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CA,

editorial
Potser aquest sigui el mes més propici

per a parlar de les Festes Populars a
l'Editorial d'una revisLa com aquesta: dia
18 de desembre fou el dia de l'Esperanca,
festi.a que de qualque manera ens recorda
el neixement del nostre poble; han passat
les Festes de Nadal amb tot el que signi-
fiquen o sIgnifcaven, i ara esteim damunt
Sant Antoni, gran festa que fou i que ara
es troba entre la vida i 1 mcrt.
Es cert que aquest tipus de festa (Sant

Antcni, l'Esperanca, Sant Sebastià, Festes
d'es arnp , etc.) són herència d'un temps
passat i que, poser només per això, te-
nim que salvar-les de 	 perb tam-
poc podem oblidar una sèrie d'interrogants
clue suggereix tct el lue s'incicu dins

lo "Popular":
--podem reivindIcar les Festes Populars
com a tals sense reivindicar el sistema
socic-econbmic i espiritual que les féu
possibles?,
--podem reivndicar l'espontaneItat de
les f..stes quin l'inaginació es gairehé
un delicie i quan ens estan acostumant
des de petits a no fer res per voluntat
pròpia?
- i, finalment,	 podem conservar la
identitat de kr.s Festes 	 la nostra-
mentres els mitjans de comunicació i
l'ensenyament estiguin 	 mans alienes

a aquesta identitat?.

.r

El que si podem afirmar pels coneixements que tcnim, és que "alans (fins
a l'Era del Consumisme) les festes eren un divertiment espontani, nascut a
un lloc determinat i amb caracteristiques pròpies. Ara, en canvi, són un
producte pre-fabricat, nascut no se sap molt bé a on i sense cap caracteristi-
ca pròpia de cap lloc determinat.



pes cap que crema
Pels comentaris de premea i pels rumors que circulen pel poble,

sembla que hi ha problemes a 1'Agrupaci6 Socialisttai , concretament,
entre el batle i els tres regidors socialistes.

Per a averiguar-ho hem fet les següents preguntes als 4 interessats:

.-Quin és el problema?' .
-Quina As la solució?.
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Ç;ERONI ALCINA "feroniett

-E1 meu problema As diferent als alfres
regidors perquè jo va1,57 entrar n les
llistes electorals com independent.„ 1 finff
ilavors no em vaig adonar dels problemes

de l'Agrupaci6, problemes creats, al mew

parèixer, per En Salvador, per la seva ma-
nera de fer les coses,

Després de les eleca±ons em vaig afliliaz i
van elegir-me com a secretart d'organit-
zació; ennurrprtncipi vaig agafar la fefila
amb il.lusió, igualment quarrvaig entralr

de regidor per la dimissió d'En, Tarli.
Llull.
Confiava fer feina en grup, perkEh - Salva-
d0Xrens troba- ineptes o ignorants perquè
primerxerra ambzels altres Grups Mbnici-
pals que no amb noltros, els del sempro-
pi grup, i té més en aumpta als altres
que no a noltros mateixos. Prova d'aixó
és que des de que nu és Primer Secretari
no ha tornat aparèixer-per l'Agrupació.

-La solució és la que prenguŠ el *Comté
i els regidors: o que dimitesqui ell o
que dimitiguem noltros.

SALVADOR MOLL :

-No hi ha cap problema, només rumors a ni-
vell de premsa certs o no certs. No exis-
teix cap . problema insalvable, hi ha diverí--
ses - opinions com hi pot haver A qualsevol
11cc a on hi ha gent i, com As lògic, no
tots pensam igual.

La . premsa ha donat un caire equivocat, no
crec que el problema sigui taLl greu cem pot
semblar. Es distint estar al C'tvern que a
la Oposici6. Si noltros estiguessim a la

Orosici6 no tendriem problemes ±i, per al-
tra banda, els regidors del PSOS no tenim
la mateixa opinió sobre els problewes.

-La solució d'aquest hipotètic problema
no creo que sigui a curt plaç, :','.:fliC que
veig As que hem de fer feina p~, no •
ens hem de deixar influir per la Oposició, i

també som un poc novells despréo de qua-

ranta anys...
O sigui, hem de fer feina plegats i tira

a'tira.

JOAN NEWT "Rai't

-Hi ha un problema 61us. L'actuaci6 d'Eh
Salvador ha decepcicnat completament a la

majoria de 1'Agrupacii6 Socialista de Cap-

deper i , sobretot, a n'els seus electors.

Per p§rtdels negidbrs del PSOE, esteimr,
ofesos fins el aap (edamunt, degut a que
no només ens ha despreciatt sin6 ddient per
tot arrem que no serwtm per res, que sam.
una tneptes

-Nomós htha una solució, i és que el
NYOR BATLE se'n vagt a fer tIteres a una
altra banda; fist crom ell diu, pera ell•
dimitir ha de dimitir tota. la Federació
Socialista i inclús En Felipe González,
que dimitesquin. Perquè per nultros el
ser socialistes és una cosa molttmés sèria
que la simple frescor de les llimones
salvatges del Caribe.

MIQUEL TERRASA "Itiosson":

-El Grup Socialista, quan ens vérem presen-
tar a les llistes electorals, confiévemefer
feina de grup ha resultat que el Batle ha
desfet el conjunt. Qualaa vegada ens ajuda-
va, però d'altres ens desbaratava.
Per lo que sentiim, els nostres electors tam-
bé es troben agreujats per-aquesta situació
que ha duttal Eatle a dir que nu dtmltirà
passt el que passi, i que si té que fen-ho
nu deixarà comandar als regidors que que-
din del PSOE 1 tiraré l'AgrupaciÓf Socialis-
ta de Capdepera en terni.

-La soluci6 més elegant és que el Batle dt,
mitesqui, i aixl noltros podremuintenta
dur 1^AjuntamenLendavanty enc que s'ha
de dir- que ens ho ha posat molt
La resta de regidors saciallates inten›.
tarem retornarrla bona Imatge que sempre
ha tengutl'Agrupaciór Socialista de

Capdepera.



placa tÁr sitjar
-

! ES CREDIT. Es noticia en es poble des de
que ha obert oficines a.Capdepera i Cala
Rajada. La gent ho comentav compara Eb
Crèdit d'abano amb el d'ara, aixi com també
el feitque emntres una entitattque es diu
balear, 1 que en els anuncia empra la figu-
ra del Rei En Jaume com a simbol d'una cosa
ben nostra, a l'hora d'eacriure els rètols
que figuren en el frontis da les novas ofi-
cinas, se recorden de totes leu llengües
manco de la nostra.

PRESIDENTA. Joana Terrasa - Femenies, nova
sidenta de l'Associació de Pares d'Alumnea
del Centre Escolan7"S'Auba".

CONTRAMESTRE. El dia 13 de desembre, els ma-
rinera oferiren un dinar-homenatee a D. Toni
Rechao Font (fina ara Contramaestre del  Port
de Cala Rajada). Aprofitaren per a donar la
benvinguda al non Contramestre D. Salvador
Vera Rincón. Hi assistiren el Comandant
el Segon Comandant de Marina de Mallorca.

TONYINA. El dia 12, de desembre es llailtr
l'Hispaniola, va agafar amb la solta de Ca-
la Gatt, una tonyina que va pesar 202 K.
Es traota d'un dele exemplars m5s grossos
paseata a aigUes de Cala Rajada.

TEMPORAL. Els clics 27, 28 1 29 de desembre,
va asediar les nostres costes un fortiosim
;temporal, primer de gregal i després da
llevant. Afortunadament no hi va haver cap
desgracia i les pérdues materials foren
escasses.

L'Amo'N NOFRE, El. dia 4 de ganar va sofrir
ungreu aacident l'amo'n Nofre Amengual a la
Via Juanearlos I, prop de la Creu Roja. Al
ndmemo O de "Cap VRrmell" se dlia que la aa-
=atara Capdepera-Cala Rajada, quan plóvia
era com un riu. El que no voldríem (5s que
es convertís en un riu de sang.

NEGOCIS. L'any nou ha duit canvis de propia-
taris. Ea ven el taller de cotxes TOPE. Par.-
len de vint milions de pessetes. També hi
haurá canvis a l'"Autoservicio Capdepera" i
a la botiga de Can Pere de Na Veleta.

',CENSURA?. Pareix que el primer número de
rorgue informatiu del Col.legi Nac. Mixt1
S'Alzinar n o ha caigut bé a tothom. Uns
troben massa verdes les glosses altres
pensen que nh h1 deu haver crttiques al
centre. Es parla de comissió de censura.
Esperem que el segon número mes ho acla-
reixi.

ESPERAN9A. A pesar J del Tal temps i a pe-
sar de ser dia feiner, molta de gent va par .

ticlpar en la fasta que recorda més d'aprop
el neixement del nostre poble. Va predicar
la missa Mn. Manuel Bau9h, rector de Fela-
nitx i Director del Centre d'Eátudis Teolb-
gics. Va predicar el final de la novena
Mh. Llorenç Tous.

DONADA. Batió Antònia Sancho, que durant els
darrers quinze anys havia tancat i obert ea-
da dia el castell, ho ha tengut que deixar
a causa de la salut. De moment se'n cuida
l'Ajuntament.
MATINES. Amb molta participació les dues
parròquies han celebrat les Matines de Na-
dal. No ha faltat la Sibil.la i els cants
pópulars tradicionals. També a la Capella
Evangélica es va celebrar Nadal amb una es-
pecial pres¿ncia dels nins.
BALL. Per a celebrar la Nit de Cap d'Any els
sindicats CC.00. 1 UGT han organitzatun

be.11 en el Saló Recreo.

DEPURADORA. Davant una consulta de l'.P..junta-
ment de Capdepera per mirar de llevar la
bruticia del torrent de Canyamel, l'Ajunta-
ment d'Artá ha contestat que té) el dobbers
per fer una depuradora 1~5 no sap =a pa-
gar el funcionament i que per això no la fa.

Haurem de seguir ensumant.

VIDEO. A mitjan desembre, a Serpens Pub,
instal.larem un Video amb una pantalla de
dos metres d'alta i dos d'ampla per fer méa
vistable a tota la sala i per a que l'aten-
ció del client quedi concentrada en ella.
Aixi mos fan engclir tot el que programa la
nostra estima Rádio Televisió Espanyola.
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FESTES. Com sol ser norwa
anys, l'Ajuntament no ha 	 eis da-
rrers ni de Capdepera r.:. de Cala Rajada. La
culpa, diuen, és do la Crisi d'Energla, ,'-
però això no ha estat ezcusa per n 1uo al
frontis de l'Ajuntament hi hagi la elàssica
felicitació mallorquina: MOLTS WANYS. La
pena 60 que el nostre estimat Ajuntament
encara mo ha aprés que no és MOLS, eor.
està escrit, sin6 MOLTS.

VA DE LLU. Aquest darrer mes e2s llums
dels carrers de Vila Nova ha eTtat enc~cs
quatre dies dels trenta-i-un que t.Ens
estranya que encara, durant la nit. no hi
hagi hagut- qualc4que hagi caigut dins
una siquia.

111••n•
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EXCURSIONS

Com molds ja sabeu, som un grup da gent de
de totes les edats que amb una certa fre-
cuència ens agrada fer excursions. Hem re-
corregut gairebé totes les petites munta-
nyes de la nostra comarca i qualcuna de més
enfora. Idó bé, aixl va passar el diumenge
dia 21 de desembre, que anàrem a l'anomenat
Castell del Rei. Es va partir a les I0h.; la
partida ja sol ser festosa, comencen a arri-
bar motxilles de tots els colors i gusts.
Els que saben tocar qualea instrument el
duen i dins l'autobús ja comença la bulla.
Arribàrem a Pollença a les 1130, el dia era
gris, sense sol i boir6s, però amb molt d'à-
nim començàrem la pujada; i aquí vengué la
primera sorpresa ja que trobàrem un caml

d'horts de taronges, tots netísslms i
cuidatt. A Wernelles hi havia un cgmí vo-
ra un torrent, que per a aquella gent que

DURANT EL MES DE DESEMBRE
HA'? NASCUT:
Dennis Toús Gbmann, d'En Pedro i
de Na Herdrun.
Pablo Alcover Garavaglia, d'En
Toni i de Na Isabel Ernestina.
Ana Belén Garcfa-Sotoca Pascual,
d'En Julién i de Na Josefa.
Sara Ferrpr Hernéndez, d gEn Mi-
quel i de Na Julia.
Alain Torrecillas Tous, d'Rn José

de Na Marie Prance.

Durat! 1 me2, de desembre l'Obra
(JuIturul de La Caiza ha estat.realitzant
ur.d cursets oobre Aercmodelisme, Modelat i
Ceràmica, Expressió Corporal i p1ai, cul-
mínant aquests actes amb una representació.
d - "Eh Joanet des Fabiol" pel Grup Cucorba.

SIQUIES. Ara ens eetan alçant tots el.s ca-
rrers de Capdeera í Cala. Rajada per a fer
loo instal.lacions de nous telèfons. Es una
cosa quo està me]t bé, encara que hi ha gert
que diu ei no hauria estat millor fer totes
nquestes slqUies -a Capdepera- quan es faci
la conducci d'aigties.

RETS.Amr gran particioacib de nins i grans.•-
.rvi .=en els .E ..e 4 s a Cala Rajada i Capdepe-

ra. Exit de pú1ic i d'organització; que en
tanguem per moits d'anys.

-astir= la	 fou un glopada d'es-

perança veure els "4ns i les alzines tan ne-
tes, i. sense cap paper a terra, quasii feia
pena trepitjar-ho. La caminada és una mical
llarga, tot és costa amunt, però una vegada
a dalt tothom deia que havia valgut 1a'pen4
dinàrem i després ens explicaren la història
del castell i de Mallorca, que per vergonya
nostra en.eabem tan poc!, i emprenguérem la
davallada, havia aortit el sol i tornam re-

petir loagradable que era passar per dins

aquell bosc ple de colors canviants aegorusele

reflexes del sol, verda, marrons, daurata,
etc.. Una vegada a baix, visitàrem Pollença
i novament autocar i cap a ca-nostra.
això és, més o manco, el quà feim a cada

excursió.
No hem dit que tot això es fa en un ambent

de germanor i am±stat.
Adévii finsi..m altre.

Maria del Carme, 

•n••n••n•n•••

S'HAN CASAT:
En Manuel Macias Dominguez amb Wa
Encarnación de la Torre Jiménez.
En Geroni Sureda Colom amb Na
Prancisca Pascual Garau.
En Eugenio Terrasa Blanco amb Na
Julia Herné..ndez Maya.
.HAN MORT:
Na Catalina Mercant Melis.
En Miquel Flaquer Pont.
Na Amparo Sabido Chaparro.
En Prancisco naciúer Juan.

Lt



NUS
EN PARAULES

Tonyi Garcia 

Tonf Gran

L- No diguis que ajudes a Un pobre quan només
espolses les teves butxaques.

2- No em demaneu que canti quan no tenc ni
xerrera.

3- Hi ha fets que et "sanan" o et deixen sanat.

4- Si no m'enyorau ás que no m'estimau.

5- Hi ha nins que quan els mires te diuen que
foren estimats mirant la mar.

Hem fet aquest número:

Joan Nebot
Mari Gema Mélis
Angel 14)pez
Joana Colom
Miguel Flaquer
Jaume Fuster
Biel Pérez
Sebastià Nebot
Tonyi Garcia
Pere J. - Adássanet

Cati Bel Cursaeja
Vicenç Nadal
11,grgalida Rechac
Toni Garau
Ani Murioz
Maria del Carme Fuster
Maria Vives
Joan Manuel Rosa
Felip

Esteva

Bulletí de l'Obra Cultural Balear

Capdepera-Cala Rajada

Gener 1981
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Molt sovint et 7:trobes bé i pote escoltar i

ajudar a molts dele que deim laica, però

quan ets ti mateixa la que et trobee amb un
problema mires al teu voltant i de tota a-
quella "amics" en trobes un o dos. Per-a

aquests vertaders Amics unes paraules d'a-
graIment

Et,s la llum
de la meya fosca,
l'anima

de les meves
paraules,
el consol
dele meus plors,
el censen_
de lea nieves
trames,
ets una de lee
¡moquee persones
que no mengana.
Podré estudiar
per sebre,
podré viure
per aprendre a lluitar

comprendze que hi ha
poques persones com td,

amb les quals
val la pena viure.

PER QUE en el mercat dels dissabtes a CalaS Rajada només es venan fruita i verdures?
PER QUE sempre mos pensam que és l'altre el que embruta el poble i romp la natura?
PER QUE és tan difícil trobar segons quine medicaments a les anotequeries?
PER QUE la pagesia está tan abandonada?
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e ntrevistes

M 1 L K un començament renovador
Quant a l'aspecte musical, hem de recal-
car, en primer lloc, aquest nou despertar
cap a la música per part de la. joventut de
Capdepera i Cala Rajada, i inclús Arta.
El conjunt que entrevistam a continuació,
és destacable parqué és el primer intent.
a Cala Rajada, de formar un grup amb músi-
ca i personalitatr.pr¿%pia.
MILK está format pe' un grup de joyas. en-

tre 17 i 19 anys, Que u'han unit on un in-

tent de demostrar Ll'2H llaitant per el:1s aa-
taixos, sscrivint la aeva orapia música
comprant de la seva t'aína els aparells, pa-

den arribar a f€a. quelcom prafaaaional

seriós.
L'idea de formar el conjunt fcu d'Eh Toril
Mestre i d'Em Manolo Muntaner. En Manolo
posseeix estudis musicals i es va dedicar
a tocar la guitarra eléctrica, j untant-se

amb En Toni, que toca la batéria de tota
la vida. Després de fer provee, ells dos

altres possibles componente, varen co-

nèixer musicalment a n'En Gerona Ferrer,
que toca els teclats, i a n'En Xeraft
Nebot, que malgmat fos guitarrista nat,
es va dedicar a tocar el baix.

COMENiAMENTS, 
-Manolo:"conseguirem els primers aparell
musicals per mitjá d'En Andreu, que és
técnic en so".

-Geroni: "la primera actuació la realita
zárem a Artà successivament a Capdepera,
a Ding-Dong i Duffalo; duim cartas actua,
cions en directo".

-Toni: "cal recalcar que a Arta va sorgir
misterioaamant Ti nom de MILK",

AJTUaL 7T.I m .
-Terafix "valem eamprar ua eouip nou, mal
grat llaguen de ancaa a hatels per a pagar
lo, i perfeccionar :L' estil musical".
-Gercni: "creim que devem seguir tocant .

dins la linea del "Rithm and Blues" jove
i marx68",

FUTUR,
-Geroni: "še neceasáría s'incorporació d'u
vocalista per a reafirmar el conjunt que
formam".

-Xerafi: "necessitam conseguir dobberm per
a seguir endavant i poder ser punt de for-
mació d'altres conjunte parescuts dins
Capdepera-Cala Rajada".

COM VEIS EL PANORAMA MUSICAL A MALLORCA?..
-Manolo: "conjunts que comencin coa noltras
n'hi ha molts, pew6 ningú els promociona.
Ncltros hem tengut sort, i hem pogut sortir,
perd a pobles com a Manacor hi ha molts de
grups que no taren poseibilitat de fer res",
-Xerafi: "a Mallorca quasi tothom ea dedi-
ca a la música hotelera abana de crear res
nau".

;f3M aSSISaU?, 
-Tanil "generalment assajam de 6 a 7 horas
aetmanals. Després ho faig tot sol a cas,
orn ho fa En Geroni".

•• ):erafi% "un problema . com a molt greu és
no tenaz a on fer-ho, ja que fine ara

ao faia a can Toni í no . hi cabem tots,
ni tamPon es pot aguantar el renou."

destacalal'amistat entre MILK i PETREL
(oonjunt d'Arta.), considerat per elle com
a a:Mor més técnica pera sense la idea
ce fHr mülgica nova i pròpia.
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e ntrevistes
Ei Castell: e[s propietaris

En aquest número voldriem inicíaw un diàleg
amn les famílies propietàrias del Castell de

Capdepera. Amb aquesta intenció hem anat a

ca D. Joan A. Fuster Cuerda perquè teniem en-
tès que la oeva família és una de les pro-

pietàries del Castell.

LIEfectivament la meva família, a mitjan

gle passat, va concursar a la subbast. del.
Castell de Capdepera, juntament amb la famí-
lía Quint. L'Estatr hc havia posat on venda.
Ho varen comprar meitat 1 meitat. La nostra

familia era propietàría de Son jaumell?

-Hem sentit a dír que les murailes no hi on-
traven en aquesta verda?.

- Es venia tots e. terreny, les muralles,
l'intoríor dtL1 recinte i "tarrencs adyacen-
I,es".
-1 la capella í el camí per a. arribar-hi?.
- "Q~ un compra una oasa ho compra tot,
¿heu vist mai que la cuina nc hi entri?. En-
deméé la capella eetava totalment abandonada

i sanee culte en aquell temps. Ara bé "con

la Iglesia hemoe topado". L'EsglAsia és
l'ónica que en un moment detarminat - ha re-

c1&-nat la propletat de la
-Han pensat en la possible munícipalització
-"Fer respondre aquesta pregunta hauriem de

consultar totes les rames de la família, poi

quà el meu pensament pot no coincidir amb à
dels altres. Però si arribàs aquest cas se-
ria l'Ajuntament el que hauria de presentar
les seves propostes i naultros pensar-les'.

De fet la familia March, dona:-.Leonor, el -oza
voler comprar per regalar-lo al poble, però
oferia un quantitat rídicula que, per que-
dar bé davant el poble, les nostres families

pensaren que ho podiem fer noltros quan arr%
bàs -el cas. De fet, fins ara, ningd a fett
cap gestió". -
-Vostés han fet obres de conservació?.

- "Un temps lee famílies eren més poderoses,

els sous eren més baixos i les familiee po-

,

•
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dien 3çastar uns jornals an la eeez-vaeie
de murades. etc.. La familla Qui:ntt el
llibre de comptea de eots ela enye en que
s'ha treballa al castell, GrLeios a aeues-
tes dues enmilies encara tenim e.ceestell
dret. Fa quiza anys Belles Arts va fer o-
bres de conservació i restauració a la ca-
pella, però les portes del cas -te,11 les pa-
gàrem noltres'.
La nostra famila, actodalment està un poc allu-

nyada de Capdepera, només hi passam alguna ve-

gada per raons sentimentals. Val més que en-
trevisteu a la familia Quint, eIls esten

més al eorrent".
Gràcies.

* *
•

"Cap iormell" vol tenir un primer
d'impresions amb els propietaris del Cas•

tell de Capdepera, sense deseartar ene . mée

endavant tornem parlar del tema t sobre
punts més concrets. Ho explíeam aixi e D.
Pep Quint Zaforteza.
-"Ho comprenc molt bé, perquè el Castell es
la "cuna" del poble de Capdepera i 6e

ral Queque despertii l'interés dels gabellane

A mian %wle passat l'Estat va treure a

su'ehasta"1 Castell i dues
ficades del poble, els propietari de Son
Jaumell i els de S'Heretat, ho varen eem-
prg• perquè no es fes mal bé."
-RELACIO QUE HAN TENGUT AŠS, EL CASTELL?,
-"Quan el meu re-padri el va eomprar ewte:ne;
molt abandonat i oo a poc. . els propietaris
varen anar fent obres de restauració I ire-
elús hem anat investigant sobre la Torre

1.1.2.1.411418IIWIL IrY...111100.11.111/IIMPI11./..
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Erase que se era un pueblo desamparade, un
demcnio espabilado y un'deporte muy practi~
cado. Clamabe el pueblo al cielc para huir
de su desgracia, pero por nadie era escu- -
chado. Era lógica y normal esta pcca aten-
eión, puee regido estaba el pueblo por un
ser endiablado y no por uno con eorazón.
Lúcifer era ilamado("dimoni gros. eucerell,
banyeta verda") quien al pueblo pecc eía
y do lao suyas hacía entre ecnFrosos y
cocas de poca valia.
El censistorio estaba formade por rznc. ra-
zan de cornamentas y aunque tü eo ÏcenLLee-
das la de iúcifer era minoria y junte con
otras dos, mayoria.

EÏ pueblo no sabia, no opinaba, a las se-
siones no acudia y poco deporte practicaba
El delegado de deportes estaba en la oposi-
ción • hablaba, sugeria pero su opinión nn
era escuchada.
A Lucifer ruegos y preguntas le importaban
un prebón, una ley de la amnga se sacaba y
todos sin vozarrón.

d'En Annie	 la po -J:ra aei Refl En Jaume, q11
pareix cine no va arribar a estar oberta ma
El meu padrí mos va deixar una carpeta on
posava tots els escrits que sortien sobr%

i jo ho he seguit fent."
HA HAGUT GESTIONS DEL POBLE EN VISTESL

A RECOBRAR EL CASTELL?.

-"Hi ha hagut intents de compra per part
particulars, par b la nostra familia ha est
mat molt el Castell i l'ha sentit com a
seu. MUmare tGnia :La costum de pujar-hi a: •
ear una Salve i noltros amb molta freqühno:
el visitam. jo som membre de l'Assocació
kmlos dels Castells i vàrem arribar a fer
avant-projecte per a restaurar la Torre d'!
In:unis; era qman varen restaurar les murall
k?e, ant alvader d'Artk, però no hi va hav
"endos. També s'íntent& fer un patronat."
-HAN TEUGUT !;DGDLEPIES A CAUSA DEL CASTPLI,?,

-11%; Perqué a Peaar que l'estimam molt
pro hem tengt me? present que era normal
que el pobla l'eMimès com a seu i hem
molt tolerar.t.G, Durant molts d'anys, quan

deneee, nenien la clau ells i quan
enetra ifamelia vena anava a an el donata
eeren a can. A. vecades mos ban posat
veren	 àeier que ho teniem abandonat,

toto sabém lo dificil que és avui qui
ee - vulgeí fer eartee feines.
- PENSAT S1 WŠ UN FUTUR PODRIA SER
PF,OPIETAT LEL POBLE?y
-"No, som cin: germans i tots apreciam el
tell".

flirmenammem•

Minatras el eueble estaba contento, cada
demingo partido., lo demås un comino y con
fútbel resuelto . E. vecindario no prac-
ticaba una minoría le daba al balón ,y
aunque a muchos no les gustaba, condenados

uin remisión.
A Lucifer en sus bajuras, sofiando con las
alturas, poco le importaba que salieran
verices a su villanía, arterioscler6ticos
la mayoría, solución era necesaria a los
ataquos al eorazón.
El delegado lo proponia cuando tenia oca-
eIón:
"El fútbol no es absoluta mayoría , necesi.

ee tamos extensón, extendeenos en otros cam-
pos, lo neeesita la poblaci6n". Pero era -

c 1 de la oposinión y la izquierda no lo
.g) cuchaba, el alealde la amnipulaba y el de-
4
P4 perte al paredón.
• Había muchachos con valia que practicaban

tas elvidado3 y el fútbol superestimado.

ei
ffi aeletismo, al consistorio le daba lo mismo
• pistas de tenis, muchas, todas privadas,

una sola del pueblo, una y mal arreglada;,
• ni balonmano, ni baloncesto.ni piscina
• cubierta, el voleibol ignorado, los ciolis



coverbos	 rondaies
es pescador

dés puig saguer

Si demaneu a qualsevol gabellí d'arrel si
eap per on devers caplleva es Puig Saguer,
VOS dirà que si. Ba aquest,pulig solitari,
de forma cònica, que s'aixeca majestuós i
envellutat de pinar entre la carretera d'Ea
Carregador i la de Sa Pedruscada. Però no tot
és vida i verdor en el Puig Saguer: als seus
peus, ..anant cap a Sa Font de Sa Cala i bai-
xant la costa de Son Bess6, s'hi troba el
cementeri, urbanització de caràcter social,
o on qui més qui manco hi tó reservats deu
pams de solar.

De quan era al.lot nucem, sempre he sentit
una gran simpatia per aquest puig. Si pujau
al castell qualsevol horabaixa, veureu com
se retalla el seu perfil, enhrgicament vend,
damunt els blaus dels cel i de la 1/=, com
un decorat de fons que contrasta amb les to-
nalitats blanquinoses i ocres dels . frontiS
i teulades dels carrers de Vila Nova.

Fa una partida d'anys, quan anava a l'esco-
la d'Es Sitjar, hi vaig pujar moltes vegades
-amb altres al.lots a . cerear atoves per als
focs de matances. Aleshores em semblava mol
alt i em feia un gran respecte. Record que
un dd.a em • vaig preguntar per qué es devia
dir:PuigSaguer (o Puig Ceguera que es pro-
nuncia exactament igual). No s6 per què,
suposava que el seu nom proaedia de "aego",
i ho justificava pensant que era un puig
tan alt que des • del Seu capcaracull se pelo-
dia - el mén de - vista (As a dir, un es queda-
va com a cec).

MAa tard vaig pensar que "Ceguer" podia ve-
nir-de "cega", i que potser es tractàs d'un
puig on abundaasin les cegues o on hi feesin
el .niu, malgrat allò que diu la rondallas •
"QuE és nat ni naixerà, niu de cega no tro-
•arà. I he de confessarque vaig quedar Le

aorprès:quan al Mapa General de Mallorca i
al"Corpus de Toponimia" de J. Mascaró Pasa-
rius vaig.trobar la graZda Saguer, deriveda
de "saga", i , que no acab de veure clara.

Després també he sabut que la seva altura
és de 173 metres j que, per tan, no 6a tara
alt com el feia la meva imaginació infantil
Però malgrat aquests desenganys, el Pufug Sa-
guex segueix molt unit al m6n de la meva
infantesa, tal vegada influittper una ronda-
lla que me solia contar el meu - padrí al cel
sia. ¿Voleu que la vos
Ve.a.4'squida:

'-Un dia un homo va anar a segar carrit
en ee Puig Saguor. Quan va esser prop de>
migdia 1i va entrar gana. Va allargar la v
ta i va veure .mar allk baix de tot, que
estava com una bassa d'oli. Va pensar que
peschs qualqum peix el se podria menjar to
rratt, •però nO tenia canya, ni fil, ni ham,
ni esca. Va mirar per tot lo red6 a veure
trobaria res que 11. pogués servir, i aviat
va tenir tot s'ormeig necessari:

Va taiar un pinotell llarg i prim i
gà ben eaporgatt, Va . arrabassar un parei
paumasr, a un.garba16, va nuar es brins un
amb s'altre 1 fermà un cap a s'extrem des
pinotell., Taià un brot de cipell en	 'ia
ganxo, el fermh,a s'altre cap dea i
hi éva anganxa• un troe de pa. Ja tenia to
e'ormeig a punts per ham un brot de cipell

per esca un trou de pa. Va tirar o'ham
amb força l. an& a •pegar 	 la mar, .davan
Sa Pedruscada. Al punt va sentir que pica-
ven; pega tirada i treu un déntol aixi de
groa.

Amb s'arronsada que duia, eo déntol anà a
pegar damunt un pi on hi havia una perdiu,
que amb so cop quedà.morta en sec, i dén-
tol,i'pendiu varen oaure_en terra dins una
mata que hi havia davall es pi. Dine sa ma
ta hi va haver un es déntol i sa pe:
diu 11 caigueren damunt i amb so cop el de
xaren estormiat.

Aquell homenet no se'n poria avenir, i aff
motiut amb uns ormetjoe tanrudimentaris i
d'una sola tirada agafar peix, phl i ploma
no és cosa que se vegi oada.dia; i això qu
tant es pesoadors oom es ca¥adors solen
esser afewtate da contar bravates.

Ja ho veis, si n'han passades de bones de
vers es Puig Saguem. I qui no ho creu que
ho vagi a corcar.

Pere Ormil PerrQr



IDESV RA f     
Joan Rai     

UN ALTRE HOMENATGE EI US PLAU.

A l'amo Antoni Sollerie.

Avui m'he imposat la tasca de posar parau-

les a l'agralment i la lloança que s'agem-

bola dins el pit de gairebé tots els vos-
tres alumnes. Vull assolir-Ta com un deure
inajornable que tenim amb vós i , tambéN per
què negar-ho ?, perquè m'il.lusiona l'idea
d'engrescar-me dins l'aventura dels mots.
El primer record qua tenc de v6e	 s l'es-

tampa desgavellada d'un home sobre una bici-

cleta rovellada, de manillar alta que, xano
xano, venia de l'hort. portant unes manadee
d'alfals sobre el porta-paquets. Teníeu
l'aspecte cansat, com submergit en una flo-
tació somnolenta, assossegat, porb pentura
no era més que l'atordiment d'una llarga
tirallonga de sofriments i desenganys. Ela
sotracs de les llandes de la vida, sobre
els còdols de la guerra mala/da, havien

malmanat les ales massa curtes del vostro
cor. Aleshores pagàveu el delicte imperdo-
nable de ser liberal. El calendari esfullala
uneaanys de miaèries, d'afrontes, doIarosa-
ment esgarriats, farcits de ferides que tor-
barien a cicatritzar-se. La Rep -ftlica, que
aleshores era la legalitat, havia estat ven-
cuda. El liberalisme quedava condemnat al
silenci'l . a l'enfony. Els guanyadore ímposa-
ven la seva liejj. Pius XI va don= la bandí-
ció papal al nou règim. Les llíbertats pk-

iquss foren escapqp.des. A la juatIcia
posaren cucales, a la llibertatcadanaz, a
la veritat un morral. L'ensenyament 	 l'eda-
cació foren condicionades a aquesta manca de
llibertats. La Història fou capgirada com un
calcetí brut i la Cultura, que no fos l'ofi-
cial, rebaixada a la condició de jutipirl.
L'ascola oficial, amb morbosa caparrudesa,
nia rollulr, com si fos de metall noble,
tota la bisuteria històrica. Ens posava pa-

ranys i prohibicions a tota realització in-
dividual o col.lectiva i ens ensurava el cer-
vell am convencionaliemes 1 prejuducis
surds, amb dogmes tanttriunfalistes com fal-
sos, amb concepcions estantiases de la his-

tòria. I mentres tant, noaaltres no .rem més

que una mena d'eaponges recprtores que teniem
• ue xuclar tanta lleixivada pudanta.

aixi, 'dins aquesttambentenmetziinat

llefisc6s,-perquè la vida imposava els sous
imperatius, perquè necessitftvem posar an

mal cedaç a la vostra fam, perquè malgratt
totes les repressions, calia viure, i, pon-

•tura, perquŠ dins els fondals del vostro
ésser sentíeu roentes les brostades de re-
bel.lia con -La la societat nova que ae pon-
griava i que havia tallat la vostna jovenesa
amb una lenta i dolorosa frustraaid, aeMen-
9àreu la vostra tasca de educador. I del
desfici polític, de la jóventutttrenaada,
de l'empresonament-, dels desenganye sense
minva, del doblegament davant la pistola,

del fhstio ï de la por4 sabèreu treure'n
3cratge ii valentia i ganes de viure i un
Caaig irrefrenable de capgirar el món 1,

plens els ulls	 i d'esperanose
aavas, assolreu la responsabilitat de l'a-
ventura de fer-nos homes per la drecera
d'una ensenyança senea prejuducis, oberta
a tots els corrents universals de la vida.
Perquè la vostra manera d'ensenyar era ben

diferent de l'oficial. Ehcara que no està-
veu degudament preparattper
fèreu una entrega abeoluta, amb coe • An±Ma,
a la vostra forçada vocació d'educadpr.
nreu l'element corrector de l'escola : dalen-
ta. Nó sé d'on treguèreu les idees pedagò

-giques que empràreu4 però obríreu les pers-
pectives educatives, aleshores tan fermades,
a l'intuici6, a l'espontaneitatt, a la creatb-
vitatt. Eatablíreu la 11iiur discusii6 entre
vós i nosaltres. La vóstra escola deich de
ser un monòleg del mestre, per - donar pas al

sempre constructiua Els 11±bres
deixaren de ser un aeola,virtut per- a arren,

dra de membria els taxtee ï passaren a ser
fan4amare de tot el sebre. Fèreu que la

membrià fos la granametbditk: del raonar
en lloc d'un magatsem petrificat de coneixe-
monts. ZalAreu fer-nos comprendre tot l'en-
ttrateixit de la cultura universal des del

punt geogrkficnnostro, d'homes concrets.
sabèreu crear a dins nosaltres la necessi-

tat de llegir. Ensenyan'a una persona a lle-
gir i escriure és fhoil. Crear dins ella la
necessitat de mortificar-se amb la leatura,
la necessitat d'eacodrinyar ele llibree que
altres tongueren la neoessitattd'escriure,
Ja no s tan fcifi, i amb mi ho conseguíneu

pienament.
Per això, avui i aquí i en nóm de tots

que mes salvàrem de la ferida d'una edfucacid
falsa gràcies a la vostra manya ijaal vostra

afany de sembrar dins els sólosoberta-de

la nostra joveneoa, les llavors vitenques

de justícia ii llibertattque porthvewen-'
gan_xades a l'ànima, vos dedic aquestes pa-

raules d'agraiment com un petit homenatge
a la vostra labor padagbgica i a la vostra
fe ri 1'home i la seva història.



e5ports
FUTBOL
L'Escolar ha tancat la primera volta del •
Campionat de Regional Preferent de futbol,

amb un resultat positiu, concretament amb
un +2. L'any passat, a la mateixa altura,

l'equip tenia —4.
Hem dit això d'entrada, sortint al pas de
tant de derrotisme com hi ha dins certt sec-

tor de l'afició local, que tot ho veu ne-
gra i que al lleu hi troba ossos.
No venim a fer un crònica triomfalista.
Cal exigir a l'Eácolar —des del més modesft
dels jugadora, fine al president,- un es-
forç constant per mirar d'ocupar al final
del 0ampiona1t, una de les sis places que
donen peu a jugar la lligueta d'ascens a
Tercera Divisió Nacional.
El qua. no pot fer ningg, és oblidar la mo-
Ostia de mitjans amb que es desenvolupa
l'equip de Capdepera. Les exigbncies, -
donce, han d'estar a la mateixa altura.
Pensam que els resultats, finta ara, han •
respóst a les -possibilitats reals de l'e-
quip. Total que s'hi afegesqul será

guany.

En Benito Harnándes, que fou jugador de
l'Escolar des de la seva iniciació com a

futbolista, ha fitxat pel Serverense. Una
vegada haver compli:t el servei militar- i
quan hom pensava que renovás per l'Eacolan
Eh Benito s'ha compromés amb l'equip de la
vila serverina. De totes manares 1£ ._.dasith-
jam el millor i ccinfiam que da la má d'En
Bestard pugui demostrar totes les sayas

qualitatá . futbollátiqües i esdevengut un
gran jugador.

RESULTATS: mes de desembre 1980.
Alevlial Encolar I — Avance 2

Espanya I — Eácolar O
011mpla 3 - colar O
Escolar O — Ateo. Manacor: O

Infantiles Sant Jaume 2 — Escolar 2
Eacolar O — °limpio 2

• Campos O — Eacolar W
Juveniles.

Margaritenc 2 — Escolar:' 2
Escolar 2 — SanttJaume 2
Art I — Escolar I

Aficionatás Escolar I — Atoo. Campos 5
Eácolar 6 — Ca'n Tiá Taleca O

Preferenti Escolar 2 — Vilafranca 2
La Real I— Escolar I _
Escolar 2 — Atoo. Rafal
Serverense 2 — Escolar O

PETANCA.
El Club:Petanca Cala Rajada ha clos la pr
ra volta del Campionat de Tercera Categol
ocupant una còmoda plaga perla meitat de
la clasificació, i el que šs més importt .
obtinguent una sonada victòria sobre el
"lider" del Campionat Club Petanca Visa dr-
Ciutatt.
Pocc a poc la petanca está cridant l'atenció
d'un sector importanfrd'aficionats, que -

. cada quinze dies compareixon a les pistes
per a esser testimonis deis partits que es
disputen.
Els responsables del Club, a través de "Cap
'Temen" convidan atots éls al.lots que
vulguin iniciar—se en el joc de la petanca.
Per això posen les pistes a disposició
poble, tenguent en compta que es poden dis-
putar partidas nocturnos, tota vegada que
ja compten amb il.luminació elèctrica.

Marcador Petanca: PRIMERA VOLTA.

Visa 7 - Cala Rajdda 2
Cala Rajada 3 Rafál Nou 6
Vivero Mallorca 3 - Cala Rajada 6
Cala Rajada 7 - Palma 2
Amanecer 8 — Gala Rajada I
Cala Rajada 5 - Bola Azul 4
Los Alpes 5, - Cala Rajada 4
Cala Rajada 5 - Punta Verde 4
V. de Llues-8 — Cala Rajada I
Cala Rajada 5—Bar Tolo 4

REVISTA "CAP VERMEL1" LLOCS DE VENDA: .-Els 3 estanye . dé Capdepera

i Cala Rajada.
—Llibreria Plaga de l'Orient.
—Llibreria Cala Rajada.
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L'amo'n Miquel Pruna. 

Cap Vermell morro serrat
de pedra vermella i forta
a un extrem de Mallorca
a Llevant està enfilat.

Tan escabrosa muntanya
sa seva història tendrà

amb ses riqueses que hi ha
a dins ses seves entranyes.

L'any 3 el Rei d'Espanya
les va voler visitar.
Es dia que va venir
es poble de Capdepera
es d'Artà i Son Servera
allà se varen unir.

Impossible és desxifrar
s'animaci6 que hi havia,
cadascú se componia

perquè no hagués destorbar.

Guardava sa policia

s'instant que desembarcava
aquell "séquito real",

sa banda el saludava
amb s'himne nacional.

Tan entusiasmat quedà

que saltava i llanega,
En Maura l'acompanyava

i a aixecar-se li ajudà.

Una petita ferida
an es cap se li notà,

cosa de poca importància

i pogué continuar.

Amb iguals aclamacions

sorti i se re-embarcà,
el poble el victoriava
i ell alegre contestava

amb es mocador en sa mà.

Mentres el "barco real"

de MallaTca s'allunyava,

en es tres pobles cada qual
pelegrinant se n'anava.
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I es Cap Vermell va quedar
sempre es Llevant a la vist8
fent honor a la revista
que es seu nom també farà,
i ella veure podrà
cada dia es sol sorti
il.luminant es cami

que es desti	 ha marcat,

sa seva publicitat
en tot se faci aplaudir;
li desitjam des de aqui
éxit i prosperitat.

(ve de la pàgina 8)

Desde peuerios los nirios eran clasificados

y en el fútbol enrollados, pues era poca
su elección , debian satisfacer a la afi-

ción .

Oh Lucifer, te pedimos con clemencia, si es

pr- ciso en audiencia, que en tus bajuras
consideres que no deseamos las alturas, con
poco es suficiente , y aunque para ti el

pueblo sea poca cosa, éste no te miente,

queremos polideportivo, tenemos buen motivo
Del pueblo es el dinero,
y el pueblo es el primero,

en logros se debe traducir
algo por el deporte

aunque Lucife:. no lo comporte
y al polideportivo podamos ir.

Selenuro Niquélico Einstenlado
(Sebastià Nebot)

Aplaudiments i ovacions
i vivas al rei hi havia,
ell feia demostracions
d'estimaci6 i simpatia,
per allà a on passaria
força de policia
havia format dos cordons.

Quan a ses coves entrà
va quedar tol astorat
en veure tot lo creat

que a gota d'aigua se fa.

Dins sa sala de banderes

més meravillat quedà
en veure tanta hermosura
que penyada se creà.


