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A vegades els arbreg no ens deixen veure el bosc. El fet de que els efectes
de la crisi económica g 'hagin deixat sentir per aquí d'una manera menys dramatica
que per altres contrades, pot fer-nos pensar que estam salvaguardats de tot
El propi benestar ens pot fer caure en l'error de que aquesta és una situació
sense excepcions. Per desgracia no és aixi. Desafortunadament, inclús a nivell
local, segueixen produint-se cassos d'autèntica penuria, de vertadera carència d'a-
116 més elemental per a una vida minimament digna. I no parlem d'aquells més desval
guts que, empesos per les circumstancies, arriben al nostre poble, buida la maleta
i buit el cor de tota esperança.

Recentment es varen reunir a Cala Rajada els distints grups d'acció social
que, escampats per la geografia mallorquina i aglutinats entorn de les respectives
parróquies, segueixen intentant la dificil missió de mantenir encesa la flama
de la il.lusió en aquells que ha perdut totes les il.lusions. La majoria de perso-
sones que ihtegren aquests grups ho fan des d'una perspectiva cristiana de la
vida, la qual cosa no és, creim, ni una limitació ni una barrera. De fet, persones
no practicants -inclús no creents- han cregut veure  en aquests grups un camí a
través del que manifestar llur solidaritat amb els necessitats d'ajuda material
i afectiva.

No és la nostra pretensió fer apologia ni doctrinarisme. Simplement és que
aquesta reunió a la que ens hem referit ens va.rascar, una vegada més, la nostra
consciència endormiscada. Un confort de dubtosa legitimitat, una frivolitat ca
da vegada més evident en la manera de comportar-nos, ens estan duguent a minimitzar
la magnitud d'un problema del que preferim saber-ne el menys pogsible.

"Qui no fa feina és perquè no vol". "Lo que hi ha són molts de malfeners".
"Després ho foten tot en beure o en drogues". Aquests i altres arguments fàcils
solem emprar habitualment per tal de seguir defensant la nostra privilegiada situa-
ció enfront de les justes demandes dels qui res tenen. Afortunadament segueix
havent-hi persones que no són insensibles al patiment dels altres. Els grups parro-
quials d'acció social en són un bon exemple.
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- ¿QUINA VIGENCIA SEGUEIX TENGUENT
A CAPDEPERA EL PRIMER DE MAIG?

- ¿COM L'HEU CELEBRAT, ENGUANY?

DEOGRACIAS CASTELLANO (CC.00.) 

1) Para nosotros, el 1. 2 de Mayo sigue
siendo un día de lucha, de reivindica-
ción de los problemas que tiene la
clase obrera cada año, que son muchos
y distintos.

2) Este año se ha intentado por todos
los medios hacer una gran manifestación
en Palma, protestanto por la política
económica del gobierno. Es por eso
que en los pueblos no se ha hecho nada,
para no disgregar a la gente en pequeñas
manifestaciones locales. De todas for-
mas, de aquí fuá muy poca gente; la
gente es muy cómoda y Palma esta muy
lejos. Sin embargo, en los momentos
de crisis, de hacer reivindicaciones
importantes, los afiliados responden,
aunque aquella fiebre del principio
ha pasado. Ahora todo está más estabili-
zado y se responde a la hora de defender
cosas concretas.

Quiero .añadir que el 24 de este
mes tendrá lugar en Madrid una concen-
tración de delegados de empresa con
el fin de preparar la huelga general
de primeros de junio contra los recortes
de la seguridad social.

JOSE ZAFRA (U.G.T.) 

1) El 1 9 de Mayo es el dia de los traba-
jadores, nuestro día, el de los obreros.

2) No ha habido mucho movimiento, pero
no porque nos llevemos mal con CC.00.
En un pueblo pequeño no puede haber
diferencias de este tipo ya que todos
vivimos y trabajamos juntos. Son nues-
tros líderes quienes parecen no ponerse
de acuerdo. Nosotros tenemos un concepto
del 1 11 de Mayo muy diferente al de
las agrupaciones de partido, porque
entre ellos hay capitalistas, cosa
que no ocurre entre nosotros. Y, claro,
se había decidido entre el P.S.O.E.,
P.C., CC.00. y U.G.T. celebrar la fiesta
con una comida de compañerismo, no
sólo los sindicatos como otros años.

Al final no nos pusimos de acuerdo
todos y unos fueron y otros no.

Por otra parte, debo matizar que
mientras se encuentra un chico joven
que pueda ser el nuevo secretario,
U.G.T. de Capdepera está regido por
una gestora integrada por Bonifacio
López, Jesús Sánchez, Maria Fernández

• y yo mismo.

"- ¿COM AIXI FINS ARA NO S'HA ACABAT
D'ARREGLAR EL CAMI DE SES TALAIOLES
(CA'N PATILLA)? illAVIEU TENGUT PROBLEMES
AMB ELS PROPIETARIS?

- ¿QUINA OPINIO TE MEREIX LA DECISIO
DE L'ASSOCIACIO DE VEINATS "FONT DE
,SA CALA" D'OPOSAR-SE A LA CARRETERA
'DE SES COVES?

JOAN PASCUAL (BAILE) 

1) Les obres s'aturaren perquè
el projecte inclòs en Pla d'Obres i
Serveis, per motius tècnics, només
estava projectat fins allâ on arriba
actualment. Una d'aquestes raons tècni-
ques era que a partir del limit actual
entra dins una zona urbanitzable. En
el Pla d'Obres i Serveis d'enguany
s'ha tornat incloure el Camí de Son
Jaumell, lo que quedava del projecte
inicial que va de les cases de Son
Jaumell fins a Cala Moltó i de Ses
Talaioles fins a les barreres de Son
Jaumell (darrera el Bar Paraiso). Ja
s'han començat les obres. També s'ha
indas lo que falta del camí de Ses
Talaioles (Ca'n Patilla) fins a Cala
Lliteres. No tenc record que els propie-
taris s'hi oposassin mai; aquesta vegada
no ens han posat cap inconvenient.
El motiu pel que ara s'acaba aquesta
carretera és que no té sentit d'ésser
si no s'enllaça amb el reste.

2) A l'assemblea on se va prendre aques-
ta decisió jo hi era perquè som membre
de l'Associació. Varem fer una votació
per decidir si la carretera havia de

.(passa a la pAgina següen0



LLOCS DE VENDA: 

- Els dos estancs de Capdepera.

- Llibreria L'Orient.

- Llibreria Cala Rajada

- Llibreria L' Alborada

- Llibreria Es bllet  
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passar o no, i per una majoria molt
ampla se va decidir negar-se a tal
projecte. La còpia de l'acta ja ha
tengut entrada a l'Ajuntament. En un
altre moment ja vaig manifestar que
l'opinió d'una associació pot influir
però la decisió final sempre seré compe-
tència de l'Ajuntament, que és qui
ha de decidir si s'ha de fer o no una
carretera i per on ha de passar.

- AMB MOTIU DE LA INAUGURACIO DE LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CALA RAJADA
RECOLLIREM ALGUNES IMPRESSIONS DEL
REGIDOR DE CULTURA I DEL NOU PEDAGOG
MUNICIPAL.

ANTONI BONET (REGIDOR DE CULTURA) 

- Aquesta no és més que una altra
passa dins 4s projectes municipals
d'anar dotant al nostre municipi d'una
infraestructura cultural adequada.
La biblioteca que inauguram és modesta
per(*) estam decidits a anar ampliant-
la a mesura de les nostres possibilitats
i de les demandes reals dels usuaris.
Si ara inauguram aquesta biblioteca
a Cala Rajada és perquè ens pareixia
més urgent que una a Capdepera, tota

vegada que allá comptam amb la d'una
entitat d'estalvis. Això no vol dir
que renunciem a tenir-ne també una
a Capdepera, que lògicament s'ubicaré
a la Casa del Cultura tan prest com
això sigui possible.

PERE CORTADA (PEDAGOG MUNICIPAL) 

- Pens que el camp d'actuació d'a-
quest servei que ha creat l'Ajuntament
és molt ample. Fonamentalment, crec
que es pot desenvolupar una tasca impor-
tant dins les escoles, col.laborant
amb els claustres de professors de
cara a l'orientació dels nins, princi-
palment els que estan a punt d'acabar
els seus estudis d'EGB i han de decidir
les distintes alternatives possibles:
BUP, Formació Professional, cercar
una feina... També amb el jovent se
poden fer moltes coses, intentant crear
per a ells unes perspectives més espe-
rançadores. Intentaré col.laborar amb
els distints grups ja establerts en .

el poble i que, me consta, venen fent
una feina important per a la cultura

local. Pens que la dinamització cultural
ha d'arribar al carrer i en aquest
sentit vull fer feina.

Aquest és un servei que ja existeix
a altres pobles de la comarca (Artà,
Sant Llorenç, Vilafranca), i si intentan
coordinar els nostres esforços podem
aconseguir objectius inassolibles per
separat, i fins ara supeditats a un
lògic centralisme de Palma.
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CLOTS Amb una satisfacció que mai no ens produeix
denunciar defectes i mancances, publican

les millores que es duen a terme. Com per exemple
l'adob dels incontables clots de la carretera
de Son Moll a Es Carregador. Feia molta falta
i ben arribada sia aquesta reparació.

TROBADA Els grups d'Acci6 Social que existeixen
a les distintes parráquies de Mallorca

i que es reuneixen mensualment, ho feren per
primera vegada a Cala Rajada el passat dia 4.
Parqué ens pareix força important la feina que
aquests grups venen desenrotllant en favor dels
més desvalguts, a aquest tema hem dedicat el
"Portalet" d'aquest mes, on trobareu ampliada
aquesta breu referáncia.

COVES La má de l'"artista" ha deixat clar, en
els . distints cartells indicadors, que

les Coves són d'Artá. 	 qui volia enganar
tista"? En tot cas s'ha enganat a ell mateix,

cosa no molt dificil per altre costat. El que
ii deu passar a l'"artista" és que es fia de
la guia telefònica, que tampoc sap de que va
la cosa.

PRIMERA COMUNIO Maria José Alberti celebrá la
Primera Comunió el passat dia

5. La cosa no tendria major importáncia si no
results que Maria José és deficient mental i
que tant l'acte religiós com la festa posterior
es desenvoluparen dins un clima de normalitat
que cal exigir en totes les nostres actuacions
I relacions amb els minvats psiquics. Enhorabona
als pares pel magnific exemple.

RETRAS Com diguérem el mes passat, el dia de
L'Angel d'enguany va esser passat per

aigua, desbaratant la festa. Pera com que sempre
n'hi ha que no es resignen, el dia 28 d'Abril
un bon grapat de persones se presentaren a l'Agu-
lla i posaren olla al foc, com si tal cosa. Amb
retrás per?) amb bon humor i gana per regalar,
L'Angel fou celebrat al cap i a la fi.

ASFALT Amb la culminació de l'asfaltat del Cami
de Ca'n Patilla, s'está duguent a terme

també l'asfaltat del Cami de Son Jaumell fins
a l'altura del Bar Paraiso. Com veis, la "civi-
lització" s'acosta cada vegada més a Cala Agulla.
Els malpensats diuen que primer és l'asfalt...
després el llum i l'aigua, i ja tenim la zona
urbanitzada! ¿Deuen tenir rae) els malpensats?

PEDAGOG El dia 10 a Cala Rajada i el dia 1 5
a Capdepera, ha estat presentat pública-

ment el nou pedagog de l'Ajuntament. La primera
I apressurada impressió que ens va causar va
esser del tot positiva i pensam que té les coses
prou clares sobre la tasca a desenvolupar. Li
desitjam sort i encert. Ah!, se'ns oblidava,
nom Pere Cortada.

TOBOGAN Ja sabeu que, per devers l'Agulla, estava
previst muntar un tobogan aquAtic. Pareix

que el projecte no ha rebut totes les benediccions
oficials pertinents i, per ara, els al.lots s'hau-
ran d'oblidar de l'assumpte.

TREN Qui si pareix comptar amb l'autorització
corresponent és l'empresa "Autocares Mana-

cor", per tal d'explotar un servei de transport
entre Cala Agulla i Son Moll, mitjançant aquesta
mena de pseudo-tren a base de "jardineras" que
s'está posant de moda a les zones turistiques.
I que a noslatres ens sembla una mica ridícul.

BIBLIOTECA Com queda explicat a la secció "Gru-
mallons", el dia 10 se va inaugurar

la Biblioteca Municipal de Cala Rajada, instal.la-
da en el Club "S'Auba". Tant la sala de lectura
com els exemplars de que disposa, sense . esser
cap cosa de l'altre món, ens pareixen suficients
per a començar. Els indexs de consum de llibres,
a nivell local, no pareixen exigir malta cosa
més. El local estará obert a diari, de 5'30 a
8 hores de l'horabaixa.

PRIMER DE MAIG D'aix6 també en parlam a un altre
lloc. Afegir que aquest ha estat,

a nivell de carrer, el Primer de Maig més magre
des de l'esdeveniment de la democrácia. ¿Hauran
perdut els nostres treballadors el seu esperit
de lluita dels anys passats?

(passa a la página següent)
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PINTADES "Agraint" lo de Sa Font de Sa Cala,
és a dir el mur de pedreny, varen

aprèixer pintades a la zona afectada i a la  façana
de l'Ajuntament. A part de l'opinió que pugui
merèixer aquest tipus de manifestacions el que
si és evident és el coneixement d'idiomes dels
autors de l'obra pictkica.

ASSEMBLEA Vist que l'Ajuntament no se conformava
amb l'acord de la junta directiva

de l'Associació de Veinats "Font de Sa Cala",
posant-se al traçat de la futura carretera de
Ses Coves, la dita Associació se va reunir en
assemblea general i ara ja no s'oposen a un  traçat
determinat sinó a qualsevol carretera. I aimi
que hi assistiren el Batle i l'ex-Regidor d'Urba-
nisme. Llavonces diuen!

VORAGINOS estA resultant aquest any 85 en matè-
ria musical. I aix(5, en principi,

és bo. Vegem que ens haurA deparat aquest mes
de maig:

- Interessantissim concert de guitarra a arreo
de Josep Sbert i Tomeu Artigues, el dia 2.
- Dia 4, actuació d'Aires Gabellins dins el cin-
quantenari de "La Caixa".
- Dins la commemoració de la recuperació del
Castell, dia 18, Corals infantil i juvenil "S'Al-
zinar" i les Bandes de Música de Capdepera i
Son Servera (aquesta en devolució de l'actuad&
de la nostra banda a Son Servera). Dia 19, Aires
Gabellins, Castell de Capdepera i Els Valldemossa.
- També a benefici del Castell, el dia 25, ballet
i piano al Teatre Principal.
- La Coral "S'Alzinar", el dia 26, també en el
cinquantenari de "La Caixa".

I la cosa no du traces de minvar. Si no
hi ha res de nu, el 15 de juny tendrem un gran
aconteixement. Ni més ni menys que la Coral Uni-
versitária amb la Camerata Instrumental.

ANIVERSARI Ja que hem parlat de la commemoració
de la recuperació del Castell, amplia-

rem la informació dels actes que enguany ha pre-
vist el Patronat: El dia 11 se va inaugurar una
exposició monotemkica (evidentment, el mateix
Castell) a la Sala d'Exposicions de la Casa de
Cultura; exposició no excessivament significativa,
tot sigui dit. El dia 17, taula rodona amb parti-
cipació de l'arquitecte i aparellador responsables
de les obres de restauració, d'Antoni Gili i
Josep Terrassa com a historiadors, i de Marce
Lopez en representació del Patronat; del resultat
d'aquest acte en desconeixem els resultats quan
redactam aquesta secció.

CAP VERMELL -

COMPTES 	 Seguint amb el Patronat, hem rebut 	 un es
mesos, 	 quetat 	 de	 comptes 	 dels 	 darrers

reproduim textualment:

INGRESSOS

Novembre 1984

Aportació Ajuntament 200.000'-k

Desembre 1984

Aportació Ajuntament 200.000'-k

Gener 1985

Francisca Ferrer (Ca'n 15.0O0'-
Gabriel Flaquer 250.000'-"
Concert 12.1.85 34.456'-"

Febrer 1985

Aportació Ajuntament 100.000'-k
Donatiu Dr. Strepp 10.000'-"

Maro 1985 	 -

G. Alzina Rigo 5.0O0'-
J. Riera Santandreu 10.000'-"
Pep Gómez-Quintero 10.000'-"
P. Alzina Sansó 10.000'-"
Mateu Tous Fons 5.000'-"
T.Orell Cifre 10.000'-"
Danús Servera 5.000'-"
Tomeu Garau 25.000'-"
P. Flaquer Flaquer 10.000'-"
B. Alzina SuMer 10.000'-"
M. Alzina Nebot 10.000'-"
Cassellas Flaquer 5.000'-"

Abril 1985

Aportació Ajuntament 150.000'-k
Antoni Bonet 12.000'-"
Concert Mg A. Gomis 29.783'-
Francesc Garau Alzina 50.000'-
Serafi Nebot 5.000'-k5.000'-Fs
Miguel Flaquer Melis 50.000'-"

TOTAL INGRESSOS 1.221.239'-

DESPESES

Novembre 1984 188.737'-k
Desembre 	 " 272.902'-k
Gener 	 1985 229.083'-"
Febrer 127.844'-"

, Margrt
Abril

141.479'-"
256.537'-k

TOTAL DESPESES 1.21B.582'-

Saldo resultant 	 4.657' 4k
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Ma Trinidad Yeste Blázquez
de Rafael i Ma Trinidad.

Ramón Granados Moll
d'Agustín i Antònia.

Benjamín Amorós Adolfh
de Miguel i Elke.

Sara Marti
de Mix i Edith.

Angela Del Río Ferrer
d'Angel i Antònia.

Patricia Panadero Flaquer
de Lorenzo i Catalina.

S'han casat:-

Joan Ros Balanzat
amb Dolores Gómez Gamero.

Miguel Sancho Juan
amb Ma Dolores Redondo Giménez.

Han mort:

Joan Gelabert Gelabert
Maria Rosselló Ferragut
Francisca Massot Campins
Dionisio Corraliza Ferrera

per quia 
?

PER QUE per la carretera entre Capdepera
i Arta sols es pot circular
a 60 quilòmetres per hora?

PER QUE a l'altura dels distints creuers
no se retalla la bardissa cen-
tral, donant més visibilitat
als cotxes que han d'entrar
a l'autovia.JuaniCarlos I.

PER QUE s'asfalta el camí de SonJaumell?

PER QUE sempre n'hi ha que confonen
la gimnasia amb,1a2magnèsia?

PER QUE n'hi ha que volen adjudicar
un paper secundari a la nostra
llengua?

crecimos afiladas
d'es Pastor . de Son Perdiu.

No em vengueu amb qüestions
ni me conteu altra història.
Des que tenc ús de memòria
he vist sempre que es falcons
se fotien es coloms
com sa cosa més normal.
Això pareix natural
entre essers sense raó,
però qualque homo és pitjor
que qualsevol animal.

Mentrestant (i això no té
res que veure amb lo que he dit)
des meu cor me surt un crit
que reprimir-lo no sé.
A mi no me pareix bé
que ara enrevoltin d'asfalt
l'Agulla de baix a dalt
com qui la cosa no vol.
Per l'Agulla me pos dol,
perl'Agulla estic malalt.

DURANT EL MES D'ABRIL...

Han nascut: -
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N'ARRAUXADA

(La fada que plorA) 

- Merda, merda i merda! -cridA
N'Arrauxada després de llegir la revista
"Cap Vermell".

I sobtadament, d'una rauxa va
llançar la revista que, amb giravolts
lents, a l'impuls dels mansos corrents
de la mar encalmada, planeja' sobre
un jag d'algues, espantant un ramat
de peixos d'argent.

L'havia rebuda amb retard, a la
revista, aquell mes d'abril. La culpa
Lou del bon temps i dels turistas que
practicaven la pesca submarina.

El carter, un anfós que habitava
a un forat de Na Forana, dins Son Moll,
no havia pogut fer el repartiment del
correu. Perillava la seva vida.

S'indignA, N'Arrauxada, pel retard
I pensa' en la poca responsabilitat
del servei de correus, per3 encara
augmenta' la indignació quan llegi la
informació que donava la revista.

Era indignant!

N'Arrauxada era una fada sorprenent
pel que tenia d'inesperada i d'incom-
prensible. Sobtava sempre a les amistats
amb les sayas rauxes. Tot d'un plegat,
d'improvís, sorprenia sempre amb brus-
quedats, amb promptes violents, com
esclafits de rabiüra, que li donaven
l'aparença de folla.

Pel seti carActer arrauxat era
una fada solitAria.

Quasi mai era visitada.

Ni tampoc ella visitava ning6.

Era teixidora. Telers d'or i filets
d'argent. Teixia sense aturall.

Ella, N'Arrauxada, tenia el seu
palau ben en front de la platja de
Son Moll, dins un fondal blau de ró
cam cantellut, ple de mol.luscs de
closca nacrada. I d'algues blaves,
brunes, verdes i vermelles, que donaven
a l'entorn una mAgia encisadora.

No tenia, el seu palau, ni columnas
ni c6pules.

Solament arcs. Arcs de mig punt.

Escarcers. Botarells. De totes formes
i amplades.

I teles. Moltes teles. Teles finis-
simes, grAcils, que, clavetejades a
les arcades, s'inflaven al ritme del
flux i el reflux de les ones.

Eren els seus sedassos.

A vegades, per(3, quan les xalocades
violentaven les ones i l'aigua es torna-
va agosarada i agressiva, s'esquinçaven
les teles fent una filagarsa que penja-
va, com un serell ornamental.

Llavors, passada la maror, telers
d'or i filets d'argent, ella, N'Arrauxa-
da, es posava en feina. Teixir i retei-
xir nous penjalls amb fils tenuissims
que extreia de les algues.

I així era de sempre.

Durant segles i segles els seus
sedassos sedassaren l'aigua per a mante-
nir-la neta i transparent com a gotes
de rou.

Perd feia uns anys que la feina
s'havia tornat esgotadora. No donava
a basto.

Els sedassos s'omplien de verinada.
Tenia que renovar-los sovint.

De prompte els homes havien prospe-
rat.

Se rentaven més.

Menjaven més.

Cagaven més.

Consumien més.

I per no ofegar-se dins la pròpia
merda, la llançaven al mar.

Inventaren una xarxa de tubs que
anomenaren clavegueres. I el darrer
d'aquests tubs, l'emissari, vomitava
tota la porqueria al mar.

N'Arrauxada el tenia prop del
seu palau a l'emissari. I a tota hora
rebia les glopades de ven.

Aquest primer de maig passat,
N'Arrissada, treballadora de segles,
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amb motiu de celebrar la festa .del
treball, sortí de pancaritat. Al passar
vora el faralló fità la germana que
treballava fora corda.

S'acostà a ella i se saludaren.

S'assagueren a un banc d'algues
que N'Arrauxada tenia just al13.

- I que no saps quin dia és avui,
Arrauxada?

- I prou que ho sé! S'han acabat
les festes per mi, vatua-els-homes,
que han convertit el meu palau en merde-
ra. L'únic que saben fer és emmetzinar,
destruir tot ecosistema, sense importar-
los les comunitats d'organismes vius
ni l'ambient que els envolta. Tot ho
redueixen a llurs necessitats econami-
ques. I ara encara més... No has llegit
"Cap Vermell"?

- No. Jo no soc subscriptora i...

- Que no ets subscriptora de "Cap
Vermeil"?

- No.

- No? I pretens tenir desenvolupat
el sentit de fer poble? I tu...? Bé,
no en parlen? més! Jes! Llegeix... lle-
geix... Aquí, on diu "Grumallons".
I llegeix en veu alta, que m'assabenti
altra vegada de la porcada que em volen
fer.

I N'Arrissada, un poc picada per
l'amonestació de la germana i plena
de curiositat per sebre la noticia,
va llegir:

"Com pensau, de moment, donar
sortida a les aigües brutes de Vila-
Roja?.

"Han d'anar a l'emisgari de Son
Moll, igual que les de Vila-Nova"

- Què vol dir aixe, , eh? Què vol
dir?
Que augmentarà la merda. Que ja no

podré deturar la contaminació. Que
la pudor em treurà de ca meya. Que
moriran els peixos, els mol.luscs,
les petxines, les algues... que tota
la badia serà un femer.

I d'una rauxa, amb un barram esmo-
lat de morena, comença' a esquinçar

les teles que omplien els buits dels
arcs.

Prest tots els sedassos se conver-
tiren en serrells filagarsats que oneja-
ven al ritme dels corrents. La vomitada
pudenta de l'emissari comeng3 a espar-
gir-se per tots els indrets. Els peixos
d'argent fugien esporuguits. Els mol-
luscs barraren llurs closques. Les
petxines tancaren llur ventosa per
adherir-se a les roques. Els crancs
peluts, mordales obertes, a corre-cuita,
cranquejant, tocaren el dos. I una
cigala despistada qued3 presa dins
una serpent de paper higiènic.

I així comeng3 l'éxode, de l'am-
bient propi, de multitud d'organismes
vius.

Era l'oberta del primer solc per
a sembrar-hi les llavors esquelètiques
de la mort.

I Lou així que N'Arrauxada va
plorar.

JOAN RAI
Maig 85



ara& altAe's hi.toreiado	 que con/0A-
diiiecció de l'aAxiveA	 BigfioiecaAi
an a oAdenaA oLo aLo aizxLwo munici-

Pde de PlatiOAca. ibm cLiicmfogaL =42, 014 p02 tai que en's apAopi a una /eina
ignmada pen ai ma-teix tegs, EirA aa4_ent4.1 de i'e"s-tai dee notite
dAx_i_u municipal.

M cvz,La aanoi giii, Llicencu& ln	 epoAddicameat
quan ho aJLto.o ad.L vi aLo V ho

men el gAup d'e"speciaLie's que, gaix
de-e Con6e-e_e In'sulaA de NalioAca, ise
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- 7u, juntameat amS. PI.,!1,712e_e TiaqueA,
/eAe's Una /V-illa a -PaAx4u de CaplepeAa.
ZEnÁ podAie	 com éA o qui	 l'atuciu
ffumiciiKte ncm.tiDe?

- El de Capdepera és un arxiu relativament jove,
ja que ens deslligkem d'Artà a principis del.
segle passat. La documentació és prActicamenti
administrativa, no hi ha documentació històrica.
Tot és molt recent. La documentació histkica
està gairebé tota a Artà.

A part d'aix(), aquest arxiu de Capdepera
té problemes de classificació. Juntament amb
Miguel comengkem per fer una primera tasca d'in-
ventari, ja que el primer que s'ha de fer és
inventariar, classificar i després ordenar les
skies. Aquí només es va inventariar. No s'ha
classificat res ni s'han ordenat les skies.
Per tant, és clar, s'ha fet un primer pas,  per
si no se continua no serveix de res perquè l'orde
d'inventari es perdrà. Nosaltres férem unes fitxes
que si no s'ordenen en skies i es classifiquen,
si no se fa un borrador d'inventari, com fan
els altres pobles, tota la feina feta no servirà
de res.

- ¿Quin i'tai de coneAvació dei
aAxiu?

- Molt, molt llamentable. Tota la documentad()

estava a una sala que s'havia enrunat i s'hi
havien fet obres, és a dir, que havia sofert
una skie de peripkies, aix6 després d'haver
canviat de lloc moltes vegades. A més, quasi

tots els arxius de Mallorca foren ordenats a
principis d'aquest segle per l'historiador nadó
Ferragut, i en canvi Capdepera ja no s'ordenà.
En fi, que aquest arxiu no s'havia ordenat mai.
Problemes d'humitats, canvis administratius que
han repercutit sobre el seu estat, tot ha fet

que el seu estat fos tan llamentable. Molts de

documents s'han perdut, sobretot els anys de

la guerra i posteriors, entre el 36 i el 50,
estan plens de llacunes. Es destacable, entre
d'altres coses, la manca de correspondkcia dels
anys de la guerra. Trobam anys on només hi ha

entrades i no hi ha sortides, i aix(!) és molt

significatiu. No hi ha proves del que s'ha fet
amb aquesta documentació que falta. Entre una
cosa i l'altra, l'estat de l'arxiu és caótic.

- Solon que a AA:td hi ha motta camm-
-tac-i_6 AL-1-6 (3 241 ca de CapdepeA.a. ZCAÁ.au's
que ei no's.tite 4juntament podA.La Aeiv4n-
cLica_A--ea a aquosa documentacia

- Bé, jo no sé si se pot reivindicar o no. El
fet és que, com Son Servera, Capdepera perta-

nyia a Artà. Aleshores, a Artà hi ha un arxiu
molt important des del segle XIII i, evident-
ment, hi ha documentació de Capdepera. N'hi ha
de molt important a nivell de tributació, hi
ha també uns veinadaris molt importants (també
hi són de Son Servera, i també hi ha totes les
talles per a imposts i per a moltes altres coses.
Als cadastres també hi apareix Capdepera.

En tot cas, la documentació que podria tras-
passar-se a Capdepera seria aquella dels pri-
mers anys que el nostre poble va desmembrar-se
d'Artà i que encara se troba depositada a aquell
arxiu. Es l'única que se podria reclamar, no
la documentació física com a tal, que no té massa
importAncia si estA depositada a Art, a Palma
o a Madrit, sine, una referència d'aquesta documen-
tació.

Pens, francament, que val més que aquests
documents de que estam parlant continuin deposi

tats a l'arxiu d'ArtA, perquè aquell si que està
inventariat, classificat i ordenat; inventari
que se publicarà amb l'ajuda del Consell Insular.
Així, més val no tocar-la ja que, al menys, està
controlada. Però, insistesc, a Capdepera hi hauria

d'haver una referència, unes fitxes, que indicàs
a l'estudiós de la matkia que aquesta documenta-
ció la trabaran a l'arxiu d'Art. Perquè aix8,
avui, ni se sap. I és necessari per fer estudis,
indús administratius, sobre Capdepera.

- que cítewo que Pz.6-6 vai que aque-t_.
documento eA.tiguin Len C.WidaL6 a Aibtd
que no ma-e cuidaLó a CapdepeAa?

- Si. De l'arxiu d'ArtA, ja ho he dit, se publica-
rA Un inventari pagat pel Consell i, encara que
algú faci desaparèixer un document, sempre quedarà
una prova impresa de que aquell document estava
depositat allà. En canvi, de l'arxiu de Capdepera
se poden treure documents i, com que no consten
enlloc, ningú sabrà res.

- Lf no cAeu6 que, com "se /a a aLtAe's
pag.Le's, aqui mamL o 'hau_41.4_a de cu-than
mi 	 2SeAia moii co.tc5's?

- L'any 81 se firm un acord entre la Conselleria
de Cultura i la Delegació del Ministeri de Cultu-
ra. Es tractava de que les dues institucions
pagassin uns especialistes per a inventariar
I classificar la documentació dels arxius munici-
pals. I va haver una skie de pobles que s'acolli-
ren a aquestes mesures. Aix(!) després s'ha 	 conti-
nuat a ckrec exclussiu del Consell Insular.
Aleshores, hi ha un grup d'especialistes que
fan aquesta feina baix la direcció de l'Arxiver
Bibliotecari del Consell. Del que es tracta és
de que. l'Ajuntament de Capdepera reclami per
tal que s'acabi la feina que hi ha 'començada,
i després encarregar a qualcú que ho cuidi. Igual
que se fan mancomunitats de municipis per a l'a-
bastiment d'aigua o per a la recollida de fems,
se pot fer una mancomunitat i nombrar un arxiver
que podria cuidar molt bé els arxius de Capdepera,
Son Servera, Sant Llorenç i Art, per exemple.
Aquesta seria una fórmula per a abaratir el cuidat
de l'arxiu.

- La /eina que hi ha 4ta a Capdepula,
va /en a iztavi's 	  cowm_te?

- No, va esser l'Ajuntament el que va contractar
dues persones per fer aquesta feina. Sé que l'A-
juntament va demanar una ajuda al Consell, per
no sé si se va concedir o no. En el contracte
que firmkem esteva previst que la feina se feria
en tres etapes i només férem la primera. Després
vengueren les eleccions, va canviar la composició
de l'Ajuntament i tot queda mort. S'hauria d'in-
tentar continuar-ho. A més, és molt perillosa
la situad() actual perquè a les llistes del Con-
sell d'ajuntaments que necessiten arreglar els
arxius, Capdepera consta com si ja ho tengués
tot fet. Del que es tractaria seria de comunicar
que hi ha un principi de feina fet, pera que
no està acabada ni molt menys. A més, amb aquest
equip d'especialistes del Consell, l'Ajuntament
no ha de pagar més que el material i les instal.la
clans, quedant lliure de les despeses del perso-
nal.

Aquí tenim una feina feta, ho dic un pic
més, perE) si no s'acaba no serveix per res. S'ha
de classificar el material i s'ha d'ordenar,
després s'ha d'imprimir perquè quedi constància
de tot el que hi ha. I que se nombri, si no s'ar-
riba a aquesta figura d'arxiver comarcal, un
funcionari responsable de tata la documentació
que entri i surti de l'arxiu. Llavors, cada any
s'ha d'inventariar tota la documentació que se
generi.

ha mo_le-t d'anAegiaL6 1

munic4 ._pue.6?

- Si, n'hi ha bastants: Costitx, Esporles, An-
draitx, Porreres, Arta, ara s'estA inventariant
el de 'Pollença que és enorme, Sóller, Algaida,
Sant Llorenç, Son Servera.... no me'n record de
tots. Capdepera és un poble molt administrativa-
ment molt jove i no té grans problemes de classi-
ficació. La documentació més nombrosa és d'obres
Obligues i urbanisme, comptabilitat i... tot
el demés són skies petites.

Sen's	 Pia2L2 en6 ha ogérl:t 	 ficAte
a un. q1e4eA poc caulgat fiert 	 gent dolo nad/to6
pogee's, L en ha /et CORYWJYIRe	 *pas4cineici
dolo a/mi/26 neiido. Efia en-o ha duit dé -ea

peq. AA una p236ada pert -eaqx4.22 de LiplepeRd.
Una iawa o iíucLi	 eDide11672024 172L

. tant que Jsegi4Apen6aat en de4tRuiR.

CAP VERMELL - 10 -
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AL POBLE DE CAPDEPERA

AJLAiAa i'eA.t.iu, L an  ei_e ei pe/ti-U
deiA incendiA. tOi Aauda ia
impoídancia deiA noAiAeA QWA. Ta uneA
Aot.maneA, .en e-e Cap d'EA 7/tea hi va
huyen. un incendi; de no haveil
atu/7.a.t. hauitia a/mig_a-t. ai Coa de (?aúna,
ame_ ee conAeqüeni deAaA-tize
ja que un incendi d'aqueA-tu magni-tud
haluzia eA-ta.t impoAA-iLe.e. de conircoia/z.
peeA pocA veLA que hi anween:
gudAdieA municipaeA, an guaiLdia civii

civiiA.

e,3 /en aixd que eA /a neceAAaJzia
ea cJaeació d'un co -o humd cont.na incendiA
en ei noA.tfze municipi, ja que vaizem
conAidt.ail que éA ia quaniit.di d'homeA
en .einia ia manerca méA e/ecLiva

L'Ajuniumeni. A'ha comp/LomiA a
aportiait mdteiz.iae reecoi-
zant. Ja noAtizu

EA pAeLén, peA .tunt, de /eA un
LLciL de gent. en /2/zinc-e:pi diApoA-ta

a acudi/z. deA poAAigleA iiocA a/eci.cd.A.
Peía aixe eiA velnA iateAeAAa-f.A podflun
diAigiit a i'Ajuniument. de Capdepoza
o ai qua/Loit de ia Poiicia Plunicipai
a Caia Rajada, on eiA demanaAan nom

iei.Oon; aqueA-teA dadeA peAmet.Aan
ia iocatazació L citació en ei Leoc
dei AiniA.tAe; -toi„ di-v(3 dinA ia maxima
JiapideAa . poAAiLee.

En ia mateixa d'in_AcJzipc.i6
Aei.eA acL1Lazc2 miA in/oAmació.

Uno vetnA ja comprcomeAoA.

4flazte:4 4K+eAa 
L'Ama EN JOAN "COLL", Joan Sancho Alzamora (1879-1956)

CAPITOL XXVI 

El contrabando també posa arrels
a la nostra costa. Unes guantes barques
d'aquestes hi feien la posada, i els
seus contraris, o sien les escampavies
i barquilles, també hi venien a descan-
sar de les seves correries per la mar.
L'escampavies era una barca de deu
o onze tonelades, tripulada per quinze
o setze homes. Aquesta barca era la
capitana de l'esquadrilla mandada o
dirigida per un contramestre; aquesta
menava una o dues barques més petites
que les deien barquilles, tripulades
per set homes mandats per un encarregat.
Aquestes esquadrilles eren per perseguir
el contrabando que es feia des d'Alger;
que de tant en tant n'agafaven alguna.

Tota aquesta història només és
per dar a comprendre lo que devia passar
per dins el poble el dia que s'hi girava
tota aquesta gent; gent aplegadissa
i gent de la mar. Els mariners particu-
lars, o sien els pescadors, no solien
desmandar-se gaire, venien per fer
feina i dur-se'n els diners a casa
seva; lo més que feien era agafar qual-

que moneia. Però els contrabandistes
i guardacostes ja no era lo mateix;
els primers, amb la vida perillosa
que duien, en esser a terra no sabien
lo que les passava, i els guardacostes,
joves i sense maldecaps, encara ho
sabien manco; tot eren bravates i valen-
ties fins al punt que el jovent del
poble s'arraconava.

Com amb tants d'homes sempre n'hi
havia que sabien tocar guiterres o
bandúrries, improvisaven balls d'afer-
rat. Com és un ball bo d'aprendre,
el jovent del peix l'adopta amb gran
facilitat; aixi és que de prompte desa-
paregueren els balls de jotes i copeos,
que abans era el ball únic que sabien.

Altres vegades bevien de més
com anaven alegres i valents, desafiaven
tothom i es movia qualque alberot gros
ferm, perquè el jovent d'aquí no podia
sofrir que els externs comandassin,
fins al punt d'haver-s'hi de posar
el patró menant-se'n tota la marineria
cap allà on tenia les barques i fer-
los matar la valentia i l'alegria estant
arrestats, perquè aixi podien dormir
i escorxar el gat que duien.
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LES OBRES D'ACONDICIONAMENT
DE LA TORRE D'EN NUNIS

El tipus d'obra que está previst
realitzar en el Castell, segons consta
en el cartell que hi ha just devora
el Portalet, és d'acondicionament.
Per a intuir l'abast de les obres,
en extensió i en profunditat, així
corn el concepte d'acondicionament que
apliquen els poderosos tácnics, no
queda sinó el recurs de comprovar la
feina de reforç i els adobs ja realit-
zats.

Properament se vol adobar (acondi
cionar) l'escala de molí que hi ha
dins la torre d'En Miguel Nunis. La
decisió no me pareix encertada perquá
entenc que, en aquest cas, el que s'hau-
ria de fer, quan hi hagi temps i do-
blers, és restaurar l'antiga torre
de sa vetla.

El concepte de restauració és
més ample que el d'acondicionament
i, per tant, més difícil d'aplicar.
Se necessita, a més a més de la intuició
pri)pia dels tácnics, un esforç d'inves-
tigació i de profundització; és la
passa que va més enllá i que permet
reconstruir aquells elements que abans
tenia i que de conservar-los, el conjunt
(arquitectónic en aquest cas) augmenta
de valor.

La torre d'En Miguel Nunis conser-
va, dins el patrimoni cultural gabellí,
un gran valor histe)ric perquá és l'obra
de més antiguitat que hi ha en el Cas-
tell, anterior al segle XIV. Per altra
banda, és l'ánica torre de defensa
que, de moment, hi ha possibilitats
de restaurar. De les torres de defensa
que hi havia a la vall del torrent
de Sa Mesquida no en queden més que
deixalles; algunes, com per exemple
la de Son Jaumell, pareix que ha estat
totalment destruides.

Els molins de torre són conegut
a l'illa des del segle XVI; els populars
molins del Jonquet, al raval de Santa
Catalina, ja figuren en el plánol de
la Ciutat de Mallorca confeccionat
a l'any 1644. 	 En canvi, 	 els molins

de vent que conservam a Capdepera,
uns quinze, són relativament moderns,
és a dir, de la primera mitat del segle
XIX. L'explicació d'aquesta tardança
está en que aquí, des de la dominad()
islámica, el tipus de molí fariner
utilitzat és el d'aigua. Capdepera
és un dels pocs pobles de Mallorca
que coneix l'antiquissim molí d'aigua.

Dels molins de torre locals n'hi
ha alguns de ben conservats, com el
de Ca'n Prebe, Ca'n Matevet, Ca'n Coll,
S'Alzinar, etc. Aquests molins conser-
ven, a més de la torre, altres dependán-
des i acondicionaments dels quals
no disposa la torre de molí de dins
el Castell, que no arribá a funcionar
mai.

Per tots aquests mot
	

consider
que el que s'hauria de fer 	 oblidar-
se de la torre de molí
	

comengar a
estudiar la reconstrucció i restauració
de la torre d'en Miguel Nunis. A part
de la recuperació de la torre guanyaríem
un esplándid mirador.

Es necessari que el Patronat pren-
gui consciáncia de les seves funcions
i que emprengui la valoració de cada
un dels elements que formen el conjunt
anomenat Castell, per després, de qual-
que manera, fer-nos un programa, un
esquema de treball. També és necessari
que el poder de decisió i la defensa
dels interessos hist6rics i culturals
no estiguin totalment en mans dels

tácnics.

PEP TERRASSA



infuses
per
l'origen 	 adquirides

naturals
per	 (danone)
naturalesa sobrena-

turals

teologals
per
l'objecte	 morals

comuns

heroiques
(el Capitán

Trueno)

per
grau
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DUAONT, RENE; Utopia o Muerte (El fin de la sociedad del despilfarro); 

Monte Avila editores, 1974. Caracas. p.p.183. Pamflet d'obligada lectura
per als derrotistes. Nota sense malicia: L'autor esta en contra de les
curses de braus.
AMENACES	 RESPONSABLES

Creixement demogràfic
ilimitat. (Malthus).

Recursos no renovables.

Riscs nuclears.

Malnutrició.

Contaminació.

Limitació agrícola.
(Ricardo).

L'economia de guany.

Els cans (Pal).

El despecegament
de plastics i papers.

Abús de la publicitat.

L'automòbil particular.

Creixement ilimitat.

Les conurbacions.

CATASTROFE

REVOLUCIO INEVITABLE

RECEPTA

Trusts internacionals per
a controlar preus.(opep).

Rebtujar deutes abusius.

Nacionalització del sub-
sol i oceans.

Canvi d'actitud (Orques-
tra Plateria).

Creixement zero. (Club de
Roma).

Supressió d'armaments.

Imposts s/. energia i
matèries no renovables.

Urbanisme ecològic.

Canvi dieta alimentaria.

Redistribució mundial de
rendes.

Reformes agràries.

DIVISIO DE LES VIRTUTS

Repetim-ho, diguem-ho una altra vegada:
la gent esta cansada de menjar taronges
seques.

LLUCIA SIRER I FUSTER
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No he zentit JLeA de que la vizita
de Reagan hagi eztal molt conteztada,
a niveli local. Pen V.'S/SP-2 exaciez,
caec que no ha eztat contezioda en
agzolut. De la mateixa maneaa, no zi
atte la dita uizita hagi paovocat adhe-
zionz en/eavoaidez. I tot aixd me /a
penzaa que la vizita de Reagan, a niveLl

*local, ha paovocat miz Lé .indiAA4ncia.
ez a dia, que qui m4z qui manco "ze'n

dez gall i dez zonadoa". la viz!
I aixd que, zegonz diuen, aquezt home
éz el qui m4z comanda dei món.

El que pazza .4z que, pea aqui,
eziam convencatA de que qui comanda
iz en loan Pazcuai. I pea moil que
ei noztae guile zigui i UN z'hagi
eau/teat .en l'opeaació ae/oamizta de
Niguel Roca, i encana que Miguel Roca
zigui paatidaai de l'074N, i pea 04
que a lo de l'07AN ho manegi Reagan,
aingd penza que Reagan tengui.aez que
veuae amg lez NOAM.,!A SugzididA.iez del
noztae Ajuniament, pen pozaa un exemple.

Un analizta d'aqueztz que
hiVeuen m4z que un cou d'alatxa, podaia
deduia que i'agu4ncia de tuaiztez
alemarujz ezid en /unció de la maaxa
de l'economia d'aquell paiz. Economia
que, pel que paae-ix, iz molt zenzigie
ue compoatament del ddlaa. I com que
paae-ix que eoz Noiuneo Sugzididaiez
poden haven-ze d'adaptaa zegonz venguin
miz o menyz alemany-o, en daaaea Le-me
podaia paa4ixea que Reagan 4z el Aezpon-
zagte de lez NO/Z.M.CA Sugzidid/Liez.

Pend no. Aqui qui comanda iz loan
Pazcuai. Caec! ez ceat que, d'acoad
amg e-ez cada vegada m4z aaae-eatz hdgitz
denzocadticz,decada dialL 4z m4z di/icil
monopolitzaa el poden, 	 aquezi eztd
coda vegada m4z aepaatit. Ei gatie
m4z - que el qui exectua e-ez acoAdz.

apeo va, junt amg elz deméz aezponza-
glez municipaiz, una caaaeteaa pea
anaa a Sez Cove-a. Eli apaova, junt
amg elz dem4z Aezponzageez
que la eaaaeleaa pazzai pea un lice.
cleteaminat. A eél V paezenten unez
al.legacionz, entae le -a que ze'n taoga
una de l'Azzociació 'font de Sa Cala",
conlizaR-Lez ai taacat de la caaaeieaa.
Com que l'ue.legació no acata de conv4n-
ceA, el gut& L el-a damiz aezponzagiez
municipaiz, demanen que i'acoAd zigui

ae/aendat pea l'azzemgiea geneaai da
l'Azzociació. Aquezta ze Aeuneix, anil-
la paezéncia de doz zociz deziacatz:
el mateix atie L l'ex-aegidoa d'uaga-
nizme, 'Toni Noll. I qu4 pazza? Que
no Lan zolz ez aegutja ei taacat paopo-
zat pea l'Ajuntament zinó que ez aegutja
la mateixa idea de la caaaeteaa. No
en volen de cap caz.ta! Ido'! lieuz
aquí la gaandeza de la democadcia.
Ei ei aegidoa han d'acceptaa,
com comezpon, la decezió majoaiidaia.
I ho /an. Amg zenyoaiu. Am& elegdncia.
Paaeix que "Toni Noll, inatiz, va aplau-
dia. Noztaa hauaien de paendae a Taanca
i a Anyeateaaa, i pea tot aaaeu! Noltaoz
zi que ho zom demdcautez! el4z que el/-o!

Entae una coza l'altaa, Sa Tont
do Sa Cala aaa ezi.d de moda. 'Quo zi
la caaaeleaa, que zi l'endemeza que
z'ha /et din-o la man, que zi pintadez...
Paalant de pintadez, he de dia que
a ki no m'acagen de conv4ncea, zempaz
m'han paaezcut una coza una mica gaolle-
aa. Pe/L(3 en el caz que ena ocupa.,
z'ha de aecon4ixea ei de-Lo
idiomez delz "Pintoaz": malloaqui,
caztelid, angi4z, alemany... Sempae
4z d'agaaia que no ez /acin /altez
d'oatogaa/ia. Que no 4z vea?

Aquezta zecció zeizia coixa
no digu4z qualque cozeta del Paitaonat
del Cazteii. I com que no 4z ce-at que
m'agaadi donan ¿'zanca pea ziztema,
aquezt pic elz he do /eliciiaA pea
la iniciativa d'oaganitzaa, /inalment,

/eziez dei zegon aniveazaai de 
la aecupeaació. Senzillez, modeztez,
pead dignez. Mazza Pi. Pend no voz
dic deiz andaaivellZ i iez gatutee-
tez que tut oaganització ha ocazionat.
I no ho dic peaqui aquezt me -o m'he
paopozat, com he dit, no donan ¿'zanca.
Ta aiallez paalaa-ne! Uri dia ze n'hauad
d'ezcaivae un iiigae de la hizidaia
del Pataonat. Sea-La an "Le-zL-zeLlea".
Una—Inoticia /inai delz "cazteileaz":
D. loan Liu-ei ha czzat. com a memgae
de l'executiva loana Colom ha paezen-
tat la dimizzió. Aixi, tenim nova execu-
tiva a la vizta. Si endevinaa elz zeuz
componentz /oz una quiniela, hi jugaaia
tot gaunt tenc. No pea aez, zinó que,
/aancament, tampoc hi ha mazza pea
taiaa.

CAP Rolg
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Ha empezado un nuevo día. Acaba
de venir a buscarme Pedro, mi dueño,
ya que sin mi no puede empezar su diaria
faena: "pescar".

Ayer repose menos que otros días.
Estuvieron' remendándome hasta tarde,
debido a que, sin darme cuenta, me
enganché en una roca. Supongo que ya
habéis adivinado que soy una red.

Bueno, como os iba diciendo, Pedro
me acaba de recoger del muelle y nos
dirigimos hacia la coqueta y pequeña
barca. Son las tres o tres y media
de la madrugada, todo está oscuro y
solamente se oye el susurro del mar.

Pedro va bien abrigado y a mi
me lleva echada al hombro, mientras
saluda a los demás pescadores. Ya estoy
bien acomodada en la barca; entre tanto
Pedro suelta las amaras y sigilosamente
vamos rompiendo el silencio de la noche,
con el ruido de nuestro pequeño motor.

Pedro me acaba de echar al agua,
por cierto Uf, que fresquita está!
Es el tiempo y la mar ideal para pescar,
han comentado los pescadores, y no
se han equivocado. Solo llevo una hora
bajo el agua y ya estoy casi repleta.
Cuando Pedro me saque se pondrá muy
contento.

Empieza a amanecer y es hora de
volver a puerto. Pedro me recoge y
exclama: "el día ha ido bien".

Cuando por la mañana entramos
en el puerto la ciudad ya ha despertado
y espera el pescado que traemos.

4cabamos de amarrar. Pedro ha
descargado el pescado y yo me he quedado
sola en la barca, pues hoy no necesito
que me remienden, podré solearme y
descansar hasta que volvamos a salir
esta noche.

Vaya! viendo pasar la gente desde
lejos, se me ha pasado el dia volando.
Por allí viene Pedro y nos espera otra
dura jornada de trabajo. Acabamos de
dejar puerto y ha empezado a moverse
la mar, chispea y corre una ligera
brisa. He oído a Pedro que por lo bajo
decía: Vaya por Dios! tenia que llover
hoy, espero que solo sea una nubecita".
Pero Pedro se ha equivocado. En vez
de parar de llover ha ido a más y la

ligera brisa se ha convertido en un
fuerte viento que hace moverse la barca.

A una media milla de nosotros
ha pasado una barca grande que a causa
del mal tiempo ha decidido volver a
puerto. Se avecina . un temporal y por
los movimientos de Pedro, creo que
ha decidido seguir los pasos de la
barca grande y volver a puerto, pues
sabe que estando la mar así su barca
es muy vulnerable.

La verdad es que no sé que pasó,
fue cuestión de unos segundos.Viento,
mucha lluvia, un grito seco y el es-
truendo que produjo la barca al chocar
contra lás rocas. El mar se acababa
de llevar a Pedro, otro pescador que
con sol o con lluvia tiene que adentrar-
se en la mar para que los suyos puedan
comer, y las demas personas encuentren
pescado fresco cada mañana.

Yo triste y sola estoy aquí,
enredada en una roca, junto a una asti-
lla de la barca en la que se lee "Espe-
ranza", palabra en la que creía Pedro
y muchos pescadores como él, hombres
de mar a los que yo veo pasar cada
día desde mi roca, llenos de ilusión,
alegría y la esperanza que tiene todo
pescador de volver a puerto después
de la faena. Yo, amiga del mar, no
le guardo rencor por llevarse algún
que otro pescador, porque la mar es
de Dios y cuando ella se los lleva
CP los lleva El.

M§ NIEVES BARRAGAN RUIZ
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DLSCRIPCIO DELS PENSADORS 

7enc et peopemit de peeentae,
dueant una tempoeoda, una itLe de 
imnwdoe.s que, viu.s o moet.s, ingaeixen

et no.stee Lempo. Peed, atan de 
Lo, voideia die cLueo paeaute.s 'otee
at meu peopdit /sotee et geemi deb
penisadoez.

En quant ai meu peope.sit, é ten
senziti. No peetenc quo ta gent /se
poi a itegie /ito.so/ia, impiement
voideia dona-' a conxen. una .séeie
d'homeis que han dedicat, en gean me.suea,
ha 4eva vida a /ee teoeia, .é./s a die,
a pen6a.e.

-En quant at/s penadoez, en peimee
hoc dieé que ta paeauia "penzadoe"
L6 Aqui, penadoe
vot die 4t6o/ pee tant, paetaei
d'una manzea geneeat d'aquettá home/s
qua tenen an tioc ta hiztdeia
de ta /ito.so/ia.

Et.s penwdoez intenten anae a
ha eet do tez co.e..s, e piante gen pee-
gwiLa-o /undaMentatz intentant donae-
heis-hi una eezpota. Ei /iid.so/ peetén
donan una expticacid peo/unda, eaonada

coheeent de i'home det món. En
aque/st. ta /itozo/ia ha eztat

eec2 .sempee una empeea /eacasada,
peequé en aque/st món mai aenitam a
ha veeitat compteta. Aixd no voi die
que e-e-o penzadoez un-s comptat
klaca/sat; encaea que no aeeitin a
dcsxi/eae det iot t'enigma do ta eeati-
iat, diuen motte veeitat. Etz teme
que pen.sen /ii6o4, conteaeiament
of que poi eintiae a peimeea
no .s6n teme.s e/steany/). peawdoftz,
mo/ieo vegado.s, apeo/undeixen do/senvo-
iupen qijetionz que tot home, at manco
quaeque pegada en w. vida, /se pianteja
te dóna eepo.sta -si pat. La tematica

dee/s penzadoez no éA mott ampia; et
p/Logité,3 p_e(md/i_c .éA pié/3 un peogeé
ea peo/anditat que en amptitud tematica.
La vida, ta moet, -ea ititeeat, et
4.1nt...11 de i'exitencia, ta isocietat,
ha hitdeia, entee d'aitee/s, teme.)
que donen que 412. at.3 hom&o de peo-oa

-a-LL.
Noemaiment, et penadoe é..s un

home a/avoeit pee ta natueatea, amt
una podeeow intet-tigéncia. Peed aix6
no ta.sta. Pee .e./Me.12- un /it6o/ e eeque-
eeix un gean e/s/oec d'etadi i de itefle-
xió. Peeci.sament, una de eo,5 eeatitat
degeaciade de ta hiztdeia éz et "geni
/euteat". geni.s /euteat.s .són, pee
exempta, aquette/s pee.sone que haguent
pogut contei&Lie /oetament a ta canoa
de ta veeitat no ho han /et peequé,
degut a iez ciecumtancie/s econdmique/s
o d'aitee tipus, no han pogut /ee i ' .e./5-

AAÇ de t'etudi i He ta ee/texid.

S'ha dit, injutament, que et
peluodoe é..6 an home de.sinteeesat pee
ta vida. No 'ha de con/ondee i'e4/see
ILoLoa-L -L poc peactic amt et de/sinteeé.s
pee ta vida. Nott.s de pen.sodoe.s 6n
diz.bzet, en pant peequé etan moit
concenteat.s. Conten que Sant '7oma
.e.stava dinant amt oi Rei; de cop
eepota ei gean geni va pegan un 'co p
de puny damunt ta tacita: eea que havia
eeott una qüe.stid. 7amté diaen . que
riaex teotava mott endidatat a i'hoea
de eeoidee peotteme d'economia doméA-
tica. Peed ta.sta una /utiejada a ta
hi.stdeia de ta /itoo/ia pee veu-ne
que ei/s /s6n homeA que viuen
intenament -ha peottemdtica da-II .seu
temp-o. Pee a Unamano Oetega, E.spanya
va e.see un motiu de peeocupacid conz-
idn-t.

A peimeea vLnia, ets penzodoe
tenen poc que veuee amt et pot -he, peed
aix6 é an gean eeeoe. Natt.-o de pena-
doe isdn ta veu ciaea L do/senvotupada
dei potte. Pee attea paet, un .sap
an poc d'hi.stdeia de ta /ita6o4a .se
zoepeén de com -ea gent va eepetint

d'aqueit o d'aquett attee 4ic3/30/.
Idee/5 de S6ceate.s, d' 4eit6tete..s, de 
Sant 7omdA, de Heidegee, d'Oetega,
de 7eeud... ciecuten pet caeeee.

LLo penwdoe.s /s'equivoquen mott,
aix6 no en.s ha d'ezteanyae. "Qui comp-

ta, .s'eeea", diu ta avie.sa dei potte.
Aix6 tamté "qui panza .6'equi-
voca". Peohitie a un home equivoca--c-
/se é.) et mateix que "no pen-oi/s!".

(passa a la pigina següent)
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(va de la página anterior)

Pe/ba e.gz penzodo/Lz enz clAin eti td1Z
ame_ la zeva ve/Litat. mottez vegadez,
aflle. eiz zeuz ert./w/zz, peAquè. hi ha ertimplz
que ezpaviien.

En quani a la lec-tu/La de iez abLez
deiz /i,edzoks, di/z6 noméz duez paimudez.

Si no voiem menja/t gol pe/z.
nece6za4i 	 penzadoAz aml?,.
aliz moa caiticz. Un penzadoft 	 impoil-
tali pei que diu, peAd 	 i a vega-
d6 méz, pel que zuggeiteix.
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CUBA HA PRESENTAT, EN EL CONGRCS INTERNACIONAL
DE PEDIATRIA, PROVES DE QUE AGENTS U.S.A.
INTRODUIREN, EL MAIG DE 1981, UN vrRus QUE
PROVOCA UNA EPIDCMIA DE "DENGUE", QUE CS UNA
ENFERMETAT PARESCUDA AL GRIP. JA A LA GUERRA
DE CUBA OCASIONA BAIXES A L'EXCCRCIT ESPANYOL.

SE CALCULA QUE A LA REPOBLICA FEDERAL ALEMANYA,
ENTRE 2.000 I 4.000 NINS MOREN CADA ANY DEGUT

A ENFRMETAT5 PROVOCADES PER LA CONTAMINACIO.
A GRAN BRETANYA, ENTRE 1.500 I 5.000. A USA,
ENTRE 15.000 I 20.000. LA MAJORIA MOR ABANS
DE L'ANY DE VIDA.

LA POBLACIO DELS EE.UU. (6% DE LA MUNDIAL)
CONSUMEIX EL 35% DELS RECURSOS DE TOT EL MON.
si L'"AMERICAN WAY OF LIVE" S'HA D'ESTENDRE
A TOT EL MON, EL 17'1% DE LA POBLACIO TENDRA
DE TOT I EL 82'9% RESTANT MORIRA D'INANICIO.

CADA ANY DESAPAREIXEN 110.000 KM2 DE BOSCOS
TROPICALS. 40.000 KM2 CORRESPONEN A AMCRICA
LLATINA, COBERTA PER 12.000.000 KM2 DE BOSCOS
(L I AMAZONAS, 10 MILIONS KM2), T QUE REPRESENTEN
EL 24% DE TOT EL MON.



esports 
Estic content aquest mes. Molt

content. I no és per menys. Contraria-
ment al que vaig publicar el mes passat,
i contr5riament a totes les previsions,
ELS JUVENILS DE L'ESCOLAR MANTENEN
LA CATEGORIA per tercer any consecutiu.
Per aixó és necessari que el S. Francis-
Co pugi a categoria nacional, cosa
practicament feta. Aquesta gran noticia
la vaig sebre, casualment, a la mateixa
Federació Balear, en companyia d'en
Vicenç Nadal, 	 el secretari. 	 No ens
ho podiem creure!

No vull parèixer exagerat, pera
me sabia més greu el descens dels juve-
nils que no el fet de no jugar la lli-
gueta per part de l'equip de Preferent.
Pens que el fet de tenir a tots els
equips filials a la maxima categoria
regional, és un simbal i un guardó
del que poden presumir molts pocs clubs.
I esper que en Joan Terrassa ens convidi,

' a un laccao a Vicenç i a mi, que varem
esser els protadors de la- bona nova.

A l'hora d'escriure aquest foli,
els alevins -únic equip que queda en
competició- han jugat tres partits
de la fase final del Campionat de Ma-
llorca. Empat just, aquí amb el Badia.
Injusta derrota, també aquí amb el
*San Cayetano. I justa derrota en el
camp del Mallorca. Van, per ara, els
darrers. Cosa que no té massa importan-
cia i que no entela per res la gran
campanya que han fet aquests nins.
Estar entre els quatre millors de l'illa
no és poca,cos.a.

Parlem de coses importants. El
dia 24 haura tengut lloc l'assemblea
anual de l'Escolar. Per tant, no en
sé res en aquests moments. Pera els
niguladots amenacen tempestat.

Lo de la dimissió d'en Gallego
és un fet. I amb la seva, la del reste
de la directiva i el secretari. N'estan
cansats. No sé si amb motiu o no, pera
n'estan cansants.

I bé? Qua podem esperar del futur?
Sempre hem d'esperar lo millar. Per
bé que, per ara, no sé de ningó que
se'n vulgui fer carrec de la nau "esco-
lar". El nom que ha sonat amb més insis-

_
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tència és el d'en Tomeu Pascual. J&
no n'he parlat amb ell, pera sé que
s'ho estava pensant, sospensant pros
i contres. Al final no sé que far,
crec que la decisió depèn de si pot
trobar un equip de persones que el
vulguin acompanyar. Del que no hi ha
dubte és de que en Tomeu és una enciclo-
[Jadia futbolística, un gran entès.
Que llavonces sigui capaç de traduir
els seus coneixements en resultats
practics ja és una altra qüestió.

De moment, i mentre se soluciona
tan greu qüestió, el més provable és
que de l'assemblea surti una gestora
que, provisionalment, se faria amb
les brilles del Club. Pera aquesta
sera, sempre, una situació provisional
que no convé perllongar per massa temas.'
Hi ha questions urgents a les que s'ha
de donar una resposta immediata. Per
exemple, el torneig de l'estiu. No
es pot esperar a darrera hora per anar
a cercar equips, quan tots ja estan .
emparaulats. I el torneig representa
uns ingressos que no es poden despre-
ciar. Pera na és tan sols això. Es
tota la planificacia de la prlaxima
temporada la que s'ha de posar en marxa.
I, evidentment, aquesta és tasca que
no correspon a una gestora sine) a una
directiva amb totes les conseqancies.

On pareixen tenir-ho clar és per
devers l'Ajuntament. Ja vaig advertir
que aquest any se pensava pegar una
altra sempenta al complex esportiu
de la Via Juan Carlos. Fins allá a
on jo sé, i si les ajudes pertinents
no fallen, enguany se podria arreglar
definitivament el terreny de joc, se
faria el mur de llevant, se construiria
un trog de tribuna i se cobriria.

Jo ia me cnnfnrm.




