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No són bons els temps que correm, no. _Mira que un guillat,que ni tan
sols sap si existeix Mallorca, pugui decidir,fe,r un enginy monstruós
en qualsevol moment mos pot convertir en un desert, sinb en un simple
record... Que casi tot lo important depengui d'unes persones que no
sols no mos estimen, es que ni tan sols mos coneixen.

I llavors, mirant més a prop, no mos ajuda gens a sortir del clot
considerar-nos un poble sje remei, amb divisions, envejes, figurera,
polítiques, travetes. On caCiscu'l va a lo seu i els altres que se fo-
tin, on hi ha "els meus" i "els altres", on basta que vulguis fer una
cosa perquè una altre vulgui fer lo mateix amb uns altres, on...

Een segur que encara en teaL:i
m.olts d'altres de defectes, ïerò
això no vol dir que siguem pit-
jors que els altres pobles.
Creim que, amb mat?sos diferents,
tenim els mateixos defectes que
qualsevol poble de Mallorca no
massa gran.

Pensam que, si bé és ver aue
tot aixó hi és, no deu esser
aixb lo que ha fet possible que
duguem mes de cinc cents anyST
de vida com a poble. Hi ha d'ha-
ver hagut en tot temps un grup
de persones del nostre poble que
ha sabut aprofitar el fet de co-
nixer-nos tots per animar-nos a
aixecar un poble millor. Hi ha
hagut qui ha estimat lo nostro i
ho Ia fet estimar las fills
als nets. Hi ha hagut qui ha en-
tès que barallant-nos no arriba-
riem enlloc. Hi ha hagut qui ha
sabut dedicar part del seu temps
als altres. Hi ha hagut qui, amb
paciència i constància, ha anat
recordant l'ideal. Ei ha hagut...
molt més.

¿Serà massa pretensiós dir que noltros voldriem estar dins aquesta
corrent?

Esperem que cap dels folls amb poder que van a lloure pel nostre
món mos envil	 fer vaunies.



TONI GARAU, 33 anys, capellà.

Vendre-nos, encara que el preu sigui
alt, sempre serà vendre-nos. Que els
moros mos regalin una cosa que és de
justícia queshse tengui és un absurd.

JOAN SERRA, 16 anys, estudiant.

un absurd deixar urbanitzar l'Agu
lla. Val més un pi que tot el petro-
li dels moros.

LLUCIA SIRER, 26 anys, comerciant.

Qui barata el cap se grata. is hipo-
tecar el futur per un plat de llenti
es.

TOMEU MELIS, 35 anys, empleat banca.

El sanejament de Capdepera és pereml
tori, és indemorable. Si com a darre
ra instància i davant l'inoperància
oficial ens hem de valer d'uns moros
que posen condicions, endavant amb
els moros i amb Cala Agulla.

que
No hem pogut comprovar amb certesa la notícia, però sí sabem de bona

font que els moros que comprareft Son Jaumell han actuat altres vegades
en pla de totpoderosos. També sabem que en una altra ocasió no els va
sortir bé, però aquesta vegada la tentació és molt forta: 	 ha cap
partit disposat a deixar passar l'pportunitat de presentar-se a les
eleccions del 83 amb la canalització d'aigUes de Capdepera feta?

El rumor està en el carrer: "els moros pagueu la canalització de les
aigües de Capdepera si els deixen urbanitzar l'Agulla". Sense renunciar
a tornar-hi quan ho trobem convenient, hem volgut recollir un parell
d'opinions del carrer.

PEP TERRASA, 41 anys, pagès.

Jo trob que negociar amb les aigües
del poble per explotar l'Agulla és una
deshonra per l'Ajuntament.

BEL PASCUAL, 15 anys, estudiant.

Això és una bona manera de persuadir
el poble per prendre-li una cosa que
ja mai recobrarà. I el poble no se'n
dóna compte d'aixb.

ADELAIDA LOPEZ, 40 aios , ama de casa.

Yo pienso que lo més bonito del mundo
es poder y tener una zona verde como
l'Agulla, y por otro lado creo que el
alcantarillado es cosa del Ayuntamien-
to y no de los moros.

MIQUEL FLAQUER, 22 anys.

Que ho cremin, ho asfaltin i hi ballin
boleros damunt, i així no s'haurà per-
dut tot.

PEP FUSTER, 27 anys.

M'estim més viure dins una claveguera
plena de merda tota la vida...
Es poden comprar objectes, casas, cot-
xes, etc. Les persones que es venen no
són més que això.

MARIA MORENO, 50 arios, ama de casa.

Jo no ho entenc, però diria que no,
perquè a l'instant tot serà seu; i en-
tre alemanys i moros no mos quedarà
res per a noltros.
En quant a la canalització crec que no
més que cada veinat posàs uns dobbers-
es podria fer tranquil.lament, si l'A-
untament volgués. Però lo que passa

es que no es vol embarcar.

JAUME SANCHO, 48 anys, comerciant.

Si a Capdepera tenen dobbers per cana-
litzar les aigües que ho fassin i si
no que esperin a tenir-ne. Els pobles
han de tenir lo que se guanyen.

PEP MAYOL, 30 anys, pagès.

No ho crec. Això és un negoci brut.

Seria posar en mans del capital es-
.franger lo que no pot deixar de ser
patrimoni de tot el poble. De quals
vol manera, .dubt que l'actual cons
tori sigui capaç d'adoptar soluciW
que responguin als autentics inter
sos populars.

BARBARA FLAQUER, 15 anys, estudiant.

Es millor que el poble pagui la cana-
lització i no que els moros urbanitzin SALVADOR ARIAS, 24 anys, zelador.
l'Agulla,
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CATALINA NADAL, 25 anys, auxiliar de MARGALIDA TOUS 2
4 n - eclinica.

Crec que el nostre Ajuntament pels
dobbers vendria lo que fos. Jo parti
cularment consentiria en veure-la -
cremada abans que urbanitzada.

Si és ver que han fet aqussa : -sepesta
és un xantatge, un joc
Aquesta gent ha trobat el 1int lia: de
segons qui.

NO HA BASTAT.  Les escales i
nament del carrer del Re

creo han costat un milió i mig de pes-
setes. I per tant, diuen, no basta la
quantitat donada pel qUi havia fet un
pis de demés a la primera línia de Ca-
la Rajada. N'hi hauran de deixar fer
un altre...

UN ALTRE MILIO I MIG. Diuen que s!ón .
- les pèrdues pre-

vistes per a les festes de Sant Roc.
Es parla de que l'Ajuntament ha de re-
galar a cada "mis" un banvador i un
vestit de nit dissenyat per un anome
nat modiste local„
CASA DE CULTURA. Pareix , que l'Ajunta-

ment dona passes per
obrir el curs que ve la casa de cultu-
ra que tots els partits prometeren du-
rant la campanya electoral.
FOC. Dia 31 a l'Agulla i hagué un co-

mencnment d'incendi. Aquesta vega
da no passà d'un retgiró.

MOROS. Es parla de que els moros volen
pagar la canalització d'aigUes

de Capdepera si els deixen urbanitzar
l'Agulla. ¿Serà ver allb de que tota
persona i tot poble té un preu? Volem
creure que no.
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FOCUS. Els que il.luminen la torre del
Molí Vell enlluernen els conduc

tors. Pareix que no ha de costar molt -
arreglar-ho i els conductors ho agrai-
rien.

ACAMPADA. Devers setanta
persones de Ca2

depera i Cala Rajada en-
tre nins, joves i adLlts,
han passat cinc dies, del
24 al 29 de juliol, acam-
pats en el Pi de's Male-
ter, devora Es Matzoc.
Tots han quedat amb ganes
de repetir l'experiència.

ENCERT. El de l'Ajuntament que ha po-
sat els discs de direcció pro-

hibida a la carretera de l'Agulla. Tam
bé s'han tapat un parell de pous que -
resultaven perillosos per als nins.
CLAUS. Els mecànics del nostre poble

fan col.lecció de grnmpons. La
Telefbnica ha deixat els grampons que
llevava de les parets tirats enmig des
carrers. Els conductors se'n cuiden de
recollir-los amb les rodes dels cotxes.
POLITICA. Bruta i eclesiàstica. Per

culpa de "altos manejos" En
Blas Gómez, frare franciscà, que nmb
la complacència dels seus superiors i
el bisbe havia quedat com a rector de
Cala Rajada, ara ha estat destinat a
Madrid pels seus nous superiors mentre
el Bisbe és fora de . la dibcesi. Put
tant com el pont d'Artà aixb.
MADBILEk-OS. Trist espectacle el dels

monitors de la colbnia qüe
hi ha a S'Alzinar. Han demanat el
bre de reclamacions del bar Marítim
perquè no sabien jugar amb una màquina.
E1 vespre, el temps del concert de la
banda de màsica, arribaren amb els nins
amb pla d'invasió. Quan els organitza-
dors els ho recordaren, plantejaren el
repartiment de trofeus del marathon
com una guerra civil. Era el 19 de
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ES QUE PARA QUERER 	
CAMBIAR DE VIDA
Y ENTRAR EN EL
MUNDO DE LOS MAYO

-RES, HACE FALTA
ESTAR YA muy VICIA-

DO, TÍO.

4~1114111~ -

CANS. Per tot arreu es passegen cans i
qualsevol diria que no tenen amo.

Per si no bastava l'impressió de deixa
desa i el foment de brutor trabucant
poals, també ofereixen concerts molt
cridaners durant les nits tant a Capde
pera com a Cala Rajada.
BALL DE BOT. Encara hi sou a temps. El

dilluns i el divendres de
cada setmana, a les 9'30 del vespre en
el saló parroquial de Cala Rajada ense
rayen balls mallorquins a tothom qui en
vulgui aprendre. Es fa de franc.

TRÀFIC. No basta que posin discs, és
necessari que tots facem un es

forg perquè el tràfic no es convertei-
xi en un desgavell. El mes d'agost ha
començat amb dues al.lotes atropella-
des el mateix dia per autocars que no
havien cedit el pas. Pareix com si éls
autocars es poguessin aturar a qualse-
vol cap de cantó o damunt qualsevol
volta.
Preocupa veure nins estrangers corre-
guent a tota pastilla amb velomotors
llogats (els nins del poble eón més vi
gilats per l'autoritat).
Escarrufa topar-se motoristes amb els
auriculars posats, escoltant másica i
circulant per la dreta o per l'esque-
rra segons els inspira el ritme.

ESTRANGER. Mentre un grup de persones
del nostre poble es queixa-

va de no sé guantes coses quan cantava
En Guillem d'Efak, un estranger es tra
gué cent pessetes i les entregá a un —
membre de 1 ( organització de les festes
sense voler rebre res a canvi i dient
que eren per a ajudar...
BOU. Més de dos perderen la nit i les

rialles quan se'n temeren que la
barca de bou "Estrella de Figueres" se
n'anava a fons. Encara arribaren a
temps per tancar el grifó que qualcd
havia deixat obert.

A CADASCI LO SEU. Hem llegit en el pr(
grama de festes de'

Sant Roc i Sant Bartomeu que mos han
embarcat entre els col.laboradors.
Pensam,

ós
	lo que vol dir aquest pro-

grama s que el grup de jovent que ta
bé va organitzar les festes del Carme
també organitzarà alguns actes de les
festes de Sant Bartomeu a petició de
l'Ajuntament. Per noltros és un honor
que mos confonluin amb aquell grup,
pero el mèrit es d'ells, no nostro.
Aiximateix un bon grapat de joves tre-
balla a les dues bandes.

o
LLOCS DE VENDA: _ Els tres Estancs de Capdepera i Cala Rajada.

- Llibreria. Plaga de l'Orient.
- Llibreria. Cala Rajada.
- Llibreria Escolar.



Joan Rai

DIALEG DE FESTA

El temps passa.
Cauen els dies, ensopeguen setmanes,
moren els mesos...
Els arbres floreixen.
Les fruites maduren.
I en arribar l'agost, els ametlers plo
ren fulles.
La bolla redola. I. puntual i rítmic,
el ritual de les estacions acompleix
el se U cicle.

- Estas molt poètic avui. Jo creia
que avui parlaries de tornades. So-
bre tot de tornades cavernícoles, de
tornades a 2època monolítica del
franquisme.
Idb, mira, t'has equivocat de tota
la llargària. Avui me sentia tombat
cap a la melangia.

- Deixa't de beneitures. El te2bs no
està per a sonets. Esteim en eís
temps de les festes. I la cabra ha
tornat a la muntanya.

el seu lloc. La cabra sempre ti-
ra cap a la muntanya, el contrari se
ria trasmudar la seva idiosincràsia,
seria una magarrufa, una manganeta.
no dic una hipocresia perquè no

puc concebre una cabra hipòcrita.
un homo?

Tots aquells que simulen o aparen-
ten qualitats o sentiments contraris
a aquells que verament senten; tots
aquells que arribat el dimecres dé
cendra, s'obliden de treure-se la ca
reta dels darrers dies de rua; tots
aquells que sota una pell de xot ama
guen llurs urpes de llop.

- Concretament se diu jaqueteria.
- Si tL:t ho dius...

Idb tu, ¿com ho diries d'aquell que,
políticament, s'engirgola la jaqueta
del color que més bé li va al mo-
ment?

- Es inútil treure les coses de solc.
Això, enc que se	 barati el nom se
gueix essent hipocresia. I, a que -
has dit políticament, te dire que en
política això és enganar l'electo-
rat, enganar el poble. I a les llar-
gues el poble sempre acaba per do-
nar-se'n compte de l'engany. Quan,
com tu has dit, la cabra torna a la

- Veus, ho sabia que acabaries par- •
lant de tornades. I, ara, sembla c,ue
tornen moltes coses. Però sobre tó- t
d'una m'agradaria que en parlasois:
Dels concursos de misses.

el segell de tota comunitat mat-
xista. is l'espectacle mogut pel mas
cle per satisfer les seves concupis-
cències. s un trist, llamentable
morbós espectacle, degradant, deni-
grant i ofensiu per a la dignitat de
la dona, contracultural. s com si a
la dona la portassin de fira en fira
oferint-la al millor postor, com
s'ofereix la vaca més lletera, el ca
vall més abrinat o el xot passador
de més grossa collonera.

-- Com moltes veritats, és coenta.

- Quan cou cura.

-- I quan pica madura.

HAN NASCUT:

Pedro José Aranda Carrillo,
de José e Isabel.

Roberto Carlos Pérez Contreras,
de Candido y Josefa.

Francisca Morey Esteva,
de Pere i Magdalena.

Beatriz Otero González,
de•José Manuel y Trinidad.

Miquel Nadal Verdera,
de Antoni i Aina.

HAN MORT:

Margalida Moll Servera.

Francisca Rodríguez Bozón.
Margalida Alemany Mayol.

Margalida Forteza Bonnín.

S'HAN CASAT:

Joan Antoni Carrió Muntaner i
Maria Llull Rosselló.

Bartomeu Salom Mayol i
muntanya.	 M. del Carmen Escobar Rodríguez
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Crema el sentiment

dins la fosca,

i el crit del silenci

és inmens.

Dreta,
amb l'alenar feixuc,

amb amargura

amb els ulls clavats

en aquell lloc

escolt...

mir...

aquesta la gent

que jo coneixia?

I baix de la finestra

el soroll

dels veinats

que dins cada

recó del carrer

avui hi han posat el seu n(

Tonyi Garcj      

`10 NO SOY UN
PAsoTA, YO ES QUE

SOY FE0        

NUS
E N PARAULES—Tonf GRran

1.— Els peus sempre han trepitjat de
dalt a baix.

2.— Tothom gemega i plora, però ningú
se mor.

3.- I la impotència se va fer cançó
a totes hores.

4.- Prova d'estiu: els polítics que
tenen vacances mos demostren que
no els necessitam. Podem viure
sense ells.

5.- I digué Mallorca: deien que me
venien a conèixer, però me deixa-
ren la carn mossegada.

¿PER

QU-1,"

a la platja de l'Agulla no hi posen un guàrdia de
tràfic a veure si es capaç de destriar els neda-
dors dels windsurfers i els velomars?

tant en els rétols com en els avisos dels hotels
no es té gens en compte el turista mallorquí?

no es sembrem plantes adequades a les rossegueres
de la nostra vorera de mar (1 1 011a, Cala Lliteres,
Cala Gat, etc.)?

la nostra llengua, i per tant els mallorquins, no
hem tengut lloc a les festes de Sant Roc'?
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ASOCIACION DE VECINOS "ES FARALLO"

Papamos tres empleados desde pri-
meros de marzo hasta final de tempo-
rsda para mantener limpia la playa y
sus arededores. Colocamos mas de 2o
cubos de ochenta litros distribuidod
a lo largo de la playn para que los
usuarios puedan verter los desperdí-
cios en los mismos.

Qneremos dar cuenta tambien que
esta asociaci6n tiene solicthtado,
porque lo cree de primera necesidad,
el permiso necesnrio para montar en
Cala Agulla dos grupos de aseogs y
duchas, en cuya instalación podría
acometer esta asociación en cuanto
se dispusiera de los mencionados per
misos y de una situacón económica
adecuada. Ello sería una gran mejora
parn la playa y para la promoci6n de
Cala Rajada, por los comentarios que
hemos podido oir de nuestros visitan-
tes.

Ahora vamos a resumir la peti-
ciones, sugerencins, reclamaciones
etc. que hemos hechn al Ayuntamiento
ultimamente:
-Necesidad de hacer construir todas
las eceras de Cala Rajada
-Quejas por perros sueltos
-Necesidad de disponer en Cala Rajada
de un parking para autobuses
-Necesidad de disponer en Cala Rajada
de una oficina de Correor completa.
_Necesidad de un piso nuevo para la
carretera de Cala Agulla.
-Que se soluciones definitivanente el
retranqueo y construcción de aceras
en la misma cslle.
-Que se solucionen los problemas de
las conducciones fecales de la calle
tepanto ya que cuando llueve no dan
abasto
-Impedir la venta ambulante de sadias
relojes etc.
-Necesidad de letreros informativos e
indicadores en Cala Rajada.
-Adecentamiento del Castillo de Cap-
depera.

Tenemos proyectos y prnndes deseos
de colaborar con el Ayuntnmiento para
consepuir que nuestro m4rmino Munici-
Palvaya arreplandose y propresando, y
por ello hemos insistido en la nece-
sidad urpente de ampliar nuestro Pu-
erto Tleportivo, poroue haciendolo bien
que es lo que deseamos, lejos de per-
judicar a nadie, reportaría prandes

benefícios. El puerto deportivo fomen
taria en prap medida el Turidmo de mar.

Asi con estes aportaciones y otras
mas, esta asociaión est4 empeflada al
tiempo que sus posibilidndes se lo per
mitan, ir mejorando de cada día todas
aquellas faltas que todos desea
mos que sean corregidas.

Menci6n especial merece el a-
gradecimiento a D. Salvador Moll,
ya que gracias a él desde el prin
cipio pudimos disponer de agua y
electricidad en los bares de la
Playa, ya gue nos permiti6 colocar
en su propiedad un grupo electr6-
geno así como nos facilitó agua
potable de sus instalaciones.

Es-te afio debemos también apra
decer al apoderado de Son Jaumell
el que nos deje pasar unos cables
y mangueras por la finca mencio-
nada durante el verano, ya que el
aflo anterior los teniamos pasados por
el polémico camino que atraviesa la
propiedad del Sr. Balaguer creyen-
do que era de dominío público y es-
te afio se nos ha negado el aeceso
por el mismo, por ser proriedad pri-
vada. Por ello repetimos, gracias al
nueva acceso de "Son Jaumell" pode-
mos abastecer de agua y luz los bares
de la playa.

Refrescos "Na Taconera" ha hecho
donación de 200 sombrillas a la Aso-
ciació.n„Lo cual es digno de apradee
cer.
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nircevis

antrevisteal

EN JAUME MERCANT passa una tsora-2
deta entre'noltros. Hem anat are-

'lo a .1a seva caseta de Ses Caso-

-( -es. Mos - asseim baix d'un more con

versara fins que el sol mos eng ,

Vaig néixer l'any sis i quan tenia sis
anys ja om posaren en el banc de la
fusteria. Vaig anar a l'escola a on
ara hi ha el teatre, en el col,iegio
En fermaven la nià esquerra perquè era
esquerra; sempre, en totes les coses,
o era el primer o el segon. Als deu
anys feia de fuster a ca nostra i enea
ra anava a cercar herba per als co-
nills; pintava els vespres. Perquè sem
pre, tota la meya vida, he estat pin-
tor dels diumenges, però no embrutant
teles ni quadros:"tablero". Els pri-
mers quadros que vaig pintar estaven
fets damunt tablero i aquest es feia
servir a la fusteria; és molt possible
que hi hagi quadros pintats qn el re-
vers d'un tablero a Capdeperá.

Quan tenia vuit anys, un dia passava
D. Joan Blanes, es metge, perquè abans
els metges feien la volta, no com ara
que t'envien a Son Dureta per no res,
va sentir que jo plorava i va dir:
"Margalida, ¿què • té En Jaume que plora
tant?". "Que vol pintar i noltros el
tupam perquè no volem que pinti".
Jo duia el "meollo" del pintar, però a
la meya manera: damunt cotonet, sense
preparar. .

¿VA SER UNA COSA ESPONTANIA EL QUE VOS
POSASSIU A PINTAR?

En aquell temps anava amb una bicicle-
ta de passeig; per veure una exposició
he anat a Inca i a Manacor. Quan va co
mengar a pintar En Miguel Llabrés ana-
va a veure totes les exposicions, va
tenir uns començaments fabulosos, jo
estava retgirat. Per calibrar la teva
feina has d'estar en contacte amb lo
que els altres fan, i En Llabrés tenia
una capacitat de pintar que em vaig
retgirar i vaig dir: "Si aquest al.lot
segueix pintant jo no.tenc res que fer''
El promedi de quadros que jo he pintat
surt a tres cada any. A la casa de Cap
depera, davall la volta, mentre els al
tres s'escalfaven, jo repassava i re- -
passava. Els altres em deien: "Jesús!
¿per què repasses tant? Ja está bé!"
Hi ha quadros que no sé per on són,
que s'han perdut per a sempre.
Llavors vaig anar a fer el servici mi-
litar, l'any 29, i em vaig posar en
contacte i veure coses per Palma. Perb
a les exposicions hi anava poc. Venia
amb el tren fins a Manacor i fins a
Capdepera amb bicicleta. Aprens més de
veure pintura, si t'agraden aquestes
coses, que de pintar tu..
Jo, si ara tengués força, em posaria
aquí els horabaixes i pintaria un qua-
dro que el veig pintat, seria fabulós.
Això de dir: me'n vaig a pintar al
tun-tun, "a lo que salga", no! Un qua-
dro és com una lliçó de batxillerat,
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que l'has de aprendre, l'has de veure
fet. Mon pare era un bon ebenista per
qué veia les coses fetes, perquè n'hi
ha que sols saben fer persianes.
El defecte més gros que jo he tengut
és que de tot he sabut fer, menys dob
bers.

DESPRnS DE ACABAR EL SERVICI, ¿TORNA-
REU A CAPDEPERA?
Sí, vaig venir a Capdepera. N'Esteva
em va dir: "Fins aquí he duit la fus-
teria jo, ara et toca a tu". Jo era
molt empegueIdor, no sé com he fet el
canvi; llavors vaig conèixer la meya
dona i vaig fer feina a l'hotel Caste
llet. Era l'amo allá: feia de llante7
ner, electricista, fuster, picapedrér-
i pintava. ¿Qué et penses que cobra-
va? Una pesseta l'hora.
Després vaig posar un taller amb ope-
raris i venga feina i feina. Jo anava
pintant a poc a poc, els diumenges un
bocinet...
Llavors s'obrí l'hotel Son Moll.
Vaig començar a exposar a Ca's Bomlu,
perb no se'n venia cap i quan els
me'n volia dur hi havia bregues. Jo
entrava per allá "como nadie" i els
senyorets, de befa, deien: "anem a
veure els quadros de Bernadelli", un
artesà molt bo perb de pintor no en
tenia. res.
També vaig tenir quadros exposats a
Ca'n Purissim , a Casa Mateo, (saps
que n'he donades de tombarelles!),
però sense vendre'n cap i tira per en
vant, jo fent de fuster.
Però em vaig cansar i vaig dir: "que-
mar las naves". Vaig liquidar la fus-
teria i mos n'anàrem a viure a Palma ,

¿QUIN ANY ERA?

L'any 58 quan vaig arribar a Palma,
sempre fent feina: de fuster, de por.-
ter de cine, de tot! Perb sempre pin-
tant.

¿ANAVEU A PINTAR FORA DE PALMA?
Anava a prendre apunts per Esporles i
Puigpunyent, pera pintava sempre a ca
nostra. Tenc un caramull de apunts,
per mi n'hi més de tres mil. Jo me'n
vaig, faig l'apunt i aprenc, llavors
el faig a ca nostra. No m'agrada anar
amb el "caballete" perquè ho vegin i
si passa qualcú et compri el quadro.
Per la Ciudad Jardín heu vist senyors
que pinten amb la.vasa posada com qui
diu: si alga passa se'n durà el qua-
dro. ns així! Has de dir la veritat
si no t'embulles. N'hi ha que just
pensen en els dobbers i a n'aquests
fugi-los. Perquè per a fer dobbers no
t'has de dedicar ni a la bohèmia ni a
l'art. Hi ha un camí per a prendre en
la vida, jo ja fa molts anys que l'he
pres. Has de dir: o he de fer dobbers
o no he de fer dobbers. Si vols fer
dobbers deixa anar ser intel.lectual
i totes aquestes coses. Compres una
televisió en colors i te poses vatre
hores davant ella i pentura aixi fas
dobbers. Perb si penses, ai déu
meuet! Diuen: aquest pensa.

Llavors vaig entrar de porter al Col.
legi d'Arquitectes; m'agafaren perqu è
si, en un mes n'havien tengut tres,
vaig sebre entendre la cosa i els hi
vaig prendre el 'Al: davant feia el
beneit i darrera feia els meus comp-
tes. N'hi ha molts que tenen el títol
d'arquitecte perquè sí.
I a l'hotel Son Moll, ara tornam enre
ra, saps quina tragèdia que hi va ha-
ver! Una tragè dia artística, perqu è
quan es va obrir l'amo pensa: "Si ve
En Soriano, President del Foment del

Turisme, no
L'ánica solució es dur 3U	 4'.2; qua-
dros d'un pintor que 1i cridin l'aten
cié. En Soriano mirà els quadros, ei
convidaren a sopar i se'n va anar.
Tot d'una vaig anar a cercar els qua-
dros perquè som molt desconfiat i em
pensava Tae els me fotrien.

Després els Poca Palla obriren l'ho-
tel Bella Playa i va passar igual: va
ren posar tots els quadros que jo tez
nia, jo ja era a Palma, era l'any 62.
Resulta que els estrangers just hi
anaven per a veure els quadros (si ho
llegeix s'enfadarà), cosa que no els
interessava. Me'n robaren dos i ara
els quadros els tenen tots els Poca
Palla; els me varen comprar i els me
pagaren. Els comerciants antics no
eón com els d'ara que eón hornos de
lletres, lletres de canvi. Dels Po-
ques Palles es pot dir el que vul-
guin d'ells, pérb són hornos de paran-
la. Me regatejaven, perb quan deien
aixb.; això.
No es pensaven que els meus quadros
valguessin dobbers, perb, no sé qui
és, va oferir 200.000 pts. per un
quadro a la filla d'En Biel i va fer
aixecar la llebre. Els tenien tirats
en una cotxeria i ara els tenen da-
munt el porxo; eón ben seus, perb.
Per robar-los-hi els quadros els hi
heu de passar "por encima del cadá-
ver", perb no perquè siguin fets d'En
Mercant. sinó perquè valen dobbers.
Perquè si no valguessin dobbers no.en,
farien cas, no. Dirien: "Són pintats
d'En Jaume Enríque., aquell que esta-
va tocat dš bolet".
¿BEU SORTIT AL CARRER AMB ELS VOSTROS
QUADROS?

A Palma feia exposicions pel carrer i
els estrangers es pensaven que era un
cromo i no me'n compraven cap. En can-
vi al costat meu hi havia lent que pin
tava aquarel.les i tot això i es cansa
Ven de vendre; i jo ho vaig deixar - -
anar. Tenia permís de l'Ajuntament, pe
rb el jardiner, pagat pele altres pm-
tors, em va tirar un peal d'aigua a da
munt. Jo vaig dir: "Ja me'n podeu ti- -
rar d'aigua, no me n'aniré".
La primera exposició que vaig fer va
ser a la Caixa de Pensions d'Artà
l'any 1944. No se'n va vendre cap, i
ara se n'empeneden tots. A 800 pts. no
en vaig vendre cap i, avorrits, mos
n'anàrem a viure a Palma.

¿NOMES VOS INTERESSA LA PINTURA?
La pintura era un conlement perquè jo
hagués volgut esser mes bé escultor,
filbsof o escriptor que pintor. N'hi
ha que no se fixen en res, jo som molt
observador. A mi m'interessa la políti
ca i la literatura. 9



Aquesta mica de cant a la pagesia el -
vos dedic a voltros, foravilers que
heu passat la seixantena, en recordan-
ça d'un passat que no tornarà ni en
que es giri la truita; un passat que
fou el vostro treball i esforç, la vos
tra vida i que, si dura i costosa era
la lluita per la subsistència, també
dura va ser per voltros la maquinària
que vos va rellevar i arrabassar les
vostres costums i manereff d'esser. I
si bé uns vos posàreu a to amb el tels
que correm, molts seguiu amb el pensa-
ment girat cap a aquell temps. Jo tenc
quaranta un anys i part de la meva in-
fantesa i joventut la vaig passar en
el camp, i vaig assistir a l'agonia de
lo que fou durant segles una costum,
una tradició, una vida de generacions.

Hem acabat de segar
ben atupats els ronyons,
sa falç penjam a s'estaca
a un clau ganxo els canons
que els dits mos alliberaven
de cards, calcines o ugons.
Llavors a la matinada,
quan és moll i hi ha rosada,
s'escarada hem agafada
de posar-nos a alligar.

De càrritx fet el vencís
o d'espart qualque vegada,
siés restreta en posam sis.
Deu gavelles fan la garba;
si hem deixat el rostoll curt
a dins el sostre més palla,
si hem deixat el rostoll llarg
més pastura per sa guarda.
Si en terra han quedat espigues
ja en faran l'espigolada
els aucells i le formigues
i tot animal d'abourada.

Quan sa collita està alligada,
tota a punt de garbejar,
en feim una netejada
a s'era que n'està bruta
de s'alga que hi hem posada
per l'hivern fer-li passar.
Una volta ja agranada
i fora pols desferrada
a batre ens hem de posar
després d'un bogoi buidar,
horabaixa post el sol,
d'aigua i deixar-la amarada.

Com surt un sol ben lluent
no fa ni un alè de vent
i de xaloc no en llambreja
el foraviler garbeja.
Damunt s'era van caiguent
ses garbes anam estenguent
fins hora de berenar
que a batre hem de posar
el bestiar ben rument.

Ja hi ha el piló damunt s'era
es rutló i es carretet,
es balanci ben estret
a sa perxa i sa collera.
I s'animal que allà espera
ben nirviós comença a estar
quan veu que aquell berenar
caminant o correguent
el s'haurà d'empassolar.

Li posam s'espolsador
sa cabresta i ses cucales
ell na blava va a les males,
ja n'es partida a voltar.

Allà canta la cigala
per damunt un ullastrell
per aqui hi ha el passarell
cantant damunt sa figuera
i jo 3ue em vaig colgar tard
per correr darrera nines
no en tenc gens, no, de cantera,

Cansats de tocar pavanes,
s'animal queda aturat
i giram de correguda
tant si és ordi, fava o blat;
tota la nostra batuda
llavors en una altra batuda
i pegant quatre mudades
de batre ja haurem acabat;
i es bestiar de damunt s'era
ben prompte l'haurem llevat,
de mosques alliberat
menant devall sa figuera.

Crit mos pega sa cuinera
que es dinar està abocat
tots menjam en un mateix plat,
o tots dins sa greixonera,
per taula hi ha una barcella,
per seure un piló o un sac;
per boure una botilla
o un perol esmorrellat;
tot el camp per excusat
per paper feim servir un mac
que n'hi ha molts al sementer.

Bona estona hem descansat,
au tornem-hi, que és ben hora
de posar-nos a aventar
i sa palla separar,
el ventim tirar a fora
amb un sol que mos fa treure
mig pam de llengua a defora.

4001r, ,
z\
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Es vent ve de tramuntana
per l'esquena no hi ha ventim
sa carena prest tenim,
ja basta de forquejar,
ja basta d'atirassar
i de tant de ram donar,
ara toca trespalar.
El caramull gombolar
si es blat o s'ordi te cova
per l'erer l'hem de passar
i si el munt és amitger

barcella 1.1 haurcm de dar
els baleigs i tot xapar
si él senyor ée prim passat.

Sa jornada s'ha acabada
quan els sacs tendrem buidats
damunt sa sala o graners
i una volta ja rentats
s'haurà eixugat la suada.

Miquel Lliteras

Ja és ben hora de que se vegi la reali
tat negativa del turisme, perquè també
la té. I per ventura, ara com ara, a-
quest aspecte negatiu és el més real
de tots. El turisme enriqueix a un pa-
rell, dóna feina a molts, però és com
una bassa negra (d'hotels, discote-
ques, bars, souvenirs) que enfosqueix
i espesseix la nostra aiva. Jo sé que
res pot aturar l'evolucio del poble
cap a la seva llibertat, i no cap a .
l'esclavitud d'un imperialisme econò-
mic estranger. Per això vull que ven-
gui una tempesta molt grossa i que
s'endugui tota aquesta brutor.

•Abans Mallorca era una illa de la Medi
terrània, integrada i assumida per un—
ordre natural. Malgrat uns pocs s'enri
quissin a costa de la majoria, hi ha-
via una evolució social i un desenrot-
llament econòmic conseqüent amb l'or-
dre natural perquè era a partir de les
nostres possibilitats ètnigues, a par-
tir de les possibilitats de la vida, i
no de la mort, de la nostra terra. Hi
havia possibilitat de desenrotllament
col.lectiu i individual.

Però en un moment donat, amb l'idea
d'accelerar el desenrotllament econò-
mic es produeix la venda de la nostra
terra: Uns quants exploten lo que és
important per a la vida de tots.
D'aquesta manera es planteja un futur
i una esperança falsos per al poble.
Es construeix una petita estructura ca
pitalista.

Així començà aquest fort imperialisme
econòmic: Els qui guanyen dobbers amb
el turisme són les multinacionals, els
tours-operadors, els qui no fan la fei
na. I els caníbals culturals que veim-
per el carrer estan acabant amb la nos
tra cultura i amb nosaltres; la nostré,
terra està morint.
La crisi ecològica és una crisi de la
nostra conciència de poble

cara del furistre
Mateu Gili

:tL 4541ellj3/ 	%,C0/5./0/ F. G. Daz

Dentro de poco -exactamente el 25 de
octubre- se cumplirdn los cien afios
del nacimiento de Pablo Ruiz Picasso
Con tal motiuo, se estdn celebrando
flor toda Europa actos culturales, con
ferencias, exposiciones etc., con los
que se pretende rendir homenaje al ge-
nial pintor que revolucionó el arte mo
çIerno.. En Espafia, ademds, el centenarit

se entretiene con una mezquina polémi-
ca, distorsionada por los intereses ece
nómicos y poliiicos mediantes, sobre eI
lupar donde debe emplazarse el Gernica
cuando los norteamericanos lo hayan de
vueltn, lo que quizds no ocurra, septín
temen alpunos, hasta el ingreso de Es-
pafia en la C.T.A.N. deja de ser pa
radójico que un cusdro que es un grito
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de dcler y de rbía contra la guerra y
la dearuccin, un sH,mbolo pacifisa,
sea u .:jlí -zade como chanLnie per Es±E?dos
Fnidos, p4ors miiiterista, eoloni-eador
y apresivo) Antes de que el enadro es-
té en Espafia, va han surgido vnrias cí
udnd .es que euieren aloarlo, movidas
sobr todn por cl turísmo y el presti-
gio que puede comportar obra	 n famo-
sa. Tnos propanen que el cuadro deber -ça

, quedarse en NéJaga, por haber nacide
allí su autor; otros, que Barcelona,'
donde Picasso vívió en su adolescencia
y donde ya existe un importante Museo
dedicado a él; los vnscos alepan que
guernica, la ciudad destruida por los
bombarderos fascistas Chirante la guee.
rra Civil, seria el lugnr més Adecuado
para una obra que se convertiría así
en un símbolo de reconciliación; fi-
nalmente, el Gokierno píensa instalar-
lo, sin consultar con nadie, en Madrid
en el . Museo del Prado, por considerar
que se trata del Museo mejor dotado del
Estado espafioE. Los vascos, pues, adop
tan razones humanas importantes para
acoger el cuadro inspirado en la masa-
cre de Guernicn; asimismo, cuando se
argumenta que en el Prado eat4 contení
da la historia de Espaa refilejada en
su pintura(desde Ve14zqueez a Goye, nor
ejemplo) se esté sefialando una razó'n
de peso, sin duda. Sin embargo, nadie
se acuerda en esta polémica del suefio
de Picasso, de su concepción de lo que
tendri'an que ser los museos.

Los museos son luparesepoco frecue
tados en Espafia.La pente no acude por-
que piensa que son carns y que la pin
tura no siempre resnita comprensible;
adem4a, alpuncs son4oco a9ngedores,
poco cómodos y poco did4cticos, Por
'todo esto Picasso sofiaba con "museos
sin paredes", abiertos, itinerantes.
Esta serla la mejor manera de descen-
tralizar la cultura; llevar los cuadrOs
nor los pueblos de Espaia; si la gen-

te no va a la pintura, que la pintura
inya R la pente. Este era un suefio
democr4tícn: un museo autenticnmente

servicic del pueblo y no sólo de
unas minorías instruídas. Si bien esta
solución picassiana puede parecer leja
na de momento, io que no quiere decir'

que sea imposible, desde ahora se podrí
a lograr un acercamiento a ella, apro
vechando los actos del centenario y los
medios de comunicación actuales. Se pó
dría lograr un acercamiento a ella,
aprovechando los actos del centenario
y los medio de comunicación actunles.
Se podría llevar a cabo una gran campa
fia explicativa, didactiva, que compren
diese representaciones teatrales sobre
temas pictórico y exhibición de cuadros.
céZebres, cuya función sería no sola
mente difunóir que Picasso forma parte
de nuestro patrimonio cultural, sino
también acercar la pintura de los cla-
sicos a la pente de los pueblos.Ese
sería el mejor homenaje, el m4s entra-
fiable y profundo que podría rendirse
a la memoria de Picasso: acercarnos a
su

SEG.AP, Maria Llaneras Al zina  

Segar consisteix en tallar els dis-
tints cereals (blat, ordi, civada, al-
fals,.etc.) quan ja són grossos.

Els. segadors quan segaven anaven can
tant cançons;, moltes d'elles no esta4.
ven relacionades amb la feina, sinó
que eren oançons Rraoroses.

El conjunt de segadors que feien fei
na en el mateix lloc rebien el nom de
tall. L'escarader major és el segador
principal que treballa ocupant l'ex-
trem dret i anterior del tall de sega-

dors. També hi havia les anomenades es
pigoleres que eren les dones que duien
el beure i el tabac als segadors, a
més de collir les espigues que haviea
ca4ut als segadors durant la segada.
Aixi com hi havia un escarader major,
també hi havia una espigolera major.
El conjunt de manats d'espigues

els segadors poden encloure dins sa ma\
el temps que seguen reben el nom de
velles. A aquestes les depositaven en
terra formant una garba, que és el
feix d'espigues tallades i lligades
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que normalment está compost per deu ga
velles. Amb aquestes garbos es feien
munts de des, que reben el nom que ca-
v116, els deixavIln enmig del camp per
esser carregades en haver de garbejar
(acció de traginar les garbes des del
camp a l'era).

GLOSES

.- L'amo de Son Rossinyol
diu que el cantar no sega
però fa anar el tall alegre
i estrenyen el redol.

- Som segat una escarada
sense treure-me el gipó
l'any que ve estiré millor
perquè engronsaré un minyó
a l'ombra d'una teulada.

- A glòria segaven ordi
un mes passat Sant Joan
quan veien el tros tan gran
cridaven misericárdia.

- En Vicenç Caló m'ha dit
que enIsav no té segadors
però si te menjadors
que el guarden de pa florit.

- A Son Fondones truitada
a s'escarader major
i a n'els altres gerretó
que han tret de la mar-salada.

CANO

Segador meravellós
que he.1,1 lligat garba tan plena
tot afrontant la serena
i el sol d'engana-pastors;
espinant-vos pels barsers
i pels camps de cards i ortigues
espigolant les espigues
pels rostolls dels sementers;
que la maina Déu vos do
per la gran jornada feta:
tasca d'ardit segador

escarada de poeta!

pass Pepeta Bestard_

SOLUCIONS ALS PASSATEMPS DEL NUMERO
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...í tornam al - futbol. El paréateni
pareix eom eí s'escurçès d'aa any
per l'altre, -Entre qoe la lliga aca-
ba tsers i els partits de -pre-tempo-
rada - cemensen peest, queei no
tempe pee oblidar-se'n'd'aquest de
port que, volguem o no, ds el q».i a-
capara lè màxima atencid de la. gént.

L'celar ja fa més d'ua mes- que
ha repree la marxa de cara a -la pro-
pera temperada. I tona a ésser en
Miquel Destard el responsable dir.
tentarcollocar l'equip entre - els
millors de la Preferent. Noltros hi
Confiam affib en Miquel. Es de la ca-
sa, serids i treballador. Físicament
és Rn bon prepal-ador í, técnicamént,
no s'inventa res - perqué tot ja estè
inventat Té el "handicap" -segons
es miri- d'haver de treballar excla
sivament amb el "material" de la can .

tera, segilint La lTnia ,lausible -de
no fér cas dels exemples d'altres -
clubs que tot ho arreglen a coD de
talonari.

A l'hora d'esci-iure ageestacw
nica, quatre son eis partits dispu-
tats dins el cléle de preparacíd'de
l'equiP. Partits que, lègícaffient, -
haran servit per è fer proves per
tal de sebre quins son els jugadors
que s'han d'integrar dins la plaatí-
lla de Preferent i quins han de ju-
gar amb els Aficionats, malgrat ceae
en qualsevol moment puguin jagar in
distint.~ amb un o altre equip.
D'aquestes•provatures, que encara no
han ecabat, noltros hem-arribat a
un pa -rell de conclusions: les línies
defensives han isecuperat un element
importat.{ eom ds en P.Sancho i han
:Lecorporat definitivament a Toni -
FernAndez; al mig del camp hi ha'un
espèi en el que, sorpreses apart, -
pensam que Zh Carrid, En ClimeatFla
quer i en Miquel Ferrer, hi teRen un
lloc sí fan es cap viu i flo es dei-
xen menjar el terreny pels joves que
venen émpenguent fort 7 Carayo1, Maw
celiho, Llorenç Sancho ; i a'devant
triau, M,Ferrera, P.Gonz41.ez, Martí,
Miquel Angel, Palmer,'Viejà, etc.

El mée important, pensam -; és -
que hi Ra més ee vint jugadói.'s que
en quälsevei'moment poden ésser ti‘e
talar- i qae, pl,-heticament han desa
pareget iés diferències entre "bons"
i "dolene". Això haurh - de fer "que
els qai es pensen "indispensable,
hagin de lluitar al màxim per a 'ge-
nir plaça dins l'esquemee dn ~-
tard, -

Els partits jugat'S i als que a-
baas feiem referèneia son:

-'Eecolar, 0
-Cardesser, 2 - Escolar, 2
-E -SeeThr, 1 - Manaco"r, 2 -
-Escolar, 5	 Cardessar, 1

ProvablemeRt, 4uan èquést ntlimero
arribi a les vostres man, s'hagin jtiJ
gat també els dos partits que resten
'Per a- completar la pe-temporada i qu e
son Escolar-Artà i Escolar-Badia de - CE
la - Millor S.S. i. amb els quals aqaesfl
tes conclusions, ara provi -Sionals,
puguin elevar a definítii-res.

- Som optimistes. Ho som Per natu-
ralesa. PeAsam que tots aquests equip
"milionaris";en correran un fum per a'
vèncer a 3. Esco1a per poc que els ju
gadors s'ho proposin.

Segaint amb el futbol, hem de dit
que en Corraliza i en Bil •Torres han ,

fitxat per l'Ar n;à mentre que en Benitc
Hernd.nde2- s'ha reincorporat a
1ar.„4 ans i a l'aItre els hi désitjan
lo millor. Això és la vida, uas van i
eis altres venea.

Vos parlarem, al més de Maig, de
creixent al nos*ve poble a

proves motociolistes de Trial. Vos cof
tarem dues er.4_meres competicions im
feemais í del desig,de repetir-Les m&
seríosament, idh -bé, el diumenge í6 -
d'Agost ee va dispatar el I Trial de
S. Roc, amb Rombrosa participacid de
pilots locals i forans i, el que és
més important, amb una gran expechwci
per part de lè molta -gent que va coes
gregarse a Els Pelèts.

El primer classificat fou'Jame.
Roig (Campid d'Espanva-Senior), segut
d'en Bartomeu Nadal "a-Campid de Ba-
le -ars). El primer classifica Tocalv
ésser en Jaume FemenTas, en sisena po
sicid.'

Noltros'; que mos cénfessam uns -
autèntic desconeixedor d'aquesta ei.

pecialítat, hem de dir que quedaieem
francament Etstoratè qUan. ambene ee'
oomençèr leè prnves, - Mespece -teeamem
traçats dels dísinta recorreguts, 13k
sarem que per aln no s fhi podia pe.53
ni a peu, quan í més amb motocicléta
Idh he. pensar creure cue 1ast0
rament fon encara més gran quan compl'
-marem que, no tèn sols aquells artis-
tes eren capaços de superar tan-tes dí
ficultats, sind que ho feien sense po
sar peu a terra.

Enhorabona ais organitzadors, a1L
qui -pregam que no sigui la derrera gr
va sinó la príffiera d'una sèrie nombIT
sa, pei" a satisfaccid dels aficionat 5

d'aquest poble eno els quals ja mos i

hi centam a noltros.
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pes cap que crema
Quan tot i tots encara feim olor de fum no és l'hora de fer llargues

xerrades, però hi ha un parell de paraules, d'idees, que mos donen vol-

tes dins el cap. Encara que només sigui com una pinzellada en parlam a

vàries persones que el foc d'aquest començament de setembre ha escal-

fat.

SALVADOR MOLL,

ORGANITZACIO: Ha funcionat en tot mo-
ment, no mos han faltat personal ni
maquinària. Lo que sí ha fallat estre
pitosament ha estat 1 1.organització —
dels avions. La direcció tècnica de
Icona ha fet molta feina però tenc
els meus dubtes en quan a l'eficàcia.

¿ES PODIA HAVER TALLAT ES FOC? Sí,
s'han cremat 350 quarterades i se'n
podien haver estoviat 150.

ELS AVIONS: Els avions són militars i
a l'hora de finalitzar un contracte o
si els han de fer una revisió es pot
cremar tot Espanya. Això és qUestió
dels militars. Prometen una cosa i
després fan l'altra; a mi me promete-
ren que els avions serien aquí a les
set del dematí i es presentaren al
migdia.

Voldria dir que el personal civil, la
gent del poble,no ha col.laborat. No-
més quatre estrangers i la mitja dot-
zena de sempre. Per lo demés, hem
tengut molts de badocs. Si la gent
del poble no prèn consciència estam
ben arreglats.

MIQUEL FLAQUER, ,arriguer.

ORGANITZACIO: No ha vengut tot així
com voldríem. No m'atravesc a criti-
car ningú... de part meva, massa bé.

¿ES PODIA HAVER TALLAT EL FOC? L'en-
ginyer no se va voler obrir a una rea
litat; n'hi ha que saben, que tenen —
més experiència. Jo, el primer vespre,
em vaig enfadar molt perquè si mos ha
guessin escoltat no s'hagués cremat —
tot lo que ha cremat.
No som homo de qu'estions, no m'agrada
dir més que lo que se veu ben clar i
això sí que ho tenc ben clar: l'engi-
nyer va voler esser perfecte i no va
deixar per res sa caparrudesa. No va
escoltar la gent que coneix el te-
rreny pam per pam i per això ha cre-
mat tant.
Jo fa quaranta anys que som el garri-
guer i tot això ho estim molt perquè
ho conec tot. I l'enginyer, per coman
dar més que ningú, ha consentit que
hi hagui aquest desastreç
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ELS AVIONS: Jo dels avions no puc dir
res, ells fan la seva feina i com-
prenc que tenen altres obligacions i
les han de complir. A més, no sé, no
conec com fan la feina i per això no
vull xerrar.

MIQUEL FLAQUER, ha apagat foc.

ORGANITZACIO: Lo que ha fallat és que
hi ha hagut massa caps, massa "jefes"
i en un moment determinat el batle ha
perdut el "marido " (no per culpa seva,
ell hi ha estat tot el temps, però
altres han volgut comandar). Molta
gent que volia ajudar va quedar sense
sebre què fer; hi ha hagut massa imprc
visacio.
Tota la feina que s'ha fet ha estat
provisada, pensada al moment. Si real-
ment existeix en el poble un comitè o
una junta contra incendis no s'ha no-
tat amb res,

¿ES PODIA HAVER TALLAT EL FOC? S'ha-
gués pogut apagar totd'una si s'hagu
coordinat la feina i l'avió no hagués
fuit el primer dia.

ELS AVIONS: Es una vergonya que ha-
vent-hi tants avions de guerra i que
es parli de entrar a la OTAN amb la
quantitat de dobtiers que aixo suposa,
no ,poguem tenir els hidros necessaris
contra el foc.
Era denigrant veure com en el moment
en que l'avió fugia el foc repreniaa
les totes.

Vor



JOSE ROSA, ha apagat foc.

ORGANITZACIO: En principio fatal, nos
pidieron que subiésemos (estando en el
.'trabajo) y nos tuvieron parados más de
dos horas. Al final parece que se orgá
nizó un poco y estuvimos apagando con
ramas.

¿ES PODIA HAVER TALLAT EL FOC? Habien-
do contado con los aviones, sí. Lo áni
co que eché de menos (teniendo en cueri
ta la magnitud del incendio) fue que -
no se llamara al ejército, o en todo
caso a la masa civil. Recuerdo que an-
tes se tocaban las campanas y la gente
acudía.

¿ES PODRIA HAVER TALLAT EL FOC? Noso- ELS AVIONS: Hicieron lo que pudieron,
tros eramos unos diez en el frente y 	 aunque tuvieron muchos problemas técni
apagamos mucho; si hubiese bajado toda cos como el final del contrato, ave-
la gente que se quedó en los depósitos, rías, problemas de revisiones, etc.
creo que con más gente se podía haber
parado.

ELS AVIONS: Si hubiésemos contado con
ellos no se hubiese vemado tanto.
Cuando más falta hacian se marchaban.

ANA MARIA DE MORAN.

ORGANITZACIO: Me pareció muy bien, aun
que no puedo juzgar porque desconozco
totalmente el sistema. Todo el mundo
fué muy amable y colaboró en todo. A
pesar del mucho trabajo que hicieron
todos, tengo mis dudas en cuanto a la
eficacia.

placa des sitj ar

PEP FUSTER, ha apagat foc.

ORGANITZACIO: Hi havia deu persones do
nant ordes i ningá fent feina.

¿ES PODIA HAVER TALLAT EL FOC? Sí, si
l'avioneta no hagués fuit el dilluns
decapvespre.

ELS AVIONS: Aquesta casta de foc nomás
es pot apagar amb amb les avionetes;
si se'n va a mitjan capvespre passa lo
que mos ha passat aquí: que crema tot.

122.- Aquest mes passat ha estat in--
faust per l'ecologia i per l'har

monja del nostro terme. Tot el mes da
gost s'han repetit els intents de ca-
lar foc a l'Agulla, el 19 es va cremar
un bon tros prop des Coll des Vidrier
i la catástrofe va començar el migdia
del 31. Son Rayar i S'Heretat (i amb
elles tot Capdepera) han canviat de ca
ra. La psicosi és general i el senti-
ment d'impotència inevitable.

WINDSURFER.- Tots ho sabem, és mes bo
de fer deixar-se dur del

vent que no fer el camí que un troba
que ha de fer. Una prova més, l'estran-ger que dia 17 va recollir el bou
"Prambar" a cinc nus de la costa aja-
gut i exhaust damunt la post de wind-
surfing. Nomás va ser un retgiró.

ENCARA u2,- -Aquests diumenges i algun
dia fener serveix la pa-

rròquia de Cala Rajada el capellà jove
Toni Riutort, perb encara no se sap
qui será el rector.

TREBALL.- La crisi segueix roegant. La
gestoria Sard ha llevat

obrers i la fábrica de productes d'oli
vera Flaquer i Cia., que té dotze
obrers, tanca aquest mes. Tanta sort
que els aturats podran treballar en al
tres llocs de l'empresa.

BONY.- A la plaga de Sa Creu, entre el
' local del PCIB i la Banca March,

ha sortit un bony a l'asfalt. Ja fa
temps que hi és, perb ara ja rasca la
panxa dels cotxes.

CANONS.- Qualcá mos ha demanat cap a
on teníem girats els canons

aquest mes ; Voldríem tenir tots els ca
nons del mon per convertir-los en boli
grafs, juguetes, escoles, eines,
avions per apagar el foc,... i en tan-
tes coses més que encara mos faltarien
canons...



ARXIU MUNICIPAL.- S'ha començat la tas
ca de ordenar l'ar--

xiu municipal de Capdepera. Era de pri
mera necessitat perquè es pugui conèi-
xer la nostra histbria més recent.

VELLS.- La tertúlia de Ca'n Trobat,
els vells que s'hi troben cada

dia sesteo, varen celebrar amb llet
freda i ensaImades Sant BartomeU. La
música també s'hi va voler ajustar.
Aquesta vegada el presupost ha arribat
a Vila Roja.

ESCOLA.- A l'hora de confeccionar a-
7777T-ndmero ens arriba la noticia de
que el Sr. Perelló de Llubí, ha estat
nombrat per a ocupar el càrreg de Di-
rector del Col.legi de S'Alzinar.
Prometem acupar-nals del tema amb tota
la profunditat que requereix

TEATRE-.A la fi les monges de Cala Ra-
jada han trobat .omprador per a la Sa-
la Sta. Leonor. El que hagués pogut i
no ha estat, pareix que duu camí de
convertir-se en super-mercat de peix
i carn congelada.

PUDOR. -Durant els dies 7,8 i 9 d'aques
mes, no importava arribar al Pont
d'Artà per a ensumar.A1 carrer de les
Monges de Cala Rajada la pudor força
evident.La culpa: una tuberia obstrui-
daa a les cases dele mariners.

SANG.- Dia 27 va venir a Cala Rajada
l'equip de donació de sang de

la Seguretat Social. Només hi compare.
gueren 17 persones.

FESTES.- Teníem previst publicar unes
entrevistes sobre les festes

de Sant Roo i Sant Bartomeu perquè
tes coses no mos han agradat, pera er
foc també ho ha espenyat.
Endemés de la presència a tots els ac.
tes ha cridat l'atenció la participa-
ció de distints membres de La Sala en
els actes populars de les festes de
Bartomeu: El Batle va trencar una 011E
un concejal va córrer i guanyar el po-
llastre i un municipal va córrer el m
ratos.
Si el mes que ve estam més trempats
parlarem amb els interessats d'al -bes
aspectes menys agradosos.

MrSIQUES.- Devem esser 1 1 únic poble de
Mallorca on les festes han

comengat amb dues cercaviles ("pasaca-
lles") una darrera l'altra amb mitja
hora de diferència. ¿Per què obligar
els nins a anar o amb els uns o amb
els altres?
Aquest estiu la banda de música s'ha
dedicat a tocar devora les distintes
platges del teme. Qualque cap buit
tirar un ou als másics quan tocaven a
la Plaga d'Es Sitjar.

411 III.
AMI 11111
ION 11111.

A MIGUEL AMORES FUENTES

S'ha mort un home
que no volia
deixar catorze
ulls implorante.
S'ha mort sabent
que se moria.
S'ha mort el pare
de set infants.

S'ha mort de porbre
que és mal dolent,
que és malaltia
que no té cura.
S'ha mort el pobre
i ha mort creguent
que li restava
un per ventura.

Tots els qui moren
poc a poquet,
malgrat la vegin
venir a la mort,
sempre confien
que el darrer fret
no ha de romandre
en el seu hort.

I els catorze ulls
la mort se miren
com a present
de la pobresa.
Són set esguards
que no es retgiren.
Catorze nafres
a l'infantesa.

S'ha mort un home,
a qui li importa?
Els pobres saben
que han de morir
i travessar

porta
que els alliberi
del seu patir.

Descansa home,
recuperada
la pau perduda
pel sofriment.
Dóna memòries
i una abraçada
als qui moriren
d'enpobriment.

JAUME FUSTER
4



NUS
EN PARAULES-
,Tonl GArnu

1.- Si a tots els qui cremau Mallorca
vos caigués el cremaió allà on no
dic.

2.- Tanta d'aigua ben aprop i no po-
der-la pujar a la muntanya cremant.

3.- Basta gratar molt poc: darrera
qualsevol cosa hi trobareu els
dobbers.

4.- Davant tot això de la OTAN he re-
cordat aquelles dues paraules tan
nostres "Contents i fotuts".

5.- Al manco he après a estimar-me.

GLOSES DE SEGAR
Aecopilades per Maria Llaneras

- Segador, bon segador,
¿Quantes garbes heu segades?
0 són devuit o denou,
jo encara no les he contades.
Vamos gent de Ciutadella,
vamos a segar tots,
vamos, yamos nemi tots
que la cosa, s'atropeJla.
- Arreu, arreu segadors
que la madona se queixa
això és blat i això és xeixa
mestall de bones llavors.

- Quan ella segarà alfals
el demati amb la roada
els dits ii tornaran blaus
perquè no hi està avesada.
- Si li vols dir, diga-la-hi
jo no gos perque ess . fadrina
la teva falç, Catalina
no he, perdut el rove:11.
- Madona, l'amo m'envia
si no heu cinat que cuineu
que per ventura tendreu
els segadors el migdia.
- Adiós, figuera roja,
jo me'n vaig a l'albacor,
l'espigolera major
d'aquesta possessió
en el capell du el rellotge.
- En el tall d'escaraders
hi sol haver un mandatari
pedregau aquest vicari
perquè guanya un sou més.

perquè
PER QUE pagam guarderia rural si mos foten els melons?

PER QUE hem d'entrar a la OTAN i tenir bombes atòmiques,
si no tenim ni avions per a apagar foc?

PER QUE a Capdepera només hi ha taxis i municipals els
dimecres?

5



UESVORANC     

CENDRA I POLS

Asseguts, sota l'enramada, els vells
estaven de xerrameca sobre el tema que
aquests dies ha omplit de fumerassa el
nostro cel.

- En el nostro temps no necessitavem
tanta disbauxa per apagar el foc.

- No, vatua el món! I no teniem avions
que amollassin pixarades.

- Encara no sentiem les campaneo to-
cant a foc, tots acudíem amb senalles,
càvecs i destrals, i, cametes me val-
guin, cap a la muntanya. Allà tallàvem
pins i mates i carritxeres, eixermant
un bon tornall perquè l'incendi, en
arribar-hi, no trobIs res que cremar.

- O pegant foc a un altre lloc, on sa-
bíem que el podríem controlar.
- Pero llavors era altre temps. Alesho
res tots mos coneixíem, i mos estimà-
vem i tot el poble feia un cos. Tots
lluitàvem per una cosa nostra, per la
nostra terra.

- Els temps han canviat. Ara... ¿què
vos he de dir? Ara ningá fa res per no
res. No mos coneixem mes que els vells.
I els joves pareix que prefereixen que
ho facin les màquines. A més, tants
d'incendis, un dins l'altre... no ho
sé... tot sembla molt sospitós... I
això fa olor de cremat.
- Avui rera cada cosa s'hi amaga un ne
goci. I qui sap, si rera aquestes foca=
teries, també n'hi ha un de negoci.
- Será un negoci ben secorrat!

Tots riuen. Riuen, per b darrera les
rialles se fa un silenci esfereldor.
Perq)A, ocurrències apart, l'ambient
está, amarat de tragèdia.

La muntanya se crema. Els pins se cre-
men. Se crema la garriga. Els boscs se
cremen. Tot cendra. Tot pols. Fins i
tot les campanes han enmudit. Ja no to
quen a foc. I el seu silenci és molt
significatiu. El seu silenci també és
pols: pols de silenci. Un silenci que
ens parla de la cremadissa que s'ha
fet de la solidaritat, de l'estimació,
de que "tot el poble feia un cos", com
deia el vellet de l'enramada. 1s el si
lenci esfereldor d'una vida, d'una fo7
ma de vida, buida i sense sentit, és -
el silenci d'unes rialles de tragèdia.
Cendra i pols. Pols i cendra.
I és que la capacitat emocional de
l'homo sembla que ha arribat a un punt
de saturació. Com si la capacitat d'as
torament també fos pols. 

Pols i cendra. Cendra i pols.

A la nit obrim la televisió, al matí
obrim els diaris
La neumonia tòxica segueix fent es-
tralls. Els mitjans oficials compten
morts, no responsabilitats.

El govern ens vol obrir ben de pint er
ample les portes de la OTAN, sense de-
manar-nos, al poble, si hi volem en-
trar.

Els dos partits majoritaris se fan un
escolt a cau d'orella i ens enfloquen
una autonomia de mitges tintes, per w
article de la Constitució que, fins
ara ens havien fet lluitar en contra.

La política cultural del govern, de
l'oposició i dels municipis sembla,
per dir-ho de qualque manera, aquells,
que, després d'amarar-los, amb un em- i

but, d'oli de ricino, morien Ofegats
dins la prbpia merda.

A Madrid, se firmen pactes i més pac-
tes entre centrals sindicals, govern:
empresaris, però els treballadors de
I'hostaleria sufreixen una explotació
com mai a dins l'histbria.

Acaben de passar les festes patronals
-que no populars- on la nostra llengw
i la nostra cultura no hi han tengut
cabuda, en canvi sí que hi ha cabut
castellà, l'angls, l'alemany i el
francès.

Cal tancar la televisió, aplegar els
diaris... tanmateix...

Tancar els ulls i reflexionar. Sí, re
flexionar. Perquè podria ser que el q
goci que, diuen les males llenglies,
s'amaga rera el foc que crema la munt,
nya, tengués que veure amb els focs
que cremen la solidaritat, Testimació
i el civisme.

Reflexionar, 'per veure si encara hi
som a temps a salvar de la focateria
algun bri d'herba i algun bri de ser*
abans que tot acabi verament amb cen-
dra i pols.
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passatEmps
Pepeta Bestard

HORITZONTALS: A) DiIgustar, contrariar, e.u.-
A. fastijar.- B) Preposici(5.- Art de fabricar

ollas de fang i tanda on se '-senen.- C) Ter-
ra trepitjada por on se transita habitual-
ment.- Al revés, animal.- Consonant.- D)
Al revés, la multitud crida amb honor i a-
pláudiment d'aig6.- Deixat de fer alguna
cosa.- B-) Nota musical.- Nom de dona.- Vó-

E	 cal.- F) Acostuma a acumular-se a lós vo-
re'S de la mar i abunda a lesplatjes i en
els deserts.- Home laIciu.- () Resolució
premeditada d'una pereona:- En la numera-
cié'romana, cent-un.- Consonant.='H) Al re
vés, accii5 de retornar.- Al revés, en a-
quest lloc.- I) Abreviatura de punt cardi-
nal.- Substancia espessa que forma una ca-
pa a damunt la llet que se deixa en repéa.-
Vocal.- En la nómeraci3 romana, cent-ciri-

— quanta.- j) Consonant.- Pedra Preciosa.-
El principal aliment del home.- Lletra gre-
ga.- lk) Al revés, temorós, poruc i curt

Figuradament, graciós, alegre.
VERTICALS: 1) Periode de den dies o de den anys.- Punt cardinal-- 2) Provocar amef:
a 210.- Vocal.- 3) Abreviatura de Dunt cardinal.- Part'del brag - des del puny fina
a l'extremitat dels dits.- Capella suplent.- 4) Lleuker, llambresc.- Funcionari

autóritzat per donar fe de cóntractes i altes actes extrajudicials.- 5)Nom
de lletra.- Diminutiu de clar.- Consonant.- 6) Consonant repetida.- Vocal repeti-
da.- Familiarment, infant recent nat.- 7) En aquest moment.- Practica general d'u-
na cosa, moda.- Punt driic en una cara del - dau.- 8) Accid d'adornar.- VOcal.- 9)Que

té perfum.- Article masculi.- IO) Al revés, - terminaci(5 verbal.- Vocal.- En la tlu-,
meració romana, un.- Relació escrita de lo succ'étt, tractát o acordat en una assem.
blea.- 11) Contrari i oposat a la ra6.- Al revés, igual, semblant.

Hem fet aquest número:

Joan Nebot
M?Germa Melis
Joana Colom
Jaume Fuster
Biel Pérez
Toni Garau
Ani Muñoz
Joan M. Rosa
Maria Vives
Pep Terrasa
Maten Gili

Ma del Carme Fuster
Pepeta Bestard Bolletí de l'Obra Cultural BalearAntoni Gili Capdepera-Cala Rajada

Setembre 1981
Carrer d'és Port, 43, CAPDEPERA
Dipbsit legal: P.M. 497/80

Ele »Mides publicats in guaste

revista expressen unicarnent

!vid dele sitie autor*.

Paco Gallardo
Maria Llaneras

LLOCS DE VENDA: _ Els tres Estancs de Capdepera i Cala Rajada.
- Llibreria. Plaga de l'Orient.
- Llibreria. Cala Rajada.
- Llibreria Escolar.
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-L'Institut Espanyol d'Oceanografia
és un organisme assessor de l'Estat
Espanyol en tetes les qllestions que
afecten a la mar. Té la seva Central
a Madrid, amb la part administrativa
i burocrática luna bona part d'in-
vestigació. Llavors, al voltant de
la Península, hi té lo que noltros
deim Centres Costers (Santander, La
Coruha, Vigo, Sta. Cruz de Tenerife,
Málaga, Mar Menor, Palma...). la se-
va estructura interna está dividida
en una série de departaments que co-
breixen tota la problemática de la
mar: biologia marina, bilogia pessue
ra, bialogia aplicada, química, fisT
ca oceonológica, geologia, lluita con
tra la contaminació i un centre de --
cálcul. Cada un d'aquests departaments
té, o no, representació a cada centre
coster, segons les seves caracterís-
tiques. A Palma tenim el departament
de pesca, de biologia, química, con-
taminació i geologia. Cultius, encara
no, peró el Consell té un programa
molt ampli de cultius marins.

JA QUE PARLAU DEL CONSELL, QUINES SON
LES RELACIONS QUE MANTENIU AMB L'ENS
PREAUTONOMIG?
-No hi ha dependéncia de cap tipus

peró sí un vertader esperit de col.la
boració. L'any passat, com a cense- —
(11:almeja d'unes jornades de pesca que
va celebrar el Consell, es va firmar
un conveni de col.laboració, on l'ins
titut d'Oceanografia quedava com a —
assessor del C.G.I., malgrat mantenir
el seu carácter estatal. Així, hem
duit a terme 1 estudi de-la contami-
nació del Port de Maó, un estudi bio-
ecológic de la badia de Palma, i te-
nim en marxa un, programa de prospec-
ció de pesqueres noves a la zona de
Cabrera i Formentera. Ni ha hagut,
també, un gran programa d'estudi de
les possibilitats de cultius marins
a les tres illes i, concretament, el
cultiu de servioles a Andratx,Tot ai
xó haurá d'estar molt pendent de les
transferéncies que es facin al Con-
sell. Avui en dia, encara no n'hi ha
cap.

QUE ES TOT AIXO DE MARICULTURA I CUL
TIUS MARINS?

-A tot el món, la pesca está supor-
tant un gran esfor9. Ni ha moltes -
barques amb una gran tecnologia que
tenen una enorme capacitat extracti-

va i la pesca se n va per avall. No
d'una manera alarmant peró sí preocu
pant. Aixó, unit a la crisi energéti
ca, fa que la gent s'hagi de plante=
jar la competitivitat entre la carn
i el peix com a proteInes	 diari
i la cosa 4s bastant greu. Degut a
això, ja fa molts d'anys que s'ha co
men9at a cultivar la mar igual que
es cultiva la terra. No hi ha que -
pensar mai en criar molls, gambes de
fons, maira, llus, etc. Però hi ha
altres espécies que s'adapten molt
bé. El problema está en determinar
quines espécies. Per exemple, al Mar
Menor noltros estam criant l'octava
generació d'orades nascudes en cau-
tivitat. No hi ha cap dubte que si
la crisi energética segueix augmen-
tant, arribará un moment en que la
maricultura será rentable, encara 1,
que en aquests moments no ho sigui.
De fet, a llarg termini, aquesta se-
rá la solució. -v--

--s--

PES QUEQUE FA AL MEDITERRANI, SOVINT
REBEM NOTICIES ALARMANTS. ES DIU QUE
MOS CONVERTIM EN  UN MAR MORT. HI HA
CONSCIENCIA I ESPERIT DE COL.LABORA-
CIO INTERNACIONAL?

-Aixó del Mediterrani com a mar mor
va ésser un vaticini un poc apocalírp
tic d'En Cousteau. En Cousteau no es
un científic. Es una persona extraor
dinária, amb una gran dedicació a la
mar, amb una gran afició; ara, ell
és un marí de guerra. En Cousteau té
una gran difusió a nivell de medis
de comunicació i la gent ha conegut
els seus vaticinis sensacionalistes.
I la gent s'ha assustat, i això és
bo, malgrat no sigui cert. Ni ha u-
nes zones del Mediterrani en situa-
ció greu, com pot ésser la zona de
Barcelona (els seus rius són molt in

dustrials i aixó és contaminació de
bon de veres), llavors hi ha Marse-
lla, un bon tro9 del sud de Franca,
l'Alt Adriátic... Ara bé, no cal con
fondre la brutor amb la contaminació.
Suposem un emisari sense depurar ti-
rant mat8ria orgánica a la mar. Aques
ta matéria orgánica es reconverteix T
abona la mar i, llavors, els vegetals
microscópics, com que tenen mols d'a-
liment, prosperen i l'aigua torna ver
dosa. Inclús les aigues depurades duen
molts de nitrats, molts de fosfats, i
aimó abona la mar. Com que a dins la
cadena 'alimenticia no hi ha una pobla
ció capaç de menjar-se aquella explo-
sió de verd, és per aixó que veim a-
questes aigues verdoses com per la ba
dia de Palma. Ara, aixó no és canta--
minació, aixó és brutor. Contaminació
és quan comença a haver-hi metalls pe
sats, amb mercuri i coses d'aquestes
que inclús es trameten als peimos,
sobretot als grans emigrants com la
tonyna, i aixó pot produir problemes
serios. Per altra banda, la gent és
molt ase, tira plástics, tira pots,
tira botels, tira de tot, i aixó,
malgrat no uontamini, embruta. Lla-
vors hi ha l'altre desastre del Medi-
terrani, els petroliersque fan netes
les sentines i tiren els residus a
la mar i, quan se mou un poc d'estro
peig, les bonetes de vernis van per
tot.
Amb tot i això, el Mediterrani no

está mort. No, no és el desastre que
s'havia dit ni molt menys, llevat de
zones molt concretes. El port de Maó
estava mort i s'está recuperant. Cree
que tot és recuperable si se prenen
mesures. Ni ha molts d'organismes que
es preocupen del tema. Concretament,
el Consell General de Pesca del Medi-
terrani (depenent de la FAO), té vá-
ries seccions dedicades a la contami-
nació. Ni ha les Conferéncies Interna-
cionals que es celebren cada dos anys.
Ni ha una preocupació i una normativa
internacionals que es cumpleixen més
o manco bé, com es cumpleixen totes
les lleis i totes les normes.

I L'ENCALENTIMENT DE L'AIGUA PER PART
DE LES CENTRALS ELECTRIQUES?

-Es sabut que la temperatura s'equi-
libra a una distáncia relativament cur
ta. De qualsevol manera, hi ha una fa=
se del cultiu dels peixos -i aquí tor-

trevist s
nam a la maricultura- que necessita pr
cisament una temperatura constant dura
tot l'any i que és molt difícil de con
seguir. Seria, doncs, molt bo poder a-
profitar l'aigua calenta provinent de
la refrigeració de les calderes de les

centrals, per posar-hl zones de cul-
tius. Aixd, és clar, mentre no hi ha
gi, en el cas de centrals nuclears, —
fugues radioactives.

H1 HA UNA EXPLOTACIO RAONABLE I EQUI-
LIBRADA D'ESPECIES MARINES A MALLOR-
CA?

-Aixó és un problema nostro i també
de tot el Mediterrani. I és un dels
punts de col.laboració amb el C.G.1.
A vegades xoques amb els pescadors que
no ho acaben d'entendre. Per exemple,
la gamba, el lluç, l'escamarlá, el ca
lamar i el moll no tenen problemes
venda; al revés, en falta, són espé-
cies sobre-explotades. La pesca d'a-
questes espécies, en els darrers anys
ha fet un augment enorme. En canvi,
te mires les gráfiques de la pesca de
farol i és quasi una línia que no au .1
menta: la sardina, l'aladroc, el so-
rell, tot aquest peix no es ven. El
mallorquí s estima més mig quilo de
gerret que no dos quilos de sarina al
aateix preu. La sardina, aquí té poc
mercat. L'estadística demostra que el
moll, lluç, etc. estan en un punt molt
alt d'esforç de pesca. En canvi, de
la sardina, hem fet unes evaluacions
acústiques dins la Badia de Palma (on
en tot l'any se pesquen 2.000 tonela-
des de sardina) i noltros hi hem eva-
luat unes 30 o 40 mil tonelades d'a-
quest peix. No l'agafen perqué saben
que no la vendran. Endemés, no ha fá-
briques de sub-productes, de conser-
ves, i ho harien de tirar. Aposta, a-
ra el Consell es va interessar en co-
mençar una campanya de promoció del
consum del peix blau. A Itália es va
fer i el consum va anar augmentant.Te
nim el peix de fons sobre-explotat
tot el Mediterrani, i el peix blau -
sub-explotat a tot el Mediterrani. I

9

D. Miguel Massutl Oliver és el CEdel Departament de Biologia i Tecnolo
gia Pesquera de l'Institut Espanyorouanografia. 1 aixó, qué és? vos de=
manareu moits de voltros. Es lo que lt entarem aclarir al llarg de l'entre-
vista que amb el Sr. Massutl mánti%rem a la seva casa del Carregador, on
ell acostuma a passar el mes d Agostdescansant de la molta feina que durant
tot 1 any li ocasiona el seu cárrec,PODEM CnMENÇAR PARLANT DEBO QUE ES

L'INSTITUT ESPANYOL D'OCEANOGRAFIA?



Amics:
Els que mos llegiu cada mes sa-

beu bé que feim aquesta revista amb me
dis tècnics i econOmics molt dèbils
no mos volem estirar més que el llen-
çol. Vos deim tot aixà per explicar-
vos que, si per una part mos alegra i
desitjam que mos envieu cartes i comu-
nicats, per l'altra vos demanam que no
passin d'un foli escrit a rilliquina i a
doble espai. Si vos allargau més ho
haurem de resumir.

Cap Vermell
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tot el Mediterrani intenta conseguir
que la gent mengi peix blau, per8 és
molt difícil.

PAREIX, EN QUANT A LA PESCA, QUE AC-
TUALMENT NO S'ABUSA TANT...

-Actualment está molt mjs reglamen-
tat. Noltros tenim estudiat l'esforç
òptim, el rendiment máxim sostenible
i la situació actual. En general, a
Balears mos mantenim damunt el rendi-
ment máxim sostenible. La norma de no
construir barques noves si no js a
canvi del desballestament d'un número
igual de C.V., ha estabilitzat la co-
sa. Evidentment, hi ha llocs on es-

tant molt pitjor que noltros. Aixd) de

Cala Rajada js una zona excepcional :

per un costat teniu una veda natural
tot l'hivern en que el mal temps o-
bliga a deixar descansar la pesca;
per altra banda, aquí, les barques
de "bou" no s'acosten a la vorera -
perqué hi ha roques i a devora les
roques es conserva molt de peix que
llavors es dispersa. Així mateix s'ha
arreglat el que no venguin barques de
la Península i crec que, en aquest
moment no hi ha grans problemes, ile-
vat d'Eivissa.

A vegades hi ha un any en que no es
pesca gamba i tot d'una pensam lo -
pitjor, per8 aix8 es deu a cicles na-
turals que, generalment, son de cinc
anys en que hi ha pujades i baixades
de pesca, i no a l'esforç de pesca.
En aquest moment, el problema de les
aigues jurisdiccionals mos obliga a
cercar pesqueres noves. Hem tengut un
equip fent feina quatre mesos a Soma-
lia, un altre equip fa feina a Seiche
lles; l'any que ve, possiblement, anT

rem a Kenya i Tanzania; un altre e-
quip de Canaries fa tema a Angola. A
nivell d'investigació, ara estam a A-
frica. Es tracta d'obrir noves possi-
bilitats a la flota. Aquests paisos
demanen tecnologia 1 noltros, a can-
vi, demanan possibilitats de pesca.
Tenim una flota molt bona i no la po-
dem retirar.

AQUESTS MESOS,IEM SENTIT COMENTAR AMB
PREOCUPACIO QUE HI HA PLATJES QUE QUE
DEN SENSE ARENA (Font de Sa Cala, Ca=
la Agulla...)

-Quan a qualsevol zana es fa, encara
que sigui un espigó, un club náutic,
lo que sigui aficar una cosa dins la
mar, aix8 haurida d'anar lligat per o
bligacij a un estudi complet de les -
corrents marines locals- Sino,
poses a aix8, que te buidi una platja
o te'n faci una a un altre lloc. Sem-
pre hi ha una rae, per a un canvi d'a-
quests, i la raj sol ésser una obra
dins la mar. Si se demana per via o-
ficial, noltros tenim l'obligacij de
fer un estudi complet, Desviar una co
rrent, mal saps quines conseqUéncies -
not tenir. Per8 aix8 js relativament
senzill encara que les corrents localE
no estan estudiades. Ro hi ha temps nt
personal per a fer-ho, ner8 si ho de-
manaven s'hauria de ter.

SI VOTE FOS EL PRESIDENT DE LA CO-
FRARIA DE PESCADORS DE CALA RAJADA,
Q -171 LI DEMANABIA A L'INSTITUT OCEA-
NOGRAFIC?

-Jo creo que aquí no hi ha grans pro
bienes. Ara volem intentar juntar la
Punta de N'Amer, la pesquera de la -
gamba, continuant-la a veure si po-
driem seguir fins a Porto-Petro.

COMUNICATS
El Ayuntamiento de Celada

pera, en sedán plenaria celebra-
da con carácter extraordinario
el pasado día 14 desgasto, con
si laico mopealto de rielar*
le problemática de ko curtes en
el suartinistro déatrisxn dentro
das enunicipio durante la presen-
te temparede, morad par urce^
Martillad, lo siguiente:

Elever eurtto do que-
ja a los diadema ~doce da
fe ida, demandando pública-
mente las pmee ~idos que
ei vacindarie dese qua copos
tar cantirmarnente 1501* les sor-

tea de masía ~Mica: Invitar
a todos los propietarios de in-
delebles y comercios, pana que
pirmanton velonacián estimad»
de los repetidos peduldos eco-
Modem recibidos por loe úttl-

mos trae apagones de loe sába-
dos en la entidad de Cala Rst-
toda y el de los oías 12 y 13 de
lote mes de Agosto- .

Solluttar informe de
tus ierricice jurídicos de este
Arasurdento pera conocer que
melones legales aa pueden es
eirlinir pera poder obtener une
oomperamción económico y al
miento tiempo obligar en el fu-
turo unas almidones de stand-
nuMed del suministro acorde
ese les necesidades del Térmi-
no".

"3.— Visito los :informes, al
prosade, exigir responsabilida-
des pos vía judIdel coMra le
empresa Gas y Electricidad, S.
A.".

Nitral& Alzina Sancho, Al-
calde acddental del Ayunta-
miento de Cepdepore.



ASOCIACION DE VECINOS "ES FARALLO"

También consideramos importante
que los Asociados y pueblo en general
sepan los inconvenientes que hemos te-
nido que superar y seguimos superando
para llevar a termino nuestra tarea.

Debido a que los bares no tienen
acceso público por la parte de atrás
nos hemos visto obligados este ario a
comprar un tractor de gran potencia
que ha co -tado 2.300.000,-Ptas, y su
remolquecorrespondiente y hacer el
aprovisionamiento de los mismos por
la partede delante "S'Entredor", a 110-
ras muy tempranas o muy tarde para no
molestar a los turistas, con las consi
guientes molestias y penúria que ello
ocasiona.

Ahora nos encontramos que con la e
comprs de los solares de las escuelas,
tractor, remolque, cable eléctrico,
gastos personal, pagos de las concesio
nes al Ayuntamiento(2.000.000) etc. te
nemos un elevado saldo negativo en el
banco, aunque en los próximos meses es-
peramos sanear esta situación.

Nosotros continuaremos, a pesar de
los inconvenientes enumerados, contra
viento y marea para conseguir que la

playa tenga los máximos servicios de
asistencia, vigilancia y limpicza.Esta
mos seguros que la buena voluntad que
hay en nuestras acciones, y con el apo-

yo de quienes nos han elegido para re-
presentarles, hara que la asociación•
sea un éxito en organización y cometi-
do.

Expresamos nuestro agradecimiento
al Ayuntamiento, por concedernos la ex-
plotación de los kioskos y hamacas, ya
que la Asociación sin recursos económi-
cos poca cosa podría hacer, pués su cam
po de acción se tendría que limitar ca
si exclusivamente a denunciar las fal-
tas y necesidades que se observasen,
mientras que consiguiendo recursos tie
ne un futuro prometedor pués podrá re
mediar males contribuyendo y costeando
los gastos necesarios.

Con todo lo expuestos creemos haber
puesto al corriente a nuestros asocia-
dos de lo qe ós y lo que hace la Aso-
ciación , y agradecemos su sugerencias
criticas u observaciones que crean me
rezca nuestra manera de actuar. Pueden
hacerlo por escrito, o bien personalmen
te todos los lunes a la 17h. en el lo-
cal de la Asociación donde seran bien
recibidos por la - junta Directiva.

"LA JUNTA DIRECTIVA"

1 Quasi a l'hora de tancar la present edició de "Cap Vermell, hem
rebut un comunicat del Sr. Batlle, D. Salvador Moll, el qual passam
a publicar. Donat el seu interés hem cregut que no convenia esperar
al mes qui ve, malgrat això ens suposhs un esforç i el tenir que re
legar altres comunicats rebuts amb anterioritat.

Leo el ejemplar n2 8 de la revis-
ta "Cap Vermell" correspondiente al
mes de agosto ppdo., hemos atónitos
al comprobar una serie de informacio
nes carentes de toda veracidad y que
inducen, no sabemos si intencionada-
mente, a una total desinformación a
los lectores de la citada publicaci-
ón. En primer lugar, haciendo refe-
rencia a la sección "Pes cap que
crema" nos parece falto de toda éti
ca literaria el utilizar temas a de
bate con la mera finalidad de crear
confusión, ya que el asunto que se
plantea, es decir de que si los mo-
ros vayan a pagar la canalización
de las aguas de Capdepera es pura
inventiva.



jugado para que el público de Capdepe
ra y de haola castellana fuera más
beneficiado.

Deseamos informar que dichas Aso
ciaciones aportaron la cantidad de
700.000.-pesetas, estimable colabora
ojón que no se habia obtenido nunca
y que ratifica este matiz turistico
de que hablabamos antes, con una pun-
tualización más, que este año se han
recaudado en la noche de la gala la
cantidad de 511.200.-pesetas, canti-
dad que tampoco se habian recaudado.

Por lo tanto creemos que si el A-
yuntamiento participó económicamente
en las Festes del Carme sin interfe-
rir la organización de las mismas,
es de justicia que si el sector tu-
ristico necesita, también, de una co-
laboración se interfiera su organizae
ción.

El consistorio de Capdepera, quie
re dejar perfectamente claro que es
consciente de lo que Cala Agulla
significa en el presente, y para el
futuro de nuestra zona, es por con-
siguiente obvio que se cuidaran mu-
cho de cometer ningín tipo de error
al tratar este tema, si bien el con
sistorio no sólo es sensible al tema
de Cala Agulla sino también al con-
junto del paisaje que encierra nues
tro municipio.
Es por lo tanto inadmisible:

- a) Que se viertan, en una publica
ción periodica, temas carentes de
toda veracidad.
- b) Que tratandose de temas tan
transcendentales no se acuda al A-
yuntamiento a recabar la necesaria
información.

Por consiguiente seria de elogiar
que para futuras ocasiones los respon
sables de la publicación "Cap Vermell"
se informen debidamente para no caer
en errores semejantes.

En segundo lugar, queremos hacer
mención a la pagina destinada a "L'es
voranc" que firma Joan Rai, al cual de
seamos aportar una serie de puntualiza
ciones:
- a) El comentarista no puede haber ol-
vidado que él mismo promovió la desa-
parición de las fiestas de San Roque,
proponiendo la potenciación de las fies
tas del Carme.
- b) Que precisamente este año se ha po-
tenciado efectivamente la Festa del Carme
habiendo entregado el Ayuntamiento la can
tidad de 262.000.- pesetas como aprtacion
a dichos festejos, y que se dió completa
libertad al grupo organizador, y que en
ninfún momento sufrió interferencias 	 Estamos perfectamente de acuerdo

por parte del consistorio, en que haya alguien a quien no les

Sin embargo las fiestas de San Rosue guste la elección de las mises, quetsno han desaparecido, por creerlo as i o- en realidad no son	 mises sinoale	
-portuno el consistorio, debemos recor- que lo que se eligió fue precisamen

te la Reina del Turismo de Cala kaja4
dar que Cala Rajada es un centro e- 	 da.
minentemente turístico y sin duda al
guna uno de los mejores del Mediterra
neo, el comentarista no puede olvidar
este matiz ya que, si no recordamos
mal, durante los últimos años a tra-
bajado en infinidad de empresas dedi-
cadas únicas y exclusivamente al sée
tor turistico, en consecuencia y cree
mos que con muy buen criterio se or-
ganizaron dichas fiestas de San Roque
con un cariz distinto al que hasta el
momento se le habia dado, la organiza
ojón de dichas fiestas se hizo de co-
mún acuerdo con la Asociación de Hos-
teleria y Asociación de Vecinos ubi-
cadas en el término, precisamente
porque se le quena dar este aire en 	 Atentamente le saluda
focado a la promoción interior del	 El Alcalde
turismo, no obstante como todo el mun
do puede comprobar perfectamente, con

Por lo tanto deberiamos diferenci-
ar claramente quién es aquí la cabra
que va al monte, el lobo con piel de
cordero y el que juega el papel de

Recomendariamos templanza en el
momento de escribir una página en
cualquier publicación que tenga
que ser leidas.No deseamos en mo-
do alguno entablar ningún tipo de

polemica, pero no olvidemos que en es
te pueblo conocemos todos perfecta-
mente las virtudes y los defectos de
nuestros conciudadanos.

(f±rma Salvador Moll)
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COLLABORACIONS
Taterials per a la nostra història

Ens LIBERALS I
L' INSTITUCIÓ ECTIESIASTICA

Abans de la primera desamortització
eclesiástica, any 1836, l'esglèsia
treia els recursos económics,princi-,
paIment, d'un imposta damunt els bens
de consum anomenat denme: de cada den
mesures d'oli, blat, vi, etc. n'hi ha
via una per l'institució. Els eclesi=
Istics, ben apuntalats económica i
culturalment, duien una vida digna i
amb possibilitats d'ajudar als pobres
i necessitats; lo que les donava mol-
ta influència i prestigi.

A mitjan segle, un govern progressis-
ta (antics liberals) llevà el denme i,
a canvi, les donava una miserable (se
gons l'Arxiduc) paga que, per afegitó,
no sempre cobraven quan tocaya. Du-
rant anys va passar que, encara que
legalment s'havia llevat l'impost, a-
quest es seguia cobrant.

A Capdepera venien a cobrar-lo uns
frares, possiblement manacorins, que
anaven passant de possessió en posees
sió amb els seus carros; i seguiren -
passant fins que toparen amb l'os.
Va esser aquest l'amo de Son Jaumell:
D. Sebastià Ferrer, "Cofeta". Segons
Whan contat, quan l'amo va sebre que
venien els frares, reuní tots els mis
satges i junt amb sa madona DI. Blri6Z
ra Pellicer feren un pla.

A poc a poc els frares anaren arri-
bant i entrant a la casa; la madona
ele oferí aigua fresca, pa i companat
ge; Passada una estona, mentre uns mr)
vien conversa i altres pegaven una b7

cinada, els demés començaren a comp-
tar sacs de gra; i, de cada deu, un
cap a n'el carro. Si amb so comptar
s'equivocaven d'un sac o els n'hi ama
gaven qualcun feien els ulls grossos,
havien de quedar bé amb la casa. Quan
ja tengueren els sacs comptats i els
carros carregats, sortiren l'amo i
els missatges que estaven amagats i
cridant: lladres! lladres!, els enves
tiren i els feren fugir de buit.

Després d'aquesta feta n'hi hagué que
prengeren mostra i també deixaren de
pagar. Altres, tal vegada per no en-
frontar-se amb els frares, seguiren
pagant voluntáriament-fins que a
l'any 1846, després d'haver agafat el
govern els moderats i no haver resti-
tult el denme, deixaren de comprome-
tre-se amb l'excusa de que havia cadu
cat la llei.
Les funcions de l'esglèsia no estaven
gaire ben separades de les funcions de
l'Estat; hi havia moltes interferèn-
cies de poder. Així l'Estat s'aficava
en decisions purament d'Esglèsia i
l'Església amb l'Estat. Quan es feia
més visible aquest conflicte era quan
governaven els progressistes que, al
no venir a bé amb els plantejaments
eclesiàstics, brotaya la tensió.

Els anys 1854-1856 varen esser de go-
vern progressista i tengueren discus-
sions parróquia i ajuntament. Una vega
da el vicari organitzà una recollida
d'oli per la llàntia del Santíssim i
el batle li va prohibir. No he estu-
diat la circumstància en que se mogue-
ren aquestes discussions, però potser
el batle s'oposIs perquè cada any en-
lloc de guardar l'oli sobrant d'un any
per l'altre es venia. Intervengué el
Sr. Bisbe amb resultat negatiu, havent
de pagar l'oli.

Una altra vegada el Sr. Bisbe donà per
mís perquè en diumenge es pogués fer
feina a la capella del Roser; l'Ajunta
ment s'hi oposà. Estant la discussió
moguda, el Sr. Bisbe envià, en diumen-
ge, uns hornos perquè fessin un depósit
en el cementeri i uns altres a fer net
un safreig de la seva propiltat. Es de-
nuncià el fet.

Les crítiques més fortes contra la fun
ció eclesiástica vendran a partir de -
la Revolució de 1868 en que hi hagué
una llibertat total d'expressió.
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IL9 teme de Cap de ?a Pera
El nom de Cap de la Pera, derivat de
la pedra o .Laralló que neda damunt la
mar, és anterior a la conquesta de Ma
horca i a la mateixa dominació musu7
mana de l'illa de Mallorca.

Aquest topbnim ja apareix en el docu-
ment de rendicio deis moros de Menor-
ca. El mateix Rei En Jaume I de Ma-
llorca anà personalment al Cap de la
Pera, per esperar les notícies deis
emissaris que havien estat enviats a
Menorca. Una vegada arribats els emis
saris amb les seves galeres, va tenir
lloc l'estipulació del conveni de la
rendició deis moros de Menorca amb el
Rei En Jaume. El conveni fou firmat
"apnd Caput Petrae", és a dir, a Cap
de la Pedra, dia 16 de juny de l'any
1231. El notabilíssim document es tro
ba avui dipositat a la Biblioteca Na=
cional de París (1), essent el docu-
ment més antic, aleshores conegut,
que porta el nom de Cap de Pera.

El topònim de Cap de Pera doná nom no
SOIS a un Cap, sinó també a tot un
terme, ja designat amb aquest nom,
l'any 1239. Més modernament donará
nom a una possessió, anomenada El Cap,
i assen-alará un malnom a la família
propietaria de la possessió.
El teme de Cap de Pera, ja conegut
pelo moros, s'extenia per tots aquells
indretsi els docUments localitzen has
tantos fites amb les quals es pot de=
limitar, a la mateixa edat medieval,
el terma de Cap de Pera.

k distinta documentació es senyalat
el "Torrent de Na Mateva" com a línia
divisbria entre Artà i el terme del
Cap de la Pera.

Semblantment, reconegué l'exitencia
de l'antic terme del Cap de la Pera,
N'Arnau d'Erill, quan dia 8 d'abril
de l'any 1345, comunicl al batle d'Ar
tá que obligás als habitante en el -
Castell del Cap de la Pera i del seu
terme, és a dir, des del torrent
77777, a pagar i contribuir en una ta
lla vecinal ordenada per la Universi-
tat d'Artá.(2)

Dins l'anomenat terme de Cap de Pera
ezisteixen les terres dels Nunis, fa-
mília que prengué part a la conquista
de Mallorca.
L'any 1237, ja apareix propietari d'u
na alqueria En Miguel Nunis el qual, -
l'any 1239, pel mes de març, entrega
i encomana a Arnau de Cabanes i a la
seva esposa Guillema un llaurador amb
el qual pogués llaurar amb un parell
de bous la seva alqueria anomenada Be
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nifilia, avui Binifela, i un rafal
Alharich que posseiex en franc alou,
en el teme del Cap de la Pera. (3)

Les terres dels Nunis formarien una
Cavalleria, des de l'any 1242.
Pel mes de març de l'any 1517, el Mal
nífic Joanot Nunis de Sant Toan con-
fessava tenir i posseir una Cavalleri
a, situada en la parrbquia d'Artà,
dotze jovades de terra, per franc
alou i quiet raltra servitud, amb to
tes les seves afrontes, termes i dreZ3
seus i pertinències seves, terres cul
tivades i no cultivades, prats, pasta
res, herbes, aigUes, llenyes, vinyes,
arbres de qualsevol classe i entrades.
La val Cavalleria din posseir com a
legitim successor del Magnífic Miquel
Nunis, militar, al qual fou feta dona
ció o concessió de l'esmentada Cava-
llena pel SerenIssim Rei En Pere,
d'indeleble memòria, mitjançant el
seu oportú privilegi, firmat dia pri-
mer de maig de l'any 1242. (4)

D'igual manera un altre document, da
tat a 4 d'abril de l'any 1310, ens
sabenta que el Rei En Jaume II de Ma-
llorca donà i concedí en len a Pere
Nunis, impúber, fill i hereu de Mi-
guel [Tunis i als seas successors, per
petuament, que en la Cavalleria que
té en el terme de Manacor i en la Ca-
valleria que té en el Cap de la Pera,
"ubi nos populationem fecimus" és a
dir, allá on férem una població, po-
gués forçar i obligar qualsevols per-
sones, empenyorant i emparant per a
prestar o pagar a ell els censos i al
tres drets. (5)

Dins el territori d'aquesta Cavalle-
ria existia des del temps de la moris
me una antiga torre situada damunt
puig, anomenada en l'antiga documenta
ció Torre d'En Miguel Nunis.

Aquesta torre será el punt indicat
pel Rei En Jaume II, quan, l'any 1300,
ordenará les noves poblacions dins
l'illa de Mallorca, assenyalant-ne
dues a fer dios la parrbquia d'Artà:
"la una, deves la torre den Miguel Nu
nis e l'altre deves lo port de 2anye-
res". (6)

La primera població, assenyalada pel
Rei, es refereix a la nova pobla del
Cap de la Pera, ordenant i volent el
Rei que tots els habitants que ja
nien el seu domicili al Cap de la Peral
en un lloc pla, canviassin els seus do
micilis o habitació en un lloc alt el
qual emmurallassin, lloc on, l'any
1328, viuen i tenen les seves cases,



anomenat Vila Nova. Aquestes ordres fo (4) Arxiu del Regne de Mallorca—Prot.ren repetides, en temps del Rei En San 	Ng 1146, Fol 10 v.
xo. (7)	 (1 Id. Id. Id.—Prot. N2 1148 Fol 128.

(6 Vide "Artá en el siglo XIV", L.(1)Vide "Artá en el siglo XIII", L.	 Lliteras. Pag. 305.Lliteras. Pag. 144 i ss. (7) Id. Id. Id.— Pag. 336.(2)Vide "Artá en el siglo XIV", L.
Lliteras. Pag. 382.

(3) Vide "Artá en el siglo XIII", L.
Lliteras, Pag. 161.
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Antoni Gili

Foco 0, poco, día a día, sin darnos
cuenta, en este país se han ido per-
diendo las ilusiones colectivas, el de-
seo común de vivir en un Estado autén-
ticamente democrático e independiente
de las potencias extranjeras, un Esta-
do sin envenenamientos por aceite ni
fraudes en ertidades de ahorros a mo-
destos campesinos (como ha ocr.rrido re
cientgmente con Fidecaya), un Estado
sin obreros en paro ni presos políti-
cos y donde nadie tenga nue robar pa-
ra comer, un Estado, en fin, donde só
lo dominen la libertad y la justicia.
Una ola, de resignacióp, de conformismo
de imPotencia parece estar ahogando
los viejos ideales, marchitandolos. Y
esto es grave y lamentable. Ya sé que,
en esta situación de derrota moral y
social donde no se exigen explicacio-
nes ni dimisiones de responsables ante,
pongo por caso, un hecho tan dramático
como el del envenenamiento colectivo
por aceite de colza, resulta dificil
pedir solidaridad para los habitantes
de otros países que padecen diariamen-
te perbecuciones, torturas y ejecucio-
nes, otros países donde salo mandan la
explotación, la miseria, el hambre y
le muerte.

Pero yo lo voy a. hacer, voy n. pe-
dir ayuda para El Salvador, para los
explotados de El Salvado', para los
hambrientos, para los perseguidos, pa-
ra los encarcelados, aunque mi llamada
no tenga ninguna repercusión en nadie.
Ante una guerra civil tan injusta, tan
despiadada, tan sanguinaria como lo que
están padeciendo los campesino, los
obreros, los ancianos, los niños...to-
do el pueblo salvadoreño, tenemos la.
obligación de gritar aunoue no seamos
escuchados por nadie, pus no hay dere
cho a que El Salvador esté destrozán-
dose para nue otros, los norteamerica-
nos presididos por el abominable Reagan
Puedan seguir viviendo mejor. Porque la
n'erra civil de El Salvador es totalmen
te desproporcionada: a un lado el 10%
de la población blanca de terratenien-
tes y servidores del imperialismo yan-
qui, con un ejército bien armado hasta
lqe dientes con modernísimo material
de guerra servido por los Estados Uni-

dos, al otro lado el 90% de población
fendamentalmente no blanca (indios y
mestizos), viviendo en la miseria, per
seguidos, defendiendosv como pueden, a
yudandose unos a otros, escondiendose
en la selva cada vez que los militares
y a los grupos fascistas les da por
quemar viviendas que, según los de la
Junta Militar, pueden ser refugio de
"subversivos", como ellos llaman a los
que quieren defenderse y luchar por la
justicia, la libertad y la vida.

En el programa de los "300 millo-
nes no dicen nada de las masacres dia-
rias de El Salvador; su lema es ocul-
tar la realidad mediante folclorismos
baratos. Sin embargo, alguna vez hemos
podido ver imágenes fotográficas de ca
dáveres de campesinos amontonados, de
capitadns, irreconocibles, No podemos
mirar con frialdad, con distancia, con
indiferencia esas imágeJi.es; tenemos que
acordarnos de que tl , mbién en España
hubo hace cuarenta años una guerra en
la que no faltaron inmensos horrores.
Pero entonces, al menos, la solidari-
dad internacional se desplazó, movió
hombres y ayuda. En El Salvador esto,
desgraciadamente, no ocurre, y la si-
tuación se va pudriendo cada vez más.
Francia y México han reconocido median
te un comunicado conjunto que las fuer-
zas políticas que apoyan a los guerri-
lleros salvadoreFos son fuerzas demo-
cráticas, rerresentativas de los inte-
reses mayoritarios de la población.
Una manera de demostrar nuestra ayuda
podría ser en estos momentos crear un
clamor popular, una corriente de opi-
nión lo suficientemente fuerte como pa-
ra que el Gobierno español apoye ese
comunicado de Francia y México. Es ta-
rea que podemos hacer entrertodos: bien
recogiendo firmas, hiel-difundiendo la
idea (le nue el pueblo de El Salvador
necesita nuestra ayuda para salir del
mortal atolladero en que se encuentra
Sería una manera muy sencilla de demos
trar que el conformismo no nos ha ven-
dido del todo y que aún tenemos algu-
nas esperanzas.

F. G. Diaz	
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e5par
Al mes de Maig mos despediem de la

lliga de futbol. I deiem que tots ha
viem fet un alè. Ara, sense casi a-
donar-nos, ja hi tornam a ser a "sa
parada de ses cebes". La lliga ja -
torna a rodar i s'han acabat les pro
vetures. Els errors, si es produei-
xen, son irreversibles i tendran el
seu reflexe en la classificació fi-
nal.

El que no podrà dir ningú, 4s que
l'Escolar doni gat per llebre. No -
s'han fet falses profeses que des-
prés no es puguin cumplir. Tothom
sap perfectement quina 6s la cera
qui crema. Vn any més s'ha depos-
at la confiança en la cantera, des-

de el més jove dels alevins fins al
últim dels tècnics. Política aquesta,
plena d'avantatges peró farcida, tam-
bé, d'inconvenients. Política però,
amb la que aquesta revista sempre ha
proclamat, la seva conformitat.
No obstant, el que noltros diguem

no va a missa. Podem, moltes vegades,
equivocar-nos. De fet, som conscients
de que hi ha una part d'aficionats
que ni estan d'acord amb la manera de
fer les coses per part de 1 - Escolar
ni, de rebot, amb les nostres afir-
macions. Al manco, això 6s lo que
es pot deduir dels comentaris que
ja hem pogut escoltar de part d'a-
quells aficionats als que mos rete-
riem abans. I això que, a l'hora -
d'escriure aquest comentari, sols
s'ha jugat el primer partit contra
el Cultural. Provablement, quan lle-
gireu aquestes línies, s'haura jugat
també a dins Campos. I no volem pen-
sar el que diran alguns si el resul-
tat ha estat força advers.
L'únic que ha de consolar als di-

rectius de l'equip local és que, de
qualsevol manera, aquells que sem-
pre troben ossos en el lleu, ho te-
nen molt bo de fer girar-li l'esque-
na al conjunt de Capdepera per anar-
se'n a veure el Mallorca. O l'Artà.

Ja que parlam del Mallorca, cal -
dir que la vaga de futbolistes no
ha caigut malament per tot. Al man-
co l'Escolar que, en principi, coin-
cidia amb l'equip degà en quant a -
calendari, es veurà lliure durant u-
nes guantes jornades, de tal coinci-
dència. El retrls d'una setmana en
el començament de la lliga de 21 Di-
visió, així ho ha agombolat.

Pensam que se mos havia escapat de
dir que entre les altes que s'havien
16

produit enguany a la plantilla blan c.
i-verda, hi figuraven en Bernat Pal-
mer i en Jeroni Ferrer. El primer,
després d'haver cumplit la seva eta-
pa jovenívola com a jugador del Ma-
llorca. El segon, després d'uns any2
en el Cide, peró encara en edat juve
nil. A ambdós els hi desitjam lo mi-
llor en el seu retorn al equip locej

També els Aficionats han començat
la lliga oficial. I el resultat del
primer partit jugat a Santanyi, on
perderenper 5-1, és ben expressiu.
Hi ha molta sava joya en aquest equi
Caldrà, doncs, donar un vot de con-
fiança i guardar un compàs d'espera,
En aquesta categoria, després de tot
el que importa menys és el resultat,
Se juga per jugar. Gràcies a Déu.

Amb fortuna desigual, els alevins
els juvenils han vengut completant 1
seva preparació amb una sèrie de par
tits de cara a les respectives compe l

ticions de lliga. Tant els uns com
els altres, han renovat la quasi to-
talitat de les seves plantilles. El
rendiment que es pot esperar d'ells,
és una incógnita.
Dels que no en sabem res, per ara

és dels infantils.

Esportivament, tenim una curolla.
és parlar de tennis. Què passa amb e

possiblement, la Inés completa de  toJ
tennis. La seva infraestructura és,

els deports que es poden practicar
el nostre poble. I per bé que aquest,
infraestructura està tota en mans pr.
vades que, dissortadament, no donen'
cap mena de facilitat per a la prow
ció del dit deport, tampoc la nostra
juventut demostra el suficient inte-
rés com per a poder esperar que per
aquí mos surti cap Borj.

Qualsevol deport que contás amb un
número d'instal.lacions parescut al
que té el tennis, pensam que surti-
nien figures a balquena. Pareix que'
el tennins, al cap i la fi, s'ha que , '
dat en un deport "social", que ves -W
i fa quedar bé. I pis.
Voldriem que qualcú mos fet plet

respecte. Seria bona senyal. Seria s
nyal de que el tennis no és un depor
tot lo mort que noltros pensara.




