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portalet

Creim que cal esser molt sincers i dir que Capdepera no és un poble bell.Vist
d'enfora, amb una certa perspectiva, potser... Pere és que d'enfora casi tots els
pobles tenen una mena d'encant. De prop la cosa canvia. De prop, Capdepera, excep-
tuant qualque racó singular, resulta un poble gairebé inhaspit.

No voldríem resultar excessivament durs ni ferir la sensibilitat d'alguna ment
patriotera i encegada. Sabem que hi ha gent amb el cuiro molt fi, gent que només
veu el gep dels altres, gent molt "gabellina" que no admet adjectius pejoratius
si no és ella la qui els llanca. Ho sentim molt per aquesta gent... per6 Capdepera
no ens agrada.

En benefici de la marina, en benefici d'un turisme justificador de tot el que
és injustificable, el nucli de població de Capdepera ha vengut patint totes les
mancances del món. Les grans inversions duites a terme a la vorera de mar no han
tengut, fins ara, ni la més minima correspond6ncia exigible en la dotació d'infraes-
tructura i de serveis a Capdepera.

Les obres en curs, tant de temps esperades, poden esser una primera passa per
fer, del nostre, un poble més habitable. Pere) no hem d'oblidar que el sanejament
i el suministre d'aigua no són més que això que deim: una primera passa. Ni els
administradors ni els administrats no podem, després, tombar-nos a la poltrona,
com si ja estigués tot fet. Si en matèria de sanejament, s'hauran solucionat molts
dels problemes, en matèria d'urbanisme continuarem orfes de tota millora.

Un poble no és -no pot esser- sols un nucli de cases on s'acaramulla la gent.
Un poble és -hauria d'esser- qualcom viu, on el vertader protagonista sigui la perso-
na, quelcom fet a la mida de la persona, on tots i cada un dels seus habitants s'hi
sentin a pler...

Capdepera no ens agrada. Per no tenir, Capdepera no té ni una plaga. I aquí
volíem arribar! A la plaga! A aquesta plaga de tants i tants pobles, centre neurAlgic
de la vida vilatana, lloc de trobada de les gents, nucli de l'esdevenir local, racó
de pau i d'assossec, ombra per a l'estiu, i recer per a l'hivern. A aquesta plaga
volíem arribar! A aquesta plaga on el poble recupera tota la seva dimensió humana,
on la gent pot badocar, xerrar, escoltar, xafardejar... o no fer res, que també
aquesta és una bona manera de passar el temps.
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L'Orient, Constitució i Es Sitjar són les tres places tudades de Capdepera.
Les tres places venudes al progrés (?) i a la motorització. Les tres places on els
gabellins mai ens hi sentirem a pler. Les tres places que, permanentment, ens fan
enyorar una plaga. Una plaga del poble i per al poble.

Inversions més costoses, molt més costoses -i no sempre justificables- s'han
duit a terme en el municipi. Demanar una plaga no és demanar ni el sol ni la lluna,
sine) demanar quelcom imprescindible per tal que Capdepera recuperi bona part del
sentit comunitari, perdut al llarg de tants d'anys d'abandó. Demanar una plaga és
demanar que el nostre sigui, de cada vegada, un poble més bell. Un poble que ens
agradi més.

t. PLAÇA DES SITJAR 11 1 
DE BELL NOU ...ha començat el curs escolar.

I val dir que, aquest, deu haver
estat un dels començaments menys conflictius
que recordam. Tots els mestres hi han estat d'hora
i el clima ha estat de normalitat, tant a "S'Alzi-
nar" com a "S'Auba". I ja que de "S'Auba" parlam,
deixarem constancia de lo avançades que van les
obres del nou centre. Tant és aixi que es pensa
que els nins s'hi podran traslladar abans de
que finalitzi el curs.

Per  si el començament de curs ha anat bas-
tant bé, al seu voltant s'hi han  produït aquests
petits fets marginals que vénen a entalar-ho
tot un poc: El transport escolar segueix sense
adaptar-se a les exigéncies de seguretat del
Ministeri, al president de l'APA de "S'Auba"
li estiren les orelles des de l'Ajuntament perquè
es queixa, una personalitat de la cultura local
que es dedica a fer poble duguent una filla seva
a una escola d'Art...

Per la seva part, el regidor de cultura,
Antoni Bonet, es multiplica i demostra una virtud
indiscutible: és fener. En matarla escolar hi
ha perdut moltes hores, i aixó és d'agrair.

BANCA En Toni Vaquer Alzina ha estat nomenat
nou director de la Banca March de Capdepe-

ra. Com que en Toni s'hi ha passat mitja vida
dins la Banca, i per altra part, essent del poble,
coneix les mates que fan llentrisca, no dubtam
que l'encert haurA de presidir la seva gestió.
Enhorabona.

SA GAVELLA Aquest grup local que, com recollirem
en el seu moment, va participar en

. el programa "Gente Joven" de TVE, haura tornat
a Madrit per a participar en la segona fase del
dit concurs. La gravació havia de tenir lloc
el dia 19. El que no sabem, per ara, és el dia
d'emissió. Que hagin tengut sort és el que els
hi desitjam.

PATRONATO ¿Passa con vosotros, tíos? Normalitza-
ció lingliistica, eh? Preciós l'anagrama

amb all  de "Patronato del Castillo". Ai, si
el Rei Don Caime aixecAs el cap! Ho passarieu
pitjor que els moros!

PATRONATO

,

„a CASTILLO
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NOMS Els que _ si se normalitzen són els de
la urbanització de Na Taconera. Amb la

culminació de la dita urbanització, l'Associació
de VeInats de la Font de la Cala ha fet una pro-
posta a % l'Ajuntament per posar nom als carrers
d'aquells paratges. "S'Agre", "Tramuntana" o
"Sa Tortuga" són alguns d'aquests noms. I és
que de bon gust se n'ha de tenir. I no faria
res que el consistori prengués mostra i acabas
d'una vegada, de retolar amb la nostra llengua
tots els carrers del poble.

BUNYOLS El dia 21, Dia de les Verges, haura
tengut lloc, esperam, la Primera Trobada

dels Bunyols, festa organitzada per l'Associació
"Ca Nostra" de la Tercera Edat. Com que aquest
número ha entrat a la impremta abans de que tot
aixó succeis, no podem dir res més. Sabem, aixó
si, que hi estaven convidades distintes agrupa-
cios de ball de bot de la comarca i que de bunyols
no n'havien de faltar.

(passa a la pina següent)
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(ve de la pagina anterior)

AUTOBUS Moltes són les queixes que ens han arri-
bat sobre l'autobús Cala Rajada-Palma,

respecte, sobretot, del tram Capdepera-Art.
Pareix esser que la gent es veu obligada a anar
dreta i apinyada, com si d'un autobús urbé es
tractés. Fins que en passi qualcuna. Llavonces
hi posaran remei.

CORREUS Prest es podran mudar els funcionaris
de Correus al nou edifici del carrer

Guillem Timoner. Les obres van a bon ritme. I
lo que hi guanyaran seré l'estrenar unes ins-
tal.lacions, perqué lloc, el que es diu lloc,
no en tendran gaire més.

LA ESTILA Fa una temporadesta va aparèixer un
rétol en el solar que tots els gabe-

llins tenim entre els carrers Gómez Ulla i Centre.
"La Estila" (?) va fer allei de "aquí soc jo",
i pus. I si hi félem una placa?

CARTES Continuem amb la Tercera Edat. "Cap Ver-
mell" ha tengut accés a una carta de

l'associació "Sol Naixent" de Cala Rajada dirigida
als seus companys de Capdepera. Són tan puerils
els arguments que esgrimeixen a favor de fer
una residéncia a Cala Rajada que no ens podem
sostreure de pensar all de que "són com al.lots".
Algú s'ha dedicat a replicar per damunt els dia-
ris. Sincerament, creim que no valia la pena.

PROJECTE Ja fa anys, l'Associació Font de Sa
Cala, preocupada per la deterioració

de la seva platja, va iniciar gestions davant
el MOPU, encaminades a la protecció marítima
d'aquell racó. Ara, la Jefatura de Ports i Costes
ha culminat els estudis i ha elaborat un projecte
que pretén evitar que l'arena se'n vagi. Aquest
projecte, que hem pogut veure, consisteix en
la construcció de dos braços de vint metres de
llarg cada un i que aniran quaranta centimetres
per damunt la superficie de la mar. Aquests bragos
aniran units per un dic de contenció de pedres,
dos metres per davall de la superficie.

Com que pensam que tot aixa faré molt lleig,
I vist que l'Ajuntament ha informat favorablement
el projecte, demanam que, al menys, si l'arena
continua anant-se'n, ho tornin tomar. Si serveix
per qualque cosa, benvingut sia, i ben gastats
els vint-i-cinc milions de pessetes que li costaré
al MOPU.

SOLISTES L'anunciat concert dels Solistes de
Mallorca tengué lloc, efectivament,

el dia 7, a l'església de Cala Rajada. L'orquestra
de cambra que dirigeix Agustí Aguiló va estar
correcta i el nombrós públic s'ho va passar bé.
Pera no ens facem il.lusions; aquest públic era,
majoritériament, estranger, que si no, hi hauria

hagut la mateixa gent que quan la dita orquestra,
amb el nom de "Pro-Art", va venir a Capdepera.
0 sia, quasi ningú. Els cartells, preciosos,
no feien cap referéncia als organitzadors, el
Patronat del Castell; uns fulls, a darrera hora,
intentaren esmenar el mancament. La recaptació
va esser d'unes 37.000 pessetes.

GESA El mal temps del dissabte dia 6, va provocar
nombroses interrupcions del suministre

d'electricitat. I és que quan fa dos llamas i
dos trons, seguim com en els anys cinquanta,
amb continues apagades que provoquen una mitja
rialla sarcéstica en els visitants estrangers
i el malestar general dels nadius. I grécies
que esteim en mans de GESA, una de les poques
empreses estatals amb beneficis. Si tenguessin
pérdues ja hauriem hagut de tornar a armar el
quinquer.

L'AGULLA La taula rodona del proppassat 21 de
setembre, convocada pel Grup Ecologista

de Capdepera i Cala Rajada per debatre el tema
de L'Agulla, va esser una taula rodona coixa,
tal i com explica Llucié Sirer en aquestes matei-
xes pégines. I va esser coixa pel costat de la
dreta, sense UM i AP, convidats i no presentats,
escudats en un silenci que no contribueix a millo-
rar el punt de suport d'ambdós grups. Si és que
tal punt de suport existeix.

La taula, aixi, va estar integrada per Sebas-
tia Serra (PS(1), Gabriel Pomar (GOB), Catalina
Moyé (PSOE), Xisco Terrassa (LLAC) i Deogracias
Castellanos (PCB). Si hi havia cap dubte respecte
de les intencions del PSOE, Catalina Moyé se'n
cuidA d'esbargir-lo. I com que tots, des de dis-
tintes opcions, estigueren d'acord en la necessi-
tat de la preservació integral de L'Agulla i
els seus voltants, i, per altre part, el públic
assistent també combregava amb les mateixes idees,
la cosa va acabar casi amb una festa. Per lo
que deduIm que, o ningú vol que L'Agulla s'urba-
nitzi, o bé els qui estan a favor de la urbanitza-
ció no ho volen dir. Deuen estar empegueits?

Hem de dir que no és del tot cert que ningú
es vulgui manifestar a favor de la urbanització.
En el número del mes de setembre, el Batle, Joan
Pascual, deia ben clar que aquesta podria esser,
precisament, la solució a tots els problemes.
Paral.lelament, pels mateixos dies (26-9-84),
"Diario de Mallorca" informava, textualment:
"La idea de UM es la de que tanto Cala Mondragó
como Cala Agulla -cuya protección es considerada
necesaria por los regionalistas- sean preservadas
mediante la oportuna modificación de sus respecti-
vas normas subsidiarias". Davant lo qual hem
de reconéixer que el sentit autonomista d'UN
és total, sobretot l'autonomia de les agrupacions
locals respecte del seu organisma regional. Men-
tres uns diuen blanc els altres diuen negre...



Pin 	

CAP VERMELL -

Ifeelmes aruades
d'es Pastor de Son Perdiu.

De tu, platja, volen fer,
de tu Cala Agulla meva,
-just pensar-ho me subleva-
un nou, grandiós femer,
Per6 jo et dic que primer
s'haurA d'alçar tot es poble,
abans de que tan innoble
acció se dugui endavant.
N'hi ha que téstan tractant
just com si fossis un moble.

Es qui embrutar-te pretenen,
es qui et volen vendre a trossos,
tenen uns "dellons" ben grossos
i just de doblers s'entenen.
I llavonces s'entretenen
fent creure que sa natura
és s'ánic fre que els atura
i no faran disbarats.
Si els deixau ben amollats
digau morta Cala Agulla.

Ittitilli	

per qub ?
PER QUE no se senyalitzen adeqüadament

els distints trams de les
obres de sanejament, i mirar
d'evitar alguns accidents?

PER QUE el centre escolar de "S'Alzi-
nar" ha d'esser una espècie
de magatzem de llits, mentres
alguna de les seves instal.la-
cions no té l'espai suficient?

PER QUE la nostra societat segueix
Lent possible que hi hagi
persones que hi trobin plaer
en esbudellar rodes de cotxes?

PER QUE casi mai ens contesten als
nostres per quès?-

Sr

DURANT EL MES DE SETEMBRE...

Han nascut:

Roberto Pedro Sancho Lozano
de Pere i Maria.

Aina Dominguez Munar
d'Antoni-Humbert i Ma Petra.

Han mort:

Maria Rosa Suárez Rodriguez
Peter Hallen
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A BET-MARIA 

'Perdona, Estel, que avui no mono-
logui amb tu, per& és que tenc un deure
d'amistat i simpatia amb Bet-Maria,
qui ara ha complit els vint-i-cinc
anys dels seus vots.

I a ella va el meu mon3leg, amb
els millors desitjos de pau i humilitat,
per a qué tots els seus afanys se com-
plesquin.

Qué importa la data, Bet-Maria?

Un dia? Un mes? Un any?

Una busca dins el temps. Un batec
d'eternitat.

Per3 un dia t'enlairares.

I emprengueres el vol, com l'orene-
ta, arribada la tardor.

Cap a contrades externes, llunya-
nes...

Volares sobre els mil/01s, plaent,
com la gavina, a escorcollar nous paisat
ges.

A assaborir les fites del teu
quefer.

A omplir-te l'esguard amb nous
horitzons.

I la senzillesa.

Most de la vinya d'Assís.

I com a espigues del seus camps,
la pau, la serenitat.

Cos i sang fets precepte per a
donar-se als altres.

I eufemisme.

De paraules i de fets. I de pensa-
ments.

I no donar l'atra galta.

Millor convéncer de la inutili-
tat de l'altra galtada.

Amb el deure fer camí.

Amb el quefer qüotidiA fer poesia.

Mai escrita.

Mai declamada.

Poesia viscuda, dia a dia, dins
la problem3tica del deure elegit i
la vocació nascuda als fondals de l'Ani-
ma.

"Me'n vaig", digueres.

I la nova trescà el poble. Com
una traca.

Els benvolents es planyeren.

A saturar-te el cor amb altres 	 Els malvolents escopiren la verina-
formes de vida. 	 da.

A bategar amb altres patiments.

A ésser el ress3 d'altres angoixes.

A sembrar la benaurança del Sermó
de la Muntanya.

A expandir glopades de consol
a altres cors atormentats.

I comprensió.

I conhort.

I a guarir nafres.

Nafres físiques, al cos.

Nafres morals, a l'Anima.

Nafres socials, a la consciéncia.

Benes i xeringa com a armes per
a la lluita quotidiana. La fe per raó
i escut.

I la humilitat.

I tu, amb el somriure ample del
qui se sap innocent, saltares el parany
de la calámnia, com se salta la corda
al jugar a juli.

Assabentada de que en els esplets
sempre hi ha motes de jull, que emmetzi-
nen l'anyada.

I el teu juller no fou de despreci.

De commiseració fou.

Com a penyora del camí escollit.

Un camí sense tuf a bolles de
cAmfora.

Sense taques de caixa ni de flori-
dura.

Sinó viu, dinAmic, net.

I amb el valor requerit per a
ésser admès pels temps moderns, que
viuen d'esquena a tota ranciesa.
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Un camí sà, de robustesa, legfima-
ment valid.

Quan l'anima és forta, és inútil
el silici.

I quan l'énima és neta.

Inútils són les camises aspres.

I els cinyells de cerres.

I les cadenes de ferro.

Els camins que ens porten a Déu
són uns altres:

L'amor als semblants.

El desig d'entrega al servei del
proIsme.

La capacitat de dar-se.

No el mortificar-se amb austeritats
pietoses.

D'austeritat ens en donares una
lliçó, amb somriures, amb simpatia,
amb bromes, amb capacitat de treball,
amb afany de servei, acaronant les
nostres penes, fent teus els nostres
patiments i fent nostres les teves
alegries.

Inoblidables aquells cafés de
les matinades romanes.

Inoblidables, també, les xerrades
gabellines.

Entre dues postures escollires,
pentura, la més difícil.

La de portes obertes. De finestres
de pinte en ample.

De cristalls transparents.

D'intimitat desclosa.

De sinceritat.

De veritat sense embulls.

D'estima a tothom, sense discrimi-
nacions.

Ni egoismes.

Hi ha qui es posa de llarg per
ésser més dona. Tu te posares de curt
per ésser més monja.

Et vestires de dona per rompre
barreres, per estar més prop de la
gent.

Per poder donar-te més a la gent.

Per la humilitat d'ésser més com
la gent.

Per ésser una igual.

Els qui així no ho comprengueren,
pitjor per ells.

Que cada pal aguanti llur vela.

Tu, un dia, no importa quin, n'in-
flares de veles. I t'allunyares.

I ens deixares un buit.

Difícil d'omplir.

Impossible d'omplir.

Un buit que és caixa de ressonAncia
de tot quant ens deixares.

On els records s'esmicolen, infini-
tament repetits, infinitament augmen-
tats, infinitament enfortits.

Un buit que només pots omplir-
lo tu.

Perqué, com diu la cançó, quan
un amic se'n va no pot ésser rellevat
per l'arribada d'un altre amic.

Per aix6 no et dic adéu.

I permet-em que avui t'anomeni
com ho fa la teva germana:

Bet-Maria, fins sempre.

JOAN RAI
Setembre 84.
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L'AMO EN JOAN "COLL", Joan Sancho Alzamora (1879-1956)

CAPITOL XIX (2 4 Part) 

De com s'enduien l'obra també
convé parlar-ne, perquè jo he dit que
no hi havia carros, hi havia unes guan-
tes cases que se dedicaven a aquest
negoci, lo mateix que ara, amb la dife-
rència que no s'embarcava sinó que
tota o casi tota se consumia a Mallorca

ademeés, només se'n feia de grossa,
o sien, senalles grans i petites, bea-
ces, sarries, morrions i algunes sena-
lletes amb tapadora de cresta; cofes
i senetxos no se'n feien, com veurem
en aquest capitol.

Aquells comerciants solien tenir
dos muls o dos ases, o un animal de
cada casta; però lo més general eren
els muls. Aquests animals duien albarda;
los carregaven aquell abultat viatge
com millor podien, perquè tots sabem
que l'obra és lleugera. Quan se'n temien
que una banda pesava més que l'altra
posaven pedres a la part més lleugera
perquè el viatge anas ben allivellat.
Allò, per ben fermat i per ben arreglat
que estigués, molestava molt, tant
les bisties com el qui les menava.
El qui les menava havia d'anar sempre
a peu si no s'aconhortava de seure
o coalcar damunt les anques d'una bis
tia. Un homo en solia menar dues; les
bisties la passaven ferm, perquè entre
el suar i les engronsades del viatge
s'encetaven, fins que hi havia vegades
que no hi podien anar i, si les ferides
prenien malament o s'infectaven, n'hi
havia que en morien.

Aquest sistema de transport s'usa
fins que s'introduiren els carros,
que amilloraren un tant la cosa, encara
que poc perquè els camins no eren fets
per allò i eren dolents en últim extrem.
La millora consistia en que dos muls
no podien dur gaire més que mitja dotze-
na de quintars i, en canvi, un mul
amb un carro en podia dur prop de dotze,
amb l'avantatge de que el carreter
podia coalcar molt més bé que damunt
les anques. L'augment de pes en los
carros se deu al millorament de les

carreteres, perquè la diferència que
hi ha del principi que usaren carros
és molt grossa.

Les families que es dedicaren
darrerament a aquest negoci, amb lo
sistema antic, eren les més polentes
del poble. Les darreres cases que feren
aquest negoci foren Ca'n Dama, Ca'n
Llorenci, Ca'n Miquelet i Ca'n Beato.

Durant la seva vida comercial no és
d'admirar que el seu negoci quedas
mort, com podeu suposar, perquè lo
que s'espenyava més eren les sàrries
i beaces; lo demés suposava poc, de
senalles ara se n'empleen més. La indús-
tria aquesta queda morta, tan morta
que pareixia que ja no havia de ressuci-
tar; per() sempre hem vist que quan
ha feta una tempestat surt el sol més
lluent que abans. Aquest sol sortí
representat per un homo emprenedor
i fener que havia viatjat molt; aquest
homo fonc l'amo En Joan Moll, de malnom
"Gargori".



"HEM FET AQUEST NOMERO:

Joan Nebot
Man -Cerina Melis
Joana Colom
Jaume Fuster
Maria Vives
Biel Pérez
Mo Antònia Nadal
Pep Terrassa
Llucia Sirer
Coloma Mayol
Manuel López

Toni Riutort 	 Els articles publicats en aquesta
BArbara Flaquer 	 revista expressen únicament l'opinió

dels seus autors.

Bolleti de l'Obra Cultural Balear
Capdepera - Cala Rajada
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Carrer d'Es Port, 43 - CAPDEPERA
Dipòsit Legal: P.M. 497/80
Imprimeix: Apóstol y Civilizador, Petra.
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L'amo En Joan viatjà per moltes
bandes de la ribera llevant .d'Espanya
i Migjorn de França, amb negoci de
carbó i llenya. Amb aquestes correries
seves va voure que per aquestes parts,
a unes feien obra de pauma i a altres
l'empleaven, pera amb diferents motlos.
I, saben que aquí la cosa estava en
decadència, introdui l'obra que accepta-
ven els mercats del Continent, que
són els senetxos i les cofes, en substi-
tució de les decaigudes beaces i sàr-
ries. L'obra anomenada tengué acceptació
en el mercat de Barcelona a cusa d'esser
molt ben presentada. Grades a això
en el principi en prengueren un poc,
perquè un infant ha de créixer per
fer-se homo, fins que avui la nostra
indústria es passeja, per tot el món,

amb tan grossa escala que casi no es
pot creure.

L'amo En Joan no féu això tot
sol, sine) que va esser un gran comer-
ciant de pinars. Va comprar i explotar
pinars per tota Mallorca. Allà on ell
talla, se coneix encara ara, perquè
fé més camins carreters que molts de
municipis camins vesinals. Bon exemple
tenim amb S'Heretat i Sos Sastres i
moltissims altres llocs. Allá on hi
havia un pi o alzina que tallar, allà
hi havia d'anar el carro per traginar-
la. Amb una paraula, l'amo En Joan
Moll tengué una voluntat de ferro,
tan forta que calla on posava la voluntat
quedava arroncdt per aquella Lorca
que tot ho aplanava.



la /a	 -temp's que ten-lem -ea	 intencd 'entnevitaiz, a Nateu Meneant, 	 "Catu".
PnimeA, quan va nomenaí. PaíA6 PkA de ia Con/iza/tia de 	PecodoizA,	 igp5

taJz.d, quan en un.e. eieccion,3 conÏ/IcLLve ajooLLí -ea pz_e_6idé.ncia ai ia Tedertació
de CórIbzcilz-LeA de Ba.eeaA/3. Pen d -n-te ce , aqueta entnevita va .e.-h.e.2 pote/tga-
da /inio que, aque6i 11-0.m LerLgwt oui5 de paidaA una etoneta ame ei mc2xim
JzepAe6entant, de-lo pe-6cado/z
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- Naleu, ma4Jzai_ •LeniA-ia tan a pftop,
vegadeA en6 demanam 2qué iJs

-ea Con/Aarcia de Pe.3cadoilis? 2E11.6 ho
poditieJ3 exp-eicaA?

- Si ens atenem als estatuts veurem que es tracta
d'una Corporació de Dret Públic de base represen-
tativa i sense afany de lucre, que té la represen-
tad() exclussiva dels interessos econiamics i
professionals del sector pesquer, dins l'arriba
de la seva jurisdicció territorial. També ha
d'actuar com a argan de consulta i col.laboració
amb l'Administració en temes d'interés general
referents a l'activitat de la pesca i a la seva
comercialització.

- 7o.t. aixd e,stc2 mat eó, pene, Aeguim
PILLE7b1/142- ca.6i ízz6.

- Se pot dir que la Confraria pretén esser la
institució representativa de propietaris i traba -
lladors per a la defensa dels seus interessos.

- No paileix que .e/A in-teneAcm de PILO pie
-tovziA	 2X-11( eiricio 	hagin d' oíi

- s evident que, en molts d'aspectes, els inte-

ressos no tan sols no són els mateixos sine) que,
incl6s, són contraposats. Per a aixa, en el si
de la Confraria existeixen les agrupacions
presaris i de treballadors. Inclús tenim agrupa-
cions per branques d'activitat i que, aquí, aún
dues: la pesca d'arrossegament i la d'arts menors.
Per altre costat, el sistema retributiu és el
denominat "a la part", el qual fa que aquells
interessos de que parlAvem, siguin moltes vegades

els mateixos.

- no poaiz-ieJ3 expLicaiz, .6.2.1211MULty oixd
cLJ Jsi..5ierna /LetiLiAULLu "a -ea /xuzt"?

- Basicament consisteix en, una vegada haver

deduIt les despeses prapies de l'activitat extrac-
tiva com combustible, oli, gel, seguretat social,
etc., el reste es divideix en una part per al

propietari i una part per a la dotació. La part
de la dotació es subdivideix entre el personal,
anant dues parts al patró, un part i mitja al

motorista, i una part a cada un dels mariners.

- Aix-L, idó, ei p/LopietaAi ze'n da
tant com to 	empieaíA...

- Efectivament, pera de la seva part ha de pagar
les despeses d'amortització del capital invertit
i totes les de manteniment de l'explotació, com
són reparacions del casc o del motor, cable,
malletes, arts de pesca, etc.

- e-e ,34:Aema 1, aeci_j_vament,
deu 	 moLL6 de conflic&o. PeAd,
io/znem a _ea ConAmia. Paizia'nis def

dglit

- Territorialment agafa des de la Punta Amer

fins al Cap de Farrutx, la qual cosa fa que com-
prengui els ports de Cala Rajada i Cala Bona.
El total d'afiliats oscil.la entorn dels cent-
cinquata, a Trés d'uns cent-vint pensionistes.

- I en quino camm 2.5 de,6envo.eupa aque6-
ia ad_uac-ió voAíliza.?

- En primer lloc, i fonamental, en la conciliad()
de distints punts de vista. Si les relacions
laborals, en general, són bones, els conflictes
es produeixen, moltes vegades, entre les distin-
tes branques d'activitat. Les barques de "bou"

i els "petits" no sempre estan d'acord. La nostra
tasca és la d'evitar que ningú es senti perjudi-
cat. Una vegada aconseguit aixe), el camp de la
nostra actuació es fonamenta en oferir el mAxim
de servicis possibles als nostres afiliats, de
manera que la vida del pescador, que és molt
dura, sigui un poc més passadora.

- Conc/Leta un poc en que conAiisieixen
e-bs iseítvic4-6 que o/e/Liu.

- La Confraria, com ja he dit, és representativa,
i l'accés als distints carrecs es realitza de
forma absolutament democrAtica. Aleshores, les
decissions de la Junta de Govern,. el "Cabildo",
o de la Junta General, també es prenen de forma

democrática. Aixia suposa que, els servicis que
s'ofereixen atenguin a l'interés general. Concre-
tant, els servicis aún molts i variats: des de
la recaptació i liquidad() de quotes de la segure-
tat social, fins a la fabrica de gel, passant
pel transport del peix a Ciutat. La darrera millo-
ra que s'ha duit a terme ha estat la construcció
d'un carro per treure barques, amb ajuda del
Consell Insular de Mallorca.

- 7oLo aque.i.J3 oenvcLo Jsupo/sen une
coto.6e. ¿D'on 	e&

daefeftis?

- Des de que l'Autonomia torna a esser un fet
a les nostres Illes, hem de reconáixer que tenim
algunes ajudes d'aquesta administrada. No obs-
tant, la font d'ingressos principal és la de
les quotes que nosaltres mateixos ens fixam i
que consisteixen, fonamentalment, en un percen-
tatge damunt el valor de la pesca. També l'Admi-
nistració Central, principalment a través del
F.R.O.M., ofereix subvencions i préstecs a baix
interés, per a projectes que millorin les condi-
cions de comercialització del peix, com poden
esser fabriques de gel, cambres de conservació,
medis de transport, etc.

- ho /dcii...

- Fins un cert punt. Quan la Confraria ha de
fer un préstec, no és l'entitat la qui respon,
sinó que els membres que el firmas l'avalam amb
els nostres bens personals.

- O no ifs un patízimoni píiopL, a Con/en-

- Bens immobles no en té. El solar i l'antic
edifici que teníem, varen esser cedits a l'Insti-
tut Social de la Marina per a la construcció
de la "Casa del Mar". A canvi, ens quedarem amb
unes dependancies per a les nostres oficines
i amb la satisfacció d'unes instal.lacions per
al col.lectiu de la gent de la mar que, difícil-
sent, haurem pogut dur a terme nosaltres totsols.

- Pe/L(3 tu no -6o_eament, PatA6 Majoit
de .ea ConlizaAia de Cala Rajada. Povda'n,s
de -ea Tede)zació de Con/ízanie,5 i de 
La tova congiciiiva elecció.

- No va esser tan conflictiva com voleu suposar.
Simplement vaig observar uns defectes de forma
en la dita elecció i vaig presentar la correspo-
nent impugnació. Com que jo havia estat el segon
candidat més votat, i la impugnad() fou acceptada,
vaig accedir a la presidència.

- Si no ho -ten-Un gud enUA, -ea Jseu
de -ea TedeAació Lo a CI.Ldat. Aixd
deu 4upowit motte

- Per raons de la meya feina, jo hi vaig casi
cada dia a Ciutat. De totes maneres, algunes
molèsties si que les me suposa. Pera a aix(!) ja
ho sabia quan me vaig presentar, i no cal, ara,
queixar-se. En certa manera, hi una mena de tradi-
ció en que el president de la Federació sigui
de la part forana. El meu predecessor va esser
el Patró Major de la Confraria d'Alcudia.

- I qui ILL /e-L6 a -ea iredeytació?

- La Federació és l'argan que representa a totes
les Confraries de Balears, a través dels distints
patrons majors. Pretén resoldre " els problemes
que superen l'Ambit de cada unes de les confraries
i resoldre els possibles probleme s . que hi hagi
entre els seus membres. També exerceix la represen
tació del sector de la pesca de les Illes a les
reunions de carActer estatal. Aixa suposa haver
d'anar a Madrit amb una certa freqüéncia, pera
bé, com ja he dit, no em vull queixar.

- Econdmicament, 	 funciona -ea 7ede/la-
ció?

- Malament. Fins ara no teníem altra font
gressos que els interessos d'un petit capital
provinent de la venda del vaixell "El Pescador",
que va - esser propietat de la Federació i que
es va vendre a l'Institut Espanyol d'Oceanogra-
fia, pel.qué no es podia mantenir. Pera aquesta
quantitat era tan exigua que no bastava per res.
Ara, precisament, hem fet una proposta a les
distintes confraries per veure si estan dispostes
a aportar unes quotes. La decissió encara no
esta presa, pera pels contactes que he mantengut,
crec que no hi haura problema.

- NoLt 	 «bateu. Ha e-6tat mat inteize,s-
,sant tot e-e que en.o hao dit.
peir i'atenció que en6 haA diven4at.

- Gracies a vosaltres. Sempre és gratificant
poder explicar públicament la tasca que duim
a terme a les nostres entitats i que no sempre
és prou coneguda pel públic. Sempre que volgueu
sabre qualque cosa, ja sabeu que estic a la vostra
disposició.

- PodAia e,s/sen que mi,o envaní hi toiind-
-6-irn• • •

COM
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"...11uitarem per aconseguir un
equilibri entre l'ecologia i l'economia,
és a dir, assolir un creixement
controlat i selectiu que cobreixi les
necessitats urbanistiques conservant
en estat òptim el nostre entorn
natural i ecològic, evitant que els
nostres fills i nets puguin trobar-se
amb una natura desfeta".

(d'un programa electoral)

L'AGULLA L'AGULLA L'AGULLA L'AGULLA L'AGULLA L'AGULLA L'AGULLA L'AGULLA L'AGULLA
L'AGULLA L'AGULLA L'AGULLA L'AGULLA L'AGULLA L'AGULLA L'AGULLA L'AGULLA L'AGULLA
L'AGULLA L'AGULLA L'AGULLA L'AGULLA L'AGULLA L'AGULLA L'AGULLA L'AGULLA L'AGULLA
L'AGULLA L'AGULLA L'AGULLA L'AGULLA.

L'AGULLA, PARC NATURAL. ARGUMENTS.

Argument ecològic. 

La protecció de la flora i fauna és de primera importancia a una illa en que
durant els darrers vint-i-cinc anys no hi ha hagut cap mena de respecte per a la
natura.

Per exemple, la "Daphne Rodriguezzi", germana petita del matapoll, l'únic
lloc del món on se troba és a Menorca, a l'Illa Colom. Segons el botanic francès
J.L. Lésovef, abans se trobava a Cala Mesquida, però la urbanització acaba amb
la planta. No se podria replantar?

El garballó, l'únic palmer nadiu d'Europa, que, una vegada arrabassat no torna
a brostar, i matèria prima prima de l'obra de pauma, esta en recessió.

Hi ha plantes que només es donen en arees molt determinades i que mereixen
una oportunitat: la gatova, el fonoll marl, el socarrell, etc.

D'aucells marins, cada vegada n'hi ha menys. A les nostres costes s'hi veuen
virots, nonetes, corbs marins, falcons pelegrins, etc.

Seria interessantissim que un equip d'ecUegs estudiassin l'habitat de la
zona. S'anima l'Ajuntament a finançar-lo?

N'hi ha que pensen que salvaguardar els animals en vies d'extinció consisteix
en guardar un lleó dins una gàbia, una balena dins un safareig suficientment gran,
i una foca dins una nevera. Dissortadament, la naturalesa opera en sistemes més
intel.ligents que els d'aquestes persones.

Argument dels precedents establerts. 

Si s'acceptas la proposta actual de deixar urbanitzar, a canvi de la cessió
de terreny, s'estableix un precedent perillós. Els demés propietaris poden utilitzar
la fórmula i el resultat final esser un rosari de petites urbanitzacions, des de
Cala Rajada a Cala Mesquida.

Si l'Ajuntament cedeix en aquest cas, qui assegura que no cedira en el futur?

Argument econkic. 

Una distinció básica per envestir aquest argument és l'existent entre comptabi-
litat privada o empresarial i comptabilitat social.

La vida econkica de les empreses no té lloc dins un buit, sinó que està immer-
sa en un entorn del qual rep impactes i al qual, al mateix temps, impacta.

A vegades, les comptabilitats de les empreses no valoren aquests impactes
que poden arribar a tenir una influència decissiva. L'exemple del llibre de text
és la indústria que embruta el riu. La seva comptabilitat no reflecteix el cost
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de neteja, i els beneficis són artificialment alts. Quan els vjnats organitzen
un col.lectiu ecologista i obliguen apagar al qui contamina, el compte de  pèrdues
I guanys de la indústria reflexa un altre resultat.

No hi ha cap hoteler que dugui una comptabilitat social (ni cap falta que
li fa), però sap, de totes totes, que una part dels seus ingressos són aliens a
l'explotació empreserial. Quan ven una estancia, ven la platja d'aigües transpa-
rents, els pinars que envolten el poble, la seguretat ciutadana, el clima, el sol,
etc. Si l'hoteler hagués de comprar en doblers aquests serveis, per després oferir-
los (ofertar diuen els terroristes de la llengua) als clients, quin seria el compte
de resultats a final d'any?

L'Agulla i el seu voltant són
un servei que s'ofereix al turista,
sense tenir reflexe en la comptabilitat
empreserial, però si en la comptabilitat
social del municipi de Capdepera. Si
s'inutilitzas L'Agulla, quin seria
el cost per a l'empresari turístic?

Tota discusi6 sobre la conveniència
económica d'urbanitzar L'Agulla, per
esser rigorosa, ha de comparar el compte
de resultats d'aquestes dues comptabi
litats.

Argument lúdic. 

M'agrada fer cucaveles i cabrioles
a la platja, i passejar entre els pins.

Argument paisatgístic. 

La zona que es vol protegir és
de les més belles que resten a Mallorca.

"Seria un ideal molt pobre el
d'un món del qual s'extirpas la soledat. Soledat en el sentit d'estar sol amb freqüèn
cia, essencial per a qualsevol nivell de meditació o de caràcter; i la soledat en
presència de la bellesa i gradiositat de la naturalesa, que és el bressol dels pensa-
ments i de les aspiracions que són bones per a l'individu, i sense les quals no

podria passar la societat. Tampoc seria per estar satisfets el contemplar, un dia,
un món en el que no quedas res per a la vida espontània, naural..." (J.S. Mill).

No és de nyigui-nyogui aquest escrit del insigne filòsof lliberal, que convida
a la reflexió.

Argument dels límits de la matèria. 

Vivim a la nau espacial Terra. Els recursos són limitats. Les possibilitats,
finites. Qui acurça el llençol mostra els peus. En funció de la superficie de les
platges d'arena, quina és la capacitat turística óptima?

SUPERFICIE M2 	 1 persona/10 m2	 1 persona/5 m2 	 1 persona/3 m2 

CANYAMEL 	 15.000 	 1.500 	 3.000 	 5.000
FONT DE SA CALA 4.500 	 450 	 900 	 1.500
SON MOLL 	 16.000 	 1.600 	 3.200	 5.200
L'AGULLA 	 40.000 	 4.000 	 8.000	 13.300

Una dada curiosa i significativa és que les tovalloles de platja fan uns 1'28
m2; exteses damunt L'Agulla n'hi caben ±31.250.

L'oferta turística actual esta entornals 12.000 llits.

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

Argument de la solidaritat diacrònica. 

' Una societat en que els seus membres se reprodueixen cada generació, és res-
ponsable de l'avenir dels seus néts. A la naturalesa l'hem rebuda en usdefruit i
no en propietat, i, per tant, no tenim cap dret de destrossar-la i deixar per herèn-
cia una naturalesa morta.

Argument arqueològic (o el qui no troba argument és perquè no vol). 

Restes arqueològics: Ses Talaioles, el poblat de Son Jaumell, Ses Covasses,
etc.

Argument de política turística. 

"Uno de los problemas más importantes que tiene la actividad turística en este
aspecto, es la falta de identificación de sus espacios concretos. La mayoría de
edificios destinados a alojamientos turísticos tienen sus espacios similares a los
de cualquier zona o país turístico. No existe una relación entre los espacios turís-
ticos y la identidad de nuestra isla. En lugar preferente, no se observa el necesario
diálogo entre los espacios turísticos y la naturaleza identificadora de nuestra
isla. A mayor abundancia, parece existir un antagonismo entre los asentamientos
turísticos y la naturaleza. La conservación de la misma y la protección del paisaje
parecen atentar contra la actividad turística y viceversa, cada nuevo asentamiento
pone en peligro elementos importantes de la naturaleza y el paisaje". (3.3.1. Rela-
ción con la naturaleza. Ponencia de planificación del territorio).

"Cuanto más limpia y transparente
esté el agua de nuestras costas y menos
atropellos' reciba nuestro paisaje,
tanto más atractiva será Mallorca para
nuestros visitantes. Por tanto, se
da una plena coincidencia entre la
salvaguardia de la calidad de vida
para nosotros y nuestros hijos y la
promoción turística de Mallorca".
(6.1.6.1. Preservación del Medio Ambien

te y del Paisaje. Ponencia de Promoción)

'bEMANI iMFORMACi
11,4. S4 So St

conjunto diferencial, en el que se

dan las características siguientes, motivadoras de la demanda:

- Insularidad...

- Clima...

- Personalidad del paisaje. La belleza de nuestras playas y de nuestra "serra"
y de nuestro "pla" es un hecho idubitable". (6.2.1.1. Características diferenciales
del producto Mallorca y fuerte estacionalidad de su demanda. Ponencia de Promoción).

Aquestes ponències se presentaren en el I Congrés Turístic de Mallorca (1979),
el qual se caracteritzà per "ser un Congreso de profesionales del turismo que actuan
de forma libre, abierta y democrática, a título personal, sin representar entidades,
empresas o grupos políticos".

No estaria de més conèixer l'opinió de l'Associació Local d'Hoteleria.

4 'e% 00...MiTOitiS

E)ccosANS

GORKIng
"Teniendo presente que, en reali- 	 p■Scium

dad, el producto Mallorca, como qual-
C.A1.6F0tc,cidquier otro producto turístico de una

cierta maginitud, engloba una pluralidad
de ofertas (...) no hay duda de que,
frente a otros destinos turísticos,
todas ellas vienen integradas en un

APARTAMENTS DE LUXE'

40cdict 9ark



LLOCS DE VENDA: 

- Els dos estancs de Capdepera.

- Llibreria L'Orient.

- Llibreria Cala Rajada.

- Llibreria L'Alborada.  
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UNA TAULA RODONA COIXA 

Divendres, 21 setembre a Ca's Capella tengué lloc una taula rodona coixa, a
petició d'un grup ecologista local. S'aclariren moltes coses i moltes més se n'ha-
guessin aclarit si UM hagués respost a la invitació.

Que quedi clar i per escrit: el PSOE digué si a la protecció integral de L'Agu-
11a. Encara que, en política, val esser prudents i fer com Sant Tomas, que ho tenia
que tocar amb el nas.

¿Que deu esser veritat que els 28.000 metres que volen cedir al poble són expro-
piables per tres milions de pessetes? ¿Per què van retardades les Normes Subsidia-
ries? ¿Tenen sexe els angels? ¿Quina opinió ii mereix a UM la proposta de llei del
PSM? ¿Votara a favor, en el Parlament? ¿En contra? ¿Els angels són només esperit
o també tenen cos? ¿Heu reparat que la tàctica d'UM i PSOE, respecte de L'Agulla,

és la mateixa que la del Govern respecte de la OTAN? ¿Es veritat que l'Ajuntament
dona passes per aconseguir desgravacions fiscals i credits hipotecaris per als que
defensen la conservació de L'Agulla, a fi de que puguin comprar-hi un solaret a
la urbanització? ¿Per què és tan conflictiva L'Agulla? ¿Què és més, un  querubí o
un serafi?

Sabeu que vos dic?

Follau, follau... que el món s'acaba! I entretén!
CAPITOL D'AGRAIMENTS 

AgraIment a l'inventor de la maquina d'escriure, sense la qual no hagués pogut
escriure aquest testament. AgrIment als guants de crochet. Agralment a la Uni-
versitat de Salamanca per la seva preocupació pels angels. AgraYment a l'Orques-

tra Plateria. AgraIment a L'Agulla. AgraYment a l'Any de Lluc. Agrament als
avorrits lectors que, avorrits, han arribat avorrits al final de tan avorrida
lectura. Tanmateix, la resposabilitat d'aquest protocol és tota meva. Punt
i final.

llucia sirer i fuster



PATI
cisterna Avui en dia és el

bar del Teatre.Escales
En el pis, habitacions
per als frares. A la
planta baixa, cuina, men
jador i sala.

'I	

MATERIALS PER A LA NOSTRA HISTÒRIA CAP VERMEll 1-6 -

LOCALITZACIO I CONSTRUCCIO DEL COL.LEGI

La tensió entre els feels catálics i els
evangálics, a l'any 1893, estava a punt d'explo-
tar. El cercle a la Comunitat ja era asfixiant,
i encara seguia; d'una manera o de l'altra s'ha-
via d'aconseguir que la Comunitat es desfés.
Arreu de l'Illa ja en quedaven pagues.

Des del dia de cap d'any, la Comunitat Evan-
gálica estava recollint doblers per a construir
una església i escales naves. El lloc escollit
era el solar del carrer d'Es Col.legi, on hi
ha les cases números 19 i 21, actualment l'estany
de Vila Nova.

Si la tensió i la persuasió no bastaven
per a disoldre una comunitat, l'església catò-
lica posava en marxa un pla més laboriós, perá
efectiu. Era el següent:

1.- Una intensificació de la formació reli-
giosa.

2.-La creació d'escales ca táliques.
3.- La construcció d'un temple católic en

el mateix centre de la barriada evangáli-
ca.

Aquest pla es va realitzar, primerament
a Maó, i despés a Capdepera.

Aquell any, la Societat Obrera va treure
a la venda la seva finca que estava, precisament,
davant el solar on els protestants pensaven cons-
truir les seves escales naves. Me referesc a
la finca on avui en dia hi ha el bar del Teatre
Principal i les cases números 16 i 18. Era l'o-
casió per a comprar-la. A la Plaga de L'Orient
se l'estava omplint a la part baixa; lo que avui
és el carrer d'Es Col.legi es va allargar fins
a la seva intersecció amb el carrer de L'Estrella,
el qual, al mateix temps, feren enllaçar amb
el Carrer de la Mar. Tot aquest redol estava
sense edificar.

En un principi, D. Gabriel Artigues no pensa-
va en comprar la finca de la Societat Obrera
pel seu compte, ja que no disposava de doblers;
acabava de pagar el convent feia poc temps. Aixi
que va començar a cercar qui volgués fer-se cárrec
del projecte. Entre d'altres, es va reunir a

Ciutat amb el Pare Sarda, que era el superior
dels Frares Teatins. El senyor Sardá, després
de reunir consell, va contestar que ells vendrien
i posarien la plata.

Passat un temps, el senyor Vicari torna
a Ciutat a reunir-se, una altra vegada, amb el
Pare Sard, i aquest ja havia canviat de parer.
Ni pensava venir a Capdepera, ni deixar cap do-
bler. El projecte era costós i no volien arriscar-
se.

Per seguir endavant amb la narració no vull
deixar de transcriure, tal com conta D. Gabriel,
com va aconseguir edificar el Col.legi:

"Li vaig dir al senyor Sarda que aixe) de
construir un col.legi era qüestió de mort o vida
per a la religió a Capdepera, poble novel.lesc,
on les retirades són derrotes, i més estant en
lo més cru de la batalla. No vaig aconseguir
que me deixas gens de plata.

Els meus amics de Felanitx tampoc pogueren
deixar-me res perqué llavors començava en aquell
poble una gran crisi. Mon pare me va deixar lo
que tenia, que eren tres o quatre-cents duros.
Un amic de Binissalem, cinc-cents duros, i un
altre de Sineu, tres-cents duros. Amb aixel vaig
pagar la compra i es comencá a treballar la casa,
arribant a gastar més de dos-mil duros. La compra
no sé si eren cinc-cents i tants, o sis-cents
i tants; després vaig construir una casa per
a habitació d'ells, i salons per a classes, amb
portes i referit; també una gran cisterna.

Tant jo com el meu germá menjávem un tras
de pa, i ambdós, fins i tot, fiem de peons".

Portal 	 Portal
Portal d'entrada
a les escales.

o_  

-

SOLAR DE LA
	 Cisterna

COMUNITAT EVANGLICA
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DE CALA AGULLA
Ei peA què de ia meva exiistència

ei de6conec, -i-guai que ei dezconeixen
iot P.16/3.e2Z qu o quaii/iquen
de via's.

Vaig /7_641x.ext a ia voAa de ia man,
no .s.é. quan6 d'anyz /a, peAd 4.1 zi un
poc de ia meva hi,AdAia. La meva naittAa-

/oAta L Ae6izteix 1e.6
dei temp's. De petit, degut

a ia meva AoduLa etatuAa, podia veuAe
poque6 peAd zentia eLo comentaAi.6
deLs miz gAan6.. "MiAa gain vaixeii - ,

on vendAed Avui doAmiAem tAanquiiz,
miAa quina aigua	 aquietada. EpeAem
que demet ei tempoAai no dezgaAati
no.6tAez

comentaAiz e62aven /onamentaL6
clamant /etz de poca impoAtdncia
en genAai, eAentAanquii,o, -enze Aèpii-
quez. Din's ague-A amgient em vaig anaA
deenvo..eupant .6ene pAog_&me.

Un dia, pen un deiz caminoi.6 que
hi havia entiLe LeVo mateo aftgAe4,
va pazaA aria moto que /eia un Aenou
en/oilidoA. "20ui zeAd. aquezt in.senzat
que toAga La noztAa pau?", e6 demanaven
eiz meuis ve2n,s.

A paAtiA d'aqueii dia, i'adveA,sitat
havia d'anaA cAe.squent. Aqueiia moto
havia d'e,szeA La mo.6tAa d'una de}3/iiada
inteAminagie de vehicieA quo no deixaven
de /eA zoAoii d'emgAutaA Leo noztAe
tAanque.6 amg La pot6 que aiçaven ai
zeu pa,s

- I que no wp.,3 que m'ha dit en
"Piatte, avui dematii. Id() que, degut
a aquet tAetnzit tan inten6, conAtAuiAan
una caAAeleAa que tAavezaAa. tot ei
pinaA.

- No pot .e../3/3.e.A -ize.oponguL en
un deiz mo veliz dei pinaA-

En.6 taiiaAan i no deixaAan de nowitAe's
ni Le-6 aAAei.s!

- I pen quí3? -vaig pAeguntaA jo,
ingenuament- jPeA que han CL' aculan
amg La notAa exi,stdncia	 nowitAeo
no moietam ni /eim cap mai? Ai
eiz ninz	 diveAteixen /ent-/se engAon-
wdoAez,	 ets majoA.3	 deiecten amg
La noistAa omgAa. SempAe havia
diA que eiz humano eAen et6 mé_A in-

detá ..z4e/7A viu6	 que

La noztAa veAdoA	 peit et& mo-et
apAeciuda.

PeAd ets 211.M0A/o eAen /onamentat's.
VengueAen mdquine	 taiiaAen en "Pinta"

moitz d'aitAe. Cot ¿'Len d'a.s/ait
Lez no,stAeis aAAe_& L z'acagd pen a
,sempAe La pau que Aegnava en-Lee nozai-
tAe,s.

EntAe poto	 /soAoii vaig anaA
cAezquent. 	a podia DP.122e La piatja
que tan-Le vegade,s m'havia imaginat.

A i'eztiu, z'ompiia de gent gpo
venia a aAAeceAaA-.3e a La no.stAa omgAa,
quan no podia zupoAtaA La ciaAoA
dei zoi. A i'hiveAn, e6 quedava uida
de gent peAd no de geiieAa, L nozaitAe's
paLLem La /igiada dei vent i de La
piuja.

En "Ximo", un dematí_ de taAdoA,
ez va cLepeAtaft tAizt meiancdiic.

- te paJsza?	 vaig demanaft.

- L'amgició ho pot tot -em Aepon-
gué- La taiioda d'aAgAez pen conztAuiA
La caAftelAa no h /"LeA devoAa ei que
/aAan aqueistez men.tA dPpAavadeo.

-
(passa a la pagina seguent)



(ve de la página anterior)
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- Ez que hi ha home-6 zenze ezutú-
poiz? -vaig pAeguntaA, amg La ingenai-
tat 4ue em caAacteAitza- ale 	ei
que p/letenen? AliozazaA-noz? PeAd...
pen quinz motiuz?

"Ximo" em digue:

- EL que noten Lo conztAuin_ cazez
hoteiz clamant ei odi, clamant La tertAa

que enz ha vizt

que no penzen que zi enz taiien
no podAan /Aui/7 mai mLo de La noztAa
geazza, de La nozt/ta veAdo4., de La
noztAa /Aezco/z.?

I /ou com en "Ximo" digui: P/7.ime/z
Leo mdquinez que enz talc-1,72n, dezpLéz
Le-o mdquinez apa/Leaz pen a conz-
t/LaiA edi/icacionz.

4/7a tot eztava zemgAat de ca.6ez
/Aelez guides. La gent, quan anava
a La piatja, enz t/Logava a /aitaA.
La noztAa p/zezència ena necezzdAia
pen eltez.

Plancant, La noztAa ge_teeza, La
noztAa vendo/1., La noztiza ome.A.a,

gent ez canzd d'ancut a ganyaA.-ze a
aqueteez i de tomgaA-ze clamant
aque4a a/Lena.

I jo, que vaig ezzen un deez poco
zupe/Lviventz d'aquetia matança, pianeja-
va La venjança detz @AA/72z

"no talgaAen pei tAonc, peAd
deixarten Lez vaig peno an.
La meva /7_pocció no ez va /e/z. ezpe/taA.
Vaig comenca/t a contaA com ena La noztAa
vida, aganz di L'atuzigada de LEA mdqui-
nez, a Lez wuzeiz veLled. Leo demanava
que CÓAA-eA -ea Veil.

- ¿no hem de zugieva/1 -c/-Len -LA
WM-OJAI amg una yeti zo/7da tAemoioza
pe-i/ zeu

En-6 pozdAem d'acoAd. Amg L'ajuda
de ..ea te/tAa, ei dia de Sant loan -ho
/72.coft.daité zemp/z.e- enz aixecdizem  ami
/oAca deztizaiftem acagdítem d'una
vegada pe/7 zempA2 amg pa/Leta de
iez ed4icacionz qae iaat erm peAjudica-
yeti.

I comença, de £e-Li/ nou, la vide,.

4N70NIA PAN

pensaments

Els vespres, quan no puc dormir,
me vénen al cap pensaments. Llavors
em convertesc en pensamentari. I encara
que pensamentari es paresqui a parla-
mentari, no és el mateix.. Els parla-
mentaris poden anar en avió (si els
pilots no estan en vaga), sense pagar;
en canvi el pensamentari només pot
pensar en el viatge que faria. I pot
pensar, els vespres, quan va a dormir,
grAcies a les motos que estavien doblers
i no posen silenciador perquè l'econo-
mia nacional no ho permet. Gràcies,
motos, gracies a vosaltres no puc dormir
els vespres i, per tant, puc pensar.

Jo em deman, lectors, si a vosal-
tres també vos fan els mateixos efectes
els renous de les motos. Abans només
eren les motos petites dels "derbiers";

ara, els nostres visitants duen aquestes
motos que ni el radar de la guardia
civil és capaç de detectar, de la velo-
citat que duen i que fan un renou a
pensament supersònic. A més, no hi
ha perill que t'atropellin ja que,
quan la moto surt de Sa Font de So
Cala, o bé de Cala Rajada, tu ja la
sents i, per tant, ja pots començar
a pensar en pujar damunt el terrat.
I quan passen pens, ¿I l'Ajuntament
que deu pensar? I quan tornen passar,
pens, ¿No podria l'Ajuntament pensar
en fer un regalet a tots els "derbiers"
i "turberos", i aixi jo no tendria
que pensar tant? Esperem que les bici-
cletes no posin un tub de sortida.

EL PENSAMENTARI



'CAP VERMELL - 19 -

CHEQUEO A CALA RAJADA 

PLAZA DE LA IGLESIA 

Más que plaza o plazuela, diríamos
que es un complejo conformado por cuatro
grandes parterres centrales (con siete
frondosos pinos y tres abetos), y otro
parterre lateral (con una palmera),
que forman algo así como una gran peana
para el altar de la bonita Iglesia
de Ntra. Sra. del Carmen -Patrona de
las gentes del mar, y venerada por
todos- de muy bella factura, festoneada
por una esbelta torre-campanario, con
un espléndido reloj y una veleidosa
veleta en el punto más alto. En sus
laterales del frontispicio están ubica-
dos la Casa Rectoral y el Salón Parro-
quial, con algunas otras dependencias
anexas. Ello deberá completarse con
la prestancia de unas pequeñas y adecua-
das farolas.

Toda ella representa una muy bella
plazoleta-jardín.

No sabemos a ciencia cierta por
qué razones los máximos responsables
anteriores han tenido descuidado este
interesante enclave. Ahora, al fin,
hay unos deseos y un movimiento -en
buena hora- promovido por el nuevo
Cura-Ecónomo, Rvdo. Bartolomé Catalá,
Arcipreste, en darle más vida, luz
y color, mediante un resembrado de
plantas duras y alguna palmera, plátano,
ficus... enmarcadas, tal vez, quizás,
en cesped -en todo o en parte- y resguar
dadas por un tupido seto circundante
y jalonadas por un artístico monumento
o alguna fuentecilla ornamental. Además
del encalado de las paredes y enladri-
llado de los pasillos y plazoleta cen-
tral, de entrada al templo.

Claro es que para todo ello se
reclama, se precisa, de la voluntad 
generosa del pueblo que contribuya,
de algún modo, con su óbolo particular,
con el objetivo de muy pronto ver reali-
zados esos bellos proyectos. Y otras
obras afín, tal vez, de mejor importan-
cia, algunas ya realizadas, cuyo plano
se halla a disposición de los feligre-
ses.

Con un nimio esfuerzo de todos,
el éxito de esta necesaria empresa
está asegurado. ¿Responde el pueblo
afirmativamente? Los primeros sondeos

van resultando fructíferos, pues ya
hay algunas buenas donaciones en manos
del Sr. Ecónomo.

Aprestémonos todos a dar nuestro
empujón aportando algo a la Rectoría
y así poder contemplar culminadas estas
sencillas pero premiosas obras.

Esta plazuela parece haber sido
tomada, a ratos, por cierta chiquillería
para sus ruidosos juegos y correrías.
Y ciertamente, nunca debió ser tal
el destino de esta hermosa parcela
de terreno. Esperamos queden ya desterra
dos esos juegos futboleros... en esa
Area de nuestra admirada población
cosmopolita.

Y, albricias!, por esa bonita 
obra ornamental de nuestra Iglesia
Parroquial.

Au, mem si, un poc entre tots,
embellim aquest enclavament i arreglam
cada racó deteriorat, en bé des poble
i des turistes que mos visiten.

J. Pujadas
Julio/1984
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- L'Escolar té márit. Si senyor. I no me refe-
resc ,a un equip concret, sinó a l'entitat. Al
Club.

- L'Escolar té el gran márit d'estar convertint-
se en el gran aglutinant de l'esport local,
ser lala force motriu i la porta oberta per a molts
de joves i al.lots i llurs aspiracions d'anar
compaginant l'educació intel.lectual amb l'educa-
ció física. Nene sana in corpore sano.

- Ha quedat bé aquest començament, eh?

- No, ara va en sário. Des de "Cap Vermell" hem
criticat, més de dues vegades, que l'Escolar
no era més que un club de futbol, tancat a tota
altra possibilitat. Ara que les coses estan can-
viant, també ho hem de dir ben fort.

- L'Escolar, actualment, té sis equips de futbol,
quatre de basquet i un voleibol. Són casi dos-
centes fitxes i un caramull de imaginació i capa-
citat de treball per dur-ho endavant.

- I si bé és cert que, tant el basquet com el
voleibol, funcionen autánomament a nivell econá-
mic, els maldecaps organitzatius són els mateixos
i la seva administració comporta dedicar-hi moltes
hores.

- Gran márit és, també, l'haver aconseguit una
espácie de consens general, sense cismes impor-
tants. Homes com en Jaume Massanet "Coix", en
Miguel Cassellas o en Pep Gómez, importants pels
seus anys de dedicació a l'esport local, no han
girat l'esquena al Club. Es més, amb la seva
presència i activitat, ajuden a fer-lo gran.

- I és que la grandesa d'un club no está sols
en funció de la categoria concreta que s'ocupa
sinó del servei que ofereix a la societat. I
l'Escolar, ara més que mai, está oferint un servei
al nostre poble que, malgrat el paguem entre
tots, és impagable.

- En altres moments, quan he cregut que el que
s'intentava era una classificació brillant i
enganadora a despit de trair aquesta aspiració
de servici Oblic, he aixecat la meva modesta
veu per denunciar-ho. Ara l'aixec, orgullós del
"meu" Club, que és el de tots els gabellins.

- Casualment vaig assistir, a Ciutat, al partit
inaugural de la Lliga Juvenil de Basquet Femeni,
entre l'equip de la Graduada i l'Escolar. Es
va perdre per 22-14, per aixá és el de menys.
Allá hi vaig veure en Pep Roig, en "Suso" Rechac,
en Toni Sureda, en Joan Serra, en Tomeu Massanet,
tots ells futbolistes de l'Escolar, al costat
dels seus colors. També hi havia en Tomeu Pascual,
el gabelli del Mallorca, i altres estudiants.

Un jugador fitxat a preu d'or, mai sentirá aquests
colofs de la mateixa manera. Aixe) és el que volia
dir.

- Devallant a la realitat concreta dels resultats,
aquests han estat molt bons fins al partit jugat
a Peguera. Del que hagi passat després no me'n
faig responsable, perquè no en sé res. Sols un
partit perdut, dins Lloseta, per 1-0 i de penalty
haguent-ne fallat també un.

- Els qui pareix que ho dubten, són els juvenils.
Per com que estic segur que es compondran, deixem
un marge de confiança suficientment ample per
a què s'esmenin. Es important conservar la catego-
ria de Primera Regional, on el nivell de joc
ja és bastant alt.

- Els infantils, molt bé per ara. Cada any, abans
de començar la lliga pens que ho passaran tort.
Després se'n cuiden de donar-me un agradable
desengany.

- Els alevins si que pareix que volen tornar
pels seus fums. Després d'uns anys de classifica-
cions discretes, aquesta temporada han partit
amb més força que mai, disposats a conquerir
els vells llorers, que feren del nostre, un dels
grans equips de tota l'Illa.

- Els benjamins encara no han començat.

- Per a finals d'aquest mes está anunciat el
Primer Camiponat de Judo de Cala Rajada. Ja el
vos contarem. Els arts marcials, que es diuen,
constitueixen un autántic "boom", i és tanta
la gent que els practica que, a vegades, tenc
el dubte de què passará quan tothom en sapi.
Llavonces, provablement, ja no servirá com a
sistema de defensa personal i es tonará a imposar
la força bruta. Dic jo...

- Pera jo dic moltes coses i, en consequencia,
moltes d'esgarrades. Aixi que, per ara, call.
Fins el mes que ve.




