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portalet

LLENGUA I CULTURA .

De bell antuvi hi ha dues concepcions sobre el llenguatge i la seva relació
amb la cultura.

Per uns, la llengua és, simplement, un instrument que ens permet comunicar
amb altri. Es un instrument -un medi per aconseguir un fi- per a materialitzar les
possibilitats que hom té de relacionar-se. Medi adaptable a qualsevol cultura, no
existeix cap mena de relació entre llengua i cultura.

Per uns altres, el llenguatge, a més d'esser instrument de comunicació -car
és evident-, condiciona la visió de la. realitat, la faisó d'assumir-la i adhuc els
sentiments.

es coneguda l'and.cdota protagonitzada per Don Antoni Maura, qui sempre parlava
en castellà. Quan en un atemptat Lou ferit, exclamA "M'han ferit", no "Estoy herido".
Aixi, la llengua materna és insubstituible per a l'equilibri emocional dels infants,
l'enriquiment intel.lectual i l'expressió dels Sentiments. La llengua, per tant,
defineix culturalment als qui la parlen i és un tret diferenciador d'altres comuni-
tats que s'expressen amb llengua distinta.

Una d'ambdues concepcions est3 sempre present en tothom, encara que toltes
vegades sia inconscientment. ¿Qui no ha sentit al pare qbe s'estima més que el seu
fill estudiI alemany abans que català, o al qui troba que ensenyar i aprendre la
pre)pia llengua és una pèrdua de temps?

En aquest PORTALET volem jugar a descobrir la concepció que les nostres institu-
cions mantenen vers la llengua i la cultura.

De sempre, les persones i organitzacions progressistes han cregut en la impor-
tAncia de la nostra llengua per a la recuperació cultural de la societat mallorquina.
Dissortadament, als conservadors els ha costat -i els hi costa- arribar a comprendre
la import3ncia de la llengua i cultura prcipies. Basti recordar la trinitat lingüís-
tica -no gens menys misteriosa que l'altra- del Sr. Cafiellas: mallorqui-menorqui-
eivissenc.
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A Capdepera cap de somera tenim el "Patronato", el departament cultural de
l'Ajuntament i l'Obreria de Sant Antoni que s'expressen en caste113. Vegeu el segell
d'uns, els pasquins del cine-club dels altres i els muntatges megaftinics dels ter-
cers.

El "Patronato" perd l'oportunitat de fer cultura amb motiu de la recuperació
del Castell per part del poble (no per part del "Patronato"). El negociat de cultura
anuncia anti-culturalment els actes culturals que organitza, sense adonar-se'n que
el vehicle cultural importa tant com els continguts que porta. L'Obreria de Sant
Antoni posa la guinda al pastis mitjanant una mena de "show" lingüístiepràcticament
indesxifrable i absolutament allunyat de la festa.

Seria important que l'Ajuntament es sensibilitzàs davant aquests temes i
el procés de normalització lingüística. Tanmateix ho haurA de fer més prest o més
tard. No fossin coses que els grups folkle,rics locals, mirant-se en el miran de
les institucions, comengassin a cantar boleros, mateixes i copeos en castellà.

(Tancant la present edició, ens ha ari. ibat la noticia de que l'Ajuntament ha aprovat
unes normes per a la normalització lingüística. Sense que aix6 suposi desdir-nos de
res del que queda expresaat en aquest PORTALET; si esperam que aquesta sigui una pri

, inera passa cap a una completa normalització cultural)

	PES CAP QUE CREMA	
Incidim de tete nou, aqueis.t me, .en e/ p/Lo.elema que ja pianiejcbzem en

el nilmeAo anteiz.io/z, íz.e/eizent„ a l'apeniUAa dtna ea/me-te/La que enilaci Sa Casa
ame_ Se4 Cove,s. Si en 	 de gene/L parten 2/6ui.e.A S'Aisociació .de VeL2aLì de
Sa Tont,de Sa Cala i ua:Aepiteen.tani 	 peo pLeiaJLLÓ a/ec.ta.bs, eLo qui mani4-
iarcen ia eva opJmLó, aiza companeizen 	 capa de JJLoa del/3 paidi.bs amt izepAe-
entació municipal 	 qui conie,s,ten a Seis puegureo 4egüenb3:

- ze/i rzeceJ3,3d/zia aque-ta ca4íze,tena?

- jPeiz. on hauftia de pa.maA?

- j7endneu en cómp.te	 ai.i.egacionJ3 que eio puguin pizeentuft?
•

JOAN PASCUAL, Batle (UM) 

- bes del primer moment de redactar
les Normes Subsidiàries, ja se va pre-
veure aquesta carretera que unís Sa
Cala amb Canyamel. Ds d'aquest punt
de vista d'unió, crec que és molt inte-
ressant. Canyamel sempre ha quedat
molt allunyat de Capdepera, degut a
la mala comunicació existent. Un nou
enllaç, més còmode, pot ajudar a acostar
aquella zona, en tots-els sentits.

Inicialment, se va preveure
que aquesta carretera passas per una
de les camades de Sa Tortuga, i no
directament per davant l'hotel Carolina.

- Efectivament, les al.legacions
s'han de tenir en compte. Ara bé, una
vegada estudiades i informades aquestes
al.legacions, és l'Ajuntament qui ha
de decidir, per majoria, el que és
més convenient.

MARCE LOPEZ (PSOE) 

- El PSOE considera que la carrete-
ra-és convenient, per poder tenir una
via d'accés directe amb Canyamer.

- Després d'haver sospesat pros
i contres, creim que l'opció més conve-
nient és seguir: la carretera antiga
que comença davant l'hotel Carolina.
Pensam que d'aquesta manera s'eviten
possibles perjudicis als propietaris
de terrenys de la zona per on passaria
la carretera segons l'altra opció.

JAUME BONNIN (AP) 

- Crec que una nova carretera
per anar a Ses Coves i Canyamel, és
una necessitat que ningú posa en dubte.
Hi ha que tenir en compte que això

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

pot suposar un gran estímul per aquesta
zona turística, i això s'ha de tenir
present.

- A mi, particularment, m'és indi-
ferent que la carretera passi per un'
costat o per l'altre. De totes maneres,
estic ben convençut que alguns propieta-
ris afectats pel traçat previst a les
Normes Subsidiàries, estan ben conven-
çuts de que la nova carretera no els
representaria cap inconvenient sinó
tot el contrari.

- L'Ajuntament ha d'escoltar les
al.legacions que se presentin, per()
a l'hora 4 prendre una decisió s'ha
de fer allò que se cregui més convenient
per al Municipi. Sigui quina sigui
aquesta decisió, mai sera a gust de
tothom. Això és inevitable.

XISCO TERRASSA (LLAC) 

- Pens que la carretera és necessa-
ria. Sempre hem tengut el problema
de que Canyamel no ha parescut de Capde-
pera, i d'això nosaltres n'hem tengut
molta culpa. Aquesta seria una bona
manera d'unir les dues zones.

- El nostre grup, des del primer
moment que se va començar a discutir

el traçat, ja manifestarem que la carre-
ter.a havia de passar per davant l'hotel
Carolina. El traçat previst actualment
me pareix millor queel que se va pensar
inicialment, per davant ca'n Joan Riu-
tort, però, insistesc, seguim pensant
que l'opció vàlida és la que he manifes-
tat, per davant el Carolina.

- Quedarem, de paraula, que si
hi 114_ havia un sol veí que s'oposas
al traçat previst a les Normes Subsidia-
ries, això se respectaria, en evitació
d'expropiacions que, de l'altra manera,
serien innecessàries.

PERE NADAL (PCB) 

- No estic segur de la necessitat
d'aquesta carretera.

- En tot cas, si se demostra aques-
ta necessitat, crec que hauria de passar
per devora l'hotel Carolina, anant
a cercar el traçat natural ja existent
i no per on preveuen les Normes Subsi-
diaries.

- Clar que s'han de tenir en compte
les al.legacions dels afectats, sobre-
tot els petits propietaris confrontants,
els quals serien molt perjudicats.
Hem de veure si som capços d'assumir
la democracia amb totes les conseqüèn-
cies i no només quan ens convé.

HEM FET AQUEST NOMERO:

Joan Nebot
Mari-Germa Melis
Joana Colom
Maria Vives
Biel Pérez
Pep Terrassa
Lluciá Sirer
LIP3 Antónia Nadal
Jaume Fuster
Coloma Mayol
Manuel López

Toni Riutort
Bárbara Flaquer 	 Els articles publicats en aquesta .
Ani Muñoz 	 revista expressen ónicament l t opi

nió dels seus autors.

Bolleti de l'Obra Cultural Balear
Capdepera - Cala Rajada
FEBRER 1985
Carrer d'Es Port, 43 - CAPDEPERA
Dipòsit Legal: P.M. 497/80
Imprimeix: Apóstol y Civilizador, Petra.
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CENT-SET ...anys. Si, cent-set! Aquest san els
que, el passat dia 7, va complir moda

Magdalena Orpi Terrassa, Sa Padrina Xerubina.
Fins i tot la televisió de Madrit en va parlar.
I és que, segurament, deu esser la més vella
d'Espanya. En coneixeu cap que en tengui més?
I encara li agrada beure una capeta de xampany,
de tant en tant. Fantástic! Tots ja estam pensant
en el dia que mada) Magdalena faci els cent-deu.
De moment!

PINS Per devers Son Cabila anaren els alumnas
de S'Alzinar a sembrar un quants centenars

de pins, el dia 7 d'aquest mes. Repoblaren un
redol cremat, en un acte més simbedic que altra
cosa, pera hermós en tot cas. Aixi san les coses:
uns embruten, contaminen i cremen... i els altres
han de fer net, regenerar i sembrar.

RADIO Quan el Delegat del Govern a les Balears
decideix actuar contra les emisores de

radio anomenades "pirates", a ca nostra comença
a emetre Rádio Capdepera. Per ara, al manco a
nosaltres ens ha costat, és dificil de sinto-
nitzar. Esperam haver-la poguda escoltar abans
de que sigui rlausurada.

BOIRA Pareix que l'any 85 ens vol obsequiar
amb tot un mostrari de fenomens meteoroló-

gics.'El gener va esser la neu i el febrer ha
estat la boira. Pera no una boira normal, no,
sine) una boira espessa com a puré i que va durar
un grapat de dies. Les barques de pesca varen
perdre un quants jornals per aquest motiu.

, MINI-MOSICA No vol esser pejoratiu, aquest titol.
Lo de "mini" fa referáncia a l'edat

dels intèrprets que el diumenge dia 4 oferiren
un concert a l'església de Sant Bartomeu. Tots
ells, alumnes de solfeig, demostraren els 'progres-
sos que van fent en la tácnica instrumental.
Recolliren unes catorze mil pessetes, que seran
destinades a la compra de distint material pedaga)-
gic i musical per a l'escola de S'Alzinar.

EDIFICI Está prácticament acabat el de la nova
escola de Cala Rajada. No sabem quan

será la inaugurada ni si el trasllat d'alumnes
se fará durant el curs actual o abans de començar
el praxim. Molt del material ja és aquí. Pareix

que l'Ajuntament no tenia mol t. clar si el nou
centre hauria d'acollir, taMbé, els nins de pre-
escolar o sols els d'EGB. En el primer d'aquests
cassos, suposaria, d'entrada, sacrificar algunes
dependáncies importants (com podrien esser el
laboratori o la biblioteca), per tal que tots
hi cabessin. Pensam que, darrerament, aquest
aspecte ha quedat aclarit i qu, fins que el
Ministeri construesqui aules per als més petits,
aquests continuaran anant a l'antic Club S'Auba.

INFORMACIO La Comissió de Cultura de l'Ajuntament
ha publicat una fulla de les activi-

tats realitzades durant el mes de gener i de
les previstes per aquest mes de febrer. El proble-
Ma és que hom pot creure, a la vista de la publi-
cada, que és la dita Comissió la que ho ha duit
tot a terme. I no és així. Ni de molt.

RUA El Carnaval va guanyant, cada any, força
i puixança. Les escoles locals celebraren

distints actes, on la imaginació va lluir esplen-
dorov, i la I Rua Gabellina, patrocinada per
l'Ajuntament, va discórrer plena d'animació i
bulla. Aquesta festa, tan enxotxada durant la
dictadura, ha reviscolat amb la llibertat democrá-
tica. Més val aixi!

CANÇONS No ens ha parexcut de bon gust, i aixi
ho hem de dir, la inclusió d'un concert

de la Banda de Música dins l'apartat de les "des-
grácies" de la codolada de Sant Antoni. Si ha
estat un descuit, resulta llamentable; si s'ha
fet intencionadament, suposa una mala baya fora
mida. No faria res si els responsables donaven
una explicada.

DIMONIS Jo que tocam Sant Antoni, el mes de
gener oblidárem fer menda de la restau-

rada de les caretes dels dimonis. En Pere Pujol,
d'Artá, ha estat l'artista que l'ha duita a terme
i ha quedat de lo millor. Les caretes pareixen
naves.
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Han nascut:

Victor Manuel Muñoz Torrecillas,
de José i Joaquina.

Raul García Pastor,
de Antonio i Leonor.

Miguel Rechach Vives,
de Miguel i Antònia.

Carola Rosselló Sancho,
de Joan i Ma Carola.

Pere Domingo Gili,
de Pere i Catalina Esperança.

Enrique Rodríguez Romero,
d'Enrique i Ma Isabel.

Luis Salvador Piñol,
de Luis i Josefa.

Angelo Cervera Magtgaal,
de Pere i Wilhelmina.

Cristina Moréno Font,
d'Eduardo i Ma Magdalena.

Pere Miguel Riera Ribot,
de Josep i Ma del Carme.

Marta Cruz Bonet,
de Jesús i Ma Magdalena.

S'han casat:

Vicente Moll Nieto
amb NO del Carmen Gallardo Morales:1L

Joan Tous Sureda 	 /7(1
amb Margalida Fornés Lareu.

Lorenzo Panadero Alvarez
amb Catalina Flaquer Pqns.,

Han mort:

Joyita Tous Alemany
Joan Vaquer Moll
Isabel Vila Maimó
Genaro Diaz López
Antònia Genovart Melíšf
Maria Pol. Jaume
Catalina Gili Flaquer
Joan Sureda Sureda

per què ?
PER QUE'a la nostra escola 'parlaix que

li interessa tan poc la histaria,
local?

PER QUE n'hi ha que no saben "cuinar
el llom amb col?

PER QUE l'Ajuntament informa sols d'al-
guns aspectes de la vida munici-
pal?

PER QUE no reconeixem que a la disfr ssa
la duim posada gairebé tot
1 'any?

Un sol
fi:

Mallorca.

1,77'

'

afultdesv.
d'ps Pastor . de Son Perdiu.

Yaig quedar tot admirat,
sense sebre que pensar,
quan Sant Antoni arriba
i cantaren es glosat.
Ana, ben agombolat,
mos contava es glosador
sa venguda des Rector

es problemas des jovent.
A tot hi va tenir esm'ant,
'a lo bo i a lo millor.

'Tot anava una monada
• i . em pareixia un encert,
fins que parla d'un concert
de sa Música. Oh porcada!
.La mos va treure amagada
com si fos una desgrACia.
Aquí no hi ha democracia
que ho pugui donar per bo.
Glosador, aixd ho dic jo:
A ningó li va fer gracia.
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Benvoigat palle de CapdepeAa i de Ma-
liofica:

Leis noAme6 1.2.6idildnie.3 de Capdepe-
.na, geJstionade pen l'actual Ajun,ta-
meni, de ieó qua/_o ei teAmini d'expo-
,3ició púglica va comenean. dia 17 de
geneft L acatan.d dia 17 de /egizeit,
penme,tnan a aque}s,t Ajuntament de /en./
en el /uta'', isegüent-6 gan„lani-tat
angan-L-tiqueis:

-Un pana o jandi paglic al pinan.
contigu a la platja de Cala Agalla,
AtIn a ia demaneacié del cami de Cala
Nottó (ame. /anaict .tot).

-Una canne-tena yenenai a4a.1„tada
-L jteo ace.Jso,6 aís/attat..3 /in's a i'aizena
de ia platja de Cala gulia.(amg. paAking
,sugien_n.ani?), io qual ia in/nae-
tnuctuna angana pen a ia /seva un„lanitza-
ció de/ini,tiva.

-Un poilyon inda.sinial a l'entizada
de Capdepena, .entAe Le-o ' canAetene
d'An„,td i Son SeAven.a.

-Un cintunó ungd que, pa-oant
pen_ dannena el Caóiell de Capdepena,
unind .la canActe/ta d'AiLtd amg- el comí
de Se-o amg_ una zona de pAo-
-tecció de 120 171ei.A.ey com   ynan.J5
autopLJie,s.

-Una unganització, ame_ camp de 
goig, a Ccuiyamel, que escampant--se
pen munianye's de Son Cali& JoupeAanzi
l'altuAa de i'entnada de le/3 Cove
de Canyamel.

-Una uitganització a i&J dune
de Cala Plequida, que .611. a La &teta
de ia cannetena d'accé -s a La piatja.

Pen a impediA aixd, no,sal-tAe.s,
conjuniamen,t ame ¡oice-o poiLtiqueis,
pne,seatan.em al.legacion a _le Non.me
SugAididAie, a l'Ajuntament de Capdepe-
n_a. Demanam La vo/siita ooLecLaLaL pen
a /inman.-le

gRap ECOLOgIS74
DE CAPDEPERA I CALA R41404.

Benvolgut amic-o:

En un aany do donen-no ,5 a coneixen
pog_le/s do, _Villa de Mallonea, yo

adjuntam ei pneAent aízLicie pen.
que en /aceu menció a La voina Aevi,3-ta.

E/speAam aixl.necaptaft La .6olidaAi-
,tat del VO/S-t/Le

Vcm aninem in/onraant peniddicament
de leis 	 -taque,s.

A-tentament,

COORDINADORA 5' /I 	 ILTURE

Dega.t a La dimainéncia de La con/s-
i.tucció d'una .1a2e miii.taiz a La
de Liacmajoil, conexcetament a la zona
de Js'Aguila, Jse va con,3-titain. a Liuc
majon„ el pa,sat 11 de novemgne., la
Coondinadona JJ'Aguila LaU22_, integ/Lada
pen oizgani.tzacion.s de caine divenA
(polf-tique o, caltuna_U, etc.).

En un pnincipi ie/5 ,ta,sque de
La Coondinadona e-o concentAanen ea
.LAZ/S ogjectiu pA4mondiats:

• 1.- Recoilift exigiA in/on.mació
onyani,sme.3 pea-tinent La

natanalea de La gae (-tipa/5 d'aAmament
a Aeiacion amg i'07AN,
ete.)..

2.- Canalitzan..ia .to.taii,tat d'a-
queia in/onmació necoliida ats miijan,s
de comunicació, a /i de concienciaA
a La pogilació de La gnenyetat de La
de La iniai.&ció de i'e,smentada taise

3.- Rel.vindiecut La no contAucció
de La lLctoe aiLyamentant Aaon.3 de Lipa.3
ecoidgie, anLimitzlaíz.bs.te, Jsocioecond-
a4ue,s, ociocuLtaAai.s, etc.

Pen La yneuyetat d'aque-t. /ct_,
no ja ,so_ts pe/7_ ,ten.me. de Liacmajoit,
oinó pen to-t„,3 pog_ie de Plaliot¿ca
en yenenal, , cileim que é,3 necedizia
una iluita con.tant i decidida con,tAa
La ga.ie i que, a md,6 a mé,,s, aque,s-t_
P.1912.ç no e localiizi -tan .3o,t/J a Liuc-.
majon..

COORDIN4DOR4 S'AgUILA IITURE
Liucmajon, 25 de gene/t. de 7985
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L'Ama EN JOAN "COLL", Joan Sancho Alzamora (1879-1956)

a la cotxeria de Ca'n Toni Maria, en
el carrer del Sitjar, o Major. La mata
amb un ganivet fet seu, amb l'agravant
d'esser el seu enamorat. Les autoritats
en tancaren uns quants per sospites,
fins que ell mateix se descobrí, morint
més tard dins el presili.

Durant el segle denou se'n comete-
ren tres, no vegent-se el poble a una
afronta perquè els delinqüents moriren
abans que la justicia los sentencias.

No vull anomenar ningú. Tots te-
nien, per un vent o per l'altre. El
refrany diu: "No hi ha persona sense
xacra ni llinatge sense taca". Per
lo tant, aquest capitol sera curt,
encara que pogués esser llarg.

CAPITOL XXIII 

Els gabellins sempre han tengut
bon cor, al menys ho saben demostrar.
Tenen virtuts, per(*) també tenen vicis.
Per lo mateix, tant vull treure a rotlo
les coses bones com les dolentes. I
ara en posaré una de les darreres,
no per fer empegueir ningú, no, per
aix6 no anomenaré persones, principal-
ment dels fets més recents.

Durant el segle devuit se cometé
un assassinat. Aquest assassinat fonc
perpetrat en la persona d'una jove
en el llac de l'Heretat, en el mes
d'octubre de mil set-cents seixanta-
dos; el cometé un ferrer que feia feina

	  LA SALA 1 
EXTRACTOS DE ACUERDOS

DEL
AYUNTAMIENTO PLENO 

Sesión Ordinaria 7-2-85 

Obras públicas: Se acuerda encargar
el proyecto de alumbrado público de
varias calles de Cala Rajada.

Se aprueban los proyectos de pavi-
mentación asfáltica de varias calles
de Capdepera, con una aportación, por
contribuciones especiales, del 50%.

Se acepta la pavimentación asfálti-
ca, de forma gratuita, de la calle
de Las Sibinas.

Se aprueba el presupuesto para
renovación de los jardines del Cemente-
rio.

Personal: Se aprueba la contrata-
ción de varios auxiliares de la Policía
Municipal y una recepcionista para
la Oficina de Turismo.

Cultura: Se aprueba la adhesión
al programa de normalización lingüís-
tica de la Comunidad Autónoma, al tiempo
que se aprueba un programa municipal.

Así mismo, el Sr. Concejal de
Cultura propone un programa de cultura
para el año, que es aprobado.

Asuntos varios: Se acuerda solici-

tar del Ayuntamiento de Artá que los
carniceros de Capdepera puedan matar
las reses en el matadero de dicho muni-
cipio.

Para la instalación de los servi-
cios de playa, se solicita de Costas
la delimitación de las zonas de dominio
público.

Se acuerda la transcripción de
las actas por medios mecánicos.

Se acepta y agradece a la Fundación
Bartolomé March la cantidad donada
(1.000.000'-Ptas.) para la compra de
la ambulancia.

Para el arreglo de la Avda. de
Cala Agulla se acuerda mantener una
reunión con la Asociación de Vecinos
"Es Fralló".

Respecto a la dotación de servicios
de la zona de Son Moll, se acuerda
mantener una reunión con la Asociación
de Vecinos de Son Moll.

En relación con la Asociación
de Vecinos "Es Faralló", se acepta
su propuesta de destino de los ingresos
para el presente ejercicio.

Así mismo, se acuerda agradecer
a D. Bartolomé March la donación de
la escultura sita en el Paseo de las
Anforas.
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Sent tan poques les oportunitats
que tenim d'assistir a exposicions
d'artistes del nostre poble, quan aixó
succeeix no ens queda altre remei que
saludar l'esdeveniment com cal. El
Let és que, amb motiu de la inauguració
de la nova sala municipal d'exposicions,
en el Carrer Major, han estat dos crea
dors locals, afortunadament, els qui
han mostrar la seva obra: Joan Rai
I Tomeu Puig.

En Joan Rai és un reincident
com a tal, quasi no necessita presenta-
cions. Qui més qui manco el coneix
i sap de quin peu se calça. Ell és
un gran dibuixant, i diguent aix6 no
descubrim América. Domina la ploma
.i la tinta -elements que utilitza habi-
tualment- amb una perfecció insultant.
El blanc i el negre, i tota la gamma
dels grisos, constitueixen un espectre
suficient per a descriure, amb fideli-
tat absoluta, parets i marjades, figue-
res i oliveres, cases I carrers,
sobretot, l'objectiu permanent de Joan

Rai, el Castell. Res no se li escapa
-ni el més insignificant dels detalls-
a llur percepció gairebé inquisitorial
i no deixa de sorprendre la lluminositat
que és capaç de conseguir amb uns colors
tan sobris. En canvi, quan Joan Rai
deixa la ploma i la tinta, i agafa

els pinzells, la sobrietat del dibuixant
esdevé cromatisme luxuriós, paleta
enlluernadora, colorit desbordant.
I un, amb tots els respectes, se queda
amb el dibuixant, amb el retratista
dels racons més suggerents de les nos-
tres contrades.

I en Tomeu Puig? Qué podríem dir
d'aquest solleric que ha posat arrels
a Capdepera? El primer de tot, que
la seva ha estat una gran sorpresa.
No per a nosaltres, que ja coneixíem
la seva curolla, perd sí per a molta
gent que el darrer que sospitava és
que davall la gran humanitat de Tomeu
Puig hi romangués un artista de la
qualitat que ha demostrat. Els seus
treballs amb ferro, ens han revelat

una sensibilitat fora mida i ens han
posat, fit a fit, davant la capacitat
de transformar el més humil dels mate-
rials en una obra d'art. Art de fornal,
martell i encruia, art treballat amb
les mans i amb el cor, art suat cop
a cop.

Per finalitzar, direm que l'exposi-
ció, que va durar una setmana, va esser

1 un èxit i que ambdós artistes varen
vendre la major part de la producció.

CAP VERMELL

LLOCS DE VENDA: 

- Els dos estancs de Capdepera.

- Llibreria L'Orient.

--Llibreria Cala Rajada.

- Llibreria L'Alborada.  



- Com va nE4 7a/Latee, Jon? 	Alha

paq-ea poc de vou1tree-6...

- Sí, és lagic. Per nosaltres seguim fent.

- Peg_ ex-onpte?

- Mirau, una de les coses que més ens preocupen
és la promoció de la nostra zona. Tant és així
que la Junta va proposar a la Assamblea General
que si l'Ajuntament ho veia bé, destinássim un
5% dels nostres beneficis a promoció turística.
La idea seria formar una comissió on hi estigués-
sim representades les distintes associacions
de veInats, associació de comerciants, associació
hotelera i, lagicament, l'Ajuntament, aportant
tots una part de les despeses que aquesta promoció
pcigués suposar.

- I dixd, -buzz-Ida a

- Tenim calculat que amb aquest 5% que he dit,
juntament amb l'aportació proporcional dels altres
estaments implicats, podríem disposar d'uns dos
milions de pessetes, per començar.

- 4que 2 a pitomoció, da /6R-1 ...ea vaáde.i.A.eA
maxo.6 o _ea canatitzaJzieu a tizavé/3
d' det,te/s 02 gaiLL/72.06 / com e.d omen?

- No, no. Del que estic parlant és d'una promoció
exclussiva de la zona de Capdepera. Una promo-
ció sostenguda constantment, que és que es fa
per tot. Les altres zones es mouen molt i aquí
fins ara no ho hem fet. L'Associació Hotelera
ha fet qualque cosa, per  no basta.

- De totea maneíba, un di a /2 CUZIC2 VPSZ

anil 	d 1-,>/zeAident de i',4/3.6ociacid
Sri.  D Mange, 4_ en.6 deia que

començava a ten-Lia-e coo/3c_i_encia de 
nore/SA4162i.	 aqu.eAta p.zomoció.

- Si, ja s'está végent la greugetat que pot repre-
sentar el tren promocional. I promoció no és
solament editar un fulletó, essent important.
Es tracta, principalment, de que el visitant
es trobi bé entre nosaltres, organitzant actes,
fent que la infraestructura sigui l'adequada,
mantenguent nets els carrers. La millor promoció
és la que se fa aquí mateix. Fa un parell d'anys
férem un sondeig a Berlin, demanant que voldrien
de Mallorca i tothom demanava protecció del
paisatge. Aixta és molt important per ells. Jo
sempre he dit que tallar un pi és un client de
menys. El turista no vol anar un lloc on es trobi
com a la seva ciutat. El sol ja no basta, s'han
d'oferir més coses, més atractius.

- 7 0 472.-eM a La puizt econdmica. 2V o/3
L ad C 0 AINM- 	 ' juntament, de -da
1710/7AefLa corn gata e.L6 dogierzA que apo/L-
i.m2?

- Sí, ens donaren una llista amb les despeses
que s'havien duit a terme. Enguany no hi ha hagut
inversió dins la zona turística, o en tot cas,
ha estat molt petita. Hi ha hagut, segurament,
necessitats més urgents pera, alma si, els benefi-
cis de la nsotra Associació s'han destinat a
inversions, que era el que havíem acordat. Jo
crec que els doblers s'han gastat bé.

- que vo/sdeiize_,3 no hi teniu
cap inteAvenció en ia mane/La d'..ifiveizl-Liz.

- Aquest any passat no n'hem tenguda. Pera, re-
centment, l'Ajuntament ha aprovat que, a part
del que ja he dit que volíem gastar en promocia,

el 95% restant se dividís en dues parts: una

per a la zona turística nostra i l'altra per

invertir on l'Ajuntament cregui més oportú. Crec

que és just i, a tal fi, nosaltres anirem fent

propostes d'inversió, segons les necessitats

més urgents que anem vegent. Aquests projectes
hauran d'estar ejecutats abans del 30 d'abril

de cada any, encara que elk!) suposi anar desenrot-
llant-los en distintes fases. La darrera paraula
sempre la tendrA l'Ajuntament, que sirà qui deci-

desqui el que s'ha de fer.

- I ja	 p07/Sada 	 maneíza d'anaíz
ga/stant aque3tA dokteiLo?

- Els doblers són molt bons de gastar. Hi ha

molt per fer. Aquesta mitat que se destinaria

podria suposar uns deu milions de pessetes cada

any. Que quedi ben clar que seria l'Ajuntament

el que ejecutAs els projectes i el que administra-

ria els doblers. Nosaltres solspresentaiem idees.

Com a primera cosa que tenim pensada és la d'arre-

glar l'avinguda de Cala Agulla, que necessita

ma de metge. Naturalment, aixe) no s'hauria de

fer, tan sols, amb l'aportació de la nostra Asso-

ciació, sin() que els confrontants també haurien

de contribuir, DM ' se sol fer habitualment. Una

altra idea que ens agradaria dur a terme seria

l'ordenació de la Plaga dels Pins. AllA hi ha

molt per fer. L'Ajuntament comparteix el nostre

criteri, i el que falta sebre és si s'ha de convo-

car un concurs d'idees o s'ha de contractar un

bon arquitecte que presenti distints projectes.

Ja dic, coses per fer n'hi ha moltes. Més que

doblers.

- Pee reizt, ja que paí-ide o de co/3.eA
pee ee, ¿no tenieu vodetic.e./3 un iwzojec-
ie /3anejament de -ea piatja de Cdea
AguLea?
- El projecte esta fet i els doblers estan bloque-

jets en el banc, ja que aixa se va acordar abans

d'arribar a l'acord de cedir els beneficis a

l'Ajuntament. Per  ara que ho tenim a punt, la

Jefatura de Castes ens 'posa dificultats. Due

consti, que aquest projecte sols contempla com

a instal.lacions fixes les corresponents a conduc-

ció d'aigua, electricitat i evacuació de fecals.

Els distints servicis serien desmuntables, cosa

perfectament possible actualment. No entenc com

volguent tenir la costa neta i sanejada, la matei-

xa Jefatura ens posa tants d'entrebancs. Decidida-

ment, per enguany ja és impossible dur-ho a terme,

no hi ha temps. I els doblers que tenim estojats

per aixel, l'any que ve ja no bastaran, i l'altre

menys.

- ha un ciumpte deLicat,
contenc-i6/3 and Bief Bdeagueiz
a loan Vaqu_eiz. L Biee

- Si, és delicat i jo no me vull pronunciar abans

que ho facin els tribunals. Nosaltres vArem pagar

la fiança que va fixar el jutge, perqua el motiu

de la denúncia venia relacionat amb un acord

pres per l'Associació. Ara, a la vista de la

sentència desfavorable, hem presentat un recurs.

No sé quan se veurA, per fins llavonces no vull

tocar més aquest tema.

- Deixem-ho e/sta-iz., cLd. Pee dJ que
4guLea nere/3.itunt. CIA,ena

- Sí, si que en necessita. Aquests dies, per

cert, hem estat parlant amb una empresa especia-

litzada en platges. Ens han demanat 600 pessetes

el metre cúbic per treure arena de la mar i posar-

la damunt la platja.

- I a-V(6 d'on ho pagau, -641 eniftegau
tot/3 PIA dokeeqA a i'Ajuntament?

- No, nosaltres entregam els beneficis. Les despe-

ses d'explotació (regeneració de la platja, fer

net, amortitzacions, etc.) se dedueixen abans

d'entregar els doblers. Els més de vint milions

que aportam són nets, després d'haver pagat tot

aixó altre.

- ¿EL con,ócient, 7oni., de gue.
peAdut /22 o.62gorLiAme, de..6 de que é/3

Afluitament el qui adm-ini.6tiza
V oA/7,2A .e-Q-12-eALC-i/S?

- Jo Ostic ben convençut de que mai n'hem volgut

tenir de protagonisme i que aquest ens ha vengut

imposat des de l'exterior. Crec que va esser

una gran passa el passar els nostres beneficis

a l'Ajuntament. Aixia ens dóna molta més tranquili -

tat interna i molta més llibertat de moviments.

Vulguis que no, quan érem nosaltres els qui havíem

de decidir com gastar els doblers, mai ho fiem

a gust de tots i per bé que sempre se fes per

acord de la Junta o de l'Assemblea, qualcú hi

podia tenir que dir. Si donaves a uns i als altres

no, aixa suposava ccercar-te problemes. Afortuna-

dament, avui aim!) ha desaparegut. Com que, per

altra part, les relacions amb l'Ajuntament són

molt bones, pens que estam en el bon camí.

Bona comi que no/salt/Le/3 eApe.Jzom
que no pefuLzeu ma-I. Çizc2cLeo 7on-i_ peq..
-ea teva amaLL.L.L.21. EApext.am que. ' 14,6 J5 am-
Idea geftertal que hauftd. tengut /Jo c
eJ dia 21, hauiza. /z.e.A.endat -ea de e-L6.3ió
de a orti-inua/z. oempee cap a-L m_41-eort
hoiz-itzon..6 de. La zona que it_epil_e/sentau.

Pitovaktement, /34_ ei judici ,j ed contAa loan Vaquee 	ga.6Aie_e gare.au
no eno hagué/3 aixecat da iLegize, Ida pogut	 moLt de temp/3 /3en/3e
que du  gue:/3/3im a aquete Pdgin-eA a.'1,34ociacic5 de V elnat/3 "E/3 7a/z.a.ter
¿o evident que aqueta �4.6ociacidt,5 de que no admini/st/za diízectament
ei./3 gene4c_i/3 que gene/la, ha paaLIun oegon Le-ame  	 actuaiitat. Peed
no i/3 meny/3 Ce	 que una gent qua oltia ai municipi mé./3 de pint
de peoe±eo cadla- any, meAeix que c ueoizdem d' et& de tant en tant. I
com que, pee aitita paízt, conveAcyl. 4j pizeisident, 4ntoni Aicove/t, ize/suLta
.6enziLL L ag,zadatee, aqui teniu	 que Li hem /it aqueót me-o .
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(Seguit d'una caterva de notes a peu de pAgina)

TERRASSA FLAQUER, PEP. El Castell de Capdepera. 
Suplement de la revista Cap Vermell. Gener 1985.
p.p. 61. No té index. 200 ptes.

Don Antoni "Solleric" era de l'opinió que
els gabellins no estimévem el Castell. Explicava
que la vida en el seu interior era penosa i inca-
moda -cases petites, desnivells, manca d'aigua,
agarberament- i que el sortir a viure fora fou
una alliberació i no se'n preocuparen més del
Castell. L'únic lligam era el religiás que els
obligava, el dia de la Mare de Déu de l'Esperança,
a .pujar-hi. La oroya irrefutable que donava era
l'estat d'abandó en que es trobava.

Tot i essent aquesta la seva opinió -que
jo li pledejava-, ell, en flagrant contradicció,
fou el primer que ens parlà, a mi i d'altres
al.lots, del Castell amb perspectiva histkica
i urbana. Per exemple, ensenyava que havia estat
construit en diverses tongades, al llarg de molt
de temps, que els fonaments eren de distint mate-
rial que les parts altes del mur. Sempre es dema-
nava com devia ser la vida diaria dels seus habi-
tants i, aquí, amb els seus coneixements i imagi-
nació, comengava una apassionant 1110 d'història.

Ara, quan fa uns cent anys que el darrer
habitant abandonA el Castell i els estrangers
no són un perill (per bé que assolin la marina),
retornam al Castell per a reflexionar sobre nasal-
tres mateixos: d'on venim, a on anam. Tornam
al Castell perqué, com també deia Don Toni, el
Castell és la "circumstkcia" del gabellí.

El llibre d'en Pep Terrassa n'és un exponent
important d'aquesta recerca de la nostra cultura.
No n'hi ha prou amb una narració anecdUica del
passat, i l'autor, que ho sap, ha ordenat els
coneixements i dades amb rigor metodongic, posant
fonaments que permeten reconstruir la nostra
histkia de manera critica i veritable.

El llibre, com un aperitiu que ens fa entrar
en gana, és estimulant i ens fa veure la necessi-
tat d'altres investigacions que vagin omplint
les grans llacunes de la histewia de la vall
de Garbelien. En Pep, a la presentació, va dir
que continuava investigant -si no ho vaig malen-
tendre, vol fer un estudi comparatiu entre el
Castell de Capdepera i d'altres de Mallorca-.
Confii que prest podrem llegir la segona entrega
del Castell de Capdepera.

El Castell de Capdepera omple, també, un
buit pedagNic a Capdepera. Ha passat el temps

en que l'ensenyança versava d'assumptes estranys
I llunyans -per exemple, jo mateix, primer vaig
aprendre el nom de muntanyes que estan a milers
de quilketres, abans que la situació geogràfica
de Capdepera-. Aquest llibre és una eina que,
de segur, ajudarà als mestres a ensenyar lo que
tenim més a prop i és més nostre.

- Gratular a l'Ajuntament per lo bé que ha quedat
la sala d'exposicions.

- Que inauguraren plegats Joan Rai i Tomeu Puig.
Del primer coneixíem la seva mestria amb el tremp;
el segon ens ha sorprés amb nuus de ferro.

- Na Maria Prieto fa una putada de temps qa
fa un mes que obri el restaurant.

- Els de Cap Vermell han encertat el pinyol alt
la presentació del llibre 'a Ca's Mestre de 5a
Not. Es el primer acte cultural d'aquest tipv
que es celebra a Capdepera.

LLUCIA SIRER I FUSTE
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DUES NOTES PER UNA RECUPERACIO

DEL CASTELL

Nota 1 0-

Dins el procés de recuperació
cultural del Castell, cal obrir nays
camins. Personalment, pens que oferir-
vos una história del Castell no té
gaire sentit si després no intent pro-
jectar aquesta visió cap al futur.

La histaria no pot esser un simple
i feel relat de coses passades, sine)
que ha d'intentar projectar-se. Per
una societat que vol esser lliure,
és de vital importAncia el dispondre
d'una experiéncia, és a dir, de la
"capacitat de sucar el passat per a
treure'n conclusions; després, entre
tots, s'ha de donar un sentit al dem,
preveure el futur i sortir-li a camí.

Qualc6 pot trobar que valor exces-
sivament el Castell. El, Castell, com
a patrimoni histaric, té el valor del
monument únic, irrepetible, expressió
d'una cultura ja superada. Cara al
futur, cal afegir-li un altre valor
importantissim: . ensenyar-nos a valorar
i estimar les coses que són de tots.

Problemes actuals, tan greus com
són la destrucció de la natura o el
fort augment de la delingancia juvenil,
no tracten sinó de deslligar els bens
(coses que donen un profit: una platja,
una vivenda, un paisatge, un cotxe,
un monument histaric...) de les perso-
nes. Quan s'espenya un bosc o un paisat-
ge, sobretot si és conegut i estimat,
sentim l'amargura d'haver sofert perso-
nalment un petit atemptat. Estic conven-
çut de que si no sabem respectar els
bens tampoc no sabrem respectar les
persones.

Sobre el nostre patrimoni cultural
hi ha una gran ignorancia. Per aia,
cal recuperar tot el que sigui reupera-
ble i tornar-nos arrelar (relacionar
espai, cultura i poble), aquesta vegada
més dignament i sota una evolució cohe-
rent que lligui el passat amb el futur
amb força personalitat.

Intentem, ara que el Castell és
de tots, ensenyar-nos uns als altres
a relacionar Castell i Poble. Tots
hi guanyarem.

Les obres d'acondicionament d'una
part del Castell segueixen endavant.
L'acondicionament del caminet de ronda,
per part meva, no mereix més que alaban-
ces. A partir d'aquí ja és tot més
discutible.

La vigéncia del métode de fer
i callar ens ha privat de conéixer
les intencions i el pla segons el qual
se realitzaran les obres de restauració.
En una situació tan dificil resulta
arriscat presentar objeccions, encara
que se faci amb la millor intenció.

A partir del reconeixement d'unes
obres ja realitzades, pas a exposar
la meva opinió:

1.- El trespol i l'escala de pedra
que s'ha fet dins la torre d'Es Coste-
rans pareixen demostrar que les obres
no van més enllá del simple acondicio-
nament del que esta a la vista. Pensava
,que, a part de tapar els cruis i refor-
gar el mur, se buidaria la torre d'es-
'combraries per, així, reforçar-la des
de la base i al mateix temps ajudar
la la investigació. 	 Baix el trespol
'n'hi ha quatre metres d'escombraries.

2.- Damunt el Portal del Rei En
Jaume s'ha forrat el trespol amb trossos
de mars, com si es tracts d'una conti-
nuació del caminet de ronda. No me
pareix 	 encertada 	 la	 decisió	 perqué
el Portal se va construir amb materials
diferents als de la murada i en époques
ben 	 distintes. Trobava que s'havien
de respectar els diferents estils.

3.- El trespol que s'ha fet a
la torre de Ses Dames ha quedat molt
bé, pera crec que no era necessari.
En primer lloc perqué no n'hi havia
hagut mai (segurament, abans del segle
XVIII no hi havia en el poble cap edifi-
cació que en tengués). En segon lloc
perqué, de seguir així, el Castell
perdra, poc a poc, un dels seus encants:
la rusticitat. ,PEP TERRASSA
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DUES FESTES ENTRANYABLES 

Ja han passat les festes, Estel.
Ja han passat.

Festes passades, coques menjades,
ens diu la saviesa d'una dita antiga.

Enrera ens queda la joia, la bulla,
l'esclafit i, també, el cansament.

Ara és l'hora de la reflexió,
de passar comptes, d'esbrinar el que
ha sortit bé i el que no ha sortit
tan bé. La histdria és sempre un recomp-
te d'errors. S'hi acaramullen.

Les dues festes més nostres, de
caire més popular, més arrelades dins
la conciéncia col.lectiva del poble,
més participatives més "tradicionals"
-i no m'agrada la paraula,- són, sense
cap dupte, Els Reis i Sant Antoni.
La primera per qué és sinénim d'il.lu-
sió, de goig, de fantasia i d'imagina-
ció, també. La segona, de fortes conno-
tacions espirituals lligades a la vida
rural del poble.

Dues festes que, si bé els seus
plantejaments primaris són religiosos,
són festes de carrer, participatives
entranyables per a tota la gent que
forma la nostra col.lectivitat.

Analitzem, Estel.

Analitzem bonament. Amb l i ónica
curolla de que aquestes dues festes
esdevenguin gra net, que en la garbella-
da a que són sotmeses cada any no es
perdi la será indiosinerácia pel camí
de les porgueres

Parlem en primer lloc d'Els Reis.

D'uns anys ençá, el col.lectiu
organitzador, amb lluita constant contra
la minvada economia, no ha escatimat
esforços de tota mena per tal de donar
a la festa un caire de dignitat i gran-
diositat mai aconseguit dins les nostres
contrades, estimulant la capacitat
de fantasia i el somni dels nostres
infans, i dels que ja no som tan in-
fants.

Dins la monotonia del viure qüoti-1
diá, la colcada d'Els Reis, amb la
magnificáncia de carrosses, vestits,
bengales, llum i música, obri un parén-_

tesi a la il.lusió i a l'esperança,

per mantenir - viu l'infant que fórem
i que tots portam dintre, latent, com
una saba renovadora de tanta ferida
i desengany que recollim dins el món
dels adults. -

Tots ens sentim regalats per .la
festa l

A tots ens desperta adormits afays

A tots ens cou un poc l'anyorança
de la inocéncia perduda.

A l'encís de la seva mégia se'ns
renova la necessitat del somni, de
la il.lució, de - la autopia i, per uns
moments, sentim el batec de l'infantesa,
que, malgrat estar plena de privacions,
estava plena també pel goig de riure.

Com t'ho diria, Estel? Com te
diria que necessitam la fantasia de
la colcada d'Els Reis per sentir-nos
altra vegada infants, per sentir de
nou que a la vida val la pena viere-
la?

Per aix6 cal que estiquem agraits
al col.lectiu organitzador i als seus
esforços per augmentar, de cada any,
la fantasia i la magnificáncia de la
col cada.

Sant Antoni és diferent.

Molt diferent.
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Deixant de costat el sentit reli-
giós de la festa, sembla que Sant Antoni
tos un sant nat a Ses Set Cases, a
Ca'n Cardaix o a Son Barbassa. Un sant
rural, incorporat, per la seva senzille-
sa ,. a la vida pagesa, a la solitut
de la rota, a la quietut de la pleta
i a la beatitut del ramat. Téquelcom
de l'autenticitat de la terra, -de la
terra conrrivola, ,de la terra mare,
de la terra fértil de les messes i
els esplets.

Es un sant arrelat dins la nostra
cultura ancestral. , per- tant, lligat
'a la nostra llengua.

A fant Antoni se l'ha cantat i
se'l canta amb, gloses pageses, sensi-
lles, imelnes, céndides, d'una gran
simplicitat peró vitenques i vigoroses,.
CalTl'esser de la vida camParol,a. L'home
hi posa .P.enginy i el sentiment, la
llengua, la' força i la vigoria de l'ex-
presió, la paraula.

I així ha d'esser la testa: sensi-
.11a, gaire bé ingenua.

El poble ho entén així, ho sent
així. Ho diu clar la seva partisipació:
El poc bestiar que ens queda i les
carrosses que ens retornen al quefer
artesanal del nostre ruralisme, formes
de treball heretat del avanpasats,
primaris si volem, però que ens confor-
men la . nostra cultura; formes de vida
pasades si, per6 no lacotxades per un
fals folklorisme, més bé vives dins
la memdria de tots.

Sant Antoni ha estat sempre, i
Ja seguit essent, una festa rural,
per recordar i enaltir_treballs i senti-
ments de la vida pagesa, per estimular
virtuts atropellades per la vida nova.

I aquí no hi caben modernismes
que la desvirtuin, ni crides publicité-
ries, ni repartiments de coses intítils,
que deixen a l'énim un desassosec de
tómbola de fira, ni tampoc pot despla-
gar-se del seu marc habitual de sempre.

La placeta de l'Església ha estat,

de tota la vida, el lloc idoni per
a la ballada des dimonis, per a les
temptacions del Sant i per al cant
de la codolada.

Dur la festa a uns altres indrets
és desarrelar-la de la tradició pOpular.

Crec que l'Obreria-de Sant Antoni
s'hauria replantejar seriosament el
qué vol que sigui la festa. Reflexionant
en consciència, si deixam que se desvir-
cid' o la conservam integra, esponténia
i senzilla, com sempre ha estat.

I, sobre tot cuidar-li els detalls.
Tots els detalls. En primer lloc, la
llengua. No hi caben aqui llengues
foranes. I en segon lloc, el llibret
de la codolada. Vull creure que ha
estat accidental el que a la codolada

Id' enguany figuri el Concert de
la Banda de Música en el capitol de
les desgrécies. Seria imperdonable
que fos la política sublterrénia d'un

dimoni per fer-nos ballar de capoll.

Esper que per a próxims anys,
ja ho he dit abans, fins i tot les
porgueres esdevenguin gra net.

Joan Rai
Gener 85
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LES INFLU8NCIES DE LA TELE VISIÓ 

Moltes són les hores que passen
davant la televisió. Segurament dediquen
més hores a veure la TV. que a totes
les altres activitats que realitzen
a part de l'activitat escolar. Es hora
que nosaltres els Tares prenguem cons-
ciència d'aquesta problemàtica.

Es molt còmode dir al nin que
vagi a veure la televisió, i així ens
deixa tranquils. Aquesta postura de
comoditat implica que deixam la formació
del nin en mans d'uns programadors
de televisió, que moltes vegades no
televisen els programes que serien
més adequat'a per al nin. Podem afirmar
que els programes tenen una forta influ-
ència damunt la personalitat del nin.
Aquesta pot esser positiva o negativa
i de nosaltres depén, a més d'alguns
bons programes de televisió.

Quan parlam dels programes de
televisió, deixam a un race) les pel.li-
cules de vídeo, ja que aquestes són
un tema a part. Dins els programes
infentils podem fer una petita i elemen-
tal classificació. En primer lloc asse-
nyalaria aquells que realment són educa-
tius, com serien els informatius, els
documentals, etc. Tots ,ells són aprofi-.
tables pel nin amb la nostra orientació.
Després estan els dedicats a l'oci.
Aquets són el que realment hem de con-
trolar més. Un abiís d'aquets programes
donara lloc a una situació de passivi-
tat; d'ells poc suc es pot treure.
Evidentment és molt fàcil de dir que
hem d'orientar l'infant, d'aquí sorgeig
la pregunta: Com hem d'orientar el
nin?. Si feim que el nin visioni el
programa com un membre actiu i no com
un simple espectador, fent que l'al.lot
tenqui una opinió damunt allò que veu
I escolta, podrem lograr que el programa
formi a 1.individu, amb un o un altre
aspecte. Aquells programes en el que
el nin s'asseu i s'empasa tot el que
veu, des d'un grup de música que no
fa res més que repetir tres notes disso-
nants, amb una lletra ridícula i sense
altre finalitat que fer bones barrines
amb les cases discograafiques; - fins
aquells programes de dibuixos e bé
de "vaqueros" que no fan més que poten-
ciar la violència.

Una altra manera que té la televi-
sió d'influir damunt la persona són
els anuncis. Ells tenen la gracia de
en pocs minuts, fer-nos engollir qualse-
vol cosa, mitjançant una cançó fàcil,
una frase ben preparada o bé amb un
actor famós. I _encara que logrem que
el nin no demani aquella jugueta, per
contagi amb els altres nins, ell també

arribarà	 caure.

El perill més gros de la mala
utilització de la TV. és quan la consu-
mim sense unes pautes, sense una selec-
ció del programes. Acabarem fent dels
nins uns "teleadictes". Lograrem que
a totes hores funcioni la. televisió
a ca nostra.

La "teleadicció" té. •oltissimes
conssequancies, com:

1.- Frena la creativitat. El nin
només imita el que pasa per la TV.,
el que éa bo o dolent. Penseu que el
nin creatiu és aquell capaç de desenvo-
lupar-se normalment en una societat.
Segons Heinelt "La creativitat, nno
és sols uri" do i un talent, sine) un
encàrrec, una misi6". Aquesta misió
és la que- pot dur a bon port tots els
progectes 	 d'una societat compatent.

2.- Potència la violència i l'agre-
sivitat mitjançant aquelles pel.licules

on no es respecten els drets humans;
allà on es mata com qui.fa panades,....
No hem de .deixar que els senyors de
la TVE. determinin quines pel.lícules
són o no són per els nins, ja que ells
no tenen per dolentes aquelles que
fomenten la violència.
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3.- Fomenta la passivitat, dons
el nin quan llegeix un llibre té la
possibilitat de repetir, profunditzar
o b6 analitzar el que diu el llibre.
Davant la TV. ho rep tot ben rovagat.

4.- Freqüentment provoca baralles
familiars. Quan volem escolat el "tele-
diario" deim al nin que calli o bé
viceversa, quan el nin vol escoltar
o veure els dibuixos.

_Totes aquestes situacions provoquen

un deteriorament de les relacions huma-
nes i, principalment, 'familiars. SuOs
que molts recordau aquella època en
que tots ens pesàvem enrevoltant el
foc; la padrina contava rondaies i
nosaltres escoltàvem mentres imaginAvem
coses màgiques. Ara la televisió imagi-
na per nosaltres.

llapis
tinta

tinter

'Des del Castell amb amor 1 
3) La nozi.ma /lengua enimamd,

o/icialmenti„ a /ommam pamt de l'ezdeve-
nim de l'Ajuntament. Ei Pienami va
apmovam la nommueització lingüiztica
municipal. En 7oni "Pinion", en 7omeu
"Bolló", na	 Angela, en Piedina,

eez demé.i /emvemtz zemvidomz de La
0coza" conziztoitio ,,, megemen la notleia
ame_ cant.icz de joia i vivaz a Antoni
8one-t.. Ezpeitam veume iez paimeaez moz-

no funa-ti_i_zade" . P o dnien
eZ/42 tot un poema.

4) Pameix que L'Ajuntamemt
inienció d'apitovam La conimactació
d'un pedagog. Ei CL12.11C5Z	 que, zegonz
paaeix, aquozta peazona ze dedicamia,
emtje. d'aleimez cozez, a oitganitzam
le-o /ez.U.z (?). O el que iz a mateix,
zenz ve a dim que de 	no en
tenim ni idea i qua-ecú enz n'ha.d'enze-
nyam.

5) De/initivament, elz omgani-tza-
doaz del Rally Paitiz-Dakam han Aenuncial
a La pozzigilitUi d'omganitzum una
etapa pelo caíz'te'zo de Capdepema. A
La vizta de La quo,. coza, l'Ajunta-
mmi ha decidit az/uetam eiz caaaeaz.
Ama que ja .enz hi havl_em acoztumat!

6) En vizta de que, ni Pamant,
z'aaaiga a aceamim qui .éz que V.AC24112
aquezta zecció, acataité. d'identi/icam-
me: Vaig pamticipam a La "I Rua de
Capdepema"	 anava diz/Aezzat de "Cam-
pante. Eztd ciam?

Decididaiwni, ho deix. No hi ha
miz Lloc.

CAP Rory

Eztimatz conciutadanz:

Soiz duez metxez pem dim-voz que
aquezt CAP ROI se tmala Lé de zalut,
ezpeaant quo vozaititez tafl2té. mamxeu
de io millom.

dit elz de '"Cap Vemmell"
que aquezt' me-o tenien moit . de matemial
i que ho /ez CU2t, que L no no
caí-tia.	 doncz,comentame. telegad-
/icament umez qaantez cozetez:

Si heu anat a L'Ajuntament
heu pega una aliada a iez Noamez

Suezididziez expozadez al p4tlic ( iz
un din.), haumeu vizt diguixada, pen
deljeaz Sa Cala, una metxa mi5.o tonia
que un. ganxo. No penzeu que ez Jacta
d'un eztommany, no. ¿o La cammetema
pea %ancla_ a Seo Covez. D'aixd ja voz
n'havia— pamiat el mez pazzut, pemd
m'agitada malam ei clau L avizam alZ
navegantz dizpiztatz. Si eez qui poden
no hi pozen memei, la caametema no
pazzamd pen davant Ca'n 7oni "Niquelet",
Sa Sin -La L l'Hatee Camolina, zinó pen
devoaa Lao Palmemaz._ 7o-thom La
moLi necezzdmia a aquezta cammetema,
pea(3 ningú La vol pop de ca zeva.
I '341 no La /eien?

2) En Maace ha tmotat, a La /i,
la -t./taima pea podem pmedicam ¿enze
que l'intemitumpezquin a cada pamaula:
"Rddio Capdopema". Ei S2. López enz
conta, dez de iez omez, La hiztditia

mimaciez dei Patitonat dei Caztell.
No me zap giteu. que En Nance pamii-
Dei que em queix iz 'de no podim paitiam
J'o' que tenc tant que dim.
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CHE0LIE0 4 CALA R471AD4 

1983-1984 

Bajo ee titulo genAico de "Che-
queo a Capa Ratjada" hemcps venido inten-
.tando con,seguiA una Adpjdo AadiogAaga
de pequefio o gAande,5 pAotiema6,
vito,s como en caiido,scopio, de eáa.,5
cuetione que iswscitan ei
púglico geneAal.

2Hagnemo,3 .&gAodo algo poitivo?
20 hartó, quedado en 4...mp,le expo,lición
TlectuAa de hecho? Vd,s. veAc'in.

RESUMEN -BALANCE 

ANO 1983 

DiciemgAe 

CaAta aieAta al C. B. EcoiaA 

Ciug acoAdó concedeA el 50%
de decuento a lo jugilodo,s. Capitulo
de gAacia a 4u „ganta DiAectiva y 4,sam-
glea.

ANO 7984 

EneAo 

PaAquo() lqantil(e,․ ) 

La Aicaidia mandó.haceA un /zepill- ,

todo geneAal de apaAato,s. EmpeAo
só-eo un "paAcheo". Ray apaAato,3 Aoto,s
y... Ello /ui de agAadeceA, ya.

7egAeAo 

7oido con/iictivo,s 

Se e/Ad 	 ei aisunto. Loa
 "a la uya". y io's vecino

a id e,speAa de Ae,soiución poA paAte
del Ayuntamiento u o,t,Aa AutoAidade4.

Mayo 

Linea-6 Regulaite 7.E.V.E. 

",sigue en 	 tAece".
2entAaACL en via,s de oiución Adpida

o no?

lo,onoA SeAveAa 

Se ogeAvó (en veAano) una mayoA
vigilancia poA . ia Poiicia Municipal,
E,speAamo,3 Jse. eAAadiquen pAonto e ,se
montón de daiciencia4 que tanto mole-
tan.

OctulRe 

Plaza de ia 

Se ,inició un pequeño a21o. hu.e.o
un alto en 	 taAea. Se RAtd en uncm
pAe,supue,sio,s mode-óo 	pana Azianzan.

ia idea y 'su pAóxima culminación

DiciemgAe 

Plaza do lo 

Ls un gAvido de,seo geneitalizado
el de ,su pue,sta al dia. Que veamim
pAonto pAoyecio "ad hoc". y -au
ejecución.

	EtaAd Vd.,	 amagie lectoA(a),
con tete en que hay que mejoAaA y cam-
-"CIA cLeítLjo coa, o no Jle, cae
en ia incuAia'y la Autina.

Hi ha que de,steAAaA a ineAcia,
,sa  	 eA	 cAeaA co-óeó getle6,
interbe,6.6ant5, impoAtant, 	 aixi, tam-
gi, /eA pe pogle.

luan Pujadv
Enano/85

N. de	 ia R.- RetiAat de l'edició ante-



AIXI 	 VAN 	 LA 	 OTAN 	 I	 EL 	 PACTE

CONCEPTE OTAN PACTE

DESPESES MILITARS 312.000 300.000

PERSONAL 	 MILITAR 5'9 4'7

ARMES 	 NUCLEARS ESTRA,
TEGIQUES 11.190 8.240

ARMES 	 NUCLEARS 26-31.000 18-23.000

TANCS 30.000 64.000

ARTILLERIA 	 PESADA 24.000 718.00a

AVIONS 	 DE	 COMBAT 11.200 11.000

HELICOPTERS 12.700 4.400

VAIXELLS 	 DE	 GUERRA 477 314

SUBMAR'INS 241 299

*INCLOU FRANÇA I ESPANYA

LES DESPESES ESTAN EXPRESSADES EN MILIONS $

40110
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LIMAGINAU LES USES QUE PODRIEM FER AMB EL
QUE COSTA MANTENIR TOT AIXO?

A .LA U.R.S.S. LA CONTAMINACIO DE LES CIUTATS
ESTA A L'ORDRE DEL DIA: A LENINOGORSK L'AIRE
TE CONCENTRAC1ONS DE PLOM DE FINS 30/40 DO-
SIS LIMIT TOLERABLES (DLT). A UST KAMENOGORSK
LA CONCENTRACIO DE PLOM ES DE 14 DLT. A KA-
ZAJSTAN EL MERCURI QUE CONTE L'ATMOSFERA ARRI-
BA A 60 DLT. A STERLIMAK LES DLT DE CLOR ARRI-
BEN A 17, LES D'ÒXID DE GARBO A 21 I LES DE
MERCURI A10.

EL MAR NEGRE ESTA MES -NEGRE QUE MAI. LES SEVES
AIGUES 	 CONTENEN 	 ALTISSIMES 	 CONCENTRACIONS
DE CONTAMINANTS: 	 PETROLI	 (100 DOSIS LIMIT
TOLERABLES), FENOL I ZINC (40-50 DLT). LA
DISMINUCIO DE L'OXIGEN HA DESTRUÏT LES ESPECIES
PISCICOLES. SEGONS "NATURALEZA, HORIZONTE
1980", ARA ES PESCA NORANTA VEGADES MENYS
PEIX QUE A 1945.
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He sabut que en Pep Gallego havia insinuat

la possibilitat de presentar la dimissió. De
moment, pareix que la cosa ha quedat en tal insi-
nuació. En qualsevol cas, pareix que té clar
d'anar-se'n a final de temporada.

Alma són les noves que m'han arribat, pera
ja sabeu que el món dona moltes voltes i que
lo que avui és negre, dema és blanc, i viceversa.

De totes maneres, és cert, per lo que jo
sé, que darrerament en Pep Gallego s'ha sentit
molt totsol. Crec que alguns directius no accepten
el fet de que l'equip de Preferent s'hagi despe-
dit, quasi, de jugar la Lligueta. Aquests direc-
tius haurien volgut posar remei a la situació,
pressionats per un sector de 'Júbilo, i cercar
reforços. En Pep, pel seu costat, ha volgut roman-
dre feel al programa que va presentar i no anar
a "cercar Na Maria per sa cuina".

El resultat de tot aixa ha estat un nou
enfrontament, per dir-ho de qualque manera, entre
les dues postures histariques del futbol local.
Són dues concepcions diametralment oposades i
dificils de conciliar. s bo de fer que la cosa
exploti quan els dos bandols se troben aglapits
dins una mateixa junta directiva. Fer oposició
des de fora és certament lgic. Fer-la des de
dins pot significar dinamitar els fonaments de
l'estructura.

En Vicenç Nadal -secretari gairebé vitalici-
no s'amaga de dir que, amb en Pep Gallego, també
se'n va ell. Jo, que crec conéixer-lo, matisaria
aquesta afirmació. Diria que en Vicenç se n'anira
quan l'opció que creu en un "Escolar triomfant"
costi el que costi, agafi el poder; quan els
qui pensen que l'Escolar no ocupa el lloc que
se mereix i s'han d'anar a cercar jugadors a
casa externa si els d'aquí no basten, recuperin
el comandament. Llavonces en Vicenç fara el bolic.
Ja sé que, altres vegades, en parescudes circums-
tAncies no ho ha fet, pera ara és distint i me
consta que ho té massa clar. De la mateixa manera
que jo tenc clar que, quan ell se'n vagi, se
trobarà un altre secretari, millar o pitjor,
pera que no sera en Vicenç Nadal.

També en Pep Fuster ha manifestat la intenció
de deixar-ho estar, si algú considera que no
ha duit a terme la tasca que s'esperava. Sé que
amb en Pep Gallego, l'actual entrenador continua-
ra. Amb una altra directiva ja és més difícil.
Entre altres coses perqué una altra directiva
"amb pretensions", possiblement no li oferiria
el carrec, donat que en Pep Fuster tampoc creu
en els "miracles" que es puguin fer "tirant la
casa per la finestra".

No sé si he pintat un quadro molt negre
de la situació actual de l'Escolar. Potser que
les meves opinions siguin subjectives i no respon-
guin a la realitat. Probablement venguin donades
per la preocupació que m'inspira aquest moviment
pendular que sempre ha caracteritzat al Club,
aquest "pegar d'es clau a sa ferradura". Pareix
que ens moguéssim en una contradicció permanent,
sense tenir clars els objectius i rompent cons-
tantment amb la tasca començada pels altres.

El problema és que tots mos creim en posses-
sió de la veritat i de la nostra opinió en feim
un dogma de fe.

Mirau per on, sense voler, l'Escolar s'ha
convertit en el protagonista indirecte d'un "affai
re" que quasi ha provocat la paralització de
les competicions de basquet de tota l'illa. La
suspensió per set partits de l'arbitre Sr. Grana-
dos (suspensia que l'interessat no ha complit),
imposada per la no celebració del partit Escolar -

Sa- Graduada (juvenil femení), ha estat la gota
que ha fet vessar el tassó. L'esmentat Sr. Grana-
dos va decidir suspendre aquell partit per la
no presentació de l'equip visitant, quan en reali-
tat sols passaven cinc minuts de l'hora fixada.
D'aquí el castic que li va esser imposat.
que els arbitres se consideren les  víctimes de

la pel.lícula, i al.legant un rosari de motius
que vénen d'enrera, convocaren una vaga que,
afortunadament, va esser desconvocada a darrera
hora. Mentrestant, de l'Escolar n'han parlat
tots els diaris, quan, en realitat, no havia
tengut res que veure amb tota la histaria. Quines
coses!

•

Si feis bonda, el mes que ve vos contaré
més noves. I si no en feis, també.




