vuestro silencio

■

y me habláis.
Nt-Le canto a vuestras alegrías

y, mi canto, abrazado al vuestro
hace catedrales inmensas
de las voces diminutas
en las sencillas iglesias.

Os lleno de versos la prosa cuotidiana
y, os hago perfume del estiércol.

Me escupís
y, en un entrañable temblor de silencio
os abrazo los labios.

Os toco en la frente
y, florecéis.

Os toco en el vientre
y, os nace
virgen
un racimo de hijos.

Os fecundo de amor
os cubro de flores
y, os riego
con la lluvia caliente
de mi maná nutricio.

Os amamanto de mi sangre
y, de mi espíritu

Os levanto
Os crezco
Os descubro
Os hago
Os planto las plumas

en las alas de vuestro vuelo
una a una todas despacio
con el tiempo de mi propia vida
y, estoy solo.

Marce López S.
3/6/84

si vol guent fer un camp de
futbol els ha sortit una pisci-
cina, no proven de fer una
piscina a veure si els surt
un camp de futbol ?

hi ha aceres de la carretera
de l'Agulla on hi poden aparcar
els cotxes i en altres no ?

hi ha gabellins que encara
no han caigut dins les si-
quies ?

quan mos afecta a noltros
oblidam alió de que no s'han
de fer parts i quarts ?

dielnies afuades
Des Pastor de Son Perdiu

Oh, forat majestuós!
Oh, enderroc monumental!
Oh, permís municipal!
Oh, constructor venturós!
Jo me trec, respectuós,
davant voltros es capell.
¿Se pot dir que és un bordell
aix6 que heu organitzat
entre es carrers de Ciutat
i Gómez Ulla? !Redell!

Com que no ho sé si es pot dir
lo de bordell, no ho diré.

•Perd.tampoc callaré
perquè no puc resistir
es desitjos d'escopir
es verí que m'obnubila
quan veig que voltros d'argila
n'enteneu com jo de lleis.
c;Per6 és que encara no veis
que fotreu a baix la vila?

peE qub ?
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Antoni Bonet 	 Aegidoz
de tuaizme de Capdepeaa, elegit zenze
inteavenció dei diztaicte de Bea.iin,
&s šen.L. convidat a contetan. al paadgaa/
o mizzie .8752 apaaegui a la- pàgina
19 del nomtae 41 de "Cap Veameei",
de la zegüent man-ena:

1.- De la /oama dinz el context
que eztd e,scait, é. 6 una c./Laica .3.en6.e.
=tia ni aaó contaa i'O/icina MUNICIPAL
d'In/oamació 7uai_ztica. Dez d'aque.6t
dpaatament municipal zienvid alz hoteL6
una in/oamació en do 	 i en quata.e
idiomez -odjuntam motaez-, demanant
que .6 1 .expozazin a la aecepció. Si
quaeque hotel ha zupaimit al gun
LrLLome -em corza que moi.t no ho
han. ./et- no en té la culpa i'Ajuniament.

2.- Ca'n Venga no .é..4 pataimoni
municipal i, zeguaaMent, hi ha moite.6
manews d'adminan-ho. Nozalta.ez en
tenim una, de la qual in/oamam pen
a tothom a l'Oficina MUNICIPAL d'In/oa-
mació 7uai.6tica, Placa cieLo Manineaz,
que pea .e..en municipal ja 	 .6ap que

de tot-6. En-o hem cuidat tamtg do.
/ea.-ho a.e..en a pa.o/ezzo/ i, en caz/so/6
d'eztudiantz, de demanan entizada gaati
pen a ei-b, com ja hem /et, L d'acompa-
nyue-loa donant tata ciazze d'explica-
cionz. Aild, a la Placa deLs Maainea.6,
éz ca voz-tiza pen a in/oamació tuai_ztica,
pen taaduccionz que qualcú pugui neceis-
ita% i pen acompanyament amt guia'

aLa Vocz paognamat.6, incloguent el
Caz-te-el cada dimeuzez a iz6 10, amt
.3oatida de la Placa de l'Onient. Seaeu
ateza6 amt p4o4zzionalitat con.aecció.
Paetenim /inz tu/d4ticz, cuitunalá

Ah! Lo de Bealin, 	 anava pen
la pen-aona que aild hi /a /eina,
que enz .zap molt de gaeu que no pogué-
im ta.otun un amiloaqui. o • ezpanyoi.
Sigui aixd una caidada pen quan hdgim
de /en un nou contaacte. Nom.é.J3 ciernan-am
un poc d'educació i que, a meA del
no.6.bze idioma, paaii tamté. l'alemany,
i'anga.z i, a /SEA poz.6iLez, el 1zcinca.
Tendad aernpn-e pa.e/P_aé..nciez pen a nozai-
tae,6, alan-a que un eztaange/z..

"FUER OE SPEAK 70URIS7", que
noztaa ogligació.

.61

A En loan 

ezpeculadoa.4 

La Iii.,6te/zia acata de pa6.6a/z. pea
damunt el teu nom, com de6g/zaciadament
ha pa6isai. alano pen damunt el nom d'ae-
,tAL Peaqal hi ha gent a qui La hizt0'4ia
la ta.opitja, i tu Ve4i.d.s en/onzant
dintae el ciment encarta humit que tapa
tez aoquez de la noztaa co-ata el-a
vela6 del noz.taz municipi. Pe/te é..4
clan-, taaient un pan-e-el de. mi.eionetz
val la pena, peaqu.d. a qui impoata la

eun pam de natuaa, a. qui impo/z.-
ta el que unez quantez caze ez peAdin
din/3 _ea cegueaa?

7u i altai com tu n'eztau /ent
de giumzzz, enz podeu caeu/ze: pen damunt
tot el-a dogleais, dezpai4 la dignitat,
i aL caeiis que un-6 quanti duaoz t'A
donen aeputació an-au gen eanal.A, enaapu-
tament .é.A et que uz donen! A2e  .6apigueu
amt cgilleza que novez geneaacion.,6 uz
jutjaaan, i din -6 el ilitae de la nozi4a
hiztdaia 4gu4a/zeu en teetae tea giz.oz-
/sez com 	 deztizuctoitz dei municipi,
com un-a a/anyo.6cm home4 	 que

podem anomenaa 	 . home--a- que
han venut el que no zoiz 	 zeu, /sinó
de tota una comunitat, pea. un 4:_ot,
un-a quantz xaletz i un Peugeot.

Setaistid Ne-got

Cala Ratjada, 19 (Yo mayo de 1.984

SAe./3. Redacción de "CAP VERMELL"
CapdepeAa.-

Saliendo ai pazo de lo veatido
pon-. 	a.edacción ea mi 'sección "Ent/ze-
vitez" dei númea.o de Mayo y en
intaoducción, deto acecinan.. -y con/la
la pazzente .ea.vi/zd puna Loe /in- que
en ningún momento de mi convea.zación
telefónica con Maaia Vivez como tampoco,
po,stea.ioamente en mi con-Lo vi-a a viz
con gataiel Piaez, paonuncié la /aaze
que muy de.wczatadamente 3e me ataituye:
"ei potie 	 paOu podait".

¡(passa a la Ogina següent)Antoni Bonet



Convocatòria per a ajudes
a les escoles públiques i
privades i/o Associacions
de Pares corresponents,
perquè en el termini d'un
mes a partir de dia
primer de juny, presentin
al CIM les peticions
d'ajudes per a material
esportiu de tot ordre.
PER A MES
INFORMACIO
COMISSIÓ D'ESPORTS.

CONSEU, INSU1Ali DE MALLORCA
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(ve de la página anterior)'

Ai mi,smo tiempo que deeanIa queda-
'se Lo antenionmente Len acianado,
dei_o ariddin que no compnendo La inzi/3-
tencia de ezte coiectivo en entnevitan-
me ante mi iniciai negativa ai no tenen
nada que mani/etan toda vez que oó.-eo
aea&anzao y eiogio}s puedo hacen de
quine.o conmigo han tnag.ajado a Lo
Ian go de .eAt,m arlois en "Ó
a cuya umciación eu un ennon .e.fia,gan
como "poden /dctico-poitico" como,

e detaiia en ea erdnzvizta
de "Cap Venmea". Repito que de "ningú
tenc 2.e.6 que din, de tothom etic .e.en
content" y 'soy conciente que "del
ánAoL caido 'tot b5n e.6teL.IeJo'", aie-
gnóndome mucho Leen que ei nuevo Pa.e.,3i-
dente, a quien tengo en gnan etima,
,seguind La mizma Línea tnazada dede 
Lo-o pnincipioz de La azociación que
ea todo momento ha uldo tnanpanente
y cuya tnayectonia únicamente Lo-o que
no han quenido (y haiena cientamenle
podido, como eu ei caw de "Cap Ven-
mete"), a Lo Lan go de mi eztancia como
pneidente, que aneo no ha uido conta;
hugienan podido, -Repito, :lacean en
ciia, deisconocen. De ali.L que mucha.
vece4 y dP.zde di/e/tentez dnguioz,

haya quenido tncutocan. y degigunan
La pne,sencia e incidencia de "E.6 ;rana-
ad" en La vida Local.

Tlaco /avon_,se hace a una comunidad.
deviAtuando La veitdod o pugiicdndaa
a medicus.

Con mi anticipado agAadecinziento

luan Vaquen ganau
Socio de "Ez 7an.agir

NOTA DE "CAP VERMELL": Primer de tot hem
d'agrair que el

Sr. Vaquer llegeixi la nostra revista i cregui
que val la pena dir qualque cosa a través d'ella.

Si hagués acceptat l'entrevista (per cert,
trobam que ho paga fer una entrevista encara
que just sigui per a elogiar i alabar els companys
de treball), tots tendriem l'aventatge de tenir-
la gravada en una cassette. Precisament per no
fer llenya de l'arbre caigut haviem cercat el
diáleg i ell sap ben bé que, fa un parell de
mesos, quan encara no en sablee res de la seva
dimissió, quedà pendent d'una telefonada seva
el que poguéssim esvair, en una entrevista, les
bubotes i llegendes que entorn d'aquesta associa-
ció els rumors havien creat.

Pensam que ha vessat la fel en el lloc menys
oportú en voler suposar que la nostra revista
ha desfigurat - o no ha volgut sebre la trajectó-
ria d'"Es Farallón . Jo en el Ng O (Desembre-80),
pág. 2, el mateix Joan Vaquer n'explicava la
finalitat de ses activitats. En el Ng 7 (Juliol-
61), pág. 8; Ng 8 (Agost-81), pág. 7; Ng 9 (Setem-
bre-61), pág. 11, i Ng 11 (Novembre-81), pág.
7, era la Junta d'Es Faralló la que informava
de les activitats de l'Associació. En el Ng 17
(Maig-82), pág. 16, ho feia el Secretari i en
el Ng 39 (Març-64), págs. 3 i 4, es tornava reco--
llir un escrit de la Junta; en aquest mateix
número, pág. 12, un soci expressava també la
seva complaença.

Com es pot comprovar és l'entitat pública
que ha ocupat, amb la seva informació oficial,
més págines de la nostra revista després de l'A-
juntament. Mos agradaria sebre si ha hagut cap
altre mitjà de comunicació social que hagi dedicat
tant espai a la veu oficial d'Es Faralló. Si
aquesta vegada no ho hem fet amb més estensió
no ha estat per culpa nostra.

Coincidim plenament amb el President dimitit:
"Flaco favor se hace a la comunidad desvirtuando
la verdad o publicándola a medias".
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Ta un paf-Lea de me2so.3 ez va .tanccut "E's Sindicat"
ei wsponwgie mcm fteco/zdava que ei negoci encaiz.a

donava pen viwie-hi una Amiiia. No ,6_,J cap ,seercet que
Ja pagezia, en ei no.tíze pogie, ha anat penden. /mpa
a me-suAa que i 'ha guanyada _ea indáz.tivia

Nois hem  acoiot a L'unica coopeizativa agiacola
que queda; ia COOPERA7IVA AgROPECUARIA DE NALLORCA (gAup
de CapdepeAa) peJ7, coné.ixeiz—la mi.6 de pitop. convizat
ame_ ei PAe.áident, PUNE lUAN NAYOL, i ame. ei Repite/sea-
.tamt Econdmic, enca/megat dee magatzem, PERE 7L4QUER 
CALA747. 

¿Per ■auè es va muntar aquesta coggera-
tiva?

Aquesta és una cooperativa a nivell
de tota l'Illa. Aquí varem muntar aquest
magatzem per regular els preus i, sobre
tot,, per comercialitzar el mercat de
les ametles i les garroves i, també,
per distribuir el "pienso" compost.

¿Quin funcionament té?

Es ven el 011ero al comptat o
es dóna un crèdit d'un mes per poder
pagar.

El magatzem de Capdepera es poveeix
del central de Ciutat, en el Polígon,
i aquest té un gerent que se'n cuida
de fer les compres, ja sigui a Mallorca
o a la Península.

¿Quant de doblers manejau aquí?

El volum econòmic just es diu
als socis a l'Assemblea del mes d'Agost.
Sense el permís dels socis m'estim
més no dir-ho.

LAmb_guins groductes feis més feina?.

Sobre tot amb l'ametla, unes cent
tonelades, i amb les garroves, unes
quaranta. També feim molta feina amb
la llana. Tenim dos preus: Un, a cobrar
tot d'una, segons està el mercat aquell
dia. L'altre es paga al final de la
campanya segons la mitjana de preus
que hi ha hagut en el mercat.

¿Qui gosa els preus?

La Junta Rectora. Aquests preus
són els mateixos a tots els magatzems
de Mallorca.

¿Quins _grojectes  té la Cooperativa
de cara al futur?

Projectes nous, de moment, no
en té cap. Aquest any passat hem fet
el repelat de les ametles, l'estrucat

de les garroves i, a més, s'està comer-
cialitzant la carn en combinació amb
la Cooperativa des Camp Mallorqui.

¿Veneu en aros i al  detall? •

En gros tot. Al detall, estam
en un període de prova, per donar un
servici al poble, per(*) si no resulta
rendable mos aturarem.

Ara .gme han tancat "Es Sindicat" .1. 1,226
gensau fer?

Podem fer poques coses. Mos limitam
a vendre al públic el gènere al comptat,
però com a socis no podem admetre tothom
perquè aquesta Cooperativa té una quota
de 50.000 pts. i qui no les paga no
pot esser soci. Passa de pares a fills
el titol de soci.

¿Els socis augmenten o minven?

Només l'interessa fer-se soci
al qui viu de fora vila. De tant en
tant se'n fa qualcun, però, atenent
la realitat local, no podem esser molts
més dels qui som: uns vint-i-cinc.
Però ve molta gent a comprar que no
són socis.

Tothom garla  de gue enguany hi ha hut
una bona anyada.

Amb els cereals la campanya és
molt bona, però amb l'ametla i la garro-
va és clarament dolenta per mor d'a-
quells dies en que mos va arribar la
sal de la mar. A lo millor en el centre
de Mallorca és distint.

¿Apesta Coogerativa esta unida a gual-
gue central  golitica o sindical?

No, noltros no tenim res que veure
ni amb grups politics ni amb sindicats.
Estam dins la Unió de Cooperatives
de Mallorca.
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Ens falta un miracle, estel. Avui
més que mai ens falta un miracle. Un
miracle dels teus. Un miracle de llum.
De llum, estel, i d'enteniment. Perquè
dins el gavatx de la fosca n'hi ha
que encara eructen llet agra, encobeYnt.
estranyes pruYges,. coven la seva vacur-
tat, posseks per una enveja destruc-
tora. Llegeix, veur3s..

- T'ha agradat el concert? -Un referint-
se al concert de la Banda de Másica
de Capdepera de dia sis, a l'Església..

- Psst... Com l'orgue de Sóller: dos
porcs dins un sac. No hi ha "arpés"
per fer-los grunyir a temps.

No es pot dir que la frase sigui
apologia, estel; més bé és animadversió,
mala voluntat i molta mala llet.

Perd, per alld de que ffa pala-
bras..." etc., etc.

Jo, avui, estel, en vull fer d'apo-
logia, i m'és igual si qualcú me tatxa
de fer nepotisme, perquè les "arpes"
de la frase malvolent es refereixen,
ni més ni menys, al meu cosí, el Direc-
tor de la Banda.

I, encara que me lligui a ell
un parentesc, l'estimació que li tenc,
fraternal, pentura més ferma que la
de germans, va néixer d'unes circumst3n-
cies que uniren la nostra adolescència
i joventut sota el pes d'un orfanatge
imposat, i, encara més terrible, sota
el pes de la por, d'una por viscuda,
estel, gota a gota, baix l'imperi dels
fusells i el menyspreu a quant fes
olor de socialista o republic. Te
vull dir, estel amic, que l'estimació
i l'afecte que li tenc -més que ell
no es pensa- no és el motiu d'aquest
mondleg que te fag avui. No vull parlar-
te del parent, sinó del mósic, de l'home
que ha dedicat part del seu temps i
del seu esforç, dins un contexte farcit
de batzegades i contratemps, a l'ense-
nyament de la música.

No creguis, estel, que el camí,
dins aquest boscatge d'enveges, egois-
mes, capelletes i grupets, hagi estat
sembrat precisament de roses. El camí
es fa caminant, diu el poeta, id3 en
Tomeu l'ha fet caminants a empentes,
com ha pogut o com ha sabut, que les
dues coses tenen el seu valor; caminant

quan no li han empantanegat el pas,
que també tenim mestres en entrebancs;
caminant amb la fermesa del qui sap
esser lleial a les seves conviccions;
caminant, sobre tot, sota els batecs
del seu amor a la música i la seva
dèria per les solfes.

I així, petjada rera petjada,
amb obstinació i tenacitat, amb repte
permanent a les jerarquies del poder,
sempre hostils a tot desenvolupament
artistic i creatiu, sense concessions
de cap mena, ha anat recorreguent el
llarg cams_ de la sembrada als solcs
paral.lels del pentagrama.

No creguis, estel, que a un m6sic
dic másic perquè panl d'ell, perd

podria anomenar-te qualsevol rama de
l'art- Ii basti sebre de mtisica per
a desenrotllar una activitat musical
dins aquesta col.lectivitat nostra.
No. Hi ha que esser dextre en altres
manyes, hi ha que tenir predisposició
a la tenacitat, gairebé a la tossuderia,
per temptar la paciència dels capsi-
granys que han posseift el poder durant
molts d'anys, i mantenir una lluita
constant contra els envejosos que,
al redds d'aquest poder, pidolen favori-
tismes gratuIts, com aquest de la frase
que t'he dit abans.

I ja veus, estel, avui que la
seva perseveran ça en la sembra sembla
que va donant uns fruits, perquè d'alum-
nes seus se'n va reblint la Banda,
reviscolant-la amb saba jove, hi ha
somniadors d'ombrívoles' nostálgies
que perboquen les prdpies frustracions
servint-se de la frase feta, despectiva,
dels dos porcs a dins un sac.



[ DURANT EL MES DE MAIG...

Han nascut:

Mn Ceila Fernández García
de Enrique i Rosario.

Mn
 

Francisca Casellas Amer
de Miguel i Isabel.

Marc Estelrich Metzler
de Mateu i Jutta.

S'han casat:

Carmelo Pérez Marcelino
amb Concepción Ferrera Ruiz.

Ramón López Adrover
amb Carme Sirer Nadal.

Han mort:

Ingeborg Keining.
Lleonard Muntaner Nadal.
Rafel Vives Munar.
Karl Geerdts.
Bartomeu Massanet Orpí.
Francisca Riera Nebot.E	
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Bona manera de fer poble!

„la et baig dir una vegada, estel,
que la vertedera sapiència d'un home
no est3 en l'extensió deis coneixements
adquirits, ,sinó en la mesura -en que
sap posar-los al servei de la comunitat.
I aixd, precisament aix(3, i d'una manera
altruista, ho ha fet en Tomeu. Es la
positivitat real i determinant de la
seva obra. Sense lloances ni apologies,
passant la rasadora per la mesura justa,
per-6 també sense blasmes ni censures.

Com home serà censurable, com
censurables ho som tots nosaltres,
com a mósic no. Perqué no se pot censu-

rar qui té la capacitat de fer entrega
de les seves nocions per engrandir
el patrimoni cultural d'un poble. No
se pot censurar qui posar al servei
de tots el seu esforç individual. I,
parodiant la frase que ha mogut aquest
mondleg, estel, te diré que el qui
no sap grunyir a temps que calli, que
d'orgues en tenim prou.

I, per acabar, crec que el reconei-
xement de la seva obra és el millor
premi que es pot donar a En Tomeu;

també crec, que el no en vol d'altre.

Gràcies, estel. 	 074N RAI

LLO CS DE VENDA:

- Els dos éstancs de ,Capdepera.

- Llibreria l'Orient.

• Llibreria Escolar'.

- Llibreria Cala Rajada.

- Llibreria Quart Creixent. Ciutat.
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L'ESCOLA DE FINALS DEL SEGLE XIX

LA QUESTI0 ECONÓMICA

A partir de l'any 1880 es produeix
en el poble una forta demanda de places
escolars. Aixi l'any 1886 es fa necessa-
ria una ampliació de locals; aleshores
assisteixen a l'escola de nins, que
era al mateix temps la sala de sessions
de l'Ajuntament, entre 100 i 120 alum-
nes. La classe nocturna d'adults, o
sigui, joves entre dotze i vint-i-
cinc anys, arribara en una ocasió a
tenir 64 alumnes.

L'ajudant del Sr. Arquitecte Pro-
vincial vengué l'any 1885 a redactar
un projecte i aixecar un planell per
fer una nova escola de nins, ja que
a l'actual no es pot ampliar el poc
espai de que es disposa i, també, és
impossible obrir noves finestres, indis-
pensables per a la corresponent ventila-
ció i il.luminació.

A pobles petits com Capdepera
passava que l'Ajuntament no comptava
amb pressupost suficient per mantenir
una escola i pagar els mestres. L'any
1880, el pressupost municipal puja
a 7.300 1 10 pts.

Des de que l'ensenyança primaria
va esser declarada com a obligate)ria
l'any 1837, el sou del mestre va anar
a cArrec de l'Ajuntament fins l'any
1901 en que es publica la Llei d'En
Romanones, que donava al mestre la
categoria de funcionari de l'Estat
i aquest passava a fer-se'n carrec
de la seva retribució econemica.

El capella del poble, D. Josep
Sureda i Guiscafré, l'any 1878 va renun-
ciar al carrec de mestre de l'escola
de nins. Cercant un substitut, es va
fer pública la plaga en el Bolleti
Oficial de la Provincia i no es va
presentar ningú. S'atribueix el fracAs
de la crida a lo reduït del sou: 412'50
pts. anuals. No queda altre remei que
,pujar la retribució passant a 593'75
pts. any; la mestra de l'escola de
nines seguira cobrant les 412'50 pts.
Casi el 14 % del pressupost municipal
es destina a sou dels mestres.

Vegem un poc lo que passa fora
poble. Segons el professor TuMón de

Lara, l'any 1880 el sou de mestre de

poble a nivell nacional va entre les
500 i 800 pts./any. A ciutats majors
de 40.000 habitants cobren unes 2.000
pts./any.

El jornal d'un obrer industrial
a la ciutat va entre les 2 i 3 pts./dia.
A Capdepera, dins el gremi dels picape-
drers, els jornals són: un al.lot 0'75
pts./dia, un home 1'50 pts./dia, un
mestre 2 pts./dia.

Conclusió: 1/ A les ciutats els
sous són més alts. 2/ La paga del mestre
de Capdepera puja, no gaire, per damunts
els minims nacionals. 3/ El sou del
mestre, inclús comparant-lo amb el
del pobre obrer, és baix. Es d'aquest
temps que es conserva la popular frase
"Passes més fam que un mestre d'escola".

Una altra mostra del subdesenvolu-
pament del país de la debilitat de
les estructures civils és la gran desco-
nexió entre la Llei i la realitat.
Així, per tot arreu, les comunicacions
.de la superioritat referents a l'iguala-
ment de sou entre mestre i mestra,
castigs, etc. no s'acomplia; moltes
vegades per impossibilitat de dur-se
a la realitat.

El mestre es. trobava que, a vega-
des, ni tan sols podia cobrar el pobre
sou acordat. Així, a l'Acta Municipal
del 5-7-1885 llegim: "...se acordó
porunanimidad que se haga presente a
la Excma. Junta Provincial de Instruc-
ción Pública que este Ayuntamiento
no está conforme en continuar como
haber o dotación al Profesor la cantidad



Els article4 publicats en aquesta
revista expressen l'inicament
l'opinió dels seus autors.
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de 593'75 pts., sino la de 412'50 pts.
a que asciende la mitad del sueldo
de la escuela".

El mestre (1878-1888) D. Joan
Medinas Pastor i la seva familia, davant
lo reduit del sou i en la impossibilitat
de cobrar les classes d'adults del
vespre, decidiren deixar-nos. El poble
en guardava un bon record.

Per acabar, unes dades del sou
de D. Bartomeu Alou, mestre de l'escala
privada metodista. La premsa catnica
airejava molt fort que si la Comunitat

INTERESANTES HISTORIAS Y ANECDOTAS
DE ANIMALES 

Hace unos dos meses y medio que
en una casa de este pueblo de Capdepera,
presumiblemente, fué envenenado un
gato, tal vez por algún vecino; un
gato que era muy apreciado por sus
dueños.

Al ver que ya nada se podia hacer
por él, viendo como desde hacía tres
días no comía ni bebía nada, y que
vomitaba residuos de comida mezclada
con espuma, con verdadero dolor por
parte de sus dueños, decidieron ponerlo
en una caja de cartón rellenada de
paja y poniendo dentro un poco de comi-
da, por lo que pudiera suceder, y lo
llevaron al bosque de L'Agulla.

Cual no fué el estupor de esa
buena familia al ver que estos días
se presentó en su casa dicho gato,
sano y salvo, si bien con algunas seña-

es mantenia era degut a les fortes
quantitats de doblers que rebia d'Angla-
terra. D. Bartomeu únicament cobrava
com a mestre; entre 1887 i 1893 el
sou va esser de 1.050 pts./any, que
rebia setmanal o mensualment. La seva
esposa, D. Isabel Oleo, cobrava com
a mestra 780 pts./any. Part d'aquest
sou l'invertien voluntáriament en obres
de la Comunitat; sobre tot quan passaven
moments socialment dificils.

PEP TERRASSA

les de haber sido, posiblemente, atrope-
llado por algún vehículo.

Y esa misma familia se pregunta,
asombrada, cómo es posible que ese
gato, que nunca había salido de su
hogar, haya podido encontrarlo desde
tan lejos.

En este caso, cómo en muchos otros
que conocemos, no se puede atribuir
sólo, a los animales, el "instinto".
No. Hay algo más que ésto. Y en este
caso queda probado. Hay auténtica inte-
ligencia, además de verdadero amor
hacia sus dueños que tan bien lo había
tratado siempre y atendido siempre
con tanto cariño.

Por lo demás debemos repetir lo
que tantas veces dijimos: "Amemos a
los animales - y no los maltratemos".

M. P.
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ESCOLA GRADUADA 

Si vos heu aturat a pensar què
vol dir això d'Escola Graduada, haureu
observat que esta un poc enfora de
la realitat de les necessitats de l'edu-
cació.

Actualment, les escoles estan
organitzades per cursos, segons l'edat
de cada infant. Aquesta graduació buro-
cratica presenta molts d'inconvenients.
Encara que dos al.lots tenguin la matei-
xa edat, poden tenir un any d'avantatge;
aquest és el cas d'un nin nascut el
gener i un altre nascut el desembre
del mateix any. No tots els al.lots
amb la mateixa edat tenen el desenvolu-
pament intel.lectual igual, no és just
que aquell nin que li costa l'aprenen-
tatge, com aquell que ho supera amb
més facilitat que els altres, hagin
d'esser marginats pel mal funcionament
dels sistema pedagògic del nostre país.
Aquests cassos de marginació no només
es donen per part del mestre (evident-
ment involuntari, implantat per la
necessitat de cubrir l'escolarització),
sinó també per part dels pares. Aquest
fet es dona per primera vegada a prees-
colar, quan volem que tots els nostres
fills aprenguin a - lletgir i a escriure.
No pensam que això encara no és possi-
ble, degut a que el nin no esta "madur"
per donar una passa tan important.
Amb tanta frissor per a què el nin
sàpiga lletgir i escriure, no deixam
desenvolupar una psicomotricitat neces-
saria, començant a treballar en un
principi pa Pre-escritura i la Pre-
lectura en aquells cassos que sigui
possible. Per això és que no hem de
forçar la mAquina."Tot en el seu temps".

Tornant a la questió que tractam,
podríem donar més arguments que demos-
trarien el fracas d'una escola graduada,
massa rígida i massa sistematitzada.
Un dels moments més delicats és el
trànsit entre l'escola bàsica i la
mitjana. Mos podem trobar nins, a 15
anys, que encara no han superat la

, primera crisi, i altres que ja passen
a la següent etapa de la seva vida.
Si cada una de les passes és superada
positivament, en el moment adequat,
conseguirem uns millors resultats.

Fa un parell d'anys que el M.E.C.
va iniciar una reforma, dins dels pro-
grames de l'educació. Va canviar el

nom d'Etapa pel de Cicle. El resultat
va esser el mateix. Poc canvi es va
notar. Ara tothom esta a l'espectativa
de la nova aplicació que es vol fer
dels distints cicles de l'E.G.B. Hi
ha molt que fer. La tasca no és
per aixe) hem d'anar tots junts per
feina i per una participació conjunta
en el millorament de l'educació.

Si el cicle s'aplicAs seria posi
tiu, però no basta dir-ho, sine, que
hem de fer una reflexió. El cicle permet
que el nin vagi superant les etapes
segons el seu desenvolupament fisic

principalment, intel.lectual. Tot
aquest projecte no sera possible si
no conseguim reduir el número d'al.lots
per classe. Les teories són molt fàcils
de plantejar. Si aquestes noves mesures
no van seguides d'un treball en concor-
dancia amb la realitat, tot això quedara
en utopia. Tampoc s'ha de voler fer
creure que el professor ha d'esser
un segon pare. Si el mestre, moltes
vegades, no coneix els pares, no podrà
entrar dins l'altre aspecte de l'educa-
ció; ella no només suposa engreixar
el nin de coneixements, sin() que també
suposa una relació humana, una adapta-
ció a les formes bàsiques de la nostra
societat. I aquesta plasmació de la
realitat humana sols es conseguira
amb un contacte més directe.

Poca cosa podrem arreglar si estam
en una actitud passiva, com es va demos-
trar quan la Delegació del Ministeri
"Maravall" mos va privar d'un mestre,
per .a millorar les condicions d'una
escola de Palma que, segons ells, estava
més necessitada que la nostra, i era
molt més conflictiva. Solidaritat SI,
però no crec que sigui aquesta la solu-
ció.

llapis
tinta

tinter
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L'AMO EN JOAN "COLL", Joan 'Sancho Alzamora (1879-1956)

CARRO DE RODA PLENA (Mallorca)

1, nas;— 2, sarrieta;— 3, capclonal de davant;— 4, maim() de davan1;— 5, banda;-
6, malm6 de darrera;-7, capclonal de darrera;-8, escala;-9, roda.

CAPITOL XVII

Supuesto que ha parlat de la carre-
tera que mos uneix amb Palma, convé
parlar també dels modos de transport
d'abans d'introduir els carros, trastos
enginyosos però que daven poc resultat.

Les bísties duien tots els géneros
damunt l'esquena. Primerament los boga-
ven l'albarda, cosa que tots coneixem
lo mateix que les beaces, objectes
que encara se coneixen, però no així
les esconelles i escorbeis, com també
les sàrries que tampoc se'n fan servir.
Cada eina d'aquestes tenia la seva
utilitat segons els articles que s'ha-
vien de transportar i que quedaran
tan ben explicats com podrà fer-ho
la meva

Les beaces eren el rei del trans-
port, eren més cosa de luxe i comoditat
que per feina. Aixi era que quan la
.gent havia d'anar a vila externa i
volien . ensellar la bístia o bísties
amb luxe, ja posaven l'albarda hou
I les beaces noves;, aquestesben tapades
de pells tan grosses i llanudes com
podia ser i la corda per fermar tot
això també nova i curiosa. A aquesta
corda ii deien un lliga-beaces que
embolicaven amb art i mestria de modo
que no fes nosa per coalcar. Ademés
d'això servien també per anar al camp
quan no havien de dur gaire cosa; les
s'enduien quan anaven a la rota i no
havien de dur llenya. Quan havien de
dur paners o gerres feien servir una
espècie de beaces anomenades arganells,

que se diferenciaven d'elles en que
eren quatre, dues a cada costat, i
les parelles estaven cosides amb cordeta
una amb l'altra i d'aquest modo tant
gerres com paners hi quedaven ben ajus-
tats i no importava fermar-les; aquesta
eina regularment era d'espart.

La sàrria era lo mateix que les
que avui hi traginen el carbó, la posa-
ven entravessada damunt l'albarda i
el seu objecte era dur fems, terra,
grava o macs; no solia servir per res
més.

Els escorbeis eren de llenya,
dos ganxos units amb dos travessers
anaven a cada banda de l'alberda, units
amb dues cordes passades per dins un
forat que tenia cada ganxo. Aquest
ormeig, ben subjecte amb una corda,
servia per traginar feixos de llenya,
xavegues de palla: tions, mitjans i
pedres grossetes; i sempre, o casi
sempre, dos o més objectes d'aquests.

Les esconelles eren un bastiment
quadrat, de quatre pals de fusta regu-
larment de poll perquè fos llauger;
en el mig, de barra a barra hi posaven
corda entrecoalcada, en forma de xarxa.
Aquest trasto el posaven a lo més amunt
de l'albarda, ben acondicionat, per
traginar garbes. Només n'hi solien
posar cinc i, amb tan poques i tot,
feien més cabrioles que un titerero
quan camina per damun un fil de ferro.

(segueix a l'altra pAgina)
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(ve- de la pagina anterior) .

Aquests sistemes de traginar se-
feren servir fins devers l'any seixanta
o setanta del segle passat. Quan comen-
çaren a dur algun carro la gent trobava
que seria un mata-bisties, pen!) s'hi
acostumaren aviat per varis motius:
un que, a pesar de ser els camins do-
lents, podien dur més pes i pels plans
i les capavallades encara podien coal-
car. Bistia que duia dotze quintas
ja feia bo. I l'altre que l'alberdA
feia encetadures ferm i males d'aturar
o curar, i amb els guarniments, quan
se'n feien, eren molt més bones de
defensar. Aixi resulta que, amb pocs
anys, tots els qui conraven o feien
de traginers n'armaren.

Qui fonc el primer que tengué
carro a Capdepera és mal de sebre,
però quan feien l'església, traginaren
les • pedres amb un que n'hi havia a
Ca'n Beato de l'Enfront; carro de rodes
plenes i baixes i de parell, esturment
incòmode i feixuc. Abans d'aquest un
fuster anomenat Mestre Miguel Climent6
en fé un o més, un de los quals, si
és que en fes varis, el baratà a Cala
Rajada afegint diners, encara que pocs.
Aquests carros no tenien vista i eren •

mals de fer redolar; els camins dolents
i pocs, per lo tant la seva utilitat
casi era nul.la.

ESCONELLES

S'anomenayen també garbejadors perquè servien per • traginar

garbes (Mallorca)

Devers la data anomenada la cosa
es deixondi amb tanta força que, en
pocs anys, les carreteres es feien
com a per encant i la compra de carros
i guarnicions se multiplicava com mai
poguessin pensar fins que no quedà
cap conrador sense. L'amo En Joan Gargo-
ri comenca a propagar-ho, fonc un dels

AROANWAS

BEACES

primers que en posaren. En Beato, abans
dit, no hi ha que anomenar-lo perquè
abans que ningú ja n'armà, com hem
vist i en parlaré més envant. L'amo
En Toni Creu, que aleshores comerciava
entre Inca i Capdepera amb nego'ci d'obr
de paume i gèneres variats, en va intro-
duir bastants d'usats i les solia bara-
tar amb senalles. Aquests baratats
es pagaven a plagos, tanta obra cada
setmana, i aixi eren més bons de pagar.

Els fusters aprengueren a fer-
ne, pens), com podem suposar, los feien
bastant bastos. Tant el ferro com la
fusta tenien molt que desitjar; els
caps de fuell no estaven allisats més
que amb una llima i sortien mal redons
i, per afegitó, mal centrats. No així
avui, que quan los deixen són com un
canterano i els caps de fuell tornejats
amb maquina; no és d'admirar que sien
lleugers i forts.
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&corbeta (Mallorca)

La gent per anar a Ciutat hi anava
a peu o damunt una bistia ensellada.
Per anar-hi hi posaven un cabell blanc;
havien menester setze o vint hores,
segons la bistia. Per ò quan el camí
es posa en condicions de carretera,
posaren diligències que duien el correu
o la maleta fins a Artà (aquesta la
duien a peu a Capdepera) i , més tard,
En Sureda en posà fins aquí; el conduc-
tor era Mestre Pep Tacó, son pare del
Batle actual. Mestre Pep menava un
carretó grandet i un cavall magre,
vell i ple d'encetadures i, a causa
d'això, moltes vegades no arribava
d'hora, però en canvi sempre estava
content i hi feia estar els qui anaven
amb ell. Partien de Capdepera devers
les sis del capvespre per arribar a
Palma l'endemà prop de les set del
mati; i l'arribada aquí també era dema-
tinet, de modo que Es Tacó tota la
nit anava a l'aire lliure, no és d'admi-
rar que estigués sà. De Manacor per

endavant duien una galera grossa amb
quatre cavalls; tots tenien tara: rene-
gos, aspres i lletjos; tots eren bons
a no ser els coixos i els que tenien
asma. A Algaida los barataven i ja
arribaven al punt de destino, quan
la gent tenia totes les juntes fora
del lloc acostumat. Devers l'any setan-
ta-sis o set el tren arriba a Manacor,
aquest retira les diligéncies; ja era
més ràpid i còmode, pare) d'aquesta

vila per ençà seguiren matant cavalls
i incomodant persones fins que el tren
arribà a Artà, per ignominia i vergonya
dels cacics de Capdepera que quan era
hora no demanaren tal cosa i ara que
no poden fer res diuen que els artanencs
que ho demanaren en tenen la culpa.
Però només ho diven per estar bé davant
el poble; i aquest los creu perqué
són del mateix llenyam...

ALBARDA

N O T A: Els dibuixos que il.lustren aquest arti-
cle són copiats del Diccionari Catalá
Valencia Balear, de Alcover-Moll.
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- Pron8stic complit: S'ha jugat la lligueta

pera no s'ha pujat.

- Ara podeu dir que aixa era bo de veure.
Que no importa esser un endevinador per a encertar
aquesta. Ida, sabeu que vos sé dir? Que hi ha
faltat ben poc per a equivocar-me! Un empat dins
Alarel hauria donat ocasió de jugar una eliminat-
na definitiva amb l'Andraitx. I, qui sap!

- I per empatar a dins Alar no hi va faltar
gaire, amb deu jugadors i tot.

- Dos anys s'han intentat l'ascens, i dos
anys s'ha perdut l'oportunitat. Ja se sap ella
de a la tercera, etc...

- En lo que si he de reconaixer que m'he
equivocat ha estat en la manera de no pujar.
Jo pensava, i aixi ho vaig dir, que l'equip treu-
na punts de fora i que en perdria a Capdepera.
I ja veis lo que ha passat: s'han guanyat els
tres partits de camp propi i s'han perdut els
tres desplaçaments.

- I amb lo que també m'he equivocat ha estat
en quant al recolsament del públic. Aquest ha
respost molt millor que durant la Lliga, si no
en número d'espectadors si en l'anim constant
als jugadors. Pocs pera bons...

- Una cosa també. ha quedat clara, i és que
cap dels altres equips del grup de l'Escolar
ha demostrat una superioritat respecte de l'equip
local. Més experikcia, potser, pera res més.

- Detall per als detractors d'En Maya: dels
set gols marcats, quatre els ha fet aquest juga-
dor.

- La solidesa defensiva Característica de
l'Escolar s'ha mantengut durant la lligueta,
exceptuant el partit d'Eivissa. Pera ja se sap
que lo d'Eivissa és una altra histaria.

- I a partir d'ara, a començar a pensar
en la praxima temporada. Sobretot els nous respon-
sables de l'entitat. O els futurs nous responsa-
bles, o lo que li volgueu dir. Perquè En Miguel
Cassellas ja ha presentat la dimissió, com deveu
sebre. Motius? Supos que els de sempre: cansament,
decepció, avorriment, fAstic, etc., etc., etc.

- Avis per a navegants: El dia 25 del present
, mes de juny, a les 10 del vespre, ASSAMBLEA ORDI-
NARIA DE L'ESCOLAR, on s'informara als socis,
d'una manera oficial, de la dimissió d'En Miguel
Cassellas i de l'obertura del terme de presentació
de candidatures per a la presidancia del Club.

- Com que m'han arribat a les orelles els
noms d'un caramull de "presidenciables", m'estim
més no dir-ne cap. Alguns perqua me pareixen

inverisimils, altres perqua me pareix que no
en tenen ni idea...

- Vos tendrem informats.

- Mentres tots esperam que es desvetli
el misteri, vos he de dir que m'han pegat una
amable estirada d'orelles. Estirada d'orelles
que jo accept entonant el "mea culpa" correspo-
nent.

- Per qua? Molt senzill: el mes passat
parlava jo de l'absència d'En Serra en el moment
decissiu de la temporada, sense recordar-me'n
d'altres jugadors que també s'han trobat en
les mateixes circumstáncies.

- Pixí tenim els cassos de N'Aurelio, En
Joan i En Toni Bonet, i En Tomeu Massanet
com a més significatius per la seva gravetat.

- Que ningú pensi que ho vaig fer intencio-
nadament o perquè no cregui que aquests al.lots
no siguin igualffient importants per a l'Escolar.
Va passar que, en aquells moments, En Serra
era titular indiscutible del primer equip i
sols ell me va venir al cap.

- Una vegada més deman disculpes. Al mateix
temps vos quedaré molt agrait si quan n'escric
qualcuna d'encertada també m'ho deis. Grades.

- De lo que no hem sentit dir res, enguany,
és del Marathon de Windsurfing. Si fan comptes
organitzar-lo, ho duen molt amagat. Si ja ha
passat a la histairia, la seva haurA estat una
mort trista i ananima. Descansi en pau.

Aprofitant el parantesi futboler, els
autèntics deportistes aprofitarem per a practicar
les nostres activitats preferides. Jo me dedicaré,
els diumenges entre El Carme i Sant Bartomeu,
a la natació (de genolls per avall) i a fer mig
quilketre de "footing" un pic cada mes.

- A veure si preniu mostra i també vos ani-
mau. Es tan saludable l'esport!




