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editorial
SI	 cl fl 1 d- la nostra r•vis'a,

recordarou lue	 Por Quò o,u dola

tpxtualwnt:

	

	 sompro mos ponsam

el qui ,-'mbruta el pobl ,

romp lo na'ura? No cra m(gs lue una prgunta

avui ampliam en un intcni de rascar la
nostra conciencia d- ciutadans responsobles

I, p-r tant. capaços d'assumir les nostfles

prepi rf.sponsablita4s. Es mnssa

dcnar sembr , la oulna als doms	 com n

returs final. r-fular-se on cl parany
"autoritni competont"iu 1•(

oxirriix d'uno oltrl	 prim - rn obliFacó: ln
do no ommutar. No oblid(-m	 o paraul;s d'un parlan:ntnri	 Espanya
pOS on els (:.intadans paguen uns fliposts perque uns al res cullin els parers que

olls mat xos han t i .ra	 C torra.

	

Desprs du l'esolat dr v- dur i l vida que la nostra Ilio mos rgala 	 da rr-

mavra, sogunix lo pres 7.nia fLls f	 p	 S	 ` ; x ° r	 a

nostres ( .nopdos unn	 rrlrIndes p-r	 Peom ,;tr‘ unn na uo ver

do i f1orida, s una bono ((, dj-ina 	 als nostres nirvis , n	 moll mcgs

ara que ja enim	 da,rrint, podem apficar-nos una	 dinn ln.

Arbros,	 nlates I	 ln ipj. oferlm als qui mos	 i	 •rn,ir

lo nostra yonomia,	 vos	 mal veure i , ,dsumar tantes

nyen 1"harmonia de la nosra tera .2	 dcun p:. rnsar els tuKsts nn passar

pont d'Artà? J,Wuina	 .d(-1 poLl-	 duen els vs:tants dn Cala is .iida

dQspr'çs	 primcra ra•-•	 •1 carr-r-
	

la finca ni

ferro v , 11, , clines.	 . ,
	 -3 ( ,;Thrt•; 'rob-n? tTeu	 al far? El

nnr de l'Agulla. voltants 	 ,	 .1( ( *andepora. ,l •(,••(

amb pudor d'animal.s mr#rts	 a	 Aues'a	 ,gs !ota la

dol nostro poblc, !tanta sort! Pore l'estimam 'ant q - , c , mos fa mal

hi sigui.

Sovint mos renorder o,tJe, untre tots. hem de

croar una infraesructura capar, do donar res-

posta a los neassitats de la d.»manda , urist

ca: -amins, carrf , toros. n-cts doper'us. d”pu

radorfs, , • Lr. Prò la 1, 1fs delndos

a ln.	 cada un de nol.ros pot d(;.(( res-

hosa, t's la d'un	 hohitablo. Sen-

sE. aqw,s1 punt do	 'ots ols altres hi

sobron. kmb tot, si no tO3 aqft.st un municipi

'hmpoc hi hauria excusa

no	 p-rdue

viur- dihs una

ralito

això .amh,g
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pes cap que crema
,;(111(•:1-;	 I	 (•:ti ()1 . .	 ({ 11;	 .	 un

dc , 	i ilip(iI(íltliivuL ili	 1i tompor;t Lfurn, (s
e I roro -ron É a	 i ( t i	 li tos dopondon Los do	 Al miuico -
ag nos tn	 Jn nostra impross1(5 pols c()Ilit , nt;rtri	 (Itw nri hom
Dosprés, n l'horn dn ln \oritat. pol rosnItnr quo tof és nn a

d'oti j quo aquf no hi ha ros quo cromi...

Per Lal d'nelario I(- dubLos quo tonim	 í1 li vl partioolnr. hom

rormoInt los sononts prountos a distints implionts on ot LoMn:

- Q IT peosys do l'horari dol cow(rc?

- Qt.i	 )I)i(i(SJ( ls	 Prororoixes ol sistomn do sou riN u dol
do tnnt por conL?

- E \ i,t v i x 	pvflhInuiLien UpoI contrnri, los rolnclons son -
honos?

-PhRr ULAQI FP FLAQIJR, Propiotari.

1.- Opin que l'hornri dol comerç do"

do molts de rnotors. Per exomplo: de

In monn do [Hoci quo siuui de in --

olnsso do ptiblje quo hngl d'ntondre,

de si estnn situnts n zones turfsti

do si son, soinmont do tompora-

dn, eLc. Pons quo el comorç n Cnodepe

ra i ( -;;IL Unjndn estN ohort nl.

1(	 hores norossrios sogons l'pocn

do	 En hi ha quv n l'hivorn no

qooda m(s romol. que tAppr,

1- c	 ducs 1prp s p 1	 Ipnui tTÍ	 j,

noros n ln tnrdn encnre los 50-

l(] 	 Lowps i.. Pinnlmont. n!Lros que a

hnn d'ostnr oborts deu hores

por n npfofitnr toto ,s possibili-

Lnts. Irí hn turi-;Los quo compron al

	

dot domnt -r, :11 tros	 trda

;) l LI (S	 (lo sowyr por tn.J.
Hrorltnr tot lo dia a tn pintjn.

Pnns quo ols sous hnrion d'éssor

iHés nIts,	 quo pons qun ols henc

tiej s do lo- ompr(sos tnmhé hatur1.n.-

d'tçsser fm.", s nIts. En ronlitnt	 que

vls sous scSn hnixos i. ols hnneficis

lainh("Ç„ ,1 o	 porsonal mon f	 f ros -
darror	 ho	 di, rinei f ros

L ork les porqu.) s "havinn to)nal.:
f. ? t 	 i (•!--•• •

	el sistom;..	 Lint por

ont, Tc< 1.'avantutto (lo qui s	 Vet10-

dors hi poson m(s inl) ré, s i tcç

dvsnvnntate do quo sots intenten

dre lo	 i nixT, al rinnI de ln

lnmporndn. quedon nrr;,00nnts un cara-

mull do "mGrts" que nInwi vol ni re-

niats.

5.- En uonoral, pons que no	 ha tal

problom.tien. Jo, pnrtienlnrmont, mni

íiO .LThe ter.; ,:uda. AJ, meu nov:oci tots

tenjm molt clnr ouc, c;ííl; u.n ( , f1 10 -

sou	 0111 íJr co1 .Inbornr L trnhnll

por	 conjUntattfollt, tr(1.1re

A vo;. ;ndos ens hom (.(s soportnr

ols uns nls 71.1 Lres , porquò jo no--

cossit dols meus vonodors	 quo

olis nocossiten de mj. Mentre que -

tots ontonwlem a q uesta renli.tnt ,les

tondos rowandrnn obortes pt"th.lic

pros 1r	 aíi s ervei,	 comuni-

tat Ti. qww aixb no sntoncui nixT,

los Londos tnnenrnn o nstnrnn ateses

per m?-1.qo I nos	 LeS	 Cul.S :4nut-

jarew Lots, pinpros•c-,	omplonts, -tu-

ristes i fln LurisLo ,-;,

-JOANA TERRASSA FEMENTE, 

I.- Ponturn l'110=1 sp 1,o(1J - 1;t reduiT
si tothom hi ostigm'ss d'noord, sobre

Lot ets primers J. dnrrors mosos de

tomio.ndn. ,;() nixf ols mesos "forts"

on quo ol Luristn nproritn totes les

horos do sol possihlos i tan sols -

surt n con,pr;ix dosprés d'havor sopnt.

Noltros hom ostn1; Lancant t tvs rt011

fiiis -L1 UAIS quinze dies iiiírif.tí quA ,

do tondes restnvon obortes
fins n los (fts0.

Provnb.1owont. st tnnenvem Iffs --

prost, se no tarin un descons do los

vontes, donnt que ols nostros turis-

Los (nmb poc podor ndq(lisitiu) no re-
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nonciarien a la platja per anar a com
prar.

La nostra empresa es quasi de rè-
gim familiar. Noltros hi som dedins
i malgrat tonguem unes al.lotes que
fan feina amb noltros, no tenim les
tendes donades a tant por cent. En
altres cassos, quan el propietari no
hi és, aqueix és el millor sistema.
Però, ja dic, no és el nostre cas.

3.- Excepcionalment, pot haver-hi -
qualque tenda amb problemes però en
general crec que r.o. La Llei està fe
ta per a tots i si aquesta és respec
tada, els problemes se resolen per -
ells mateixos.

Moltes vegades, 1c al.lotes co-
mencen a fer feina a una tenda sense
cap mena d'experibnoTh i, apart de
pagar-li un sou se l'ha d(ensenyar.

El fet de que hi hagi atur no a-
barata la mà d'obra perqub ja he dit
que, qui més qui manco, sap perfecta
ment quins son els seus drets i les
seves obligacions i, repetese, anant
per la Llei no pot haver-hi a abusos
que hi valguin.

-POLITA RIBOT i ANTONIA VICENS,
Dependentes.

1.- Trobam que a les 9 és una bona
hora per a tancar. Les 10 és massa
tard.

o . - Preferim un sou fixo.,_	 •

3.- Les nostres relacions són bones.

-CATALINA SANCHO, Depohonl -,a.

1.- El fet és que, por l.c raons 4we
sij;uin, feim dues heres més h	 -
que pertoquen. rs ver que molte
gades se ven més de part de tard.
bre tot si fa sol	 els toristes han
aprofitat per anar a ia platja. Però.
com a contrapartida, es podria llevar
qualque hora durant el dia. I tot ai
xb és molt més greo per a les al.lol
tes que no van a tant per cent i Ro
tenen cap alicient tengoent obert -
més hores.

M'agradaria més anar a sou fix si
fos un sou que valgués la pena. El -
sistema de tant por cent, fa uns anys
era molt millor, però actualment, de-
gut a la competbncjv. i al menor po-
der adquisitiu dels turistes, sols -
servoix per a què l'empresari te ton-
gui fermada ja que a més hores obert
més guanyes.

3.- La problemàtica és la que he dit
abans. Les relacions no sén ni bohes
ni dolentes. ho tenim establert aixf
des de fa molts d'anys. A l'empresa-
ri li convó i l'empleat, dogot a la
crisi de feina, ha d'acceptar. Pen-
sem que hi ha moltes d'al.lotes jo-
ves que cerquen feina i no les hi
importa tant el sou com el fet de
assegurar-se un lloc de treball.

Finalment, me pareix lamentable
que moltes dependentes cobrin més a
l'hivern del Subsidi d'Atur que no
a l'estiu fent feina.

Hem fet aquest número:

Joan Nebot

Mari Germa Melis

Angel López
Joana Colom
Miquel Flaquer
Jaume Fuster

Biel Pérez
Cati Bel Cursach
F.G. Diaz

Miquel Lliteras
Margalida Flaquer

Antònia Ballester

Margalida Rechac

Maria del Carme Fuster
Toni Garau

Ani Múfioz
Joan Manuel Rosa
Maria Vives

Pep Terrassa
Vicenç Nadal

Mateu Gili

Antònia Juan
Joana M. Bestard

Blas Gómez

Els articles publicats en aquesta
revista expretuten unhcarnent l'opl-

nló dels seus autors.

Bolleti de l'Obra Cultural Balear

Capdepera-Cala Rajada

Juny 1981
Carrer d'Es Port, 43, Capdepera

Dipòsit legal: P.M. 497/80
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plaça des rkiar
	  Ame l'arribada dels turistes escla-

ten els renous nocturns. Es un preu
que hem de pagar cada any, mos diuen, per

tots els beneficis que el turisme mos repor
ta. IdN ja ho sabeu, els que vos heu

car de jorn: un poquet de cotó a les cre-
llos i ja està!

Il\UERCANVI.- El grup local que amb tant
d'èxit va fer el festival "Hay

que ver" ha actuat a Artà. També un grup
d'amics de la -dansa artanencs que havia fet
un festival a Actà va venir a Capdepera a

presentar-lo. Llàstima que en els dos
blos encara hagin sorgit, a nivell de ca-
rrer, enveges, gelosies i xafarderies.

ARENA.- En el poc temps que fa que ha comen

çat la temporada tu,-ística la mar
ha robat moltes tonelades d'arena a les

platges de l'A illa i Sa Font de sa Cala.

Ha sonat l'alarma i es cerquen les causes.

DISCS.- Es per demés. Està demostrat que

els discs que prohibeixen voltar a

dreta i esquerra (als carrers que donen ao-

cés a la carretera de l'Agulla) no servei-

xen per quasi res. No hi ha més accidents

perquè Déu no vol. ¿No seria, pentura, més

efectiu posar discs de direcció prohibida,
senzillamen?

TROBADA.- El 23 de maig pssat, va thoir
lloc al nostre poble, la IV Tro-

bada de Corals Infantils de Mallorca, sota

el patrocini de "La Caixa" i l'organitzaci6
del Col.legi S'Alzinar. Pensam que el menys
important, en aquests cassos, és el cantar

més o manco bé unes cançons i sí, en canvi,

el c=iure en una jornada d'autèntica ger-

mador. I això creim que va fallar, entre

altres coses, per causa d'una organitza-

ció que va fer aigua per tots els costats.
no hi hagués tanta figurera pel mén!

MUSSOL.-- . E1 grup de teatre local endemés cb

celebrar els èxits passats amb un

dinar a l'Agulla, prepara una tómbola per a

animar la tempoada que vé.

SE'N VAN.- Catorze mestres dels vint-i-un

que treballen a l'escola de

l'Alzinar el curs que vé aniran a altres

centres. També dels quatre mestres de les

cola de Cala Rajada se'n va un.

4

Un camió que havia duit materials a

l'asserradora de l'amo'n Colau Cire-
ra va pegar a una biga de ciment armat que

va caura damunt la oabina i va deixar molt
malmenat el conductor.

MERCAT.- Pareix que es fan pressions molt

fortes perquè desapereixi el mer-
cat de fruita i verdura dels dissabtes a
Cala Rajada. é,A. qui li convé?

DESESCOLARITZACIO.- En qüestió de dies hem

pogut detectar nombrosos

cassos d'al.lots en edat escolar qoe, durant

les hores lectives, jugaven pel carrer.

Fills de la pobresa i de la ignorància. Nin

condemnats a perpetuar l'espècie irradicable
de l'analfabetisme i de l'incultura. Llavore

tes de quasi tots els mals de la nostra so-
cietat. I noltros, tots, contemplant passius

el trist espectaule.

VADELLS.- Fa devers dos mesos a la possessió
de Cala Mesquida la vaca d'Eh Pere

Moll Soler tengué tres vadells que pesaren

entre tots 107 quilos, cosa que no és molt

corrent.

BOCS.- La darrera quinzena de maig el menes-

cal obrí un expedient i alçà acta cor
tra un engany produit a l'establiment més

gran d'hostaleria del nostre terme on teni-

en dins els frigorífics uns trenta boes i

ovelles velles que feien passar per mèns
tendres, qualcún d'ells amb clares mostres
de descomposició i tots destinats al consun

dels clients. Segons notícies es tractava

d'un pacte particular entre el cuiner i un

venedor que li duia les peces a baix preu

i sense haver passat per cap escorxador.
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POUS.- La trista notícia de la mort d'un rin

cU.ns un pou, a Itàlia, mos dóna pou
a denunciar que tambó en el nostre poble

n'hi ha molts de pous enmig de solars fà-

cilment accessibles que, qualque dia, també

mos podrien donar un dsgust. ¿Raurà de su3

celr una desgràcia perquè hi posem remei?

Darreram• nt a ÇaPd(' r"
de Cala Rajada reeelle;,

durant el dia, predu'int mol[

 congestionant la 3ircu1asió
a la proliferació de mosques, mosa.1.!:
demés perfums.

BOMBA,- A punt de sortir aquest número. deH

16 de juny, hi ha haut una amennça

de bomba a l'escola de S'Alzinar. S'ha bui-
dat el centre: els al.lots se n'han anat a
ca seva i la Guàrdia Civil ha registrat lo

difici sense trobar-hi res. Esperem que es

pugui troba.- el culpable i que no li quedin
ganes de tornar-hi

GLOSA
ACERES.- A la fi es fan les aceres de la ca

rretera de l'Agulla. A les de l'Au

tovia encara no les ha tocat el torn.

MORT.- Mos han contat que fa un parell de
dies a l'Agulla va morir un turista

d'un atac de cor. Per motius de brègues en-

tre l'ajuntament i el propietari no shi va

poder atracar l'ambulància i l'hagueren de

treure en braços per la vorera de mar.

MOTOS.- S'ha fet una 3ampanya de revisió de

motos per comprovar si duien el si-

lenciador en regla. Les nostres orelles mos
diuen que encara queda molt per fer.

PERSIANES.- Fins ara els al.lots podien se-

guir els Plenos de La Sala des

del carrer, les pers*anes també tenien esvo
rancs. Aquests dies posen persanes noves.

A damunt es pont d'Artà

va girar mestre Pep Fava
i s'ase no s'aixecava
i ell 11 dava amb un bastó
ben fort damunt l'espinada
!Ala, aixeca't polissó,
que aposta et don ses faves

per dur-nos es carretó

Miquel Pruna

DIF -LUT EL MES DE MAIG...

HA3 NASCUT:

María A1mudena Contreras Carrasco,
de José y Remedios.

Robert Sancho -Sallester,
de Joan i Maria Rosa.

S'HAN CASAT:

Joan Adrover Massanet amb
Con3uelo Asunción Sancho Estrada

Francisco Lechón Ramírez amb
Margalida Flaquer Lliteras.

HAN MORT:

Margalida Ferrer Ginard.

Antoni Ferrer Pastor.
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NUS
PARAULEc‘, . Torr! 

:;ua barca.a ia :rar, sempre sembla
més petita que a terra.

vei que no puc fer res per
ajudar-t-.e, 1:1e'n 1O	 compe que
tlesti.

coTençar a creure eh Héu cluan
vaig veure que no el necessitava.

- no sé esti= els meus
no arribaré a compFen .ire es
.:ost.ros.

- voljria no tornar mai viu.

J(,2	 1s (i6:7?(- 7
(3 r"? I fl	 T 0

; er-1 PRiuA;
-;r1	 :

r'-)i< NC L/3 Pk1.)',.,'(::.:"
eni é)

•

al c:trrer del Port no j.i diuen carrer del
rius esseht que sempre hi raja l'aigua,
fihs	 tot quan plou?

carretera nova de l'Agulla Li diuen
"la trahs-amazónica"?

no mos :juen quins criteris es segueixen
ne( Jeixar arrabassar abres 1 on van les
cinc-centes pessetes que pagues els qui
arrabassen pins de les aceres Je Cala fa
jda?

de arreglar els jardins de l'a-ttovia
jar ,,iiners de anIcor?

;-f
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Quan'aq!, terra estimada,

lo rei En Jaume vengué
i de Menorca tengué
la rendició ja firmada,
l'orde va deixar donada
d'una fortalesa fer.
Devers la Torre d'En Nunis
el nostre Castell nasqué
i vet aquí l'homenatge
que amb paraules li vaig fe:

Tens per jaç la dura roca
per llençol tens l'inmens cel
per llum és el sol que et toca
del fullam fins a l'arrel.

De per la teva finestra
que és molt gran i espaiosa
domines el nostra terme
de llevant fins a ponent.

I venga d'on venga el vent
tu lluites com a guerrer
donant el pit cap al temps
i aguantant les envestides
que t'han causat les ferides
que per tot arreu a tens.

Després de llargues centúries
que fa que et donaren vida
navegues com a vaixell
que ha romput timó i va a penyes
sents que les tees venes

se sequen i tornes vell.

Quan et trobes pensatiu
dins un moment de records,
vénen a la teva testa
lo que fou grandiosa gesta
dels nostres avantpassats
del descobriment d'Amèrica
els moros fora d'Espanya tirats.

D'aquell trist temps de la pesta
que el poble deixà assolat
d'aquelles solemnes festes
dins els teus amurallats.

D'aquells anys de fam feresta
dels que foren feels veïnats,
Es Puig, Molí d'En Cofeta,
Can Ronsero i Sa Creueta.

Sents l'infinita enyorança
del temps que ja un poc llunyà
de quan el pastor pegava
foc al forn per coure el pa
i la madona tocava
el corn per al migdia dinar.
I en estendre la mirada

per thot el gran sementer
tampoc veus el pareller
cantant darrera l'arada
la tonàda del llaurar
ni els carros a sol ja post
en acabar la jornada
pels quatre cantons pujar.   

I, en girar la vista al poble,
que als peus vares recollir
sols veus qualque gabellí
que faci de llata i bri
aquella obra tan preciada
qua assegurava l'anyada
a qui paumes pogués collir.

Ets altiu i orgullós
i enveja molts et tendran,
costaràs sang i suors
i ara de tu ens oblidam.

Miracles voldria fer
per allargar-te la vida,
que la ferida 4ue tens
crec que ha d'esser molt sentida.

I compar els teus dolors
al mateir que sent la mare
que veu que el seu fill s'oblida
de donar-li una besada.

Fontanelles i aubellons
que moriu i tornau néixer,
sagrats pins de la ribera
que els padrins vos veren créixer.

Oliveras mil.lenàries
que encara dretes quedau,
al Senyor feis les pregàries
perquè no s'enfons la nau
que porta les medicines
per curar el Castell que cau.  

Miquel Lliteras Garau
(Catoi)    
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ENDEVINALLA

Una cosa com sa mà
que per tota la casa va.

(llum d'oli)

EIDEVINALLA 

Pes camp verdeja
i per la casa culeja.

(la granera)

passamp s
Antònia Joan
Margalida Flaquer
Joana 1n.- Bostard

MOTS ENCREUATS

HOR_ITZONTALS.- A) Preposicid - Nom de lle-
tra - Adverbi d'afirmaold - B) Adverbi de
temps - Animal matirUer - Consonant'- C) Fí
guradament: decacthncia, acabament - A un -
altra lloc, separaJament - D) Paront (fem)
- Cada una do les parts - d'uoOtot - qUe s'ra .

de repartir eOtre v%.rios perSone - T .érmi
nacid verbal - E) Lo . quo traspassa els li:
mits	 lo habitual - RespiracióLvalor,es

}
forç F Vocal - Afable, afectuds - COnse
oant - G En catalN do Barcelona, nin,r Vo
cal - Insocte del qual, la Larvadestruoix
la matria a'an nia H) PÒ1 dels beas, bo
rrocs, etc. - Arbre - En la numeració rom
na, cinquanta - I) Terra rodejada •'aigua-
- Nóméro - J) Aquest dia - Flota elo ao lí-
quid ... En la numeració romana, ceot - K)-
Llisa, plana, a uo011ateix nivell - Decisí3
del àrbitres o dels amigables componedors.   

2 3 4- 56 7 8 9 T0 1T
,                                                                                                                                                                                                               

VERTICALS.- Vocal - Símbol quimic e l'oxigeo - Preposició - Veu militar - 2)-
Fet o lecri(5	 do l'òlivera - 3) Que td poca alada - Enganyat, Somiador
4) Vestimenta amb mhoigues - fins él puoy, faldons i cènyda aI cos 	 Meca
talls - i els fon - 5) Preposic1(5 - Derivà, procedeix = 6) MeScIa de Coses cómes
tibles amb la que s'adoben els guisats - Vocal	 Consonant	 7) Consonant -Riu

Consonant - A.tmósfera de la Terra - 8) Superior d'un coovent 	 Pe-
dra plana per n posar una inscripcid - 9) Pur, simple, sonso mescla - Globus

- 10) Consonant	 Pell prima	 Abreviatura do pant cardloal - Conso-
nant - En la numeració romana, cinc-cents - 11) Conjunció llatina - Obsequi
present que os fa algól - Nom de lletra.

SOPA DE LLETRES

Vait noms d'home

P A I M ADIENB

O IGANCHIED

RFJULMSNNI

L ESTSIELRO

ALBERTLLIX

CIHJLOIACN

P POFERRAND

ASTIPARJIN

TOIPHLLMTS

✓ 0 MARZGUI
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LISVORANC 
Joan Raï 

DIALEG SENSE,	 LLET

- I aquest,	 ja deu haver trobat
les quaranta mil pessetes?

Cal aclarir que "aquest" era jo.

- el qui feia la preunta?

- Idò mira, un calop dels grOSSOS.

- Ah! per,	 que en la democràcia
encara hi ha calops?

- I és clar que 31. La democràcia no
està barallada amb el senyoriu. La de
mocracia és una escola de convivència.
La convivència política i la convivèn
cia social són JOS dels puntals de
democràcia. LLITment i cobrament se
donen la mà. El terrassà més terrassà
-posem per cas- i el senyor de Barbas
sa i de Cardaix -posem també per cas=
podes graponejar, a un mateix compàs,
les cordes timbants d'una guiterra a-
marada de cassalla -per anomenar un
suc que no soni a importació- amb ar-
monia, dissonant moites vegades, però
armonia al cap i a la fi. Calops i no
calops en galopada de germanor pel ca
rrer polsegós de les roses esfullade s
-és un dir.

- Ah! ¿Però el senyoriu se sap avenir
a aquestes galopades democràtiques?

- A vegades sí, i a vegades..., però
SO... A vegades hi que perdonar-los
certs escaldums. No hi tenen el cos-
tum. Habltuats a lue uns ho guisaven
i ells s'ho meqjaven... Idà això: Ara
cada persona és un vot. Almenys això
se diu.

- Jo he sentit a dir que hi ha vots i
votarringos: és a dir, vots de més .
pes, de més valor, de més qualitat...

- Són reminiscències del passat. Cos-
tums mals de llimar. Asprors males
d'endolcir.	 què t'he de dir? Són
paranys que ha de anar obrint la demo
cràcia.

- Pot ser, pot ser... Perb...	 de
•emòcrates emprar aquest vot de quali
tat per portar les aigües al seu mo-
lí?

- Ben mirat, avui ja no n'hi ha de mo
lins i ben prest, si tot segueix
no hi haurà ni aigua. Crec que no. Pe
rò la història jutjarà. El que passa
es que nosaltre3 no serem a temps a
sentir els judicis de la història.

- Pot ser, aquesta senyora sempre a-
rriba tard. I moltes veades alienada
als condicionaments politics del qui
la conta, i més encara, als condicio-
naments particulars dels qui fan a-
questa història pensant que un dia se
rà contada. ¿Què pensaran de nosaltres
els que un dia llegiran tot el que
passa rui?

- Crec que seria més interessant esca
tir el que pensam tots els que ho
vim. Diguem: jAuè pensa el poble de
tot el que està passant?

- El poble ho diu.

- Sí, però ho diu baixet pels caps de
cantons. La por encara trava moltes
llengües. La por i altres herbes. Ja
m'entens.

- Ja t'entenc, ja. I t'estc llegint
entre retxes i me breguni; si tu
no tendràs por.

- Pot ser, de la por no s'escapa nin-
gú, ni els calops.

- Per això has fet aquest muntatge
d'abstraccions, per dexar de oostat
el fet concret de l'altra qUestió:
les quatanta	 ver que les
has perdudes?

- Jo no les he perdudes. Tampoc les
he cercades. ¿Pe• què? Més o menys
sempre he sabut a 011 eren. Ara bé,
sembla que n'hi ha que no ho sabien i
les han cercades, i, segons diuen,
les han trobades. Idò, cal felicitar-
los per el bon encert. No és sempre
que se graponeja el paller i se troba
l'agulla, a vegades només se troben
punyides.

- I les punyides són coentes.

- Quan cou cura.

- Sí, sí... surt amb sentències ara.
Quan pica madura.
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entrrovist s
nu Vermell.- 'CAPDEPERA", ¿QUE VOS

S:JGGEREIX WJEST NOM?

:jurada.- !tina carretera sensacional!".

V. Rosa.- jo creo ove accentua la
problemática d'aquest po-

bie la seva llunyania.
arosa.- El veure la carretera i la

distancia_ és una circunstán-
ola que et predisposa malament quan
resses que h:-3.s de venir aquí. A mi
pa-ticularment també em va afectar se
upe que aquesta escola era tan gran. -

més gran. 	 és una escola ja saps
une més aviat hi haurà problemes per
formar equips, entendre-se la gent,
etc., encara que nó sempre. Es ver
que a un centre de vuit unitats també
ni rot haver problemes, però normal-
ment será més fácil entendre's.

7aralida.- Ho será gens bo de fer po
sar-nos d'acord perquè te

nim opinions molt distintes...

Can Vermell.- Lo que demanam és que
cadascú de voltros ex-

pressi la seva opinió i que ells
la respectin. No es tracta de dir qui
Ha. és la bona i quina la dolenta.

'ca.	 Jo no coneixia gens a-
	  questa escola i quan
em varen dir que havia de venir aquí
em va caure com un tir: no coneixia
1a gent; sobretot va ser per la dis-
tancia. Jo tenc la fami]ia a Palma i
unar i venir cada dia m'ha resultat
molt pesat. Just que la distancia ha-
gués estat com la de Ciutat a Manacor

hauria quedat el curs que ve, per-
. qué aquí només he trobat atencions,
sobretot dels mestres que estaven
qui. Pel fet de estar enfora de ca me
va si un día no m'he trobat bé, si h-e-
tengut problemes, m'han ajudat moltís
sim tant el director com els mestres.
:els pares no he tengut cap problema
bofser perquè els nins són més petits.
Voldria que quedás ben clar que me'n
vair5 contenta i agrada sobretot de

atencions que han tengut amb mi.

- 1211da.- He estat quatre anys aquí
i, si no fos per conveni-

ncies familiars, no em mouria.
Jo no colncidesc amb aques-
tes opinions. Clar, tá ets

'aqa1, en canvi jo fa dos anys vaig
▪ a un altre poble i, no sé si és
e q;é tenia Ána a -ltra manera de ser,

re nivell, era més com una peti
perb tot d'usa vaig conne -c-
gent, tot Tunu. vaig teniT
ue feines per fer. Aquí

—e- 'asar a viure a Cala Raja
vern és un poble molt

co':eguT singú, no he po-

gut connectar; i jo cree que no ha
estat culpa meya. Això que diuen de
Capdepera que és un poble molt tancat
jo ho he experimentat, em sap molt
de greu haver-ho de dir, per ventura
si hagués viscut a Cabdepera hauria
estat una altra cosa, peró per jo en
guany ha estat un any molt doient en.

quan a experiència de gent. M'he ha-
gut de limitar a treballar a dins la
classe i res més. Com a experiència
personal tanta sort que he viscut
amb altres mestres; no és un any en
que hagi disfrutat, em sap greu ha--
ver-ho de dir.

Rosalia.- Jo es -tic totalment d'acord
amb lo que ha dit Na Maro-,

sa.
Mg. Rosa.- Supbs que, essent Cala

Rajada un lloc turístic,
en l'hivern está molt mort i no co-
néixes ningd. Na Margalida coneix la
gent parqué fa molts aNrs que hi viu
isap on ha d'anar, pero noltros no.
A vegades, en sortir de l'escola,
t'agradaria explaiar-te un poc i con
viure amb la gent, però no sar.s com
fer-ho.

Margalida.- Però . tu, quan vares arri-
bar aquí, ja pensaves a-

nar-te'n el curs proper.

W. Rosa.- Aixb sí, no és com tu que
et trabes a ca teva. Jo

tenc ca nostra a quaranta quilómebns
de carretera dolenta. De toles mane,-
res aquestes encoles tan grans són
In bullit; En Tomen ho pot dir, rany
passat ell estava a una escola de
den unitats	 la cosa anava molt mi-
llor. És molt más bo de •fer posar-se
d'acord.

Rosalia.- Jo només he estat aquí en
pla provisional, quan vaig

venir ja'sabia que no podía quedar.
Però també és cert que si jo hagués
tengut la possibilitat de quedar a-
quí no ho hauria fet, me n'hauria
anat; i no es tracta sols de que si-
gui enfora o de que la carretera es-
tigui en mal estat. Hi ha moltes co-
ses que .1nfueixen en que no et sentis

aqáí.

Tomeu.- Jo no tenc problema de quilb
metres, quasi m'estimaria

més no dir res, pare) lo cert és que
hi ha hagut moltes coses que no mihm
agradat. Els mestres no hem sabut
fer un grup. Que hi hagi hagut pro-
blemas és bo i normal, demostra que
el centre és viu, però no hi ha hagut
una col.laboració, ha faltat un am-
bient. L'any passat vaig estar a un
1)oble que a mi em cau mollmés enfora,
però si l'any que vé el puc triar hi
tornaré. Coincidescamb l'anàlisi de
Na Marosa, el poble és un poc tancat
i el falta ambient.
M. Rosa.- ¿Puc dir una cosa? Jo crec

que els mestres també hem
fallat parqué de bon començament mos
várem fixar més en cosetes; no vull
dir cosetes, per?) mos vàrem preocupar
més Je lluitar contra unes coses i no
mos Vàrem preocupar de juntar-nos,

asseure-nos i programar pedagógicamenl
con reaIment havíem d'haver fet. L'aw
passat, en el poble on estàvem hi ha-
via molt d'endiumenjat, paró a pesar
de tot mos assèiem a programar indepal
dentment de lo que pogués pensar o
dir el director. Aquí això mos ha fa-
nat totalment, no hem fet una progra
mació; haver arribat a un acoúd, per
exemple, perquè els al.lots no passin
d'un curs a l'altre amb faltes d'orto
grafia, etc, no ho hem fet.

Magdalena.- El meu cas és distint per
quó jo per l'agost acab -

el contracte; podria ,ser que l'any -
que vé tornas. Jo venia d'un centre
on erem onze mestres i em sentia molt
bé amb els mestres i amb el poble.
L'any passat vaig venir aquí i prácti
cament només vaig fer feina dins la
meya classe; llavors me n'anava al
meu poble i quasi no em va preocupar
altra problemática. Enguany en canvi
he quedat aquí i he viscat més aquests
altres problemes. Ara me'n vaig d'aquí
i no m'agradaria tornar-hi. Aquí sem-
pre estás amb el cor estret, sempre
penses: ara hi tornará a haver un em-
bolic i a mi m'agraden les coses cla-
res i amb conciéncia. He de dir per
altra part que ningd s'ha ficat amb
Lo que feia dins la classe, peró no
m'ha agradat l'ambient. Enguany també
m'he sentida tota sola.

Joan.- Jo v ,Alg arribar tard, pel no-
vembre, i ja m'havien dit:

INo hi vagis! !No h' vagis! De fet
creo que l'escola falla a dos nivells.
Falla d'abaix perquè no mos hem jun-
tat 1 programat plegats, i falla des
de dalt perquè des de la direcció tam
poc es fa res. Si qualcd intenta fer-
res la resposta és: ja ho hem provat

molts anys, atxó ja ho hem provat;
no va. I així resulta que tot está

_.t;u1rat. De fet el poble és conflic-

Un bon grup de mestres joves, dgsés de passar un curs entre nol-
tras, se'n van a una altra escola, efa tants d'anys per desgràcia.
En començar el curs que ve els pre laran on estaves el curs passat

éi quins records en guarden. Com , que ms natural és que ho comentin,
hem trobat que seria una atencio de rt seva que els primers en se-
br4,

-ho fossim els mateixos gabellimjh se sap que una primera
impressió sempre és parcial, pero scaccentuar lo que mes crida l'a-
tenció. Tots han treballat a "S'Alzie.

Hem convidat tots els mestres queln van i han vengut aquests:1:5
- MAGDALENA BIBILONI (Pre-escolaránys)
- FRANCISCA EUGENIA AGUILO (1)
- MAROSA COMAS (2)
- ROSALIA AGUILO (3)
- MARTA ROSA REBASSA (4)
- MARGALIDA MESTRE (4)
- JOAN MANERA (4)
- TOMEU JAUME (Català ' etapa)



t1J; basta veure que és un poble pe-
tit i hi ha dos grups de ball i ba-
ilen uns d'una manera i els altres de
l'altra. Però a part d'aixó he de dir
que a la meva classe he pogut fer lo
que he volgut i cap pare m'ha posat
dificultats.

Tomeu.- A tot IF;spanya els psres són
passius, perN no 6s culpa dels

oares sinó del sistema edUcatiu.

Car Vermell.- 1*1= SUPOSAU QN -2 VOS TO
BAU A LA LIELEACTO.

ATJIT VOSI_HO CE'dCA. LLOC T LI OFEREI5OEN
Ckl="M=A.	 A.CATJ?

(ralletes, mirades 	 )

MarF.711_:da.- jo som una er:amorada d'a-
quí i per tal d'estar a-

•Qí la em va bé.

Rosflija.- Tu deIn. -fer si t'agrada es
tar aquí, tu mira el centre.

Fc a .	 Tenint eo compte Ta de
La carretera, també de

pèn de l'actitud amb qse vengui. Si
ve a tlfar-ho tot oer avall d'entrada,
si ve per atacar 6 7s un mal assumpte,
val In6S asseJreese L programar. A lo
millor hagléssm estat més dtplomà
tics enlloc d'atacar directament les-
persones rrias hagués anat rrii.LLor. Jo
lt diria: aquí hi ha una sèrie de Dro
blemes, procnra no atacar di.rectamen -r;
les persones, esser 3Lplomhtic,
gar...

Magdalena.- Jo 11 d i ria que 3TL només

	

 	 fa feina C1L -18 la seva au-
la nrLrgc li dirà res; ara, si llavors

iqteressa com func -:_cna eh general
el centre i OW1 es projecta a l'exte-
rior tendrà problemes.

Rosa.- Som els mestres que feim
el centre.

Magdalena.-.Perb tu saps que per com-
prar material, per

te diuen on l'has de comprar
quin; no actues amb llibertat.

Marga -.LJa.- Si jo vaig o. un lloc
pens quedar-hi cinc o deu

anys tendré una postura totalment dis
tinta a si. només hi valg per un curs:
Si hi ha deJ persones que pensen fer-
hi la v1da aquí són ells els qui han
de maroar la línia; jo no els he de
posar d1ficultats.

Marosa.- Jo li diria a un amic:
éS molt lluny. Per viure-hi

si no viJs a Capdepera t'avorriràs
molt en l'hivern. T	 diria: totd'u-
na que arribis	 la gent que més o
menys conèixes i que pots fer feina
amb ella, t'ajuntes i fas feila amb
ella. T davant els problemes, procura

estar ben reposat L ben serè, berquè
si t'ho prens amb nirvls, com m'ho he
agafat jo, és terrible. Hi ha perso-
nes que, davant Jn problema. se saben
imposar o se saben fer fortes o estan
tqn segures de la seva postura que
tot els llenega; en canvi n'hi ha
d'altres que un problema els afecta
molt, fLns 1 tot a un nivell sentimen
tal, afect1u. Ni ha persone3 que no -
els 1. -nporta tant el problema com lo
que aquell problema, comporta de conv1
vèncla amb els mestres. Depèn de lq
manera de ser de cadasc. Jo diria:
vés alerta, ,perquè si hi vas amb una
postura exaltada ho passaràs molt ma-
lament.

Rosa.- Estic un poc d'acord amb
lo que ha dit Na Marosa

també amb lc que ha dit Na Margalida.
Jo m'ho vaig plantejar quan vaig arri
bar aquí. Vaig pensar: jo probable- -
ment estaré aquí un any i lo que jo
no puc fer és canviar completament el
sistema pedagògic. Jo podia haver fet
ocres classes molt més dinàmiques, pe-
rò sabia que aquests nins l'any que
ve aniran a quint 1 seguiran dins un
sistema clàssic que hi ha aquí. Jo no
DUC rompre un SST.I.SMa si després no
he de seguir perquè els al.lots que-
den M.(S despistats que abans.

Joan.- Jo, ¿què voleu que vos digui?
No conec el poble Orl heu estat

voltros, però si trobàs un amic i em
hi ha Capdepera i quest al-

tre poble.	 vés a l'altre po
ble. A la Delegació quan anomenes CarD_
depera es posen les mans al cap. .É8
coneguda la situació de Capdepera, pe
rò lo pitjor és que quan arribes aqui
et trobes que és ver lo que t'havien

No saps q:_zè passa, però sempre
et trobes amb qualque cosa que et dei
xa aturat; pareix que sempre pegues a
la paret. Hi ha molts de fets.

Rosalia.- Jo li diria: si només vols
fer rodar la roda t no pen-

sar, vés-hi; si vols esser creatiu,
xocaràs amb tot.

Toneu.- Totalment d'acord amb Na Rosa
lia.

M. Rosa.- Jo em seguesc demanant: pe
rò noltros, j,què hem fet

enguany?

Cap Vermell.- Deu esser el sistema
que ho provoca, però

a1)(imateix és una llàstima que no que
deu un parell de cursos...

Magdalena.- Et passa qJe el primer
trimestre tens moltes 11.

lusions; el segon trimestre surten
mJnt de problemes i el tercer només
frisses d'acabar.
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COL.LABORACIONS

,./OiZ6/f0y0.2

Biesvesido sea. Has llegado repenti
namente, de sobresalto. Nos haces tu -
presentación acaloradanente. Aunue si
te digo la verdad, deseébamos tu veni-
da. Unos y otros. Ya estébanos cansa-
dos de viento y de frío. Sí, y también
de estar en "paro forzoso" las tres
cuartas partes del aSo. Tú siempre e-
res dialéctico y contradictorio. Nues-
tros ojos estaban puestos en ti aunque
por motivos opuesto3. Son muchas las
personas que ven en ti un tiempo de
descanso, de relajación, us paréntesis
en su agobio cotidiano, un salir de
esa monotonla del siempre igual, de
las mismas cosas, de las mismas perso-
nas y tareas. Tú suposes para ellas
ilusión y alegría, descanso y placer,
viajar y conocer gente, oxigenarse y
vivir gozando de la tan querida natura
leza, del agua y del sol y de las ex--
cursiones. Tú significas libertad en
el tiempo, superar la esclavitud del
horario y del reloj. Tú eres en el fon
do la caJsa de que muchas personas, -
unos días al a?io, puedan reencontrar-
se, dialoga, disfrutar y fortalecer
vínculos de amistad. Tú haces posible
que las personas sean més humanas. Tú
das energía a esos cuerpos consados y
hastiados por la. lucha y el trabajo je
todo el

Pero, tú eres también el deseado Ie
tuntos que buscan trabajo, y tú se lo
ofreces durante tres meses. A ti te
agradecen y a esa sociedad de consumo,
a pesar de que a veces digan estar
contra de ella. Tú alivias muchas pe-
nas del 81710 en los hogares de es -tos
trabajadores de temporada. Aunque todo
ello suponga sudores y fatigas. Y el
soportar el abuso de unos pocos. Y u-
sos horarios de trabajo •xcesivo. Y
unos salarios... Y el tomar conciencia
de estas y otras muchas injusticias;
pero que ante la gran demanda de traba
jo y la poca oferta, prefieren callar-
y aguantar. Por el dicho de que "MS
vale poco que nada".

Por todo lo gre te he dicho, tú, nos
traes alegría a nuchos hogares.

Así, en nombre ie los unos y loo o--
tros: !Bienvenido seas, Verano-81!

Blas

LLOCS DE VENDA: _ Els tres Estancs de Capdepera i Cala Rajada.
- Llibreria. Plaça de l'Orient.
- Llibreria. Cala Rajada.
- Llibreria Escolar.
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¿SABES, REINA, QUE
LAS PROETITUTAS VAIS
A SER PE LAS PRIME -

RAS EN EL REINO

1t..,:v4I. dijih

.7%Ntili

olcs mío! Y QuÉ
ME VOY A PONER
YO,	 TENCTO
TOPO LCS
VESTIPOS
TAN ES -
COTA C .06 ?,

•.•

L'IROIVA DE	 VANGELI

"Jo no vaiE venir a cridar a justs,
sinó a pecadors". Mc. 2, 17

•
Sempre mos han dit que Jesicrist per

donà el pecat del món, que trobà
ila perduda; o sigui, que recobrà els -
pobes pecadors per al recte camí de
la moralitat. Però aquesta interpreta-
ció és, al manco, simplista.

jAuè volen dir realment aquestes pa-
raules de Jesús? Per una comprens-ió co
rrecta de l'intenció original d'aquestt .

texte evangèlic, hem de situar-lo dins
el seu contexte

En temps de Jesús, i per a Jesús,
¿qui és el just? "Just" no és el qui
practica la justícia, sinó el que se
sotmet a la Llei oficial. I aquests
eren els qui interessadament la mante-
nien, perquè la Llei religiosa era el
fonament i l'eix central de l'orde so-
cial establert. Aquests "justs" es di-
vidien en vuit classes

Els Saduceus o sums sacerdots. Eren
la dreta en -J1 poder en un estat teo-
cràtic, capaç de pactar lo que fos amb
els romans per poder seguir dirigint
el culte. Aquesta funció hereditària
comptava amb uns privileis econòmics
abusius i amb la situacio declasse més
alta i privilegiada d1ns la societat
jueva,(seran els responsables directes
de la mort de

Els Sacerdots o funcionaris del tem-
ple. Participen del culte i dels seus
privilegis.

Els levites o sub-proletaris del tem
ple. Són-vigTlants, músics, porters, -
netejadors; d'aquestes activitats no a
consegueixen cap remuneració econòmi-
ca; les fan tan sols perquè són digni-

ficants. Es dediquen a les professions
liberals ben vistes, pròpies de la
classe mitja.

Els ancians o membres del Sanedri
(conse717.-Són persones molt dignes,
aristòcrates riquissims, podrits de
milions i amb propietats incalculables
Exerceixen la justícia oficial.

Els escribes o llicenciats i doctors
de la llei. .ón els teòlegs oficials,
persones de gran valor. Per suposat
que tenen privilegis de classe: dispo-
sen d'una vestimenta espial, quan pas
sen pel carrer els treballadors s'atu:
ren i els saluden. Són els intel.lec-
tuals reconeguts com a tals.

Els fariseus o pietosos. Eren la
gesia que viu ben acomodada i , sobre:
tot, molt pietosament, amb carrera i
tot (molts d'ells són escribes). Són
una classe social alta que se dedica,
per exemple, a l'hataleria a la ciutat
de Jerusalem. Tenen molta influència
sobre els assumptes públics i
de la classe mitja.

Els essenis o puristes. Davant
puresa pagana que porten els ocupants
romans, opten per anar-se'n al desert
per cumplir radicalment amb la Llei i
ai	 trobar la puresa de Yahvéh. Són
els espiritualistes d'aquell temps.

La c1assemta. Es dediquen a les
profe ssions liberalsi reconegudes co
a dignes (diferents tipus de comerç,
oficis tècnics, etc.), alguns d'ells
són petits propietaris. El vertader
amortiguador social contra els intents
de revolució i canvi social. Confien
amb que qualque dia seran fariseus.

Per aquestes persones de bé, ui
era pecador o injust?: No el que no
practica la justícia, sinó el que no
se sotmet a la Llei i per això queda
al marge d'ella. La marginació reli-,
giosa, el ser pecador, suposava la mes
absoluta marginació social. Els fari-
seus pensaven que els pobres són peca

1 4
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- l'Uué liempoe e uéllog, Juen, en nue neuz,a £0b eaceruotes y loe cull-
tares rec	 que ne.,elteonn ecnverlireel

Jors per el fevL J'esser pobres; el,te la
malltia és un càstic iei pecat. o
són dignes de res, perquè Déu els ha
abandonat	 Déu es
tà amb el que triumfa, aquest és el b75.
net de Déu: "!:t.aleida la XUSMa

lesconeix la	 Jn. j, 49.

A ies t a soci.e tni. eca.=a ev pot divi
dIr	 )n paren de : -rups socin.ls;

boble de 1s rere -1e o té dob-
bes irciT per crnplJ.r amb
la Llei j, les prescipcions del culte
beHtralitzt a Jer::salem. "EL curtidor

pudor que uer; t.ota la digni-
tat", "els teixiors són 	 mentiers
ue no poder dorrr :estimoni" (lo ma-
teiK que la dona en eneral o l'es-
clau), "el pastor és un Lladre que s / L-t

profita de la guarda d'ovelle2 en ben
fici propi".

Els necessitats. Capcalres, esclaus
I fladres flue no tenen res de res.

ElS ze:lotes o 	 srii.Guerrilers
contra- 17 o-5uant romà. Dreies lue el
Rere de Déu no vendr'La, que Déu no ac
tne,ria mentre hi haues un so] romà el71
terrtori jueu.

Tots els .E.aans, però especialment
eis més pobres. -
-UNOS AAILIT8R55 LE PRF.CiuNTARON Qt)g- 1-4..C.£4n06 f`4050-rRps? (Lc 14)

Els Lublicans o cobradors dels im-
posts ro - sT 7ren aturats que no te-
nien més remei q„le fer aquesta feina.
A la societat jueva quedaven marinatr
i proscrits per a sempre.

Els baEtlstes. Woviment de gran im-
portànr.:ia oiïògica dirigit per Joa
Laptista. Davarit els rites tradicio-
nals de purificació amb aigua, pregon
ven una purificació definitiva. Eren
uns heretges, i Jesús, degut als seus
contactes amb aquesta gent, també ho
fou.

La ent de mala  vida, pecadora per
nJ.thralesa: homosexuals i prostitutes
com	 Magdalena.

Jesús de Natzaret està amb tots a-
quests, és un d'ells. "Pot sortir re
de bo de Natzaret?" Jn. 1, 46. Jesús
fa opció de classe, que és opció pels
pobres. Predica el Regne de Déu, però
com la subversió de l'orde dels homos
Diu que nquests. revolució social
mana ja na començat amb Ell.

,Thsús, que és un crit de lluita per
als (1,11 de qualque manera fan una vid
1.1.1eal i estan putejats, una paraul.
d'esperança per al marginat i l'opri-
mit. 'ian fet d'Ell una llei nova. Per
això és bo sebre qui són els qui mant
nen la Llei en aquests temps d'ara,
quan	 ha perjut gran part del seu c
lor religiós, perquè molts de rics
no van a missa.

Mateu Gili Mercant

4<1. 1
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L'ATESANIA 91 LA PAJMA

Per eonè'Lxer la situació social, po
lítica, religiosa i cultJral d'un po-=
ble en un moment donat, és necessarl
sebre amb quins recursos econbmics es
comptava ja que la vida s'organitza
entorn de l'obtenció i aimtnistració
dels rec.arsos.

En el darrer quart de segle, endeités .
vi i ioii, teniem una altra font

de riquesa molt importan 43: l'obra de
dauma.

Abans de	 any en que la societat
"La Palmera" començà ses activitats
comercials, ¿quin poda haver estat
el procés histbric seguit per aquesta
artesania? Vull intentar respondrs
-un poc a les fosques, com tots els
meus articles- aquesta qUestió.

Segoss els botànics, e7 garballó,
juntament amb el pi i l'azina, és
dels a'ores 1.és a'1lYLC3 que ten ..21. Ue
sap Del poble que a i aqies Le. ildU3—
tria casolana la co : servssi des
teps	 Llavors el garballó
devia esser a	 arbc'e rno1.t
es tes 12e, phssan t C1.O SCJieS i com

planta més de garriga, va anar
Jesapareent per deiar el lloc al
blat o a una altra planta de gra.

Arribat el segle XIX encara hi ha-
via a Capdepera moltes zones de garri
ga, de garballons. Així ho podiem tr(T ,
bar per tota la part de Cala Rajada T
vorera de mar; per dins Son Jaumell i
Son Barbassa a llocs on avui hi ha fi
gueres i ametlers; a Sa Costa i en E-s-
Vidrier; fins i tot a dins finques de
conreu.

El garballó just es troba a tres zo
nes de l'Illa; Andratx,
ça, Artà-Capdepera i es llocs
de la Serra. La pauma de Galilea
diuen que és la millor de Mallorca.

Un fenomen parescut ha seguit el cà
rritK. L'Arxiduc mos conta que per -
fermar les gavelles es fan vencisos
de càrritx a Manacor i Capdepera so•
bretot. Juntament amb Andratx feien
corda prima de pauma que es caracte-
ritzava per la seva finura i perfec-
ció. A Mallorca, endemés, es feia cor
da de tota classe d'espart i cànyom.-
Quan es construï líesgJèsia parro-

quial (de 1830 a 1840), els gabellins
ajudaren a pagar despeses amb l'obra
de pauma que donaven a favor de l'es-
glèsia; consten nombroses partides
d'on es treien vint i trenta lliures
per partida. També es donaven els es-
pussims amb aportacions de 25, 42, 49
i 72 quintars (1 quintar = 42'5 kgs).

Aquestes dades Mos demostren que
l'obra de pauma ja es comercialitzava.
¿Fins a on arribava la sostra zona
d'influència? J,3'enviava res fora de
Mallorca?

Pens que és mal de creure que expor
tàssim obra de -pauma a la península
quan a nivell de veïnats hi havia po-
ques relaciones. Llavors Espanya esta
va en guerra civil (isabelins contra
carlins, any 1838); per lo que mos
conta Na George Sand, a Mallorca hi .
havia ben pocs cavalls perquè l'Estat
les se feia seus per a donar-los a
l'exèrcit i el pagès no en volia cri-
ar pels altres; aixb feia que tampoc
hi hagués necessitat de tenir els ca-
mins una mica arreglats. Crec que lo
més lluny que podien arribar era fins
a Manacor i la seva comarca.
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Artà, Andratx, Alcúdia i Pollença
eren els altres pobles que feien obra
de pauma. Cada un tenla una petita es
pecialització. A Capdepera lo que me
es feia eren senatxos; a Artà, bresos;
a Andratx, corda.

Quan mos visita l'Arxiduc -(devers
1877Y Capdepera ja és capdavanter en
la producció d'obra de pauma. Quasi
totes les dones del poble i qualque
al.lot i homo fan liata totes aque- •
lles estones que tenen lliure durant
el dia. Els vespres es reuneixen devo
ra el foc.

Aquest gran augment de demanda i de
producció es deu a que ja es pot en-
viar obra a Barcelona a traves del
port de Palma. L'any 1879 la línia
del tren arriba fins a Manacor; pa-
reix que no es devia usar aquest mLt-
jà de transport; probablement es duia
a PaIma directament i amb carros.

Les possessions esbocinen la garri-
ga en zones que es diuen barqueres.
La barquera es lloga; de cada cine
feixos de paumes n'hi ha un per l'amo,
Si la barquera era xereca; si era bo-

na, és a dir, si les 
nes d'arrabassa j in
va molt bruta, feleti
XOS un per l'amo,Si
a arrabassar a jornal, aqueL
25 pts. per homo i de 8 so,s
na. Es poden arrabassar de 4 a
tars per

A l'estiu de 1838 tenue lloc
celona l'Exposició niversa1. L'A:un-
tament de Capdepera va voler ajur.
la financiació de l'Fxposició 1 don
50 pts; ho considerava "laudable" i
patriótic. Al mqteix temps va promou-
ve . l'assistència i comprà, amb fons
municipals, una col.lecció d'obres de
pauma per a enviar-la-hi,

La relació és la següent:
- Dos senatxos costurea	 2125 pt
- Una "cestita"	 4150
- Tres graneretes	 075
- Dues cofes i un ventador 2'50
Un "redondel"	 3'50

- Un "dogal"	 7'15

Pep Terrassa

Wi?

t`Tt9M
Nunca he entendido demasiado bien

por qué M. del Mar Bonet no tiene una
mayor audiencia en Mallorca; unos me
•icen que por aqaello de que nadie es
profeta en su tierra, otros que porque
muchas de sus canciones de origen popu

ya son conocidas aquí... y no fal=
tan los que la acusan de ser fría y
desapasionada en exceso. Sin embargo,
no hay otra voz que pregone tan sensi-
ble y brillantemente los aires de la
cultura mallorquina. Quien lo niègue o
lo dude, que escuche Jardí tancat, el
ultimo disco de la caritnTe-dé 7anta-
nyí. Se recogen en él una serie de poe
mas de unos cuantos autores a.ztócto-
nos: Miquel Costa i Llobera ("El Pi de
Formentor", "Cançó de Na Ruixa Man-
tells"), Joan Alcover ("La Balanguera",
"La Relíquia"), Miquel dels Sants Oli-
ver ("Cançó de la Sirena"), etc.

Si la cantante ha conservado como tí
tulo general el de un poema que final=
mente no fue incluído en el disco, es
porque expresa de modo muy sugerente
cierta idea p•esente en todas las can-

ciones seleccionadas. Estas aluden a
visiones de la naturaleza, del paisaje
insular, un paisaje encantado por la
luz y por el mar, habitado por sombras
seductoras que corren por entre los
acantilados y por entre los olivares.
Sombras que sólo son visibles por quie
nes creen en ellas, como los poetas, -
que les han dado nombre y rostro: así,
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la Si=a, seductora y sensual ("carns
d'alabatre remulls i cabelleres
ralls'), la inquietante y popular ba-
luer.a ("com una aranya d'art subtil
blda due buida sa filosa/ de nostra
vida id-eu el fil") o la extrana y fas-
cinante Ruixa Mantells ("descalça i co
berta de roba esquinçada/ corria sal-
vatge, botant bels esculls/ i encara
era bella, sa testa colrada, la flor
de sos ulls"). Acercarse a estos tres
persona,-;es misteriosos para poneries
voz y musica, resulta pe14roso, pues
se corre el riesgo del ridlculo o de
la sensiblería, ni puede hacerse con
gthos desaforados ni con truculencias
orquestales (al estilo de Lluís Llach,
por ejemplo, que, desde mi punto de
vista, suele producir mucho ruido y
dar poca emotividad verdadera). Porque
no se trata de que tales personajes
nos asusten o nos despierten compasión,
sino de que no los olvidemos nunca. Y
eso es lo que consigue M. del Mar Bo•
net salvando todos los peligros: que
no los olvidemos nunca, que recordemos
para siempre la soledad de Ruixa Man-
tells, que las tres sombras nos parez-
can tan verdaderas y al mismo tiempo
tan fugitivas como si las hubiéramos
entrevisto en un sueno. Creo que no se
puede pedir mA.s a un cantante. Por eso,
a los que rechazan su estilo por ausen
cia de calor, yo les pediría que pres-
taran atención a la poética e inspira-
da delicadeza con que ella se ha acer-
cado a poemas tan difíciles. Ver,n en-

tonces un hechizo, uga perfecta inte-1
gración entre los textos, la música y[
la interpretación. Pedir gritos o fe:L-t
sos desgarramientos puede estar bien j
en algunas óperas o en el caso de LLk
Llach, que canta siempre como si estu-
viera quejndose, aunque se trate de
canciones burlonas, pero n3 en el caso
de M. del Mar Bonet, que tiene la
da gracia de situarnos en un MA.3 al1SÍ
de los sentimientos, como si nos canta
ra desde un jardín cerrado a la
ridad y a los sentimientos fciles, un
jardin que todos podemos ver desde fue
ra, pero cuyo acceso resulta reservgó
y misterioso.

F.G. Díaz

• • • cie feruè /es liarrifu9ues-

ij de	 ncy tenen,	
Jaume Fust er

Per a començar, caldria pentura ex-
plicar el que son les llampugues.E-
videntment, es tracta d'un peix. I
d'un peix que els experts diven en
trànsit d'extinció. Altra temps era
força abundós al Mediterrani i con-
cretament a les Balears. Quan jo e-
ra al.lot, record que la temporada
de la llampuga era gairabé una fes-
ta. Però aquest és un punt que tam-
bé necessita ser aclarit. Després -
de l'estiu, quan els llaUts posen -
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-stCL	 de	 (n.	 .	 _
nrincipL de .(::.et(mbre),

aquí	 aitra aLluriment.L'an
dan& - ;2 ,.;nsisteix en	 srie de pe-
drals culats	 cada
ori dels quat.	 CLJi, uon capeer. -

	

Tampoe sabeu	 es un (:apcer?
dò un capcer es una surada (bo:ra)

in•finalitat de quo les'llam
gi arremolini.. e veu que —

&questa esp'ecie piscícola te la ten
d'encia d'agrupar-se al voltant d'oU
jeotes flotants i , corc que els mari
ners ]‘ ,.0 snben, es por això que ca-
len l'andana. a -uns lloes determinats
de ma:..cra que puguin .anar a agafar-
los quaL =Les convenkrui.

Tornetr. al pL..nt do ;)artida, -e(:r -
be que crec que me un p0c.
Xarravem de la Li aíiu. oa i o hem a-
:_;abat d'acla -rir clusse de pdX
es.	 es
L0 maSsa qalitat però T_b•	 -
nostra semi-Jre h&	 [ran
acceptaci6..Altr temps,

	

per lo	 The

	

Ara,.	 lc
Jo,	 mer.

j&da moila,	 Le de-
Jir	 r.r com rés saborosa reSua es
frita amb pebres vermells. Tampoc
son menyst .eables els filous amb

IiC dit abs que, quan jo era
. teuipsrada de la ilaMpuga

era cria festa,. 1 ne - m'en desdic. Re-
cord que exa . melta la:ert que els
vespres esperava fins que arribaven
els liats. I no eron	 les vega-
dee en que ,e1 viatue els	 er&

de tant com en W,ien -
Cous do quilos de liampuues aoaba-
des d'aafar. I la -fletjAu . -
llotja del moll de . C'&ia ': - af!ad&,Lots
hi .- psavem leS manS rer & Compondre
•fer net nquell:	 despres

seria transportat	 a
kra es una altra

cie va a men:,rs..1 la•seva.
ha a - ,:mentat

	

eSs	 - -i x
amb naver-ne mejat

de veP'ad&s,	 ab&fat.
tot .i	 on=a nç

eap refernoia al títol 	 es
crit.. 1t0 perqu Tes	 "de
prinia" no :tenen	 una.
frase	 Sentit
Les vea•ies oer que o

.	 .•,	 _	 .,	 -
ejs

,.jue
ferça - ue	 a les

lles, auba per r•es -ultar-e
rent.I e=ra.no se	 va eser

l'a±tra	 nn''s
'paro (mar 4 nor vell

lià	 LaT),
&l ira	 o	 c Li je

les -flampugues. I 
era arribada

rJosos que eis	 -
ei 5.OcIf L .te la

`;:,'11)	 L ;
bU. VE,Tem	 a	 fí, com es , ;un
les	 de	 t,ene:•.;
Per?,), abans, vos faré ci darrLr • .•:a
riment. Les 11 -m -	 -
amb unes xerxes
11o,mp:iferel:, '12;11 ,

ta el (•& 1?er	 • a
ra :,ora del	 ( '•;,ut ,a),	 -
rrera	 (; n ••_.

1 ara, jn sí, Lr, revejacL
cret:

- ]&	 an:.ven a
ver.1	 •	 el	 ..n••3
w.lar J. venir de

i es	 11,
com ara qle, amb les ,:_oderi:.es mqu i .

-:ters. 1.es 3.1.stn.:!-Tes vist 02C1.:1:
sades
qUG,	 ul	 e.!s

me's	 • :n•-:
Per	 ai!&ve.	 • '	 •
(J'un	 e •arbS	 1L1.11 	 eu
_fer	 _
havia)	 arrs.s amb
veades).	 te: :s

ora arròs amL)
que se men,lava.

	,

-Despres J 1.a.-„re -r
r• -r•(... , r.	 o tS 011	 ers
c..,•••e ja fo .i t n;.-•!••or 	 ,

.•1(
	 •es	 !•.).•	 - •

rel u, im.1i:	 rf.„

be anaven dins i'olla. I be::
b•L,y,	 fete sense `2ei,

sos	 oren! Ailra
rria.	 e	 l• • ! ,

i	 . 	 -
t"FJ,11a.-3,es	 I •

•
	

•

(..J	 • .	 :

	

».0	 •

	

OE:r	 ,'•	 v,

e,	 prima,

	

.	 t	 quí Ei 1..;u( • :•:.•	 •	 v.•	 es
no en	 ,t

•
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L1 die 4 ,t';t q uiest (ti. ore55,Hes de
Jney. terwucl lloc 1,Ass.Jmnblee Gene-
ral dc Seeis do] C. II). Escolar. eom
cede eey pc , r ;I:gliu::-,LOS dates. a e-
lle anirh dedicat, eyelusivament,e1
eestre espai esportiu. L'importhn-
cie de le Lita i Je marea d'aleros
fu, tici es m(11--. rc evaitt ens
acense] 1 .

How de cemencer per dir (1110 -
Har Nou, en obres, no convideve a

Però no ere1m que fbs
aquest	 metiu que reeregtEls a la
gent. Ni tan sois el decepcionarle
rifwl de higa. No. Le mene d'as-
sistbncie	 erstum vell. Cede any

iguel. L'aficionet eemble que 1.:6
111 65 nen. d'arregier .1 Club, dos
de la tertúlia del bar (lile no pas
assistint; a les	 55011121 res i rent
sentir la seva veu quen es hora. Ai
xh no obstant, la reueiel rou mee,u-
dota i els escassos perticipluits 11
defieren. color i calor.

Del que allh es va dir 1 tractar,
enam ara a fer-ne Un reewn per tal
quo la immense majoria que no hi e-
ra, en pugui terir l'oportú conei-
xement:

-Del caire econòmic cal deetecer
eue el movimen¿ total durent le tem
porade, ha estat do 2.:2D.999, !t9 Pbe
de les gneis els capítels iu6s impor
tants. en quant a ingressee, corres
ponen a socis i taquilles amb niEls
d'un mil i(5 quetre-centes mil pessr-
tes. )Cirre aquesta, inferder en de-
vers dues-centes mil pessetes a la
de l'eny afieror. Aoueste minve -
d'anLrados (f, s la que La ret q ue ( , ls
jogadere no s'hagin pogut repartir
unes gen7Incies ('ít les cine confiaven.
Els doblers se n'hen anat. feeemen-
telment, por a primcs, Nrbitres,des
plaçaments, etc. Total, que el pro-
supost s'ha cobert però no ha quecht
ni un \-( , 11 3.

--qui-uri- a l'aspecto deportiu, re-
sal Lar la dece1'ci6 deis resultats
prIncipelwent de l'equip de Prefe-
rent, de la que el Secretari es va
fer portaveu dtmant el sr.: u resum.
Aixi 1 tet, es varen trobar diversos
excuens per ci una temTorada gris, i
d'elles en resaltam les lesiene im-
portents (Ferrer, Medina, Ferrera,
J.Gercla, Martf, P.Servera, etc.) i

la menee 1'inter65 per part d'uns
alti es.. De oark<s positiu, le gran
camp en -ya de] s Inistnf ils 1 1e pre-se
1 ecci 6 d 'en Hi e I !leve

-Al tres es ' , ce tes res senyable s

+ La dimissi6 d'en Llnis Nebot abans
d' a o eb er	 .temporede.
+ La constituci6 de la Penva de l'O-
rient.
+ La passada del Porto Cristo qUP a
la Ilarge, ni els va berericier e
elle ni va per:udieer l'Escolar.
+ La possibilitet de mentar un Din-
go en non' de l'Escolar, serse
elech -sngons digucl la Directiva- ha
(;us de reportar cep inconvenient
ni cep deseinUels econòmic 1 sl, en
can , uns pessibles henf'i eis.

-P( r i1 1,1111 , se va parlar do le pro
pera ternporede I els plans sotmesos

l'Asse.mblea i que re -r.-en 1.prcvats,
son. els seglien j.:s:

= En principi, seguir romertant lo
Cci n t ere i juger sois ami -) ols el ots
del poble.

= RecurTir, en cas d'extreme ne--
cessliat, jogadors de foro poble.
A:1.x?), solament, on el cas de que no
se pogucls cubrir un lloc determinat
emb un jugador local.

= Acceptar la proposta dels jugadors
d'estipular una quantitat en concep.
te de fitxa per tal d'evitar la in-
grata sorpresa de trobar-se e final
de temporada. senso un duro per a re
partir.

= Així metcix, un soci va propuse'
la possibilitat de canvi de nom del
Club, prcposta cille no fou preso en
consideraci 3.

= Amb 1 'ajut de 1 'Ajan temen t , se con
fia doixar el terreny de joc emb bo
nos condieions abans del Torneig. No
com le temporada passada que hi ha-
vi ci mús soles que a un sembrat.

T alx?) es el que va donar de si,
en llnies geeerals, 1'Assemblea-81
do l'Escolar. una Assemblea que que
da aquí reriexada en els seus punts
principals i sobre els quels ens re-
servan] l'apinió. Opinió que possible-
ment exposarem en una propera edició
de "Cep Vermell".

20




