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EDITORIAL 

En el nostre anterior editorial ex
posàvem una sèrie d'objectius a co
brir en el curs que ara comença. 

Ara anam a concretar el que és 
necessari per què aquests objectius 
es puguin aconseguir. Sense un en
fo r t iment de la nostra estructura sin
dical que possibiliti una distr ibució 
adequada de funcions no serà possi
ble que en les condicions actuals de 

participació sindical ens enfrontem 
amb possibilitats d'èxit a la proble
màtica de l'ensenyament durant 
aquest curs. 

Sense seccions sindicals en els 
centres que participin en la elabora
ció i posterior aplicació de les alter
natives que democràticament es pre
senten des d'aquest col·lectiu que 
forman tots anomenat STEI no do

narem cap resposta eficaç. 
Si no es produeix un funciona

ment adequat del STEI des del cen
tres fins al Consell Plenari, passant 
per les permanents de sector i la Co
missió Executiva, no aconseguirem 
els resultats adequats per arribar a 
una negociació col·lectiva així com 
cal a les eleccions sindicals, l'aplica
ció d'un reglament de règim interior 
que mit igui el regressiu Estatut de 

Centres, la solidaritat davant els aco
miadaments de la Patronal Privada o 
el M.E., en el cas d'interins, d ' I .N.B. , 
F.P. i E.G.B. 

Aquest editorial és una crida als 
afiliats i afiliades al STEI i a l a resta 
dels treballadors de l'ensenyança ara 
que hi som a temps de respondre als 
problemes que es presenten a l'en
senyament. 
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PER QUÉ LES ESCOLES D'ESTIU? 
Crec que tots o al menys 

la majoria dels que ens tro
bam aquí tenim prou clar 
que la posició de l'escola no 
es pot espergir en la tan usa
da dicotomia: SENSE CAN
VI SOCIAL NO HI HAURÀ 
CANVI PEDAGÒGIC O 
ANEM INTRODUINT PE
TITES VARIACIONS A 
DINS L'ESCOLA I A POC 
A POQUET ANIREM CAN
VIANT LA SOCIETAT. 

Avui no podem estar di
vidits recolzant aquestes 
postures, sinó que és clar 
que hem de cercar una alter
nativa global a l'escola 
agreujada de problemes 
principalment deguts a la 
massificació d'al.lots i a la 
manca d'uns programes que 
no estan arrelats en el medi. 

Per tant l'Escola d'Estiu 
no és ni pot ésser l'assistèn
cia ben aprofitada a quatre 
cursets (i si se n'imparteixen 
cent, en 25 anys tots "cal
vos") sinó que l'Escola d'Es
tiu consisteix molt més en 
banyar-se de l'esperit que 
emana d'ella, dels seus orí
gens, de la seva història, de 
la seva lluita per a modifi
car una escola tradicional 
que perpetuava un ordre 
social determinat. 

f aquesta dutxa pels 
quatre costats l'obtindrem 
assistint als actes comunita
ris, als actes del migdia o del 
capvespre on podrem escol
tar, aprendre o intervenir. 
I serà d'aquí d'on sortirà la 
nostra alternativa, la conjun
ció de les nostres eines, el 
coratge per posar en pràcti
ca tot el que haguem après. 
El dia que sols es vagi a rea
litzar una sèrie de cursets, 
aquest dia haurà mort 
l'Escola d'Estiu. 

Pens que el que interessa 
és que els mètodes, les tècni
ques, la nostra feina tota si
gui encaminada a donar a 
conèixer als nins el món que 
els enrevolta a fi que puguin 
desplegar un esperit crític 
per poder interpretar i trans
formar el seu medi, cosa que 
no podran fer si no el conei
xen i restaran per a sempre 
alienats. 

Rebutjam una escola 
autoritària, dogmàtica i tra
dicional i desitjam una esco
la racional, científica i pú
blica i que no manipuli el 
cervell dels alumnes donant-
los una visió deformada de 
la realitat. 

Per a dur endavant 
aquesta tasca i altra de 
millor fa molts d'anys que 
un grup més o menys nom
brós de mestres, llicenciats 
i estudiants intercanvien ex
periències i es reuneixen du
rant el període de vacances 
per renovar-se i per aprendre 
tècniques noves d'una pro
fessió que dès de fa molt de 

per alguns Ajuntaments de
mocràtics, i pels Instituts 
de Ciències d'Educació. 

Fins i tot els orgues auto
nòmics, millor dit, preauto-
nòmics donaren qualque 
ajuda (recordem les cent mil 
pessetes del Consell). 

Aquí com ja sabeu el 
STEI va organitzar o va do
nar una mena de suport a 
l'escola passada escandalit
zant bastants sectors insti
tucionals o institucionalit
zats que pensaren que es 
feia prosselitisme. Els STES 
varen donar suport a quatre 
Escoles més dins l'Estat Es
panyol i creim que un Sindi
cat de Mestres o tots els Sin
dicats de mestres plegats te
nen obligació de recolzar i 
mantenir ben vives les Es
coles d'Estiu, que no esca
pen gens ni mica de les seves 
competències, que són o 
han de ser les del mestres. 

Els temes més debatuts 
l'any passat varen ésser l'Es
tatut de Centres (recent
ment endossat), la situació 
laboral dels ensenyants i les 
formes d'assegurar la conti
nuïtat de les escoles. A Ma
llorca es va aconseguir 

També les Escoles d'Es- cíeant un -Secretariat Peria-
tiu varen ésser recsllààes gògic que mantindria activi-

temps ha estat considerada 
rutinària degut a l'ailiament. 
Aquestes reunions periòdi
ques que nasqueren a la 
clandestinitat s'han vist cada 
any més recolzades pels 
mestres que ho han demos
trat amb la seva assistència 
massiva. Estiguem alerta que 
la quantitat no baixi la qua
litat. Pensem que l'èxit ha 
d'ajudar i ens ha d'estimular 
perquè a més de les Escoles 
d'Estiu es vagin consolidant 
com a feina continuada les 
Escoles d'Hivern. 

TENDÈNCIES DE LES 
ESCOLES D'ESTIU 

A Quaderns de Pedagogia 
núm. 59 veim que les carac
terístiques de les entitats or
ganitzadores de les 27 Esco
les d'Estiu de l'any passat 
són parescudes: Col·legis de 
Llicenciats, Associacions de 
caire cultural, Associacions 
pedagògiques, Moviment 
Cooperatiu d'Escola Popu
lar, Sindicats de Treballa
dors de l'Ensenyança i d'al
tres. 

tats durant l'hivern (així ho 
va fer) i duria endavant la 
tasca organitzadora de l'es
cola d'enguany (així ho ha 
fet). 

Així mateix es discutí a 
unes quantes parts de l'Estat 
espanyo! la conveniència 
d'obtenir més suport per 
part dels Ajuntaments 
democràtics i dels ents 
preautonòmics per a prope
res escoles. Aquí encara 
s'estava demanant el suport 
per a l'escola que no havia 
acabada. 

ON VA LA NOSTRA 
ESCOLA? 

Durant aquest hivern o 
per afinar més durant la pri
mavera, el Consell ha creat 
un Patronat que s'encarre
gués de l'Escola d'Estiu en 
el que ha donat entrada al 
Secretariat Pedagògic, hi ha 
agafat en les seves mans 
l'Escola a canvi de donar-li 
suport econòmic. Aquest 
suport ha estat a canvi de 
tenir tot el protagonisme. 
Els mestres han desfilat pel 
Consell com si de le Delega
ció es tractis, i s'han matri
culat a l'Escola d'Estiu en 

tots els aires d'un curset 
d'especialització en una área 
determinada. 
Sabem i agraïm que 

aquest any el Consell no 
s'ha inmiscuït amb els Cur
sets, i ha deixat treballar el 
Secretariat Pedagògic i ende
més suposam que les seves 
intencions seran continuar 
amb la mateixa línia, com 
ha manifestat el President 
del Patronat als mitjans de 
comunicació, així assegu
rarem l'intercanvi d'expe
riències fetes dins i fora de 
la nostra nacionalitat, aju
darem a la normalització de 
la llengua catalana i podrem 
oferir als nins una ensenyan
ça del seu entorn. 

Suposam que un dels te
mes a debatre serà com han 
de continuar aquí les Esco
les d'Estiu que són dels 
mestres i els mestres són els 
que han de decidir com les 
volen. 

LES ESCOLES D'ESTIU 
ENGUANY 

Els temes principals de 
les Escoles d'Estiu d'aquest 
any, a més de la renovació 
pedagògica que s'han discu
tit en debats i taules rodo

nes han tocat de ple els pro
blemes d'una regressió de
guda a la legislació desemvo-
lupada del article 27 de ia 
Constitució: Estatut de Cen
tres Escolars, Llei de Finan
ciado i projectes de Forma
ció del Professorat. Pensem 
que moltes de millores que 
podrem introduir dins les 
escoles dependran d'aques
tes lleis. Aquest any ja hem 
fet a saber el que pensàvem 
de l'Estatut de Centres, hem 
fet una vaga i ei Ministeri 
ens ha reprimit descontat-
nos unes necessàries pesse
tes del ja minvat sou i segu
rament ha despenjat molta 
gent de futures vagues. Amb 
la llei de financiació pareix 
que s'afavorirà l'ensenyança 
que només existeix per a 
certs sectors privilegiats de 
la societat. 

Finalment dir que és l'Es
cola d'Estiu el lloc on els 
treballadors de l'ensenyança 
han d'opinar, han d'intentar 
donar pautes a seguir, han 
d'explicar el que és l'escola 
als legisladors; amb una pa
raula, per aixó i per molt 
més estan les Escoles d'Es
tiu. No ho podem oblidar. 

JOAN LLADONET 
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JE 

LES ESCOLES D'ESTIU DE MALLORCA 
Per RAMON BASSA i MARTIN 

La primera pretensió 
d'aquesta comunicació es 
donar noticia de les Escoles 
d'Estiu de Mallorca, i contri
buir al seu coneixement, re
copilant i ordenant el mate
rial existent sobre aquest 
tema, abans de que sia molt 
més difícil el trobar-lo, ja 
que molt d'ell només va 
ésser imprès a ciclostil per 
als a assistents, i després 
de quasi deu anys en que
den ja poquissims exem
plars, factor que pot dificul
tar estudis més posteriors. 

Tret d'algunes escases re
ferències a algunes revistes 
de Ciutat que han publicat 
algun comunicat o record 
per part del assistents, po
dem dir que encara no hi ha 
cap estudi sistemàtic que 
s'hagi dedicat a ordenar i 
donar a conèixer el que han 
siguit y representen per a la 
Història de la Pedagogia de 
les Dies, Les Escoles d'Estiu. 

Vagin aquestes Unies en 
record de tots els que d'una 
manera o l'altra cotribuiren 
a dur endavant la tasca pe
dagògica de les Escoles d'Es
tiu, principalment a les de 
les èpoques més difícils fins 
a finals de 1975, en que els 
canvis polítics permeteren 
funcionar sense tantes traves 
a aquest moviment de reno
vació pedagògica dels en
senyants. 

ORIGEN I EVOLU
CIÓ DE LES ESCO
LES D'ESTIU DE MA
LLORCA 

1.1.-EL SEU ORIGEN: 

Les Escoles d'estiu naixe-
ren a Catalunya a l'any 
1914, com diu Ramón Mo-
ragues: "La iniciativa de 
l'escola d'Estiu parteix d'un 
pedagog, FJadi Homa que 
havia estat pensionat a Es
tats Units (Universitat de 
Xicago) on coneix una rea
lització de cursets d'estiu 
per a mestres. Essent secre
tari del Consell d'Investiga
ció Pedagògica de Barcelo
na, és qui promou... la cele
bració de la la. Escola d'Es-
tiu(l) 

Després de les vicisituds 
que les Escoles d'Estiu so
friren a Catalunya, quan els 
estius dels anys 1966 i 1967 
un grup d'ensenyants mallor
quins assistiren a Barcelona 
a les primeres Escoles d'E. 
de la postguerra civil que 
allà es celebraren. La quali
tat pedagògica dels cursets 
i l'esperit de renovació pro
fessional que els animava, 
els va sorprende de una ma
nera molt positiva. I així al 
retrobar-se uns quants 
d'aquells ensenyants durant 
llüvern del curs 1967-68, 
els sorgí la idea de fer una 
Escola d'Estiu a Mallorca 

per donar a conèixer aque
lles modernes i poc conegu
des activitats educatives que 
es realitzaven a Barcelona, 
per tal que els mestres ma
llorquins i d'altres indrets 
que no haguessin pogut 
assistir-hi, poguessin posar-se 
en contacte amb aquelles 
noves tècniques de formació 
dels mestres. 

D'aquesta manera a finals 
d'agost de 1968 es realitzava 
als locals d'un col·legi privat 
de la Ciutat de Mallorca la 
primera Escola d'Estiu de 
Mallorca i de totes les files. 

1.2.-ETAPES SOCIO OR-
GANTTZATTVES 

A dins les Escoles d'Estiu 
de Mallorca cal distinguir-hi 
dues etapes organitzatives 
clarament marcades pels 
aconteixements socials i po
lítics estatals i illencs, a més 
a més d'un "buit pedagògic" 
molt important. 

Cronològicament les eta
pes són les següents: 

a) la. ETAPA (0168-71) 
EJOTE. "CELIA VIÑAS: 

Aquestes Escoles les or
ganitzaren la primera forna
da de mestres mallorquins 
que assistiren a les Escoles 
d'E. de Barcelona, alguns 
del qual formaren un equip 
organitzatiu que muntà la 

infraestructura que permeté 
dur a terme les Escoles d'Es
tiu a Mallorca amb la col·la
boració i l'assesorament pe
dagògic de la Institució 
"Rosa Sensat". 

Les E. D'E. d'aquesta 
época dugueren el nom de 
Cèlia Vinaza (1915-54) en 
record d'aquesta educado
ra lligada a la vida cultural 
de Mallorca molt intensa
ment. 

b) EL "BUTT PEDAGÒ
G I C (1972-74): 

Durant més de tres anys 
hi hagué a Mallorca un "buit 
pedagògic", ocasionat en 
part per una manca d'alter
natives davant l'interés bu
rocràtic que els mestres 
mostraven pels "cursets ofi
cials" del Ministeri d'Educa
ció i Ciència, en part per ser 
un temps difícils socio-poli-
ticament en part també per 
la desaparició de l'equip o 
nucli organitzador. De totes 
les maneres és un fet que 
també es nota a les Escoles 
d'Estiu de Barcelona. Els 
anys 1970, 1971 i 1972, 
baix el nombre d'assistents, 
el butlletí interior que edita 
"Rosa Sensat" a finals de 
1972 es din: 

'Tant l'Escola d'Estiu de 
Barcelona, com les comar
ques, presenten en general 
un decreixement del nom
bre total de participants. 
Podem suposar que les cir
cunstancies generals de 
l'educació al pais amb l'im

pacte de la nova Llei d'Edu
cació, la necessitat d'obtenir 
certificats oficials per part 
dels mestres per un cantó, 
o per l'altre la major dificul
tat que segons sembla, les 
persones sense titulació ofi
cial tindran per exercir la 
professió, així com un cert 
clima d'expectativa, poden 
donar suficientement comp
te d'aquesta situació" (2). 

c) 2a. ETAPA (1975-77): 
Hem d'esperar a Mallorca 

al curs 1974-75 amb l'apari
ció del Secretariat Pedagògic 
depenent de l'Obra Cultural 
Balear —que cada dissabte 
reunia a un gran grup d'edu
cadors— per tornar a veure 
com aquest buit es va om
plint a poc a poc, cursets de 
plàstica, d'expressió corpo
ral i dinàmica, de tècniques 

•¿Freinet, seminaris de Socio
logia de l'Educació, etc. 

D'aquests Secretariat "sorgi 
en principi, la idea d'em-
prende de bell nou l'Escola 
d'Estiu" (3) com escriuen 
els propis membres. 

Així doncs el mes de se
tembre de 1975, recomença
ven les Escoles d'Estiu des
prés de quatre anys d'inte
rrupció. A més del Secreta
riat Pedagògic hi col·laborà 
l'Escola de Magisteri —que 
reprenia una etapa d'acos
tament a la realitat cultural 
de les Bles— i el Col·legi de 
Llicenciats. El mateix equip 
organitzà l'Escola d'Estiu 
de 1976, conjuntament amb 
el Congrés de Cultura Cata
lana i la participació de 
l'Associació d'Antics Alum
nes de Magisteri. 

L'any 1977, desaparegut 
o no funcionant el Secreta
riat Pedagògic de O.C.B. al
guns antics membres 

d'aquest, i alguns ense
nyants més que s'hi afegei
xen, posen en marxa la VTJ 
Escola d'Estiu que s'ha fet 
a Mallorca, el grup pren el 
nom de "Comissió Organit
zadora". 

2 . - ANÀLISI DE LES 
PRINCIPALS ACTI
VITATS REALITZA
DES A LES E. d'E. 
DE MALLORCA. 

2.1.-DATES DE REALIT
ZACIÓ, LLOC, NOM
BRE D'ASSISTENTS, 
QUOTA DE MATRI
CULA. 

Totes les dades anuncia
des més a dalt poden ser 
agrupades en un quadre per 
a mes clare tat 
(Continua en pàg. següent) 

ESCOLA DATES REALITZACIÓ LLOC N° ASSISTENTS (x) PREU 

R. Sensat Int. Propia 

1968 28 agost - 4 setembre Col·legi LL. Vives 130 . 100 500 
1969 18 ai 28 d'agost Col·legi Sagrat Cor 90 60 800 
1970 2-11 de Juliol Est. Gen. Lu/./tó J01 101 800 
1971 2-11 juliol Est. Gen. Lul·lià 70 28 800 
1975 3 al 10 setembre Escola Magisteri 237 (150 feien 1/2 jorn) 1.500 
1976 1 al 9 setembre Monasteri La Real 175 1.750 
1977 29 agost - 6 setembre Col.l. Porciuncula 150 1.000 
1979 agost - setembre IBN Antoni Maura 520 1.000 
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LES ESCOLES D'ESTIU DE MALLORCA 
(Ve de pàg. anterior) 

Nota: El nombre d'assis-
tens no coincideix en les E. 
d'E. de la la. Etapa perquè 
en un lloc hi ha les xifres 
publicades a "Rosa Sensat" 
segons la información que 
rebia, i a I'altre les que he 
pogut aconsseguif consul
tant els arxius i els organit
zadors. A quasi tots els 
anys hi ha poca diferència 
tres de l'any 1971, que per 
propis records personals i 
per informacions dels orga
nitzadors coincideix amb la 
xifra més baixa 

Creim que les dades es 
comenten per si soles, per 
no extrende'ns més. 

ció-Psicologia de grup: La 
clase com a grup-Didàctica 
del Llenguatge-Didàctica de 
la Metamàtica Moderna: Ini
ciació i aprofundiment-Pe-
dagogia de l'Expressió). 
C. Cursos opcionals mo

nogràfics: Inic. al Mètode 
Montesori-Inic, al Mètode 
de Freinet (aplaçat al final) 
-llengua i literatura mallor
quina —Pedagogia del cant— 
Coneixement de Mallorca-
Continguts) Unitats didàcti
ques— Pedag. del Treballs 
Manuals— Pedag. de l'Ex
pressió Estètica. 

D. Descoberta-excursió 
d'un poble: Santanyí 

Apareixen també els pri-

—Nivells o Seccions: Jar-
di-Parvulari: Primària A 
(fins a 9 anys). Primària B-
Batxillerat ler-2n (de 9 a 12 
anys); Esplai. 

Distribució general d'ac
tivitats 

1.— A la secció de Jar-
di-Parvulari (Coneixement 
de l'infant-LIenguatge ini
ciació al càlcul- Expressió-
Educación sensorial). 
A la secció Primària A: 

(Psicopedagogia-Llenguatge-
Matemàtica-Ciènciies d'ob
servació: Natural-Geografia-
Cièncias socials: Història-So-
ciologia Educ. Estètica. 

La secció de esplai te
nia: (Psicopedagogia-Ex-

—Distribució 
d'Activitats: 
A. Cursets generals: Cièn

cies Socials— Llenguatge — 
Cièn. d'Observació Expres
sió— Perspectives i situa
ció del mestre— Psicologia. 

B. Cursets monogràfics 
sobre. Avaluació— Exprés. 
Corporal— Matemat. Nova 
Psicometria— Ritme— Lite
ratura infantil — Comunica
ció Social (TBO, TV, pren
sa...) Coneixement de Ma
llorca. 

C. Descoberta-Excursió 
de la muntanya de Randa. 

Per acabar la informa
ció sobre les E. d'Ed. 
d'aquesta primera època do-

General QUADRE II 

PROCEDENCIA E. d'E per 100 E. d'E per 100 

El motiu principal d'a
questa coincidència sobre 
l'origen Geogràfic dels ma
triculats pot ser degut a que 
l'E d'E de 1970 o millor 
dit la seva propaganda fou 

GEOGRÀFICA 1970 1971 

CIUTAT 51 50,5 25 89,3 
POBLES MALLORCA 12 11,9 3 10,7 
MENORCA 3 3 — — 
CATALUNYA 34 33,6 
PAIS VALENCIA 1 1 -

<r . • 

A MANERA DE 
VALORACIÓ O 
SIGNIFICACIÓ 

Les escoles d'Estiu "Ce
lia Viñas" sorgiren en un 

2.2. ORGANITZACIÓ I 
DISTRIBUCIÓN DELS 
CURSETS E. d'E 
"CELIA VIÑAS" 
(1968-71) 

Donada la dificultad per 
trobar ara ja els impresos 
de les primeres Escoles d'Es
tiu, senyalam a continuació 
les principals activitats rea
litzades en aquesta primera 
etapa d'una manera abreuja-
da. 

ESCOLA D'ESTIU 
DE 1968: 

—Nivells: Parvulari i En
senyament Primari. 

—Cursets: Matemàtica 
Nova. 

Llenguatge- Treballs Ma
nuals. 
Treballs Manuals-Expres-

sió. 
Tallers de Lliure elecció: 

cants, jocs, dances, terese
tes... 

—Activitats complemen
tàries: Conferències d'una 
hora cada dia. 

Excursió per la penínsu
la de Formentor (Nord de 
Mallorca). 

Exposició de material 
didàctic, llibres i discs. 

Fí de l'Escola amb repre
sentació de Rondaies. 

* . J 
1 

* X 

ESCOLA D'ESTIU 
DE 1969: 

—Principals objectius: 
a) Possibilitar la instaura

ció de l'Escola Activa a ni
vell de Parvulari i Primària 
en el manor nombre possi
ble d'Escoles. 

b) Aprofondir els conei
xements psico-pedagògics 
per a una major eficàcia en 
l'educació de l'infant. 

c) Donar als mestres una 
visió ben clara de quina és 
la seva funció en l'educació 
de la fe. 
• —Nivells o seccions: Par
vulari i Ens. Primari. 

—Distribució General 
d'activitats. 

A. Temes generals de 
secció: (Psicopedagogia evo
lutiva i mètodes d'evalua-

mers "diaris de l'Escola 
d'Estiu", durant tot el curs 
següent funciona una "Es
cola d'Hivern": 

ESCOLA D'ESTIU DE 
1970 

A Barcelona les E. d'E. 
comencen a ésser massives i 
es potencien Escoles a altres 
indrets fora de Barcelona, 
per això la informació ge
neral fou preparada conjun
tament amb "Rosa Sensat" 
i la de Lleida. Es veu, per 
tant que "ia primera Escola 
d'Estiu que va funcionar a 
un lloc que no fos Barcelo
na després de la postguerra 
civil, va ésser la de Mallor
ca", segons les dades fins 
ara trobades. 

pressió-Educ. Estètica Tèc
niques d'esplai). 

2.— Cursos opcional mo
nogràfics: (Cinema infantil. 
Literatura infantil Metodo
logia del treball intelectual, 
Coneixement ,de Mallorca 
Literatura de les Balears, Pe
dagogia de la Fe., Metd. del 
treball en grup). 

3.— Descoberta al To
rrent de Paréis. 

ESCOLA D'ESTIU 
1971: 

La IV E. ja evidencia
va les dificultats d'organit
zació; menys cursets i 
menys assistents: 

—Nivells o seccions: Par-
vulari-EGB 2 in 3r-EGB, 4rt 
i 5è i Esplai. 

naré algunes dades sobre les 
assistents a les Escoles del 
anys 1970 a 1971 que he 
pogut confeccionar a partir 
de l'observació de les fit
xes de matriculació. 

Així sobre el sexe dels 
asistentes cal dir que quasi 
les 2/3 parts eren dones com 
succesia a les Escoles d'Es
tiu de Barcelona (V. Quadre 
1). 

QUADREI 

canalitzada per "Rosa Sen
sat" i arribà a totes les per
sones de la geografia de par
la catalana, coneixent mol
ta de gent la seva celebra
ció, mentres que l'E. d'E. 
de 1971 tengué mes un cai
re de trobada privada entre 
amics assistents, ja que la 
decisió de fer-se es pregué 
molt tard i es pogué avisar 
a poca gent. ^ . 

1970 per 100 1971 per 100 

No ASSISTENTS 
HOMES 
DONES 

Respecte a la procedèn
cia geogràfica dels assistents 
matriculats, tenim: 
(Veure Quadre H) 

101 100 28 100 
31 30,7 11 39,3 
70 69,3 17 60,7 

moment d'extrema necessi
tat pedagògica per a les illes, 
i de Mallorca en particular. 
Els mestres que sortiren de 
l'Escola Normal s'anaven 
trobant amb una seria des
orientació degut a l'escassis-
sima formació didàctica que 
havien rebut, tret d'algünes 
poques ciases. D'aqui que 
aquestes E. d'E. juntament 
amb l'intent de recupera
ció pedagògica, fosin el 
primer nucli de renovació 
didàctica dirigit als educa
dors de Mallorca després de 
la guerra civil. Unes tres-
centes persones pasaren per 
elles durant els, primers 
quatre anys de funciona
ment xifra si bé no alta, si 
significativa en aquells mo
ments en que la decissió de 
fer per exemple els els cur-
(Continúa en pàg. següent) 
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ESCOLES D'ESTIU DE MALLORCA LES 
(Ve de pág. anterior) 

sets en català, ja era consi
derada com un fet quasi 
separatista o "extrany i sos
pitós". 

2.3.0RGANITZACIO I 
DISTRIBUCIÓ DELS 
CURSETS A LES 
E. D'E. DE LA 
SEGONA ÉPOCA 
(1975-77) 

Les dades escrites sobre 
les activitats de les E. d'Ed. 
d'aquesta Época són més 
nombroses, per ja esser im
preses en follets, revistes i 
diaris, per això seré més 
breu en quant a l'exposi
ció dels cursets. 

ESCOLA D'ESTTU 
DE 1975 

La Comissió Organitza
dora d'aqueixa Escola anun
ciava amb aquestes paraules 
la reempresa de la feina: 

"Per complementar la 
tasca del Secretariat Peda
gògic i per consolidar un 
moviment de mestre que 
s'està gestant dins ell, hem 
cregut convenient montar 
una nova Escola d'Estiu" 
(4). 

—Secció: Llar d'Infants-
Parvulari, la. etapa d'EGB, 
2a. etapa d'EGB. 

—Distribució General 
d'Activitats: 
a) per a llar d'Infants — 

Parvulari: Psicopedagogia; 
Plàstica i Dinàmica Audio-
visuals, Teresetes, Exprés, 
corporal, musical i rítmica, 
etc.... 

b) Per a la la. Etapa: 
Ciències Socials-Didact de 
les Matemàtiques-Didàct. de 
la llengua— Ensenyament 
del Català- Plàstica i Dinà
mica. 

c) Per a 2a. Etapa: Xa-
rrades Monogràfiques un dia 
sobre Pedagogia i Sociolo
gia de l'Educació— Cièn
cies Socials— Didàct. de la 
Llengua— Didàcti. de les 
Matemàtiques— Enseny. del 
Català. 

d) Activitats complemen
taries recreatives: Cinema-
Teatre-Recital de cançons. 

f) Exposició-Venda de 
llibres i material didàctic. 

Alguns cursets no es po
gueren realitzar, per això he 
posat els que he pogut ave
riguar es varen fer. 

ESCOLA D'ESTIU DE 
1976 

Per segona vegada el Se
cretariat Pedagògic es con
vertia en el motor principal 
de l'organització de l'escola 
d'Estiu. Els objectius que es 
volien aconseguir eren: 

"Escola arrelada en la 
realitat de les Dies: inten
tarem partir de la realitat 
del nin dins el seus context 
socio-polític i geogràfic de 
les Dlés Escole oberta a 
tothom i amb funciona
ment democràtic. 

Renovacions pedagògi
ques per a ensenyants i per a 

la gent interesada. 
Trobada d'ensenyants 

per mantenir un intercanvi 
d'experiències amb la par
ticipació activa de tothom. 
Es a dir anar a cercar una 
major profesionalització 
dels ensenyants". (5). 

—Distribució General 
dels Cursos per Hores: 
I Hora: El nin a la guar-

deria-Métodes de raona
ment per a l'ensenyament 
de les matemàtiques— Estu
di de la personalitat de 
l'infant. 

II Hora: El llenguatge 
al parvulari— Introd. a les 
tècniques de teixits— Ex
pressió musical— el món de 
les teresetes i les seves tèc
niques— Introd. a les tèc
niques d'impresió. 

HI Hora: Seminari d'ex
periències sobre sexual— La 
utilització de les noticies del 
diari a l'ensenyament— El 
joc com a mitjà d'esplai i 
d'educació. El Català a l'es
cola— Expressió dinàmica... 

IV Hora: Estudi de la 
realitat històrica i social de 
les Illes-Bibilioteca Escolar. 
Anàlisi de textos literaris-
Grup de treball sobre anàli
sis de la realitat escolar a les 
illes. 

—Un cicle de conferèn
cies pedagògiques i un altre 
sobre problemàtica de les 
Dies. 

—Vetlades musicals. 
GrupUC 
—Exposició i venda de 

llibres i material didàctic. 
Cal citar com a detall que 

una tercera part dels assis
tents a aquesta Escola d'Es
tiu havia anat a alguna al

tra, principalment a l'ante
rior. 

A MANERA DE 
VALORACIÓ 
DE LES E. D'E. 
D'AQUESTA 2a. ÈPOCA 

Aquestes Escoles d'Estiu 
ja es trobaren a l'any 1975 
amb unes circumstancies 
sociopolítiques més modifi
cades: començaven a sortir 
a la llum les contradiccions 
de la societat mallorquina, 
el turisme no era ja la pana
cea hi havia crisi i atur en 
uns sectors considerats fins 
ara com a privilegiats; les 
associacions ciutadanes es 
començaven a moure, els 
partits polítics ja es do
naven a conèixer pública
ment. Dins el camp educa
tiu regnava una gran confu
sió i desordre per les "con-
trarreformes" a la Llei Ge
neral d'Educació que enca
ra aturaven els pocs aspec
tes més progressistes; per 
una part es corria el perill 
de caure en un "tecnicis
me pedagògic", o sia creure 
que una "bona" pedagogia 
"neutra" bastava per fer una 
bona educació, o anant als 
cursets oficials del MEC. Per 
això, també a les dues pri
meres d'aquesta Segona 
Època: 1975 i 1976, es ca
rrega una part forta sobre 
l'estudi i coneixement de la 
realitat socio-històric-polí-
tica de les Illes. 

3. CONSIDERACIONS 
FINALS 

Encara queden moltes 

qüestions sense resoldre. 
Aquest estiu de 1978, no hi 
ha hagut Escola d'Estiu n'hi 
haurà a l'any 1979? Amb 
quins objectius? Al servei de 
que o de qui? S'haurà d'en-
llañar o no amb la trajectò
ria de les anteriors? Qui 
l'organitzarà? Com? Podrà 
sortir una alternativa educa
tiva real de canvi a l'ense
nyament? Intervendrán amb 
la seva financiado els orgs-
nismes autonòmics o la ig
noraran? 

El que històricament es
tà bastant clar en general 
a la historia de les Escoles 
d'Estiu és que sempre han 
intentant ser una plataforma 
de contacte i discussió entre 
els ensenyants, especialment 
de tipus progressista, per 
això monopolitzar-la un sol 
grup podria ser un retorcés 

contra la història, en lloc 
d'una plataforma general de 
discusió i d'e.studi d'alterna-
tives i professionalització 
dels ensenyants, la conscièn
cia dels ensenyants i el seu 
treball en trendràn la parau
la. 
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GIANNI RODARI O L'AURA D'UN 
POETA-ESCRIPTOR DELS INFANTS 

Els mallorquins assistents a la X V 
Escola d'Estiu de Barcelona, —com tots—, 
ens enterarem i comentarem la trista nova 
de la mort d'en Gianni Rodari, i ens 
sorprengué mol t veure com haviem tardat 
tres mesos en assabentar-nos de la noticia, 
ja que cap diari n'havia parlat, només apa
reixia a una revista de pràctica escolar, a la 
resta un gran silenci. 

Després, l'emotiu homenatge o record 
que es fé a l'Escola d'Estiu de Barcelona, 
ens va llevar un poc aquell mal gust de boca 
i aquella sorpresa. Ara bé, qui és en Gianni 
Rodari? Que ha fet perquè l'hàgim de co
nèixer? 

Gianni Rodari nascut a Oregna (Pia-
mont) fa seixanta anys, començà a con
tar històries als nis que tractava durant els 
anys de la l i Guerra Mundial , però no fou 
fins al 1948 quan començà a escriure per 
als infants. A 1962, publicà a un diari del 
seu pafs un "Manuale per inventare favo-
le" (Manual per inventar contes). A i x f , 
doncs, a part d'escriure històries per als 
infants, es dedicà a explicar com ho feia, 
quines tènciques o formes utilitzava per 
a que cada nin pogués fer les seves narra
cions. A l'any 1972 després de donar un 
curset o 'Trobades amb la Fantàstica" a 

l 'Ajuntament de Regio Emilia, es trobà 
amb el text de les xerrades, i a ixf , am-
plian-ho sortí uns dels llibres més útils que 
tenim els mestres, o els pares, educadors, 
monitors d'esplai, etc. per inventar histò
ries: "Gramática de la fantasia", (Barcelo
na. Ed. Reforma de la Escuela, 1979, 2a. 
ed.). 

Però, no voldria donar una visió tècni
ca d'en Gianni Rodari. Fou un home, un 
mestre-artista que escriví moltes històries 
per als infants: des del seu "Gip en el tele
visor" (Ed. Lumen, 1964), passant pels di
vertits "Cuentos por te léfono" (Ed. Juven
t u d , 1977) a punt de sortir en català, i 
seguint amb el recull de "Cuentos escri
tos a màquina" (ed. Alfaguara, 1978), 
disposam d'una bibliografía que ens per
met conèixer bastant bé com treballava 
el que fou premi internacional Andersen 
1970 de literatura infanti l (otorgat al 
conjunt de la seva obra). 

La seva influència ha arribat a algunes 
escoles de Mallorca, que han fet's de les se
ves tècniques, aixf els nins de le r . Curs de 
l'Escola estatal del Pla de Sant Jordi ins
pirats en el conte "El pafs con el desdelan-
te" , inventaren coses com: 

una desestufa: Per enxufar-la í te
nir f red. 

una desfinestra: Quan estàs cansat 
de mirar defora, obris sa desfinestra. 

una despistola: Per a enlloc de ma
tar, fer viure. 

uña desescala: Per pujar i quedar 
abaix. » 

(Superescolar C.N.M. Sant Jordi . Juny 
de 1980) 

Els nins de l'Escola Unitària Mixta de 
Deià, amb la mateixa tècnica de Gianni Ro
dari d'equivocar històries, escrivien el seu 
"Caperucito Feroz" que comença així : 
"Mamá loba dijo a Lobi to Rojo: llévale es
ta cesta con carne a la abuelita. Lobi to 
Rojo fue cantando la canción de "cinco lo-
bitos tiene la loba" sin darse cuenta que 
los perversos ojos de la mirada de Caperu
c i to , el hijo del cazador, le miraban mali
ciosos..." (Del ll ibre "Expressió escrita i 
creativitat in fan t i l " , p. 76) . Fins hi t o t de
dicaren una part del número de desembre 
de 1978 de la seva revista "Sa Barrera 
Rompuda" baix el t í t o l de "Rodar io" es 
escriure histories segons els elements que 
assenyala G. Rodari, així equivoquen his
tòries ("Es vuit porquets") fen contraris 

("Don Contrar i" ) , empren prefixes ("Es 
semidia") i juguen a imaginar "homes de... 

("S'home de mel" , "S'Home de l le t" , 
"S'home de mermelada"). 

Els monitors de l'Escola d'Estudis 
d'Esplai en una de les seves trobades men
suals celebrades el març d'aquest any sobre 
"L'aportació de les tècniques de renova
ció pedagògica a l'esplai", uti l itzaren —amb 
mol t de pro f i t , per cert— algunes de les tèc
niques "fantàstiques" de Rodari: 

1 . Contestant a la pregunta: "Què pas
saria si...? 

...Si els homes fenguessin coa, 
fendrien més superficie de cos a rentar, 
la mos estiraríem per emprenyar-nos... 
Però per altra banda, els aventatges se

rien nombrosos: 

Quan estaríem contents, la podríem 
remenar. 

Mos arruixaria les mosques a l'estiu. 
Faria d'intermitent al voltar un ca

rrer... 

2. "Construir endevinalles": 
Ric i pobres en tenen, 

no el veim d'aprop que al tenim 
i en que l i posem ulleres 

(Continúa en pàg. següent) 
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(Ve de pàg. anterior) 

amb ell ni hi veim ni hi sentim. (Es nas) 
3. També " equivocaren "rondaies". 
4. "Feren ensaïades de rondaies" i 

contes populars, etc... 
Finalment presentam algunes de les co

ses que en la nostra llengua escriví G. Ro
da ri referents al paper de la imaginació: 
"No es pot parlar d'educació i afegir-hi un 
capítol dedicat a la imaginació o a la creati
vitat: aquestes dues paraules han d'aparèi
xer en tots els temes, han de travessar tots 
els moments de la vida escolar" ("Apunts 
per a una Escola de la Creativitat", Perspec
tiva Escolar núm. 30. Desembre 1978, 
P.10). 

"De la fantasia ningú no se'n pot pas
sar: ni el científic ni l'historiador". ("La 
imaginació en la literatura infantil". Pers
pectiva Escolar núm. 43. Març 1980, p. 
11). 

Indirectament també ens parlà del pa
per de l'escola i del mestre: "No expliqueu 
mai als nens una cosa que ells puguin des
cobrir sols, si estan en condicions de poder-
ho fer. Tot el que ha de fer l'Escola és 
això: "posar en condicions de...", crear 
l'ambient, enriquir-lo amb estímuls ade

quats, multiplicar, variar, renovar contí
nuament aquests estímuls, per tal que el 
món no aparegui mai estàtic, igual a ell 
mateix, mandrós, immutable." (Apunts 
per a..., p. 10). "No proporcionar respos
tes ràpides, sinó fer néixer preguntes" (p. 
11). 

Gianni Rodari fou també un humanis
ta que cregué en el compromís amb el món 
0 realitat, amb l'obertura mental: "El nos
tre fi no ha de ser l'home que coneix totes 
les respostes, sinó l'home que se sap fer 
les respostes justes, l'home que no té por 
de les preguntes". 

En aquest moments, poques coses 
mes a dir, crec que el millor homenatge 
que li podríem fer a Gianni Rodari a la nos
tra terra, seria treballar infatigablement per 
a que la fantasia, la imaginació, arribin a 
ser eines comunes utilitzades a les nostres 
escoles i amb els nostres infants, ara encara 
no és així, però no estam sols, l'esforç de 
tots els que han caminat per aquestes sen
des ens anima. Gianni Rodari no ha mort, 
la seva "aura", les seves paraules, els seus 
fets, els seus contes, són entre nosaltres 
1 a dins el nostre pensament per a sempre. 

S'Indioteria (Mallorca) agost de 1980. 
RAMON BASSA 

BUTLLETÍ de la CEDEC 
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LA CONQUESTA DE MALLORCA A TRAVES 
DE LES CRÒNIQUES (2) 

EL GRAN ASSALT 

Després de moltes ba
talles i grans dificultats, pe
ro sempre sortint-ne victo
riós, l'exèrcit del Rei En Jau
me ja era devora la ciutat de 
Mallorca (anomenada pels 
moros "Medina Mayurka"). 

Els sarrains, malgrat els 
seus esforços, no van poder 
impedir que les murades fos
sin esbucades. Un bon tros, 
ja ho fou el dia de Sant Es
teve. L'hora de l'assalt ja 
s'acostava; i els homes de la 
host havien jurat que no 
tornarien enrera. Però el rei 
ho vigilava t o t i no es fiava 
de ningú. A la f i arribà el dia 
31 de desembre de l'any 
1.229. Aquest dia a trenc 
d'alba, desprès d'haver con
fessat i combregat com si 
anassin a la mort , l'exèrcit 
estaba ordenat per a l'assalt. 

T E X T ANTIC 

E eixim tots denant la v i 
la, en aquella plaça que era 
entre nós e ells. E açó era en 
tal hora que ja s'anava escla-
rent lo dia: e nos acostáro
nos als hòmens de peu qui 
estaves denant los cavallers, 
e ab tant , fo vengut, lo Rei 
de Mallorques cavalcant en 
un cavall blanc, e ell havia 
nom Xech Abohehie, e cri
dà lo seus: " R o d d o " , que 
vol tant dir com estar. E en 
aquells de peus dels cres-
tians hac bé vint o treinta 
qui tenien los escuts abra
çats e d'altres servents que 
hi havia mesclats ab ells, e 
de l'altra part estaven los 
sarrains ab les adargues es-
paes treites, e de la una e de 
l'altra part no es gosaven es
cometre, e quan entraren los 
cavallers ab los cavalls guar
nits anaren-los ferir. E era 
tanta la mul t i tud de la gent 
dels sarrains, que els pararen 
les llances, e els cavalls dre-
çarense, per ço car no po
dien passar per la espessea 
de les llances si que hagren 
a fer la volta. E, en tant, fei-
ta la volta, tiraren-se atràs 
un poc, e anaren entrant los 
cavalls, tant que, quan hi 
hac bé de quaranta tro a 
cinquanta e els cavallers e el 
hòmens de peu que hi eren 
escudáis eran tan propo dels 
sarrains que ab les espaes se 
cuidaven ferir los uns els al
tres, si que nengú gosava 
traure el braç per paor que 
d'altra part vingués espaa 
que els feria en la mà. E ab 
aitant los cavallers foren ja 
bé quaranta tro a cinquanta 
ab los cavalls armats, e en
dreçaren-se contra els sa
rrains e cridaren t o t a una 
vou: 

—Ajuda-nos, sancta Ma
ria, Mare del Nostre Senyor. 

E cridàvem: 
—Vergonya, cavallers. 
E anam-los ferir, e es-

vaim-los. 

• 

E quan los sarrains de la 
vila viren que la ciutat s'en-
vaia, eixiren-se'n entre hò
mens e fembres ben trenta 
mil.lia per dues portes, per 
la porta del Berbelet e la 
porta del Portopí: e anaren-
se'n a la muntanya. E era 
tant l'haver e el guany que 
els cavallers e els hòmens de 
peu veien per la ciutat, que 
no havien cura d'aquells que 
es n'anaven. E el darrer 
sarri que d'aquells lloc se 
partí fo lo Rei de Mallor
ques. 

TRANSCRIPCIÓ 

I sortirem tots devant la 
vila, en aquella plaça que hi 
havia entre nosaltres i ells. 
I això succeia en aquella ho
ra en què el dia ja comença 
a clarejar i ens acostam als 
homes de peu que hi havia 
devant dels cavallers, i els 
diguérem: 

A m b tant, hagué vingut 
el rei de Mallorca cavalcant 
un cavall blanc, i ell es deis 
Xesc Aboei'e; i cridà als seus 
"Roddo" , que vol dir: A t u -
rau-vosl I dels cristians dels 
de peu n'hi havia ben bé 
vint o trenta que tenien els 
escuts abraçats, i d'altres, 
dels servents, que estaven 
barretjats amb ells, I a l'altre' 
cantó estaven els sarrains 
amb les adagües; i els d'una 
banda i de l'altra havien tret 
les espases i no gosaven es
cometre's. I quan entraren 
els cavallers amb els cavalls 
guarnits, els anaren a ferir. 

I tanta era la mul t i tud de la 
gent dels sarrains, que els 
pararen les llances, que ha
gueren de donar la volta. I 
mentrestant, donada la vol
ta , recularen una mica, i els 
cavalls anaren entrant fins 
que n'hi hagué de quaranta 
fins a cinquanta. I els cava
llers i els homes de peu amb 
escut que hi eren, estaven 
tan a propo dels sarrains que 
quasi s'escometien els uns 
als altres amb les espases, de 
tal manera que ningú no go
sava treure el braç, per por 
que de l'altra banda alguna 
espasa anàs a ferir-lo en la 
mà. I mentrestant els cava
llers ja foren ben bé de qua
ranta fins a cinquanta, amb 
els cavalls armats, i cridaren 
tots a una veu: 

—Ajud'ns, Santa Maria, 
Maren del Nostre Senyors. 
—I cridàrem: Vergonya, ca
vallers! —I anàrem a esco
metre'ls, i els férem fugir. 

I quan els sarrains de la 
vila veieren que la ciutat era 
envaida, fugiren entre ho
mes i dones, ben bé tranta 
mi l , per dues portes, per la 
porta del Berbelet i per la 
porta de Portopí; i se n'ana
ren a la muntanya. I era tant 
l'haver i el guany que els ca
vallers i els homes de peu 
trobaven per la ciutat que 
no tenien esment d'aquells 
que se n'anaven. I el darrer 
sarrai que d'aquells lloc par
t í fou el rei de Mallorca. 

L'acció en aquest frag
ment és molt viva i intensa. 

sembla una novel·la d'aven
tures, o tal volta una pel·lí
cula d'acció. 

Anem a descobrir els as
pectes característics d'aquest 
darrer fragment del Gran 
Assalt. Aquesta vegada mit
jançant uns elements nous. 
Pensem per exemple, en una 
pel·lícula d'aventures, on hi 
hagi molta d'acció. Sempre 
hi trobam uns personatges, 
un l loc, un temps, uns fets. 

Ara analitzem el frag
ment i veurem com aquests 
elements que acabam d'ano
menar també hi són. 

En primer lloc: quins són 
els personatges? Hi ha uns 
personatges col·lectius: els 
cristians i els sarrains. I uns 
personatges individuals: Lo 
Rei de Mallorques i lo Rei 
En Jaume (aquest darrer de 
manera impl íc i ta , ja que es 
tracta d'un tros autobiogrà
f ic ) . Dins aquests personat
ges n'hi ha uns que son els 
protagonistes, i que actuen 
enfront d'uns altres que són 
els antagonistes. Els primers 
són els cristians, que junta
ment amb el rei En Jaume 
van a conquerir l ' I l la. Els 
segons són el moros amb el 
Rei* de Mallorca que inten
ten defensarse de l'atac de 
què són objecte. Hi ha, per 
tant, un conflicte, una l lui
ta: l 'enfrontament de dos 
exèrcits i que acabarà amb 
la victòria dels catalans i 
aragonesos. 

El segon element és el 
lloc. En principi , no hi tro
bam un lloc determinat; pe

rò pensem que aquest frag
ment és . continuació 
d'aquell altre, que hem co
mentat abans, sobre el pre
paratiu del gran assalt. 
Samb, per tant, que el lloc 
on succeeixen els fets 
d'aquest text era la plaça 
de la vila (La Ciutat de Ma
llorca), en el qual estan si
tuats els dos exèrcits: el mo
ro y el cristià. 

A la darrera part del frag
ment, l'autor indica tres 
llocs distints on es desenvo
lupa l'acció: Les dues portes 
d'entrada a la ciutat (pen
sem que la ciutat estava 
amurallada): Berbelet i Por
t o p í , i la muntanya. 

El tercer element es el 
temps: els fets esdevenen 
molt aviat, i en un temps 
molt breu, que no dura, d i 
r íem més que un dematí. 
(Sabem que era el dematí, 
perquè al fragment anterior 
l'autor ja ens ha assenyalat 
el temps: ".. .tal hora que ja 
anava esclarent lo dia (a 
punt de sortida del sol). 

Finalment veirem els 
fets: Aquests són en realitat 
molt fàcils d'endevinar. Di
vidim el text en tres apartats 
propis de toda narració. 

A . INTRODUCCIÓ. Arr i 
ba el Rei de Mallorca i els 
exèrcits col·locats no gosen 
envestir. 

B. NUS (Part Central). 
Entren els cavalls i cavallers. 
Embull de llances, espaces, 
escats. Enfrontament dels 
dos exèrcits. I envaiment de 
ciutat per part dels cristians 

que amb gran cridòria, invo
quen el nom de Santa Maria. 

C. DESENLLAÇ. Es la 
fu i ta dels moros cap a la 
muntanya. El Rei de Mallor
ca que és el darrer en fugir. 

L'acció es molt moguda, 
i es caracteritza per l'abun
dància dels verbs, V E N G U T , 
C A V A L C A N T , CRIDA, EN
T R A R E N , ENDREGAREN-
SE, etc. 

POSSIBLES ACTIV ITATS 

1.— Visita cultural a la 
Ciutat de Mallorca, fent un 
recorregut per la murada i 
veient algunes de les princi
pals portes d'entrada a ella. 

2.— Fer alguns dibuixos 
o murals que representin el 
GRAN ASSALT. 

3.— Fer un guió per in 
clouré'l a la f i lmació d'una 
pel·lícula. 

ALGUNES QÜESTIONS 

1. ¿En quin moment 
creus que el fragment arriba 
al seu punt culminant d'emo
ció i suspens? 

2. ¿Quins són els perso
natges que més et criden 
l'atenció? 

3. Fer l'argument del 
fragment des dels prepara
tius fins a la fui ta dels mo
ros a les muntanyes. 

4. Inventa un text narra
t iu on s'hi reflexi perfecta
ment cada un dels elements 
narratius que hem comen-

(Continúa en pàg. següent) 
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tat: Conflicte, personatges 
(protagonistes i antagonis
tes) lloc, temps i fets que 
succeeixen. 

Les tropes del Rei En 
Jaume ja havien aconseguit 
el seu objectiu primordial: 
LA CONQUESTA DE LA 
CIUTAT DE M^.LORCA. 

Però encara, les lluites, 
dificultats i malalties van 
anar succeint-se. El rei amb 
un petit grup de cavallers i 
almogàvers va emprendre di
verses operacions per retre 
els sarrains que s'havien re
fugiat a les muntanyes. 

Els principals nuclis de 
resistència foren a les mun
tanyes de la serra de Tra
muntana i a les d'Artà, so
bretot als castells d'Alaró, 
Pollença i Santueri. 

Icloem ara una rondalla, 
referida al Castell d'Alaró 
(recollida per Mossèn Anto
ni Ma. Alcover). 

DE C O M EL REI 

EN JAUME V A PENDRE 

ES CASTELL D'ALARÓ 

íQuin mallorquí hi ha 
que no hagi vist mai, 
d'aprop o de lluny, ES CAS
TELL D'ALARÓ, aquest 
puig agullonat que guaita 
part-damunt ets altres coro
nat d'aquell penyalar soberg, 
altíssim, boirós, moradenc, 
sublim, con una torre colos
sal encastellada allà dalt per 
dominar Mallorca? Aquest 
penyalar se'n puja centenars 
de pams tallat a plom per 
tots es vents fora per sa ban
da de mestral, a on sa cresta 
terrosa que munta des puig 
veïnat, el tapa i s'estén per 
tot es tossal, reblert de pins, 
alzines i altra garriga, fent 
de peanya i catifa a la Mare 
de Déu del Refugi, que just 
a sa cuculla hi té un santua
ri venerable, on pugen es de
vot i ets amics de ses pers
pectives estupendes i des pa
norames sublims. 

Idò aquest castell era des 
moros com vengué el rei En 
Jaume; i ja ho crec que els 
ho volgué prendre. IBo esta
va ell per deixar-los-hi caplle-
var! Sobretot, ja els ha en
vestit amb so seu exèrcit per 
sa banda des camí que hi 
pugen, que no n'hi ha d'al
tre. Es moros, que sempre 
atalaiaven perquè massa se 
veien s'arruixada damunt, 
figurant-se que el s'havien 
de fer seu amb quatre gra-
pades, ja son partits per 
avall a capturarlo. 

Es comptes els sortiren 
errats. Amb tot i dur tanta 
de fua, no el pogueren fer 
recular una passa; foren ells 
que varen haver de recular, 
perquè no hi podien estar 
persones nades davant el rei 
En Jaume i es seu cavall, si 
era per batallar. 

A on les tengueren fort 
va ésser allà on comencen es 
graons de s'es caloña, a mit
jan coster, d'un rost espan
tós, idò per aquella empita-
da s'enfilava aquell cavall, i 
hi deixà ses potes senyala
des, que encara ara s'hi co
neixen i prou.... 

I aquell animalet per 
amunt i per amunt com un 
aucell; i el rei EnJaume.es-
pasada ve i espasada va a 
dreta i a esquerra; i caps de 
moro a l'aire, i cossos xa-
pats en creu, i sang per llarg 
que brufava aquelles penyes 
i s'herbei que s'hi congriava, 
que encara n'està clapat.... 

Si hi anau, i mirau arreu 
per devora aquelles potes 
senyades a sa penya, hi veu
reu un herbum, molt atepit, 
caplejat de vermell fosc. 

Qualsevol alaroner vos di
rà que allò és de sa sang des 
moros. Què me'n diríeu? 
Ell el rei En Jaume anà fent-
se sempre per amunt i per 
amunt, i els cristians, ja ho 
crec, darrera ell; i es moros, 
es qui no eran bocins o no 
rodolaven rost avall malfe
rits i i clacigats des cris
tians, prengueren escalona, 
per amunt a tancar-se dins 
es castell. Però el rei En Jau
me els anava tan aprop, que 
no els deixà tancar sa porta, 
i se n'hi entrà amb tots los 
seus. 

Es pobres moros sols se 
pogueren escapar del rei En 

Jaume tirant-se dalt-a-baix 
d'aquells penyalar. 

Per no fer-se mal s'hi 
amollaren amb so cap dins 
una alfàbia. 

Figurau-vos, en pegar 
abaix, que s'havien de fer 
moro i alfàbia. 

Es bocí més gros no era 
com s'orella. 

Aquesta llegenda, inclo
sa dins les nostres tradicions 
mallorquines, ens demostra 
l'esperit fantasiós i llegenda
ri del que degué ésser la con
questa de Mallorca. 

Es va transmetre oral
ment, des de molt enrera, 
entre els araloners i fou re
copilada per Mossèn Antoni 
Ma. Alcover, el gran folk-lo-
rista mallorquí: el mateix 
que féu l'aplec de les ron
dalles mallorquines que avui 
coneixem. 

A C O M I A D A M E N T 

DEL REI EN JAUME 

A finals de setembre de 
l'any 1.230 el rei anomenà 
lloctinent seu a Mallorca En 
Bernat de Santa Eugènia i 
s'embarcà cap als seus Es
tats del continent, on el re
querien negocis de govern. 

La seva primera estada a 
MALLORCA havia durat un 
any. 

En el parlament de des

pedida el rei parlà d'aquesta 

manera: 

TEXT ANTIC 

—Barons noshavem estat 
aquí catorze meses, i que 
neguna saó no ens volguem 
partir de vosaltres; e ara és a 
la entrada d'hivern, e sem-
blans que la terra no tem a 
re, la mercè de Déu, e vo-
lém-nos- n'amar; car major 
consell vos podríem donar 
d'allà, que no faríem estant 
aquí ab vos: e d'enviar a vós 
companyes tals que les Illes 
se pusquen defendre, o de 
venir nostra persona, si mes-
ter vos serà; car creats en 
bona fe que no haurà saó 
del món de dia ni de nuit, 
que la major partida del nos
tre pensament no sia de 
vosaltres. E, pus Déus nos 
ha feita tanta de gràcia que 
ens ha donat regne dins en 
mar, çó que anc rei d'Espa
nya no poc acabar, e que ha-
jam nos aquí edificada es
glésia de nostra dona Sancta 
Maria, e tantes d'altres que 
n'hi haurà, que sapiats que 
us desempararé, ans per ma 
ajuda e per ma persona so-
vent e menut nos veurets e 
ens haurets. 

E ploram nós; e ells pre-
seren llur comiat. E, quan 
haguem estat una peça nós 
e ells que no podíem parlar 
per la dolor que havíem, dí-
xem-los que ells lleixeríem 
per cap en Bernat de Sancta 
Eugènia, e que faessen per 
ell així com farien per nós. 

e si res oíem de neguna part 
d'estol que sobre ell vingués, 
que nos hi acorreríem de 
nostra persona. 

TRANSCRIPCIÓ 

—Barons, nós havem es
tat aquí catorze mesos, de 
tal manera que en cap mo
ment no ens volguérem se
parar de vosaltres; i ara és a 
l'entreda d'hivern, i ens sem
bla que la terra no ha de té
mer res, per la mercè de 
Déu; i ens en volem anar, ja 
que una major ajuda vos po
dríem donar des d'allà que 
no estant aquí amb vosal
tres, tant d'enviar-vos com
panyies suficients perquè 
l'illa es pugui defensar, com 
de venir nós en persona, si 
ho hau de mester. Ja que 
cregueu amb bona fe, que 
no hi haurà cap ocasió, del 
dia o de la nit, en la qual la 
part més gran del nostre 
pensament no estigui amb 
vosaltres. I ja que Déu ens 
ha fet tanta de gràcia que 
ens ha donat un regne dins 
la mar, cosa que mai no po
gué aconseguir cap rei d'Es
panya, i per tal que nós ha
vem edificat aquí una esglé
sia dedicada a Nostra Dona 
Santa Maria, i tantes d'altres 
com n'hi haurà, heu de sa
ber que no us desempararé, 
sinó que per la meva ajuda o 
en persona, sovint i en cada 
moment ens veureu i ens 
tindreu entre vosaltres. 

I ens posàrem a plorar, 
i ells s'acomiadaren. I quan 
haguérem estat una estona 
nós i ells, no podents parlar 
pam; però les tasques als al
tres regnes de la Península 
l'obligaven a marxar. 

Quines parts hi distingim 
en el fragment? 

1. El parlament de co
miat. 

2. Les conseqüències del 
parlament: tristor i pena del 
rei i les seves gents. 

Dins la primera part hi ha 
un llenguatge pacífic. L'Illa 
sembla estar en bones mans. 
El rei se sent satisfet i con
tent. La seva gran il.lusió ha 
pel dolor que teníem, els di
guérem que els deixaríem 
per cap En Berenguer de 
Santa Eugènica, i que fessin 
per ells així com farien per 
nós, i que, si cap nova ens 
arribava, per qual sevol ca
mí, referent a què algun es
tol els hagués d'anar a esco
metre, tot seguit hi audi-
ríem personalment. 

Con veim, aquest frag
ment es un acomiadament. 
Els adéus solen ésser tristos; 
i més encara després d'haver 
passat molts de perills i difi
cultats, tots plegats. 

Els sentiments del rei es 
transparenten. La seva tris
tor en deixar Mallorca és 
evident. L'Illa li agradava, 
l'havia guanyada pam a 

(Continua en pàg. següent) 
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* estat complerta. Aquell 
REGNE DINS L A M A R que 
volia aconseguir ja és seu, i 
l'estimarà més que qualsevol 
altres dels seus Estats: serà 
com la nineta dels seus ulls. 

Cap altre rei d'Espanya 
ha pogut conquerir un regne 
com el seu. Se sent orgullós. 

L'esperit religiós que hi 
ha dins la Crònica torna a 
sorgir aquí, transparentat en 
expressions com: la mercè 
de Déu, l'esglèsia de Sancta 
Maria. 

Les paraules finals del 
parlament són paraules de 
consol i d'ajuda en qualsevol 
moment. 

Però, malgrat t o t , el 
desenllaç no es fa esperar: a 
les darreres paraules el Rei 
esclata plorant. Es un mo
ment culminant. L'emoció 
ha anat pujant per minuts 
i t o t són plors i llàgrimes, 
en aguest instant. 

Ningú pot parlar, sols 
els plors omplen la sala. 
IQuins moments més emo

tius, més plens de força ex
pressiva i realisme! 

Aquest fragment ens dó
na a conèixer la gran huma
nitat del Rei. Ell mateix ens 
diu quins són els seus senti
ments i la seva manera d'es
ser en el moment de comiat. 

Si haguéssiu d'indicar 
l'argument d'aquest frag
ment com ho faríeu? Us 

quedaria segurament, poc 
més o menys, d'aquesta ma
nera: El rei degut als seus 
quefers als altres regnes 
s'acomiada de t o t h o m . Sent 
l'alegria d'haver conquerit 
aquest regne. Però no pot 
amagar la tristor en haver de 
deixar els seus. Per això es
clata plorant i tota la sala és 
un gran plor. 

Si d'aquest argument 
anam reduint més el concep
te que volem donar a enten
dre, trobarem d'aquesta ma
nera el tema: Tristor i plors 
del Rei En Jaime i el seu 
poble en el moment de 
l'acomiadament. 

Qüestions 
1 . ¿Com jutjaries el com

portament del Rei En Jau
me en el moment de l'aco
miadament? 

2. ¿Es sentía bé el Rei 
entre les seves gents? Raona 
la resposta. 

3. ¿Récordes algún fet 
que t'hagi fet plorar, bé si
gui un acomiadament, o 
qualsevol altre motiu? 

EN AQUESTA DARRE
RA PAGINA DE LA CON
QUESTA DE M A L L O R C A 
hi incloem un poema narra
t iu (fragmentat), que vol 
ésser una mostra de les can
çons de gesta prosificades 
que hi ha dins les cròniques. 
E quan venc lo dissabte— 
per nostres nobles enviam 
e haguem—hi també— 

del comits de les naus 
d'aquells quie eren— 
de major auctoritat 

e estimaren que allí— 
eran bon lloc d'arribar, 
e que hi havia un pui— 
e (era) prop de la mar 

e fo així emprés — 
que el diumenge 
en aquell puig de Pantaleu — 
anassen reposar. 
E, sobre açò lo diumenge — 
un sarraí (gitàs en mar) (1) 
e havia nom A l í — 
e venc a nos nedant, 
e cont'ns nova de l'illa — 
e del rei e de la ciutat. 

e anaven traent les tarides — 
del port gen e suau 
El dels sarrains sentiren-ho— 
e es van arravatar, 
e els nostres qui les traíen — 
estegren-se de remar 

e aquests anaven traent — 
les tarides suau 
e al cap d'una peça — 
sarrains van cridar 
E vim que sentit érem — 
ells cridàrem a nós cridam 
E els sarrains anaven-se'n — 
per terra a peu e a cavall 
E les dotze galeres — 
cuitaren-se tant 
que los nostros — 
foren en terra abans 

(1) A la crònica de Desclot 

Aquesta recomposició 
ens fa veure en realitat, com 

devien ésser les cançons de 
gesta als Països Catalans. 

Les cançons de gesta 
estaven dividides en dos he-
mistiquis, és a dir cada un 
dels versos es subdividia me-
diant una partició enmig 
anomenada cesura. El vers 
sencer tenia 14 síl·labes, i 
cada un dels hemistiquis en 
tenia 7. 

E quan venc lo di-ssab-te/ 

1 2 3 4 5 6 7 

1er hemistiqui 

per nos-tres no-bles en-viam 

1 2 3 4 5 6 7 

2on hemistiqui 

L È X I C - Referent al 
poema narratiu 

GITAS EN MAR.— Est i 
ras a la mar 

GENT E S U A U . - A poc 
a poc i en silencia 

ESTEGREN-SE DE RE
MAR.— S'aturaren de remar 

A L CAP D'UNA PECA. -
Al cap d'una estona 

VIM.— Veiérem 
GUITAREN-SE TANT.— 

Feren tanta via 

ALGUNS NOMS DE 
LLOC dels Fragments de la 

Conquesta. 
D R A G O N E R A . - Illeta 

en la costa ponentina de Ma-
Mallorca, davant el cap 
Grosser, a una trentena de 
quilòmetres de la ciutat. 

P A N T A L E U . - Illa més 
petita que la Dragonera i 
més a prop de la costa. 

L A P A L O M E R A . - Po
blació, avui inexistent. No 
sabem si era el Port de la 
Mola. 

SANTA PONÇA.— Cala, 
al Sud de la Dragonera i del 
port de la Mola, en terme 
d'Andratx, 

COMENTARIS 
A LA CRÒNICA 
DE RAMON MUNTANER 

El rei Jaume I moria a 
València el dia 6 de Juliol 
de l'any 1276, tal i com ens 
conta en Ramon Muntaner 
a la seva Crònica. Fou en
terrat al Monestir de Poblet. 

La mort del rei Jaume I 
va ésser molt plorada per 
t o t h o m . El dol durà a la ciu
tat quatre dies, i desprès 
d'això un dels reis que ha
vien acudit a l'enterrament 
se n'anà a les seves terres. 

Els pobladors de Mallor
ca ordenaren: que tots els 
anys el dia de Sant Silves
tre i de Santa Coloma, data 
en que fou presa Mallorca 
pel rei En Jaume, es fes una 
processó per tota la ciutat 

duent la senyera del rei amb 
les quatre barres 

Escollim, per començar, 
un fragment sobre la coro
nació de Pere d'Aragó i de 
Jaume de Mallorca. 

TEXT ANTIC (29) 

Com lo d i t senyor rei en 
Jaume fo passat d'esta, vida, 
lo di t senyor infant En Pere, 
f i l l seu, e el d i t senyor in
fant En Jacme, així mateix 
f i l l seu, se coronà cascún 
rei: ço és a saber, que el 
senyor infant En Pere anà 
a Saragossa e aquí aplegà ses 
corts e posaren-li la corona 
del realme d'Aragó ab gran 
solemnitat e ab gran alegre 
e ab gran festa. E si us volia 
dir los dons a les gràcies que 
s'hi feeren llong seria de re
contar. 

E així mateix lo senyor 
infant En Jacme anà a 
Mallorca, e corona's rei de 
Mallorca ab gran alegre e 
gran festa que en feeren les 
sues gents. E puis venc en 
Rosselló e a Perpenyà, a 
pres la garlanda de tres com
tats, ço és a saber, de Rosse
l ló , de Cerdanya e de Con-
fleent. E llavors ell féu grans 
corts, que hi foren gran res 
de barons de Catalunya, e 
d'Aragó, e de Guasconya e 

(Continua en pàg. següent) 



LA CONQUESTA DE MALLORCA 
A TRAVES DE LES CRÒNIQUES (2) 

(Ve de pàg. anterior) ...El senyor infant En 
Jaume anà a Mallorca. 

...i amb gran alegria i 
gran festa. 

...hi hagué molts rics 
dons donats ' 

Tenim per tant una mos
tra de la repetició que es fa 
a cada una de les corona
cions. El fe t de repetir-ho és 
per donar-nos a entendre 
que els dos reis són tenguts, 
tant per ell com pel poble 
amb la mateixa consideració 

En quant al rei Jaume II 
de Mallorca, hem d'assenya
lar (ho veim al fragment) 
que li pertanyen tres com
tats, el del Rosselló, de Cer
danya i de Conflent que for
maven part del regne de Ma
llorca. (Actualment per
tanyen a França). 

Ramon Muntaner quan 
narra els fets, ens els conta 
en tercera persona. Però ell 
va ésser present en moltes 
d'ocasions en els sucessos 
que s'esdevingueren, i per 
tant els coneix a fons; i es 
per això que ens els conta 
amb tanta força expressiva 
i de manera tan vivà. 

Escoltem seguidament 
un altre fragment sobre 
l ' E x p e d i c i ó a Menorca en la 
qual hi participà en Ramon 
Muntaner. Es, per tant , un 
dels fragments narrats amb 
més interés i vivesa. 

T E X T ANTIC 

Con lo senyor rei fo par
t i t d'Alaró e tornat en sa 

terra, ell se pensà que gran 
vergonya era de la casa 
d'Aragó que l'illa de Me
norca tenguessen sarrains, 
e així que era bo que els ne 
gitàs, e que la conquerís, e 
que en llevàs d'afany son 
avoncle lo rei de Mallorca; 
e que més valia; quan que li 
retés l'illa de Mallorca, que 
li retés l'illa de Menorca po
blada de crestians, que no 
faria que els serrains hi ha-
guessen Deixats. E així tra
més son missatges al moixe-
rif de Menorca que li pensàs 
despeegar l ' i l la; en altra ma
nera, que si no ho feia, que 
degués deber per cert que 
ell li tolr ia la persona, a ell 
e a tota la sua gent. E el 
moixerif de Menorca 
feu-li 'n fred respost; e així 
lo senyos rei respós que, 
ab Déu, ell venjaria lo 
senyor rei son pare de la tra-
ció que li havia feta. 

TRANSCRIPCIÓ 

Quan el senyor rei sortí 
d'Alaró intornà a la seva 
terra, , pensà que era una 
gran vergonya que tingues
sin l'illa de Menorca al se
rrains, de manera que era 
bo que els en tragués i que 
la conquerís i que l'allibe-
ràs d'aquest treball el seu 
oncle el rei de Mallorca; i 
que més valia que, quan l i 
tornés l'illa de Menorca po
blada de cristians i no hi ha
gués deixat els serrains. Per 
això envià els seus missat
ges el mixerif de Menorca 

dient-li que pensàs de 
desocupar l ' i l la, ja que d'al
tra manera, si no ho feia 
podia estar segur que ell el 
mataria a ell i a tota la seva 
gent. 

El moixerif de Menorca 
li féu una freda resposta, i 
aleshores el senyor rei li 
contestà que amb l'ajuda de 
Déu ell venjaria el senyor 
rei, pare seu, de la traició 
que li havia fet . 

Quan esdenvingué l'expe
dició a Menorca, el rei Pere 
el Gran d'Aragó ja havia 
mort , i l'havia succeit en el 
reialme el seu f i l l Anfós, 
anomenat el Franc, i que 
per tant era nebot del rei 
Jaume II de Mallorca, ger
mà de Pere el Gran d'Aragó. 

En aquest fragment te
nim els precedents de la 
conquesta de Menorca. En 
primer l loc, el propòsit del 
rei d'Aragó d'apoderar-se de 
Menorca, ha que ell conside
ra que és millor que estigui 
en mans dels cristians que 
no dels serrains. 

El rei t o t d'una posa f i l a 
l'agulla per tal d'aconseguir 
el seu propòsit; però aquest 
no és tan fàcil d'aconsseguir, 

ja que ei moixeri f da Menor
ca no claudica i espera que 
arribin les naus del rei per 
enfrontar-s'hi 

L'estil que uti l i tza Ra
món Muntaner és senzill, 
sense cap complicació en el 
llenguatge. Aquest va dirigit 
a un públic molt ample, ca
paç d'interesarse pels fets 
que està contant. Es perquè 

ha presenciat molts 
d'aquests fets que ens ho 
pot contar tan directament 
de tu à t u . 

Les naus, cavalls i ca
vallers, abans de la conques
ta de Menorca es deturaren 
a l'illa de Mallorca. A i x í ens 
ho diu Ramón Muntaner: 

E vengren a la ciutat de 
Mallorca, on foren quinze 
jorns abans de Nadal. E 
eixhivernà tan fortament, 
que jo ja més no voi tant 
forts hivern de nues e de 
pluges e de tant de glaç. 
Que us en diria? Que tan 
forts hivern era, que bas
tara que hom fos en la mar 
de la Tana; que galiots hi 
havia que de fred perderen 
los caps dels dits. 

I vingueren a la ciutat de 
Mallorca, on hi foren quinze 
dies abans de Nadal. I féu 
un hivern tan cru, que jo 
maig no vaig veure semblant 
hivern de neus i de pluges i 
de tant de glaç. Que vos di 
ria? Tan for t era l'hivern 
que semblava com si un fos 
al mar de la Tana (1); ja que 
hi havia galiots que, del 
f red , perderen el cap dels 
dits. 

(1) Tana és una ciutat 
que hi ha a les costes del 
mar d'Asov. 

La presència de Ramón 
Muntaner es fa notar. Ell hi 
era en els moments en què 
ens conta aquest relat; es 

per això que ens diu: " j o 
mai no vaig veure semblant 
hivern". 

Més avall estableix aquesta 
relació directa amb el lec
tor: Que vos diria?. Sembla 
com si estàs parlant amb el 
seu interlocutor, amb el pú
blic que era el seu entorn. 

Es seva aquesta tendència 
a l'exageració, a les compa
racions un poc fantàstiques, 
a f i de despertar més l'inte-
rés del seu auditori . Però a 
vegades la fantasia ajuda a 
captar més la realitat de les 
coses. Aquí , per exemple, 
quan ens diu que l'hivern 
era molt fo r t , i ens ho com
para amb el mar de Tana, 
nosaltres captam de seguida 
la fredor d'aquel hivern. 
També ajuda a això l'enu
meració de tots aquells fac
tors climatològics que fan 
que l'hivern més cru: neus, 
pluges, glaç. 

En aquesta narració des
cobrim no sols el fet de 
l'arribada de l'estol a la ciu
tat de Mallorca, sinó també 
el temps que feia, i la data. 

ARRIBADA DE L'ESTOL 
DEL SR. RE IA MENORCA 

TEXT ANTIC 

E entretant l'estol del 
senyor rei fo vengut; e com 
lo moixerif vee lo gran po
der del senyor rei, ell l i tra
més sos missatges; e pregà-lo 
que fos de gràcia e de mercè 

(Continua en pàg. següent) 
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de la Llengadoc. En aquella 
cort hac molts rics dons do
nats. E puis anàse'n a Mont-
pestller. A i x í mateix pres e 
entrà en possessió de la 
senyoria de Montpestller e 
de la Baronia. 

TRANSCRIPCIÓ 

Quan el d i t senyor rei En 
Jaume va passar a l'altra vi
da, el d i t senyor infant En 
Pere, f i l l seu, i el dit senyor 
infant En Jaume, també f i l l 
seu, cada un es coronà rei: 
es a dir que el senyor infant 
En Pere «anà a Saragossa i 
all í reuní les seves corts i l i 
posaren la corona del reial
me d'Aragó amb gran so
lemnitat i amb gran alegria 
i amb gran festa. I si vos vo
lia dir els dons i les gràcies 
que s'hi feren, llarg seria de 
contar. 

De la mateixa manera el 
senyor infant En Jaume anà 
a Mallorca, i es coronà rei de 
Mallorca, amb gran alegria i 
gran festa que en feren les 
seves gents. I desprès vingué 
el Rosselló i a Perpinyà, i 
prengué la diadema de tres 
comtats, és a saber, de Ros
selló, de Cerdanya i de Con
f lent , i llevors ell feu gran 
corts, que hi foren gran 
nombre de barons de Cata
lunya i d'Aragó, i de Gas-
cunya i de la Llengadoc. En 
aquells cort hi hagué molts 
rics dons donats, i després 
se n'anà a Mont pe Mer. A i x í 
mateix entrà en possessió de 
la senyoria de Montpellèr i 
de la baronia. 

En aquest fragment ens 
conta Ramon Muntaner 
com es coronaren reis dels 
regnes d'Aragó i de Mallor
ca, els seus fills Pere i Jau
me. 

L'afecte que Ramon 
-Muntaner sent pel rei En Pe
re és gran, d'ell n'exalta 
sempre la seva justicia i el 
respecte que cap a ell tenen 
les seves gents. També té 
en gran consideració el rei 
de Mallorca. Ambdós reis 
actuen sempre amb rectitud 
i veritat. 

Si ens f ixam en la forma 
en què Muntaner ens conta 
les dues coronacions, veu
rem que hi ha un gran para-
lelisme, o sigui una gran 
coincidència entre una i al
tra. Per exemple, quan parla 
de les solemnitats, de l'ale
gria i de les festes, ho repe
teix tant a la primera com 
a la segona coronació i fins 
i t o t , a m b les mateixes pa
raules. 

Facem una comparança: 

...El senyor infant En Pe
re anà a Saragossa. 

...i amb gran alegria i 
amb gran festa. 

...els dons i les gràcies 
que s'hi feren, llarg seria de 
contar. 



LA CONQUESTA DE MALLORCA 
A TRAVES DE LES CRÒNIQUES (2) 

(Ve de pàg. anterior) 
sua que ell, ab vint de sos 
parents qui ab eil eren, ab 
llurs vestedures a ab vianda 
estrò lla; e ell retriali lo cas
tell de Maó e la vila de Ciu
tadella. E lo senyor rei, per 
ço que tota la illa pogués ha-
ver sens t o t embarg, atorga-
l i -ho; e així lo moixerif 
reté-li lo castell, e la vila de 
Ciutadella e tots los altres 
llocs de la i l la, e l i donà t o t 
quant tresor havia. E lo se
nyor rei lliurà-li una nau que 
noliejà, de genoveses, qui 
era venguda al port de ; * a ó 
per for tuna, que anava en 
Eivissa carregar de sal; e dins 
aquella nau lo senyor rei féu 
metre lo moixerif estrò ab 
cent persones, entre homes, 
fembres e infants e pagà la 
nau, e los feu metre molta 
vianda. E partiren-se del 
port en tan punt que la nau 
aquella acollí fortuna a rom
pé en Barbaria, que anc no 
s'escapà persona. 

TRANSCRIPCIÓ 

I entretant e l'estol del 
senyor rei havia arribat; i , 
quan el moixerif veié el gran 
poder del senyor rei, l i tra
meté els seus missatgers, i 
l i pregà que per la seva grà
cia i mercè permetés que 
ell, amb vint del seus pa
rents que amb ell eren, amb 
llurs mullers i llurs infants, 
els deixés anar a Barbaria, 
solament amb llurs vestidu
res i amb vianda fins all í ; i 
que ell l i retria el castell de 
Maó i la vila de Ciutadella. 
I el senyor rei per tal de po
der tenir tota l'illa sense di 
f icul tat , l i ho otorga; i aixf 
el moixerif l i reté el castell 
i la vila de Ciutadella, i tots 
els altres llocs de l ' i l la, i li 
donà t o t quant tresor tenia. 

I el senyor rei li l l iurà 
una nau genoveva que nolie
jà i que per culpa de la tem
pesta havia vingut al port de 
Maó quan anava a Eivissa a 
carregar sal. I dins aquella 
nau el senyor rei féu ficar 
el moixerif i fins a cent per
sones, entre homens i dones 
i infants, i pagà la nau i els 
hi féu posar molta vianda. 
I partiren del port amb tan 
mala fortuna que els pren
gué un temporal i els des
trossà a les costes de Barba
ria, sense ningü n'escapàs. 

La superioritat de l'exèr
cit del rei d'Aragó es fa de 
tal manera patent, que el 
moixerif de Menorca no té 
més remei que suplicar-li 
que el deixi marxar. Ell ja 
no pensa amb les posses
sions, ni terres, ni bens; tan 
sols vol salvar la seva vida i 
la dels seus parents, 
duent-se'n el més indispen
sable per pasar el camí: ro
ba i menjar, res més. 

Els pactes queden fets 
d'aquesta manera: el moixe
rif es rendeix i l i dóna tots 

els seus tresors i tots els 
llocs que posseia dins l ' i l la, 
sobretot el castell i la vila de 
Ciutadella. El rei d'Aragó, 
per la seva banda, l i presta 
una nau per poder-se'n anar. 
Si anam a jutjar aquesta ac
ció, sembla que Ramón 
Muntaner ens vol fer veure 
un acte humanitari del rei 
d'Aragó; altres reis no ho 
haguessin fet , per ventura. 
Però també és ver què el 
que fa el rei en aquesta oca
sió es per conveniències se
ves, ja que ho fa per poder 
apoderar-se més aviat de 
l'illa. 

El fet de conquerir un 
l loc, fos una illa o qualsevol 
altre terra, a l'època medie
val, era una simple acció de 
poder. L'exèrcit que més 
podia quanyava aquell 
terreny. En realitat era 
l'ambició de poder la que 
feia conquerir terres i més 
terres. Si primer havien estat 
els romans, després els mo
ros; ara els tocava el torn 
als cristians. Tant uns com 
els altres hi anaven amb una 
bandera i amb una religió. 
Però la qüestió de fons era 
sempre el poder. Uns gua
nyaven els altres perdien, 
i a ixí , succés i vament. 

Quan un historiador ens 
conta un fet que ha cone
gut, i més encara si l'ha pre
senciat i hi ha pres part, 
sempre es mostrarà partidari 
d'un bàndol. I això es el que 
li passa a Ramón Muntaner. 
Pensem que ell formava part 
de l'exèrcit del rei d'Aragó. 

Amb aquest darrer tex t 
acabam els comentaris a la 

Crònica de Ramón Munta
ner. I ara convé respondre 
a una sèrie de preguntes so
bre la manera com escriu la 
seva crònica i quines són les 
seves característiques. 

QÜESTIONS: 
1. ¿Quin és el llenguatge 

que empra R. Muntaner a la 
seva crònica? 

2. ¿tractava directament 
amb el poble, quan narrava 
la seva crònica? 

3. ¿Quina diferència hi 
trobes entre aquesta crònica 
i la de Jaume I o Bernat 
Deslot? 

4. ¿Creus que Muntaner 
conta la seva crònica des 
d'un punt de vista mol t per
sonal? 

5. Sol emprà exagera
cions i fantasia? Posen algún 
exemple 

ACT IV ITATS: 
Intenta contar un fet en 

el qual hi hagis pres part, in 
tentant narrar-ho de la ma
nera més imparcial possible. 

Cerca a qualque bibliote
ca la Crònica de Ramon 
Muntaner, i mira de comén
tame un fragment. 

Pots fer també uns dibui
xos representatius d'algún 
passatge que t'hagi agradat 
mol t . 

LÈXIC: 
M O I X E R I F . - Oficial 

moro encarregat de recaudar 
els imposts. 

RETRE U N LLOC— En
tregar un lloc (vèncer). 

B A R B A R I A . - Eren les 
terres d'on provenien els 

moros. . 

Entram ja dins ia darrera 
de les Quatre Grans Cròni
ques. Es aquesta que anam 
a comentar la que fou escri
ta per Pere el Ceremoniós. 

Els fragments que co
mentarem pertanyen al Ter
cer Capítol de la Crònica. Es 
el més extens de la seva 
obra; i en ell el mateix rei 
Pere ens conta les tensions i 
els processos haguts contra 
el rei de Mallorca Jaime I I I , 
per tal d'usurpar-li el seu 
regne. 

Pere el Ceremoniós era 
un rei astut i calculador. 
Jaume I I I era més bé inge
nu. Aquesta disparitat de 
caràcters provocà una for ta 
antipatia entre ambdós. 

Dues anècdotes ens po
sen de manifest les greus 
tensions i lluites entre els 
dos reis: 

Jaume de Mallorca va ha
ver d'anar a Barcelona a re
tre homenatge a Pere i 
aquest el va obligar a ro
mandre dret una bona part 
de la cerimònia davant els 
nobles i el poble. 

En una altra ocasió els 
dos reis varen anar a Avinyó 
per retre homenatge al Papa; 
i quan desfilaven pels carrers, 
havent observat el Ceremo
niós que el cavall del rei En 
Jaume contrapassava un poc 
el seu, ho va interpretà amb 
malicia i per f ues vegades in
tentà ferir am l'espasa al rei 
de Mallorca. La gent que hi 
havia devora va quedar mol t 
sorpresa. 

Pere el Ceremoniós, deci

di t a apoderar-se dels estats 
de Jaume, inicià un procés 
contra ell . L'acusà d'una sè
rie de delits i li declarà la 
guerra. 

V E I E M 
EL COMENÇAMENT 
D'AQUEST TERCER 
CAPÍTOL: 

T E X T ANTIC 

En aquest terç capítol és 
declarat en, qual manera lo 
rei de Mallorques, qui era 
vassall e hom nostre lige, 
tractà e s'esf orcà en denegar 
la senyoria alodial e laleeltat 
de què ens era tengut per lo 
regne de Mallorques e com
dats e terres que tenia per 
nos en feu nostre. Per la 
qual raó nos proceím contra 
ell , e lo d i t regne, comdats e 
terres confiscam, e aplicam-
les a la nostra corona reial 
d'Aragó. E, per tal que pus 
complidament sia vista la 
raó per la qual nos proceim 
a confiscació dels regnes, 
comdats o terres dessus dits, 
declaram ací los afers, del 
d i t reialme de Mallorques 
en quina manera fon donat 
per lo rei en Jacme, tresavi 
nostre, en les obres que els 
reis de Mallorques passats 
feeren t ro al temps de la 
confiscació dessús dita. 

TRANSCRIPCIÓ 

En aquest tercer capítol 
és declarat de quina manera 
el rei de Mallorca, que era 
vassall i home nostre, tracta 
i s'esforçà en denegar la 

senyoria patrimonial i la f i 
delitat de què ens era tengut 
pel regne de Mallorca i com
tats i terres que tenia per 
nós en feu nostre. Per aques
ta raó nós procedim contra 
ell i el d i t regne comtats i 
terres confiscara, i els apli-
cam a la nostra corona reial 
d'Aragó. I , per tal que més 
complidament sia la vista la 
raó per la qual nós procedim 
a la confiscació dels regnes, 
comtats i terres, abans dites, 
declaram aquí els afers, del 
d i t reialme de Mallorca; de 
quina manera f o u donat pel 
rei En Jaume, repadrí nos
tre, i les obres que els reis 
de Mallorca passats feren 
fins al temps de la confisca
ció abans di ta . 

El llenguatge que obser
vam en aquest fragment és 
mol t dist int , com podem 
veure, del de les altres crò
niques. Aquesta introducció 
és una declaració on el rei 
exposa les raons per. les 
quals es decideix a confiscar 
els bens i terres de Jaume de 
Mallorca. 

Segons Pere el Ceremo
niós les terres i comtats de 
Mallorca eren feus seus, o 
sigui que havien de tr ibutar 
honor i lleialtat al rei d'Ara
gó. 

Jaume I I I es va negar a 
a ixò, i per aquest m o t i u , el 
Ceremoniós declarà la 
guerra i s'apoderà de Mallor
ca, w 

L'arribada de l'estol f o u 
també com a la crònica de 
(Continúa en pàg. següent) 
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LA CONQUESTA DE MALLORCA 
A TRAVES DE LES CRÒNIQUES (2) 

(Ve de pàg. anterior) més oficial i . Ara bé 
no ens desperta tant l i n t e 
res com les altres que hem 
vist. 

Tornem a veure un frag
ment mol t curt , om podrem 
donar-nos compte d'aquest 
estil històric i de la relació 
de succesos, propi de la crò
nica de Pere el Ceremoniós. 

TEXT ANTIC 

Lo dilluns après, que f o 
lo vint-e-sisè dia del d i t més 
de maig, aturam aquí ma
teix per reposar los cavalls 
del mal tret que havien pas
sat en la mar, e replegam 
nostre estol e nostres com
panyes, e acordam sobre la 
manera que devíem tenir en 
los afers. 

TRANSCRIPCIÓ 

El dilluns després, que 
fou el dia vint-i-sis del d i t 
mes de maig, ens aturarem 
aquí mateix per fer reposar 
els cavalls del mal camí que 
havien passat a la mar, i 
arreplegarem el nostre estol 
i les nostres companyies, i 
acordàrem sobre la manera 
que devíem tenir en els 
afers. 

Com veim comença amb 
la data. A ixò es repeteix no 
sols aquí, sinó que el cronis
ta ho fa cada vegada que ens 
conta nous succesos. En rea
litat la forma en qué està es
crita aquesta crònica sembla 
la de unes memòries, on es 
va fent una relació dels fets 
més importants posats per 
ordre cronològic. 

T o t el tex t gira en to rn 
a tres verbs que ens indi
quen quins són els fets: 

- A T U R A R - S E ^ 
- A R R E P L E G A R 
- A C O R D A R 
I entorn a aquests tres 

verbs gira t o t el text . Les ac
cions esdevenen una darrera 
l'altra, es a dir són quasi si
multànies. 

Cada una d'aquestes ac
cions té el seu significat de 
cara als fest que vendran 
després. 

—Aturar-se: Te l'objectiu 
de descansar (tant els homes 
com els cavalls) per a obte
nir noves forces i ànims. 

—Arreplegar: Reunir 

L L E G I U 
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l'exèrcit, per tal que no esti
gui dispersat i així poder 
comptar amb t o t el conjunt 
d'homes, davant un possible 
atac. 

—Acordar: Fer els prepa
ratius, i així poder tenir una 
línea d'acció ben concreta. 

El poble de Mallorca es 
meravellà mol t d'aquesta 
venguda inesperada del Rei 
d'Aragó. Sis homes anaren a 
parlar amb el rei Pere el Ce
remoniós, per tal que els ex
plicas l'ocupació de Mallor
ca feta d'aquella manera tan 
violenta, ja que ells no sa
bien de cap dany que li ha
guessin pogut fer. El Cere
moniós els contestà d'aques
ta manera: 

T E X T ANTIC 

E nos diguem-los que açó 
faíem per tal com lo rei de 
Mallorques nos havia fets d i 
verses greuges e molts des
plaers despuis que nós co-
mençam a regnar t ro al dia 
de hui . 

TRANSCRIPCIÓ 

I els diguérem que fèiem 
això ja que el rei de Mallor
ca ens havia fet diversos 
greuges i molts de disguts 
després que nós començà
rem a regnar fins el dia 
d'avui. 

Es aquest el començament 
de les raons per les quals jus
tificava la seva venguda i el 
procés dui t a terme contra 
Jaume I I I . 

Entre aquestes raons hi 
figuaraven: 

1 . L'haver fet pactes amb 

el rei de França i de Castella 
en contra seva. 

2. Haver permès que al 
Rosselló circulas moneda 
feta a Perpinyà semblant a 
la que corria a Barcelona, en 
contra dels acords pactats 
anteriormente. 

3. Haver d i t que no tenia 
res en " f e u " del rei d'Aragó, 
sinó que ell era rei i príncep 
en el seu regne, de la matei
xa manera que el rei En Pere 
ho era del seu. 

Un dels savis li parlà del 
rei de Mallorca. 

E parlà lo savi, e dix que 
el rei de Mallorques era llur 
senyor e que era rei; per qué 
no venia a creure que ell ha
gués fetes aitals coses com 
nós los havíem dites. E en 
aquesta resposta no hi havia 
sinó nos l'infant En Pere e 
respòs-los per nos l'infant 
En Pere e dix que el fet del 
rei de Mallorques era tan 
connex al fet d'ells, que 
convenia que ells sabessen 
lo nostre dret e que no fos
sin negligents. 

I parlà el savi i digué que 
el rei de Mallorca era el seu 
senyor i que era rei; perquè 
no podien creure que ell ha
gués fet aquelles coses que 
nós els havíem di t . I en 
aquesta resposta no hi ha
via més que nós l'infant En 
Pere. I els respongué per 
nós l ' infant Eri Pere i els 
digué que el fet del rei de 
Mallorca era tan conegut al 
fet d'ells, que convenia que 
ells sabessin el nostre dret i 
que no fossin negligents. 

Que hi trobam aquí, en 
primer lloc? 

La primera cosa que diu 
el savi és que el rei de Ma
llorca es el seu rei i senyor. 
A ixò ens dóna a entendre 
l'acceptació i , fins i to t , 
l'estimació que la gent de 
Mallorca, sobretot aquells 
que vivien prop d'ell, sen
tien per ell. Es clar que pels 
habitants de Mallorca 
d'aquell temps no hi havia 
més rei que Jaume I I I . El 
Conqueridor havia disposat 
que Mallorca fos un regne 
independient i que es regís 
i autogovernás per ell ma
teix. Aquella gent tenia les 
idees ben clares respecte a 
aquest punt. 

El fragment continua 
dient-nos que de cap mane
ra podien creure que Jaume 
de Mallorca hagués fet aque
lles coses. Es evident, ells 
no creuen els estranys; i 
més, quan aquests vénen per 
predere'ls la seva terra i apo
derar-se de to t . 

La resposta que el dóna 
Pere el Ceremoniós és molt 
poc convincent. Simplement 
es l imita a dir-los que els 
fets ja són prou coneguts 
per to thom i que ós el seu 
dret dur a terme el que està 
fent. 

¿Com jutjaríem l'actuació 
de Pere el Ceremoniós aí 
llarg de tots aquests frag
ments? 

Pere el Ceremoniós és 
aquell personatge ple d'am
bició de poder i de venjan
ça personal contra Jaume de 
Mallorca. Dos reis són ells 
que l lu i ten, i no hi ha volta 
de ful la sempre guanya el 
qui té més poder. En aquest 
cas fou Pere el Ceremoniós. 
Però també cal assenyalar 

que Jaime I I I de Mallorca 
no tingué gens de mà esque
rra. Si hagués actuat d'una 
altra manera, per ventura les 
coses no l i haguessin sortit 
tan esgarriades. No sols a 
ell sinó a to to el poble ma
l lorquí . 

Però, per desgracia, sem
pre esdevé igual, la gent que 
no té culpa de res sempre 
paga les conseqüències. 

QÜESTIONS 
¿Quin és el teu judici res

pecte a cada un dels dos 
reis? 

¿Son justes les raons que 
exposa Pere el Ceremoniós 
per a condemnar al rei de 
Mallorca i apoderar-se de 
l'illa? Digues el per què. 

¿Es pot traslladar aquest 
fet a qualque moment histò
ric dels nostres dies? 

ACTIV ITATS 
1. Fer un resum dels frag

ments que hem comentat. 
2. Cercar en un dicciona

ri enciclopèdic cada un dels 
reis que hem citat, i orde
nar-los cronològicament in 
dicant el parantiu. 

3. Comparar la forma 
com està escrit un text an
t ic , amb la d'un text mo
dern. Establir comparances 
i diferències. 

4. Localitzar en un mapa 
de Mallorca el següents 
llocs: Santa Ponça, Mola 
d'Andratx. 

LÈXIC que pot presen
tar dif icultat de compren
sió: 

REIALME.— Es sinònim 
de regne. 

G R E U G E . - Dany que es 
fa a una persona. 
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Jaume I , a Santa Ponça. 116 
vaixells hi varen desembar
car. 

T E X T ANTIC 

En lo rei de Mallorques, 
ab dos-cents cinquanta t ro a 
trescents hòmens a cavall e 
ab quinze míl ia t ro a vint 
mí l ia hòmens de peu tenia 
establida tota la riba de la 
mar, del cap de Santa Ponça 
t r o a un puig davant Pague-
ra, que hi ha nom Andrajol , 
prop de la mola d 'Andratx. 

TRANSCRIPCIÓ 

I el rei de Mallorca, amb 
dos-cents cinquanta fins a 
tres-cents homes a cavall i 
amb quinze mil fins a vint 
mil homes de peu tenia ocu
pada to ta la riba de la mar, 
des del cap de Santa Ponça 
fins a un puig davant Pegue
ra, que té per nom Andrajol , 
prop de la Mola d 'Andratx. 

El cronista ens dóna aquí 
perfectament la situació i 
l'extensió de l'exèrcit del rei 
de Mallorca. Si ens hi f ixam 
bé sembla una reproducció 
exacta de la Crònica de Jau
me 1, quan ens conta l'arri
bada a Santa Ponça. Pensem 
en la col·locació dels sarraïns. 

Aquest ja és un text 
narratiu, on hi trobam uns 
personatges, uns fets (pro
vocats per un confl icte) , un 
lloc. L'única cosa que no hi 
veim és el temps; això és de
gut a que el narrador ja ho 
ha esmentat abans, ja que 
aquest text comença així: 
" E , en lo digmenge après se
güent, que f o lo vint-e-cin-
què del d i t mes de maig, en 
hora d'alba". Per tant la da
ta (el temps) és ben concre
ta i detallada. 

Descobreix per tu mateix 
aquest t ex t indicant: 

PERSONATGES: 
CONFLICTE: 
LLOC: 
TEMPS: 
Pels fragments que anam 

comentant podem veure que 
la crònica de Pere el Cere
moniós és la més històrica 
de les quatre, i la que conta 
les coses amb un caràcter 
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M.U.F.A.C.E. 
Ha finalizado el curso y desde 

la perspectiva de seis meses de ac
tuación creo que se puede intentar 
hacer un balance y sacar unas con
clusiones para tenerlas en cuen
ta en futuras ocasiones. 

La Junta Provincial de MUFACE 
se ha reunido mensualmente, como 
estaba dispuesto en el Real Decreto 
1.200/78, seis por tanto las reunio
nes y bastantes acuerdos, por 
ejemplo los siguientes: 

—Tener un cambio de impresio
nes con los representantes de las 
compañías que cuidan de la salud 
de los mutualistas. 

—Consultar puntos que no que
daban claros en las disposiciones, 
como fue el de conocer los acuer
dos tomados por unas Comisiones 
que luego resultó que no existían, 
y que por tanto era una facultad 
de la Junta que no iba a desempe
ñar. 

—Proponer a la Junta de Gobier
no que se procure hacer un esfuer
zo para que sean evitados los enor
mes retrasos con que se vienen co
brando las Jubilaciones. 

—Proponer a la Junta de Gobier
no, que la cuenta de "prestaciones" 
se llevará a través de la Caja de Pen
siones, la cual habría dado unas 

ventajas a todos los mutualistas en 
cuanto a préstamos. 

—Elevar a la Gerencia una peti
ción en el sentido de que por la 
condición de islas de nuestra pro
vincia se tome en consideración la 
posibilidad que otorga el art. l o . 
párrafo 2 del Real Decreto 1.200/78, 
de que se creen Subdelegaciones en 
las islas de Menorca e Ibiza. 

—Petición de que se normalice 
el servicio de dentista considerán
dolo una especialidad asistida de 
forma igual a las otras o que por lo 
menos se intente adecuar más las 
prestaciones a la realidad de los 
costos. 

—Elevar a la Junta de Gobierno 
una serie de correcciones a la cir
cular 1/80 en algunos aspectos 
considerados poco equitativos co
mo son ayudas a internamiento 
psiquiátrico, eliminación de un to
pe mínimo a la Asistencia Social, 
mayor libertad para la resolución 
de casos por la Junta Provincial, 
consideración del problema de la in
sularidad en el reparto del presu
puesto de Asistencia Social. 

Hay que destacar que de 
1.072.000 Ptas. que se adjudica
ron a las islas para Asistencia So
cial, se han resuelto durante este 

semestre, 13 expedientes, habién
dose aprobado once y denegado 
uno, por estar expresamente ex
cluido en la circular que da las nor
mas para la adjudicación de las 
ayudas. El importe total abona
do hasta el momento asciende a 
278.230'- ptas. 

Creemos que hemos realizado la 
labor encomendada, labor que, de 
no verse resueltas en una serie de 
circunstancias que a lo largo de este 
semestre hemos notado, puede ver
se muy comprometida en el futuro. 

No puede aceptarse, por ejem
plo, que los vocales por las islas de 
Menorca, Ibiza y Formentera, 
hayan tenido que ir cubriendo los 
gastos de asistencia a estas Juntas 
sin que todavía se haya dispuesto 
claramente, por parte de la Admi
nistración, cuando se les va a rein
tegrar todo este gasto. Teniendo 
en cuenta que el problema ya ha 
sido planteado por la vía normal y 
directamente al Sr. Ministro de Pre
sidencia del Gobierno. 

No es muy lógico que se sigan 
elevando propuestas y peticiones a 
los organismos directivos de 
MUFACE con el intento de aportar 
ideas y no recibir contestación a 
ninguna de las propuestas realiza

das. 
No es fácil trabajar en cualquier 

empresa, cuanto te encuentras con 
cosas como las siguientes: 

La Junta Provincial parece que, 
según se desprende de su creación, 
ha de tener como una de sus fun
ciones, servir de cauce entre la Mu
tualidad y los mutualistas, esto es
tá muy bien, pero tendrá que hacer
se sin ninguna dotación económica; 
podrá, la Junta, organizar reuniones 
informativas si lo cree convenien
te, pero los gastos de estas reunio
nes informativas deberán correr por 
cuenta de los que las organicen. 

Estos seis meses se han cubierto, 
pensamos, con dignidad, pero es di
fícil que pueda mantenerse el en
tusiasmo de las personas en el ser
vicio de un colectivo, si parece 
que no se les escucha, por parte de 
los organismos superiores, y no se 
ven arropados y empujados por la 
mayoría de sus compañeros, usua
rios de unos servicios que pagan, y 
que por esto tendrían que exigir 
que fueran controlados al máximo 
y que se consiguiera el máximo de 
eficacia. Solamente podrá conse
guirse con una eficaz comunica
ción entre todos los escalones de la 
misma. 

rr - ELECCIONES SINDICALES 

r 

Uno de los aspectos 
que el STEI afrontará 
en el ler. trimestre del 
curso 1980-81 son las 
elecciones sindicales en 
Enseñanza Privada. 

Es necesario hacer un 
balance de la actuación 
en el sector en el perío
do anterior para a con
tinuación proponer unas 
líneas concretas de ac
tuación para las próxi
mas elecciones. 

Nuestra actuación se 
ha caracterizado en to
do momento por una 
prioritaria defensa de 
los intereses de los tra
bajadores pero con una 
serie de lagunas que tra
taré de resumir. 

La acción sindical ha 
reducido a los momen
tos de negociación co
lectiva quedando el sec
tor privado con una ca
si general ausencia de 
una dinámica entre ne
gociación y negociación. 

Ante otros problemas 
que nos afectan como 
trabajadores (despidos, 
legislación contraria a 
nuestros intereses, etc.) 
no hubo una respuesta 
adecuada debido a la 
falta de participación de 
los trabajadores tanto 

en sus centros como en 
el sindicato. 

Esta falta de interés 
demostrada día a día 
por una gran mayoría 
de los afiliados al STEI 
que en alguna ocasión 
se produce también en 
los delegados probada 
una identificación ex
clusiva del sindicato con 
la gente que robando 
horas de su ocio ó de 
otras ocupaciones im
portantes, intenta man
tener la estructura orga
nizativa, informativa, 
etc, desde la comisión 
permanente del sector ó 
desde la ejecutiva. Esto 
es error porque el sector 
privado del STEI con 
sus 800 afiliados ó al 
menos deberían serlo. 

Estas elecciones sin
dicales que son siempre 
los que tienen que dar la 
cara publicamente en 
nombre del sector cuan
do se produce cualquier 
negociación, en su in
tento de interpretar la 
capacidad de moviliza
ción que en cada mo
mento expresan las 
asambleas. En ocasiones 
se equivocan en sus 
apreciaciones, pero 
mientras no aumente la 

participación de todos, 
mayores seran las proba
bilidades de que se pro
duzcan errores. 

La actitud del empre
sario del sector, que por 
cierto nos ha demostra
do su unidad aceptando 
las decisiones que se 
adoptan en las asam
bleas de su asociación, 
no ha favorecido tampo
co esta participación, 
pero eso es lógico y no 
vale la pena darle vuel
tas. 

Con todo hemos de
mostrado nuestra capa
cidad negociadora y de 
movilización a pesar de 
las dificultades que se 
encuentran en la legis
lación vigente que es ca
da vez más regresiva pa
ra los trabajadores. 

En las primeras elec
ciones sindicales cele
bradas tras la legaliza
ción de los sindicatos 
no encontramos las di
ficultades que encontra
remos ahora. 

En las actuales elec
ciones aparecerán can
didaturas de ciertos sin
dicatos que se autode-
nominan independien
tes, apolíticos, democrá
ticos y reivindicativos. 

Esta independencia se 
demuestra por la sobera
nía de los trabajadores a 
la hora de tomar sus de
cisiones. 

El pluralismo se 
manifiesta por las dis
tintas ideologías exis
tentes y la libertad de 
cada uno de expresarse 
libremente y cuando un 
problema afecta a un 
conjunto de personas es
tas lo discuten conjun
tamente para luego deci
dir lo que crean conve
niente. Esto es democra
cia y toda persona que 
tiene unas ideas deter
minadas al expresarlas 

está haciendo política 
independiente de su per
tenencia ó no a un parti
do político. 

Esto quiere decir en 
pocas palabras que el 
apoliticismo no existe y 
los que emplean este ar
gumento hacen una 
política muy concreta 
que sirve a unos inte
reses que no son preci
samente los de los traba-
bajadores. 

Otra cosa muy dife
rente es la independen
cia de cada sindicato de 
cualquier grupo políti

co, empresarial, religio
so ó de cualquier otra 
índole, que se mani
fieste en la soberanía 
de los trabajadores que 
participen en un sindica
to para adoptar las de
cisiones con respecto a 
cualquier asunto que les 
afecte. 

No nos darán ninguna 
lección de democracia o 
independencia sindical 
aquellos que para adop
tar una decisión que 
afecta a los trabajadores 
nunca los han convoca
do a una asamblea para 
decidir conjuntamente. 

En cuanto a las can
didaturas de personas 
independientes pueden 
ser de diversos tipos, 
desde aquellos candida
tos que son amigable
mente convencidos por 
su empresario para pre
sentarse a las eleccio
nes, hasta otros trabaja
dores no afiliados a nin
gún sindicato que deci
den presentarse a elec
ciones. 

En situaciones difíci
les como la actual es 
más necesaria que nunca 
la unidad de los traba

jadores de la enseñanza 
en un sindicato unitario, 
democrático, indepen
diente y de clase. Este 
sindicato fue creado por 
los trabajadores y no es 
otro que el STEI que 
mientras conserve sus 
características tendrá la 
capacidad necesaria con 
la participación de 
todos para defender 
nuestros intereses. 

Es necesario aumen
tar nuestra capacidad 
negociadora para lograr 
objetivas prioritarios 
que son: 

lo.— Equiparación sa
larial y laboral de todos 
los trabajadores de la 
enseñanza. 

2o.—i Salarios dignos 
para el Personal no do
cente. 

3o.— Derechos sindi
cales. 

» 

4o.—Participación de
mocrática de los trabaja
dores en los órganos 
propios' de los centros 
de enseñanza. 

Estos objetivos pue
den ser alcanzables si 
trabajamos todos en fir
me para ganar las elec
ciones sindicales. 

! 




