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PEe5 CAP QUE CQEMA
Des del primer número de Cap Vermell, més ben dit, des del nú-

mero zero diguérem ben clar que aquesta secció volia fer-vos

arribar els temes conflictius que van sorgint, però amb un es-

forç molt gros per conèixer tots els punts de vista encara que

no els poguem compartir.

En aquest número pensaven poder-vos oferir el punt de vista de

l'urbanitzador de l'Agulla, Gabriel Balaguer. Li  vàrem demanar

i ell va voler pensar-s'ho dos dies per deixar-ho fer final-

ment amb el desig de no afegir llenya al foc.

Una vertadera llàstima, pensam, perquè de totes les opinions

expresades amb claretat i honradesa és d'on pot sortir la llum.

¡llapa des sitiar
SANT ANTONI Casi mos va apagar

els foguerons, per-
mos va regalar un bon raig d'aigua.
Però la festa anava encesa i no va
aturar els coets i les bombetes
que es repartien generosament. El
diumenge es feren les beneldes
tradicionals amb un grapat de ca-
rrosses fetes amb gust, alguna amb
mal gust i altres que no tenien
res a veure amb la festa i la tra-
dició. Lo important era I'Inim de
participació. Lo manys agradable:
segons els programes pareixia que,
en lloc de l'Obreria del Sant, ho
organitzava un altre grup; i com
que aquí som tan sensibles...

SANT SEBASTIÀ Cala Rajada no va
quedar darrera en

fer festa el dissabte i diumenge
que va venir davant. Participació,
carrosses, foguerons. Però, també
hi va haver un emperò que va des-
dir de l'ambient popular. Suposam
que per més fer l'Associació de
Veinats Es Faralló va organitzar
un "show" a la.sala de festes Bole
ro, obert a tothom, i es va carrel
gar tots els foguerons de Cala Ra-
jada, que no eren pocs.

CORO Devers 50 persones entre
nins i pares participaren a

Alacant,e1 proppassat dia 6, a la
III Trobada de Polifonia Juvenil.
Com que des de l'escola ja mos ofE
reixen aquesta notícia, només hi
volem afegir l'estranyesa que ha
causat el que pares d'alumnes amb
una llarga història en aquest art
no hagin estat convidats. Ês una
llàstima que no hi hagin cabut -
tots. Una altra ocasio perduda!



INCREIBLE La nit del 4 al 5 d'a-
quest mes qualcá va en-

trar a la casa, acabada d'estrenar,
que En Torou Pallicer "Bou" ha fet
en el Pla d'En Nicolau i va pegar
foc als objectes acaramullats en-
mig de la casa. De propina varen
tallar devers vint arbres i amolla
ren els conills. Aixb, és lo més
cridaner, perb vos podrem contar
altres penes relacionades amb en-
trades a cases.
JA HO VAL ! L'AP;ulla fa miracles:
----------- Fa canviar l'opinió
de Consellers per por de perdre el
coll.polític. Fa canviar el porta-
veu de la UCD a l'Ajuntament
(diuen zille En Paco Terrassa ha per
dut la veu i l'ha cobrat En Migue:
Casselles, que amb això de l'Agu-
lla és més feel a Ciutat. De la di
missió d'En Paco no n'hem sabut -
res més). El baile diu blanc o ne-
gre segons el grup que l'escolta.-
Segujrem...

ESCAUS Es veu que també això és
	  conflictiu per aquest in-
drets. Mos han fet sebre que les
del Recreo encara belen i les de
Son Moll no es elnen a cap mèrit de
l'Ajuntament, com es podia caten-
dre en el Cap Vermell del mes pas-
sat, sine) a l'Associació de Veina -b
de Son Mor.. A cadascá lo seu.

MAGATZEM El cercava un represen-
	  tant del Ministeri de E-
ducació i Ciència per als nins de
Madrid que cada estiu vénen a pas-
sar les vacacions a S'Alzinar. A
l'Ajuntament contestaren que, si no
s'arregla lo de les escoles de Ca-
la Rajada, no hi ha magatzem. Ah!
¿voltros creis que el Ministeri
cercaria un magatzem a Madrid per
als nins de Capdepera i Cala Raja-
da?

PODA Aquests dies han exsecallat
els arbres i palmeres de les

vies i places públiques. També han
pintat de bell nou les senyalitza-
cions de dins el poble. Ara fa fal
ta que tots respectem tan arbres
com senyals.

CURSETS A la Casa de la Mar ha co
mengat un curset de tall-

i confecció dirigit per Na Margali
da Morey per a dones i filles de -
pescadors. Després se'n farà un al

tre de puericultura i primers auxi
lis dirigit pel metges locals. 	 -

SON DURETA Si fa uns mesos va ai-
xecar una ,polseguera

la mort poc explicada d'un nin ar-
tanenc resident a Cala Rajada que
s'havia romput un braç, ara ha es-
tat una mare de familia de 28 anys,
Norma Navarro, la que ha mort a
Son Dureta. Quan va tenir el pri-
mer infant a l'estranger l'adverti
ren que per tenir el segon seria -
necessària la cesària. Arriba a
Son Dureta just abans d'un canvi
de torn de metges; no li feren ce-
slria, va anar malament i al cap
d'un mes de sofrir ha mort. ¿Es
possible que avui encara passi ai-
xb i tothom quedi tan tranquil?

RADIOCLUB El 10 de gener passat
es va inaugurar el local

social del Radioclub Cultural Cap-
depera, veinat de la Creu Roja. Ca
da dissabte horabaixa estarà obert
als socis amb servei de llibres,
revistes i altres publicacions so-
bre el tema. També está obert a
tothom que s'interessi per aquest
món famcinant.

MOVIMENT Des de distintes motiva-
cions han sorgit grups

que es moven per intentar salvar
1)Agulla de l'amenaça urbanitzado-
ra. Dels diversos esforços i els
contactes positius que s'han esta-
blit ha nascut la Coordinadora per
la Defensa de l'Agulla.

PREMSA FORANA Ja está ben adelan-
tat el I Congrés de

la Premsa Forana de Mallorca. Se
celebrará els dies 30 d'abril, 1 i
2 de maig, será itinerant i hi par
ticiparan publicacions dels palso7
catalans.

TEATRE Dissabte, 6 de febrer, la
Rondalla des Pla va repre-

sentar Sa Padrina d'En Joan Mas,
molta gent va comparèixer al tea-
tre Principal per veure actuar
aquest grup de Petra. També el
grup local Es Mussol té a punt l'o
bra que està preparant. I els Ai--
res Gabellins preparen un festival.
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DURANT EL MES DE GENER 	

HAN NASCUT:
Rocío Osuna Jimenez, d'En Pedro i
de Na Maria Luisa.
Oscar Ruiz Gonzales, d'En Juan Ma-
nuel i de Na Ana María.
Vanesa Pons Rodriluez, d'En Fran-
cisco i de Na Maria.

S'HAN CASAT:
En Paul Yorke Scarlett amb Na Jo-
sefa Bolivar Roman.

HAN MORT:
En Bartomeu Massanet Moll.
En Toni Bisquerra Font.
Na Francisca Massanet Miguel.
En Peter Yorke Scarlett.
Na Maria Vaquer Moll.

RESUM DE L'ANY 1981

Naixements 63

Matrimonie 20

Morts 43

nus en parailes
Antoni Garau

1.- Malgrat vos tanqui la porta,
m'hi tornareu trobar.

2.- Tothom cridava, peró nomás

reien els qui tallaven el

bacallà.

3.- Quan un dolent es disfressa U

bon al.lot, despengem del

rebost la mala cara.

4.- Si descobrissin els meus punts

dèbils, segur que ens estima-
ríem molt més.

5.- Els moros -ja ho sabem?- ja
estaven dins ca nostra.

per .

que ?

PER QUt tots els estels tenen
eclipses?

PER QUt només hi ha associació de

veinats allá on hi ha

forts interessos econbmics?

PER QUt la brigada de l'Ajuntament

pot esbucar cases i no pot

tapar la porta del Rei En

Jaume del Castell?

PER QUt els tres compromissaris
locals del PSOE no anaren

al congrés?
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SOLUCIONS AL NUMERO ANTERIOR

HORITZONTALS: A) Ataca - Animal.-
B) Comptar - C.- C) rA - Salat-
Fi.- D) Ira - Cep - tiD.- E) Cara-
pala. - F) Bar - ip0.- G) Neda - Ca
sa.- H) esA - caS - Roc.- I) uC --
Núvol - Fa.- J) L - Baríton - R -
K) Alena - Atona.

VERTICALS: 1) Abric - Neula.- 2)
T - Arabesc - L.- 3) aC - Arada -
Bé.- 4) Cos - Ara - Nan.- 5) amaC-
Cura.- 6) Ple - Avi.- 7) ataP - So
ta.- 8) Nat - Pic - Lot.- 9) Ir --
Tapar - No.- 10) M - Filòsof - N.-
11) Acida - Acara.

EXTRACTOS DE ACUERDOS DEL
AYUNTAMIENTO PLENO

21 - enero - 1982

Se celebra Sesión extraordina-
ria con un único punto en el Or -
den del Día, para solicitar del
Consell Insular de Mallorca la in
clusión del proyecto de pavimenta
ción asfáltica del Camino de Son
Jaumell, en el Plan Provincial de
Obras y Servivios.

ROSA QUE ET MARCEIXES...

Rosa que et marceixes
dins les meves mans,
les teves espines •
a mi em fan sagnar.
Cada un dels teus pètals
el vent s'en durà;
cada un que s'en dugui
em farà plorar.
Els teus pètals, rosa,
per a mi són anys.
Els pètals que et caiguin
tant m'envelliran
que quan, a la fi,
no t'en quedi cap,
ja seré molt vell,
tendré els cabells blancs...

Rosa que et marceixes
dins les meves mans,
el teu ifltim pètal
la mort em durà.
Sobre de ma tomba,
rosa hi romandràs.
Les teves espines
ja no em faran mal.

Jaume Fuster.

LLOCS 	  VENDA:

- Els tres Estancs de Capdepera i Cala Rajada.
- Llibreria. Plaga de l'Orient.
- Llibreria. Cala Rajada.
- Llibreria Escolar. 	 5



L'ESCOLA INFORMA
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CONFERENCIA

L'amo'n Pere Llabata, que és un pa
gès de la possessió de Son Jaume117
va xerrar als al.lots de sext so-
bre el camp. El varen trobar molt
interessant. Els alumnes de segon
curs hi feren una excursió i per
lo vist les va agradar molt.

TALT,ERS
Hem començat els tallers de pre-
tecnologia que teníem programats
els cursos sisè, setè i vuitè.
Feim llata, randa, mecànica, bro-
dar,etc.

FOGUERO

Amb un poc de retràs vos comunicam
que el fogueró de l'escola va anar
molt bé; va ploure per?) mos posà-
rem dins.una portassa. N'esteim
molt satisfets.

OBRES

En el pare de l'escola estan tan-
cant els cnmps de voleibol i
ket. Esperma que els arreglin
aviat.

CARNAVAL

Pensara fer un ball de desfresses.
Encara no sabem :van, avisarem amb
temps.

MIQUEL PERELLO

El dia 8 de febrer D. Miguel Pere-
116 Oliver va venir a veure-nos a
l'escola. Ja li han llevat els
punts i ara ha de fer molt d'exer-
cici. Diu que té moltes ganes de
venir.

DIADES

Hem començat les diades deportives,
El dia 3 de febrer anàrem a Sant
Lloreng. Participàrem en tenis, Yo
leibol, basket i futbito; no mos -
va anar massa bé perquè no estàvem
preparats.

CORO

El coro Alzinar del Centre Escolar
de Capdepera va anar a la III Tro-
bada de Polifonia Juvenil a Ala-
cant el passat 6 de febrer. Cerca-
ven un guanyador per anar a la fi-
nal de Cuenca i aquesta va esser
la Coral Universitària de Palma.
La directora del nóstre coro era
Na Elionor Gómez-Quintero. Va anar
tot molt bé, tant el cantar com el
viatge.

Joan Sanxo

Hem fet aquest número:

Joan M. Rosa
Margalida Rexach
Angel López
Miguel Flaquer
Gori Mateu
Antbnia Juan
Pepeta Bestard
Joan Sanxo

Joan Nebot
Mari-Germa Melis
Joana Colom
Jaume Fuster
Biel Pérez
Toni Garau
Ani Muñoz
Pep Terrassa
F. G. Díaz
Maria Vives
Maria del Carme Fuster

Bolletl de l'Obra Cultural Balear
Capdepera-Cala Rajada
Febrer 1982
Carrer des Port, 43 - CAPDEPERA
Dipòsit legal: P.M. 497/80

' Els articles publicats en aquesta
revista expressen únicament l'opi-
nió dels seus autors.



COL.LABORACIONS
MATERIALS PER A LA NOSTRA HISTÒRIA

LA RELACIO CATOLICS-PROTESTANTS

A partir de la ruptura del món
catòlic realitzada per Luter (517)
vendran uns segles de intransigèn-
cia, de lluita i de influència má-
tua entre les dues comunitats cris
tianes.

El protestantisme ha estat per
noltros un dels grans enemics. El
tribunal de la Inquisició es va en
carregar d'aturar i de fer impossT
ble la introducció de la teologia
protestant. En queden testimonis.
En el convent dels frares dominios
de Manaoor, l'esglèsia de Sant Vi-
cenç Ferrer, en el costat de l'E-
vangeli hi ha Sant Tomás d'Aquino
amb el sol en el pit, el Santíssim
Sagrament amb una mà i amb l'altra
una espasa flamejant; i el peu

dret damunt un cap d'homo amb una
espècie de barret de moro. Aquest
cap de moro, aquest heretge, ha es
tat popularment identificat amb EE .

Luter.

En el recull de Rondaies de Mos-
sèn Antoni Maria Alcover en trobam
que tenen a Luter com a protagonis
ta. Exemples: Sant Tomás i En Llu=
treros, De com en Lutero i Seneca
estudiaven a sa Coya de Salamanca,
De com Sèneca va confondre En Lute
ro. En totes elles es ridiculitza-
la seva figura.

L'any 18210 va desaparèixer la In
quisició, però seguírem dins l'aI=
llament espiritual. La lluita con-
tra tota innovació es farà cada ve
gada més forta i més polititzada.-
L'enemic será tot lo liberal. A fi
rials de segle el partit liberal Je-

rl a Capdepera, el partit més pode
rós, i d'un bon tros.

Avançat el segle XIX, la gent se
guia amb les creences religioses -
de sempre. No hi havia possibili-
tat de crítica teolbgica, i, per
tant, pens que la forta crisi de
práctica, de compliment, de mani-
festació de catolicisme, deixant
d'anar a missa (l'any 1888 just
complia una de cada sis persones),
de práctica del sagrament de la
confessió i del sagrament de la co
munió (hi anava tan poca gent que
el vicari Artigues estava espantat;
n'hi va haver que es volien casar
sense haver rebut la primera comu-
nió) que passava el poble, es deu
a l'abandonament de les funcions
pastorals per part dels vicaris an
teriors a 1888 más que a un rebuig
de la teologia catòlica. La gent
passava de religió.
A finals de segle l'esglèsia ca-

tòlica, a nivell europeu, va em-
prendre una ofensiva terrible con-
tra el liberalisme. Aquí mesclàrem
liberalisme i protestantisme; un
botó de mostra n'és aquest escrit
de Mossèn Alcover de l'any 1893 en
resposta a un protestant de Capde-
pera. s un poc vergonyós i, entre
altres coses, demostra la ignorán-z-
cia política del gran filòleg: "La
revolució moderna, impia, atea,
enemiga de Crist, amb tots els ho
rrors del liberalisme, el nihilis=
me, el socialisme i l'anarquisme,
és la filla natural, legítima, au-
tèntica del protestantisme, és l'o
bra d'En Luter i de la seva prote7
ta".

En Tomen Bennássar, que ha estu-
diat l'aspecte polític i social de
la Inquisició espanyola, diu que
la presència real dels protestants
importava poc, doncs no eren nume-
rosos ni tampoc influients. Lo que
més interessava era el mite contra
ells, que va esser un formidable
instrument de integració política
i social.

Pep Terrassa
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A moltes de cases hi ha, cada
cert temps, l'angúnia de veure
com els fills duen als seus pa-
res el bolletí de notes amb els
corresponents suspensos, pro -
duint-se violentes tensions, crits
castigs i plors.

I la realitat és que les notes
o qualificacions escolars no s'
han de dramatitzar. Han de ser-
vir, tans sols, com a punts de
referéncia o com a signes d'unes
causes desconegudes que cal des-
cobrir. Cada ser huma és ben di-
ferent i té unes caracteristiques
físiques i psicològiques distin-
tes. Cal tenir-ho ben en compte.

Si hi ha "suspensos" s'ha de
saber què és el que ha fallat, cer-
car els motius profunds de la de-
ficiéncia i mirar de trobar les
solucions adients.

La "fòbia" que manifesten mols
d'infants a l'hora d'estudiar pro
vé de que la majoria de pares par
len amb els seus fills tan sols
de les notes i, sobre tot,	 si
son dolentes. La seva vida afec-
tiva, els seus èxits, les seves
relacions socials no són mai mo-
tiu trabada i de diáleg amb els
seus pares.

Per altre part, sempre he cre-
gut que els infants no saben es-
tudiar. Se troben, de cop i res-
posta, davant un caramull de lli
bres, de deures, de lliçons que
representen una muntanya impossi
ble de superar. Son casi sempre
els seus inimics. I, a l'hora de
començar el treball, no hi ha há
bits d'estudi, ordre pedagagit
mesura de temps, etc.

Rs un fet que entre el 10 i el
20 per cent dels nins dels pri-
mers cursos de E.G.B. presenten
qualque mena de fracs escolar.

Es prou important que els pares
es demanin , quina és la causa
d'aquest fracas?

Pot haver-hi
- deficiències

o retard mental,
- situacions de deficiéncies

neurol3giques,
- altres problemes

psíquic .físics,
- motivacions

emocionals,
- deficiéncies de la

personalitat inconscient,
- desil.lusions,
- falta de motivaci8,
- manca de confiança,
- sentiment de despreci....

Totes aquestes deficiències po-
den esser solucionades a temps si
hi ha un desig clar i intel.ligent
de part de pares i professors amb
col.laboració de dur l'infant pels
camins de l'encertat aprenentatge.
Però sempre s'ha de tenir en comp
te que la bona tepapia suposa co-
naixer la causa.

Si l'infant té una deficiéncia
mental és clar que l'ha de veure
un especialiste i que ha de rebre
una ensenyança especialitzada.

Si el problema es degut a causes
ambientals, la solució és molt di-
fícil ja que la conducta i les ac-
tituds de les persones majors és
mala de canviar. En aquest cas ne-
cessita l'ajuda constant dels pa-
res i professors.

8



De totes formes, cada cas és di
ferent i cada cas necessitarà una
orientació conóreta. Avui és ur-
gent que totes les escales tenguin
el consell d'un bon psicòleg o
d'un bon pedagog.

De totes maneres, permeteu-me
que doni uns consells de tipus ge
neral que Duguin ajudar una mica
als pares preocupats davant els
problemes escolars dels seus fills

- ns molt important crear un
ambient familiar positiu, amb com
prensil), acollida, amor i toleran
cia.

- S'ha d'ajudar a l'infant, perd
jamai s'ha de sustituir el seu tre
ball. Els pares han de saber per-
dre el temps per ajudar les tas -
ques dels seus fills, però no les
han de fer ells.

- Els pares no han de manifestar
jamai una "obsessión per les no-
tes, perquè estudi'ln, perquè apro
fitin el temps. Es millar una to-
lerancia amorosa, una alegre preo
cupació, una presència estimulant

- Mes que renyar als seus fills
pels seus suspensos, és millar a-
nimar, exigir, estimular....

- S'ha de vigilar la televisió,
com a medi de distracció i en
molts de casos de obsessió pels
infants.

Per a poder aprofitar degudament
les tasques d'ensenyament,
crear les següents condicions:

- Els infants han de tenir un
horari adequat: no massa pesat ni
massa lleuger. Han de practicar la
constancia. Val molt mes estudiar
un poquet cada dia, que no fer-ho
tot d'una vegada.

- Els infants han de dormir 10
hores. Per això no es bó que estu
din els vespres o el dematí molt
prest.

- S'han de crear habits de tre-
ball ordenat. Per això s'ha de co
mengar estudiant lo mes difíl, per
què l'infant esta amb una millar
disposició. S'ha d'estudiar sense
presses. Si hi ha presses es perd
el temps.

- Seria una bona tasca pels pa-
res que llegiran aquestes parau -
les que iniciïn un dialeg obert
sobre els problemes dels 	 seus'
fills i cerquin una solució crea
tiva.

Gori Mateu

9
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	  ntrevistes
"Canonge" és una paraula que sona a cosa grossa, a tenir

bo, a haver pujat molt amunt dins l'escalaf6 del clero.

No és estrany que la gent major de Capdepera quan ha sen

tit parlar de que En Llorenç, el canonge, havia anat no

sols a treballar sinó fins i tot a viure en Es Jonquet,

ho hagi entès com si li haguessin dit: "EnIlloreng s'ha

esborrat de canonge".

Així hem començat l'entrevista

LA GENT DIU QUE T'HAS LLEVAT DE

CANONGE...

No del tot, encara ho som, però
ja comeng a trobar que aquell ves-
tit vermell no me diu molt. El Bis
be m'ha dispensat de anar a la Seu
perquè en voler farà quatre anys
que me va fer vicari de Sant Magí
i ara tenc altres feines, sobretot
des de que m'ha dedicat an Es Jon-
quet.

ESTA MOLT ENFORA ES JONQUET
DE LA SEU?

Un quart d'hora a peu... No im-
porta fer-se molt enfora de Capde-
pera per comprovar distàncies...

COM AIXI AQUEST CANVI DINS LA
TEVA VIDA?

Perquè me sobrava temps i no m'a
grada viure massa bé, perquè és -
molt avorrit. Si el Bisbe me come-
n1 vicari de Sant Magí dedicat an
Es Jonquet, he fet igual que tots
els capellans; he anat a viure a
on tenc el tall.

EL CANVI DE LLOC DE TREBALL I
RESIDENCIA, HA INFLUIT, FET
CIINV±Ai4,' LA TEVA REFLEXIO

TEOL(DGICA-B1BLICA?

No ha estat una ruptura, sin6 a-
plicar coses que ja intuIa i no po
dia concretar per altres motius. -
Crec que he aterritzat i ara me
preocupa més conèixer el compromís
de Jesús de Natzaret amb els margi
ID

nats del seu temps. Me preocupa
aquesta Església que no camina amb
el món i viu a un altre. Me preocu
pa el món, que té per legitima la
injustícia i la desigualtat entre
els homes. Cree que el pa, el tre-
ball, la cultura i la llibertat
són per a tothom i no per a un pa-
rell que ja n'estan farts.

No crec en una fe que sols parli
de l'altre món o que tengui tasca
només dins les parets d'una esglè-
sia. Me preocupa que se segueixi
presentant a Jesús com un mort o
com un bon al.lot que sols ensenya
a fer banda i deixa a lloure els
qui amb capa de religió i tot opri
meixen altres homes. Me preocupa -
que el pensament cristià estigui
tan enfora dels problemes del món
i que la gent no pugui veure més
el compromís dels cristians per mi

llorar el món. Ara aprenc a esti.;'-
mar el poble de més Ivall, la gent
més pobra i desgraciada. Encara me
queda molt per aprendre. La prime-
ra lliçó és que ella saben estiman



	  ntrevistes
I MABb LIENOR, QUR H1 DIU?

Ma mare està més contenta que un
'lasco. Din que ara ha tornat.tro
bar Capdepera; però Capdepera del
seu temps, perquè Capdepera, diu
ella, ara ja no és Capdepera...

COM ÊS ES JONQUET?

Té un milenar d'habitants entre
peninsulars i gitanos.

Es casi tan "guapu" com Capdepera;
está més aprop de la mar. Tenim
udts de problemes. Está darrera
l'hotel Meliá, però li guanya en
Inanitat i bellesa. Tenim el mi-
llor mirador damunt la badia de
Ciutat.

QUR HI FAS?

Viure. Empenc l'Associació de
1
reinats. Hem obert una residència
els vells. Cinc monges hi han ven
ut a viure i ajudar a tota casta
le feina. Seguesc estudiant Bíblia
.altres herbes. Som professor del
kminari. Particip en les lluites

curolles del Moviment Ciutadà a
Palma. He de anar bastant per l'A-
untament i altres organismes. Hemret una escola

Asseguda devora el foc, Madb MaE.
alena fa llata. Com cada dia. La

,i trobam, acompanyada de la seva
s illa (Magdalena també), d'una veT
la i d'algunes netes. s Magdalena

7.1M Terrassa "Xarubina", qui cum-
 104 anys el passat dia 7. Cent

'lluatre anys, Déu meu! Quants d'es-
leveniments fonamentals de la his-
Aria mundial han succelt durant a
Ileix perlode de temps! Sens dubte

1 04 Magdalena no devitti. ,_ imaginar,
e jove, que el món li oferís tan-
es ocasions d'admirar-se de la ca
acitat de l'home per transformar;
nduir, canviar, millorar, destru
l".•.

rri, amb dos mestres pagats per
l'Estat. Hem acabat un Centre de
Prevenció de delinqüència juvenil.
Preparam un club pels nins més pe-
tits. Die missa cada diumenge a
l'escola. Tenc una comunitat cris-
tiana i entre tots ho feim tot.
Festes, foguerons i torrades. Ac-
cions públiques i un poc violentes
per conseguir els drets de la ba-
rriada a tenir pau, a poder dormir,
etc. Perquè hi tenim sis discote-
ques i altres enforinyalls que no
ens duen res de bo. Noltros sabem
com està la societat... i els qui
governen, fins a on es pot dir que
governen... o fan una altra cosa.
Procuran que els grins no mos fu-7,

gin del cap, ja que tampoc s'es-
tronquen les buranyes dels peus i
quan tenim un forat tapat després
surt un altre bony. Més o manco
com pertüt.

DIRIES ALGUNA COSA MS?

Que ma mare i jo aprofitam l'avi
nantesa per oferir-vos a tots els-

gabellins de Capdepera i de tot Ma
llorca, la nostra nova adreça:
Carrer 14, n 2 29 (Es Jonquet)
Palma 13. Teléfon 45 31 58. Aquí
teniu ca-vostra i uns bons amics;
un plat de calent, un tassó de vi
i una copa d'herbes sempre el tro-

AmbTa Padrina Xarubinan, hams
sat unes hores d'una tarda qualse-
vol. Escoltant-la conversar. Sor-
presos, una vegada més, de la seva
capacitat per recordar-ho quasi tot
com si mos parlás d'ahir. Marave-
llats del seu bon humor i de la se
va conversera. I això és lo que-ImE
fet. Deixar-la que parlás. No hem
volgut fer-li massa preguntes sinó
que fos ella la qui contls lo que
cregués més interessant o allò que
li vengués a la memòria.

11

per 60 nins del ba-	 bareu. Adeu!



-Ja ho crec que n'he vistes de co
ses! Bones i dolentes! De tot! j7
era molt "malaltissa" i sempre
deia am es meu homo que me muriria
jove. Idò ja ho veus! Ell ja fa de
vers 34 anys que és mort i jo enc7
ra som per aquí, donant tombes...

—

Mentre va contant coses, els seus
dits no s'aturen d'afegir brins a
la llata, provablement amc un cert
automatisme però, també, amb una -
agilitat que envejarien moltes per
sones més joves.
-Si, molt "malaltissa"... Vaig -

tenir ses "febres centenàries" i -
vaig haver de jeure més de cent -
dies. Me vivia de llet, de brou de
faves i de brou de pa. Es meu homo
m'ho preparava cada mati quan s'ai
xecava. Saps quin homo més bo que
tenia! No me va donar cap disgust
mai.

-I COM TROBAU QUE VA EL MON, MA-
DO MAGDALENA?

-Malament. Hi ha molta dolentia.
Quan jo era jove, això no hi era.
Però, així mateix, quan mudaven Es
President, ja(biem "aquest ja deu
tenir ses butxaques plenes ierales
s'omplirà un altre".

-PERO ARA LA GENT TE MES BON VIU
RE QUE QUAN VOS EREU JOVE. QUE BT7
HO TROBAU?

-I tant! Hi ha molta diferència.
Llevonces no guanyavem ni per men-
jar. Quan passava es "traginer" a
recullir s'obra, amb lo que me do-
nava no me bastava ni per pagar lo
que devia a sa botiga.

-VOLEU DIR QUE PASSAVEU FAM?

-Tant com passar fam, no! Però -
no sobrava res. Es meu homo era cm
rador i se guanyava molt poc. A ve
gades feien crides per passar per
la Sala perqué donaven menjar, pa-
rb quan hi anavem tot lo que mos o
ferien eren tres unces de farina o
una cullerada de salm. No era gens
bo de fer surar quatre fills. En -
vaig tenir un que d' una caiguda -
mos pensavem que quedaria coix i -
després d'anar de metges el mos va
curar un homo de Llubí que tragina
va ciment i que deien que era "cu-
randero". A una filla, la vàrem ha
ver de dur més d'un any a Ciutat, —
cada quinze dies, per mirar de cu-

rar-li una orella que tenia malal-
ta, sense aclarir res. Te'n podria
contar de tot color. Saps que mein
han passades!

Ellarn s'atura d'afegir brins. -
Diu que ha perdut molt de la vista
però el fet és que segueix fentlia
ta sense necessitar ulleres. Mos::
conta lo que era Cala Rajada quan
ella era una joveneta. Les primeras
cases, Ca'n Castellet Ca N'Epifa-
nia... Pareix mentida que el seu
cap conservi tan fresc q records -
tan llunyans en el temps

-I LA FESTA QUE VOS HAN FETA, -
COM HA ANAT?

-Ha estat gros. Ha vengut una -
gentada. Estic molt contenta de -
tant de cas com m'han fet. Esmeus
fills i es meus nets me tracten -
molt bé. No em puc queixar de res.

Vos dem assegurar que amb Madò
Magdalena passarem uns moments ver
taderament entranyables. Ës un :
gust conversar amb aquesta dona -
que als seus cent quatre anys en-
cara conserva un humor i una vita
litat impropis de la seva edat.

Quan mos acomiadam d'ella, li
prometem tornar l'any que ve per
donar-li els molts d'anys. Ella
fa una rialleta un poc escéptica,
que no aconsegueix dissimular les
seves ganes de continuar vivint.
Salut, "Padrina Xarubina"! Espe

ram que acuesta no sigui la dar71
ta entrevista que vos' faci "Qap . -
Vermell".



ZLIO CLVIPTTI F.G.Diaz

El Premio Nobel de Literatura,
concedido en octubre pasado, ha
recaído en esta ocasión sobre un
autor búgaro poco conocido y de
enorme interés, Elías Canetti
(1905). De origen sefardita (ju-
dío de procedencia española), Ca
netti es, por voluntad propia, un
hombre cosmopolita que no se sien
te arraigado en ninguno de los mu
chos países en que ha vivido (Aus
tria, Inglaterra, Suiza, Alemania
•..). La única patria que Canetti
dice reconocer como propia radica
en el saber, en los libros, en la
cultura que hermana a los hombres.
Para 11, que habla varios idiomas,
el conocimiento del arte y de la
cultui.a de todos los pueblos cons
tituye una placentera necesidad .
Su pasión por la aventura mágica
que supone adentrarse en los li-
bros de todas las épocas, podemos
comprobarla leyendo dos de sus va
rias obras traducidas al castella-
no, ambas muy recomendables para
todos los públicos sensibles: la
novela Auto de fe y el primer tome ,

de sus memorias, La lengua absuelta Kien y los verdugos como Teresa.
obras publicadas por la editorial
Muchnik de Barcelona.

El personaje principal de Auto 
de fe, Peter Kien, nos recuerda a
Don Quijote: los dos viven al prin
cipio rodeados de libros y los dos
serán, al final, derrotados por el
mezquino materialismo de socieda-
des incapaces de admitir a quien
se sale de lo más común y vulgar.
El doctor Kien, especialista en
cultura china, vive en Viena en-
tregado al estudio ordenada y a-
paciblemente, satisfechísimo den-
tro de su inmensa biblioteca. Con
tratará a una criada, Teresa, que
resulta ser la mujer más avaricio
sa y diabólica que se haya podido
concebir. Esta mujer irá poco a
poco aprovechándose del indefenso
Kien, hasta atraparlo en sus redes
de arana malvada, casarse con,é1
(por dinero) e, incluso, expulsar
le de su propia casa y de su que-
rida biblioteca. Kiem, solo, sin
recursos, sin saber desenvolverse

por su inocencia en el mundo de
miseria y maldad que va descubrien
do por los barrios bajos de la ciu
dad, irá degradándose paulatinamen
te. De esta situación vendrá a li
berarle un hermano suyo, psiquia-
tra, que vive en Par ,ls, pero qui-
zás entonces sea ya demasiado tar
de para que Kien pueda volver a
la normalidad de su vida anterior.
...Al final de la novela, el lec-
tor tiene la conciencia de conocer
mucho mejor j.a naturaleza humana
y de que en huestro mundo abundan
con frecuencia las víctimas como

La lengua absuelta nos cuenta
con gran profundidad filosófica
(y al mismo tiempo con amenidad e
interés crecientes) los ans de
formación intelectual del propio
Canetti: desde su feliz infancia
en Bulgaria hasta su juventud fas
cinada por el mundo de la cultura,
en una tranquila y retirada ciu-
dad suiza. El libro termina en el
momento en que la madre de Canetti
decide que su hijo debe conocer
los problemas de la vida por si
mismo, lejos de la protección fa-
miliar, e irse a estudiar solo a
una gran ciudad. Rl se siente en-
tonces expulsado de un feliz pa-
raíso, pero admite la situación
porque intuye que entre los hom-
bres también existe el infierno,
el dolor y la amargura del fra -
caso, y que ningún hombre sensato
debe huir de su destino ni de des
cubrir, a través de la experiencia
la conducta social de los hombres,
hermosa y horrible al mismo tiem-
po.	 13
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Malgrat fins ara no hagi votat,
ni crec tampoc fer-ho al futur
perquè no deixaré que una altra
persona prengui decisions per jo,
m'imagIn la des1.1usió dels vo -
tants que haguent depositat la
seva confiança en un partit auto-
denominat socialista, veuen que
la gent que va al davant rumia la
possible urbanització de Cala.A-
gulla. Tal volta és que aquesta
gent no sap a on és l'esquerra i
desconeix el significat de la pa-
raula oposició.

Tenc dubtes a l'hora d'enfocar
aquest article. Per una part vol-
dria convèncer a la gent perquè
pensás que una platja com la nos-
tra no es pot urbanitzar. Crec que
aix6 és lo millor i voldría que a-
questa opinió fos compartida, però
per un altre costat no sé fins a
quin punt tenc dret a influir da-
munt la manera de pensar de ningú.

Precisament, no és pecar d'egois
me voler compartir una cosa que
consideres bona.

Els meus arguments són prou sen-
tits, però és que per jo són tan
clars que no puc entendre que per
altre gent siguin absurds.

Analitzant l'aspecte econbmic
que desgraciadament és el que més
interessa i	 que mobilitza
¿ No pensau que l'urbanització en-
riquirà als qui ja tenen diners i
deixerá l'asfalt is hotels als
qui no el tenen; ¿ Sabeu, amb lEgure
tat, que les obres les fereu els
mestres que teniu una vintena d'ho
mes almostre tall? ¿ Pensau que la
feina de fusteria la fareu els fus
ters que sou tres tots plegats a
la fusteria? I les tendes ¿Tendreu
ocasió de comprar-les els qui vi-
viu d'una paga de 40.000 pessetes
cada mes? Crec que tot això no será
per cap de voltros.

Això a curt termini i si allarga
la visió ¿Voldran venir els turis
tes a nedar a una aigua bruta i a
•una platja a on tota l'ombra que
podran trobar será la de l'ombrel.
la si la poden estendre?.

Tal volta jo pec d'ingenuitat
però l'únic que pretenc és ajudar
als qui tenen menys força. Els
rics ja es saben defensar sols.
Jo no ajudaré al capitalista que
pren decisions que perjudiquen

els meus interessos ni tampoc a-
judaré als qui monopolitzen i es-
peculen.

I si la terra és d'uns, la mar
és de tots i volem una aigua neta,
sense bosses de plàstic i sense
botelles.

Mirau quines parts que saben fer:
per ells els diners i la força,
pels altres la porqueria i les mo
lesties.

Segurament aquestes paraules no
hauran servit de gaire perquè -
l'indiferIncia és un mal molt es-
tés, però a mi em produeix satis-
facció poder escriure que no vull
que s'urbanitzi Cala.Agulla. Vol-
dria que, com jo, pensasin molts.

ANTONIA JUAN



110111,n 10ffin,

cct.nips, es iiieus pobres canips...
(Segona part)

Els diumenges d'estiu ens llevà-
vem a punta d'auba. Record l'es-
clat de llum sobre l'horitzó 11u-
nyá i com tot el paisatge s'amara-
va de tonalitats lilenques. Pel ca
minoi vorejant la pleta pujàvem
pujol de les alzines, on temiera la
beguda. El matí s'omplia de piula-
dissa d'aucells i del roncar de les
tórteres. Després de preparar la
xarxa, amagant-la amb fullaraca,
ens ficàvem dins la barraca. Allí
dintre, a la gotzona, silenciosos,
esguardant l'avalot de petites aus
que se belluguen dins el ramatge
de l'alzina, esperant llençar-se
al buit, cap a la beguda. Els ulls
•'en Jaume, sense parpellejar, fi-
taven tots els moviments dels au-
cella. Estrenyia la cordellina de
la xarxa amb les mans, emocionat.
Els ocells es llençaven a la vore-
ra de l'aigua. Un, quatre, set dot
ze, vint...

-- Per què no estires? -li dema-
nava jo molt baixet.

Esper que baixin aquella co-
lla de tórteres.

I les tórteres baixaven. Ell ti-
raya de la corda i la xarxa comba-
va sobre l'avalot, que, sorprès,
s'esglaiava amb un gran soroll d'a
les.

Sempre arribàvem a casa amb un
paren de colles d'aus grosses i
un enfilall d'ocells menuts.

En Jaume sabia, a força d'obser-
var els esbarts de perdius, quan
calia parar les lloses per agafar
les llocades abans del primer vol.
I com parar els llagas pels forats
de les bardisses dels sementers
per agafar els conills, i coneixia
els colls on parar les xarxes per
batre els tords, i on hi havia una
llebre ajaçada, i on la geneta te-
nia el cau i el mussol el niu.

La possessió de Ses Xereques es-
•á al final de la vall que dóna a
la mar, i el buc del casalot va
ser edificat sobre un morro de pe-

nyals que les ones tupaven amb fe-
rotgia els dies de maror. En Jaume,
nat i crescut dins aquesta fita,
entre mar i terra, coneixia també
moltes petjades marineres. Als cre
puscles, quan el ponent s'encen —
amb una disbauxa de vermellositats
daurades i la mar rumia tendreses
als penyals i als esculls, ell ca-
lava les llences al lloc més ade-
quat per pescar un escorball o un
anfós. També era l'ampla mar blava
que li donava les fites per endevi
nar el temps que esdevindria.

Els matins de bonança, després
d'aixecar-se, baixava al caló per
una mena d'escala feta a cops de
picassa en el mateix penya-segat.
Del darrer escaló es llançava a
l'aigua, en pèl, amb una capbussa-
da. Sobre la superfície quedava
una taca d'escuma i un ròdol de pe
tites ones que s'allunyaven simè-
triques fins a desapareixer. Un
bon tros enfora surava el seu cap.
Llavors avançava cap endins amb
b .l.agades rítmiques, potents, dei-
xant al seu pas un slragall de
blancor caragolada. Després, d'es-
quena, cara al cel inmens, amb els
braços en creu, respirant profunda
ment, surava una estona sobre la —
blavor fonda tenuement rissada.

D'aquelles temporades guard dins
els records estampes meravelloses,
que m'han fet comprendre més tard
tota l'abrivada vitalitat d'aque-
lla vida sana, oberta, transparenti.



No cregueu que nomás vaig conèi-
xer en Jaume gaudint dins les ho-
res dels seus divertiments prefe-
rits; no, també el vaig conèixer
dins les hores del treball esgota-
dor de les messes. Quan al tornall,
dins l'inmens sementer, empunyant
el mànec de l'arada, rera el pa-
rell, se passava dies i dies sense
parar, obrint solos dins la terra
polsegosa del goret. O el temps de
sembrar fredolenc i bruscós, amb
els peus nuus tot el dia dins la
terra llaurada. Esmentar-se sempre
en fer la llaurada igualada, simè-
trica, amb els solcs interminables
drets, com tallats amb ginyola, i
que la terra, adobada abans, que-
dàs flonja, cotonosa, per que la
llavor brostés amb brulls abrivats
i molsuts.

Després venia el temps de prepa-
rar i adobar la terra de l'hort.
Era un baix argilenc al recer d'un
rotlo de pins ramuts, on a la pri-
mavera les tórteres criaven Iper
llarg. Era calent l'hort i fertil,
s'hi feia l'hortalissa primerenca,
1i

però calia posar esmenI en adobar
l'argila, vigilar-la amb molt cura
per trobar-li el punt precís d'hu-
mitat per llaurar-la. I, sobre tot,
la primera llaurada, que el seu
tinic fi era fer terrossada per fer
els formiguers.

L'argila hi ha que cremar-la,
me deia en Jaume, si no a l'estiu
se tanca amb una crosta i l'aigua
llenega sobre ella sense amarar-la,

Amb tota mena de miraments, gai-
rebé espectaculars i cerimoniosos,
com un ritu antic, muntava els for
miguers. Els munts de llenya se ¿S
brien de terrossos primer, per ac .I.
bar tapant-los de terra prima. Pe=
gaveta foc i prest el comellar s'om
plia d'una fumassa espessa de la -
llenya cremant-se ofegada i l'olor
intens de terra calenta. La crema-
dissa durava un parell de dies i
calia, a mida que la llenya s'ana-
va abrandant, recobrir-la amb no-
ves senallades de terra. Així fins
'que, acabat el foc, el formiguer
restava fred. Amb el càvec s'escam
payen els formiguers i el comellar
romania tacat amb el negre de la
terra fumada i el roig de la terra
cuita.

Perb la feina que en Jaume gau-
dia amb més intensitat, sense lloc
a dubtes, era la de la recollita:
el segar, garbejar i batre.

A l'era no me deixaven anar-hi
fin a l'hora tardana, quan tot el
ròdol ja quedava a 1 ( ombra del
puig de les alzines. La mare d'en
Jaume deia que el bataller de sol
minvava la meva salut, ja de per
si escafida. Però, jugant dins els
pins que voltaven les cases, sen-
tia com la veu d'en Jaume abrivava
el bestiar que voltava sobre l'era
i la tonada del batre, al seus -11a
vis, s'allargarissava hermoniosa -
unes vegades, mentres que d'altres
s'escampava amb sonoritat fugisse-
res.

Si no fos pel carretó
que va darrera darrera,
no hi hauria cap somera
que batés un cavalló.

Volen comprar-me la finca per
omplir-la d'hotels.



Les paraules són com un gemec
als llavis d'en Jaume. Estan ti-
bats els nervis del seu coll i
l'esguard perdut dins llunyanies
de fosca.

-- Tu vols vendre-la?

-- De cap manera. Perb els meus
nebots volen obligar-me. Cada ves-
pre vénen al coval a celebrar les
seves bacanals. Un vespre pujaren
fins aquí, dins aquesta cambra, a-
marats de suc com una esponja, fe-
brosos de luxúria, folls de calen-
tura...

En Jaume tanca el ulls, estreny
els llavis, tota els seus trets
"s'han encongit amb un espasme de
rabiüra. Empunya el gatzoll brande

jant-lo amb vióláncia.
Defensaró la meya terra a gat

zollades, amb les ungles, amb les-
dents... Aquesta terra és meva, me
va... que ho sapiguen tots els a-
venturers... •

Les paraules d'en Jaume són el
crit de la terra. Són el crit, ofe
gat massa vegades, per l'especula-
ció. Són el crit de lluita per la
defensa de la nostra identitat,
una identitat que hem perdut da-
vant les afalagadures de la vida
fácil.

Crida, Jaume, crida. Que si-
gui el teu crit el tro que desper-
ti moltes consciències adormides.

Xoric de Son Xona

A la membria de la nostra companyera
Maria Vaquer Mol'

nien a tu, sempre disposta a donar
exemple amb sa teva capacitat de
sacrifici, sempre disposta, fins a

moment a donar agombol al
sufriment.

Te recordarem sempre, amb tot
l'amor que has merescut.

Recordarem sempre el teu encorat
jament contra la injustícia.

I recordarem i lluitarem contra
aquesta societat injusta que te va
tirar a la cuneta, sols per tenir
un ideal de llibertat i de igual-
tat.

Ja ets lliure de les misáries
d'aquest món.

Que descansis en pau.

Els teus companys de lluita.

Encara que sia un poc tard volem
expressar públicament el nostre
sentiment i, sobretot, el buit que
mos has deixat amb la teva mort.

El ten ideal, socialista, era de
germanor i apreci a la bona causa,
a la noble causa de fer per tots
una vida millor, una societat mi-
llor, més justa, més plena, més
lliure.

No mor mai el que lluita per el
benestar comí.

No mor mai el que sofreix lo que
tu has sofrit per una idea de pau
i de comprensió.

No mor mai el que durant tota
una vida sap dur alta la bandera
d'un ideal d'amor.

Sempre disposta a donar un con-
sell, ben donat, a tots els que ve

11
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(Notes per a una novel.la de
circumstàncies o per a un
poema èpic dedicat al rei.
En Jaume, senyor d'aquestes
terres, portador d'aquesta
llengua catalana que molts
il.lustres mallorquins des-
precien).

"L'esperança, de vegades, ve
d'un tret a la nuca"

Wim Hazeu

Cala Rajada s'ilAuminava de nou,
com cada any. Aquesta llarga carre
tera, mescla d'autopista urbana T
grane magatzems, tornava estar ata
peída de gent. La seva gent, per,
s'allunyava. Són els anys: ja en
duc vint-i-dos, tots comencen i a-
caben igual: acaben amb un sopar i
comencen amb un dinar, les famílies
reunides en els dos esdeveniments,
etc... Tots però són iguale.

Els comerciante es freguen 	 les
mans, però jo ja he arribat an a-
quest grau d'escepticisme en el
qual l'Arc de Sant Martí és	 d'un
sol color, les tonalitats es per--
den i els ecos no percuteixen. Men
trestant el carrer Leonor Servera-
-senyora que repartia beneficència
i caritat als qui no sabien donar-
se-les a ells mateixos- segueix el
seu canal cap a l'Eternitat. El som
ni que fou un dia és ja una reali-
tat.

S'ha fet foso, acab de sopar. El
meu itinerari de fosca i llum co--
mença, com cada vespre des de fa
molt de temps, des de que necessit
estar sol per a entendre els al--
tres, des de que he de mentir per

. a rebre aplaudiments. No cal, perd,
que em desfressi de res; per a re-
presentar aquesta comèdia qualse--
vol vestit es bo i qualsevol som-
riure impertinent i fora de to..1:Els
extrems es toquen i en el meu pas-
seig tant es sent el bramul esfe--
le

reidor d'un suicida frustrat com
la riallada d'una vaca alemanya a
mig munyir. Bar i discoteca. Bari
discoteca. Bar i discoteca. Entre
i entre: pensaments. Conversacions
insípides per tal d'esbrinar quin
és el xampá de més qualitat. Dis-
cussions enormes sobre quina marca
de cotxe convé comprar. Disquisi--
cions tècniques sobre la llei del
divorci. Embones familiars. En-
ganys. Alcohol. Drogues dures. Ha-
bitacions d'hotels barats que se't

donen senceres, amb J_us seves ocu-
pante que t'esperen, carnes obertes,
disposades al que sigui. Amors ve-
nuts, comprats, llogats, rellogats,
assassinats després de comprovar
que el desig és irrealitzable.

e-e-e-e-e-e-e-e-e-e

-- Tu què dius: El món és com Cala
Rajada a una escala més gran, o
no?

-- No ho sé... Mai se m'havia oco-
rregut fer-me aquesta pregunta.

- Però què penses?
- Ben mirat, o el mena és com Cala
Rajada a una escala més gran, 0
Cala Rajada és com el món a una
escala més reduida.



Aquest diàleg el vaig tenir amb
an amic d'infància fa molt de temps,
quan encara era un adolescent i en
realitat no coneixia e.xaatament (21L,
era el mena, ni tampoc què era Cala
Rajada. Amb la perspectiva dels
anys, però, veig que la resposta
que li doní no estava tan mal en-
caminada. Perquè el món és Cala Ra
jada a una escala més gran i Cala
Rajada és el món a una escala més
redulda. Nomás que envers de "o" te
nia que haver dit "i".

Aquesta nit ja s'acaba. He passe
jat molt, he vist de tot. Tot el -
que em podia oferir aquesta antiga
vila de pescadors convettida en il.
lusió estiuenca. He assistit a una
orgia i encara m'he permés el luxe
de tenir un amor romàntic amb una
cambrera,. He conegut amics que par
laven de literatura pornográfica. -
He visitat amigues per a que m'es-
bbrrassin un grapat de records amb
els seusllavis. He adorat déus
parlat amb màquines. M'he emborrat
xat a un soterrani convertit en d55 -
coteque: Oh nou temple de déu 671
es conjuren antics cavallers euro-
peus re-encarnats en joves de bui
des mirades!!! He visitat la His=
tbria al seu apartament per a que
em contén com s'ho ha fet per a so
breviure a tantes batalles. M'he
despullat davant el reflexe de la
lluna sobre la mar de Cala Agulla.
Baplorinyat per les voreres de SA
gulló. He cruixit els ossos enfronT
del mur de les lamentacions. He
combregat amb la passió. He escrit
llargs versos sobre l'arena de Ca-
la Mesquida en edició bilingüe an-
glès/català i he omplert tota la
platja; he seguit cap al_ Munt Gros
quan me l'he acabat he imprs to

ta la fosca de poesia. Poesia. Po -g
Si g. Poesia. "Poesia com a eco pr 75

fètic". Tot és poesia o, potser,
tot tendria que ser poesia: el coit
de matinada, els crits de les gavi
nes quan veuen les barques, els a=
more desaconsellats, els ámorsfras
trats, les aberracions bisexuals 17,
malgrat tot, també els amors homo-
sexuals. Fins i tot els hotels són
poesia, perquè són residències per
a fer l'amor en totes les postures
del Kamasutra.

Ja surt el sol, però no es veu
Menorca. Cala Rajada dorm. Tot és
tranquil. ELs botiguers descansen
dios les seves canastres. Els hote
lers ho fan a les seves cámeres fa
gorífiques. En Verga i la seva ver
ga momificada ens recorda amb el -
seu palau que és or tot el que
lluu.

Vendrá l'hivern, i qui ens farà
creure llavors que tot va bé, que
no passa res, que tenim el futur
assegurat?

Texte: Miguel Flaquer
Dibuixos: Lluís Juncosa



Se ens ha acusat, freqüentment,
i pensam que amb motiu, de dedicar
aquesta secció d'ÉSPORTS, únicment
al FUTBOL, com si res més existís.
No volem cercar EXCUSES: Això és
ver. En part, culpa nostra, per no
saber cercar la notícia esportiva
fora d'ES FIGUERAL. En part, culpa
de la manca d'ESTRUCTURA ORGANITZA
TIVA d'altres disciplines deporti -
ves. Per molta gent que hi hagi que
jugui a TENNIS o que faci FOOTING,
això no interessarà excessivament
als nostres lectors fins que la se
va práctica no es dugui al camp d7
la COMPETICIó. L'esport PUR, el ju
gar per jugar, el córrer per c6rrer
constituirá, en tot cas i mentre -
es mantenguin les actuals estructu
res MENTALS, un fet sociològic,
ró no un fet ESPORTIU.

Amb tot i això, en un pròxim nú-
mero de "CAB VERMELL", ens haurem
d'ocupar de l'ESPORT ESCOLAR. Pro-
metem parlar del tema amb els res-
pectius responsables dels centres
de S'ALZINAR i de S'AUBA per tal -
que ens informin de les facetes
importants de les seves activitats.
Tenim moltes preguntes que fer. Si
l'ESTAT vol fer autèntica POLITICA
ESPORTIVA, per què la manca de me-
dis a les nostres EBCOLES? Per què
si l'educació del COS ha de marxar
paral.lela amb la de l'ESPERIT, no
cuiden els PARES de que els seus
FILLS tenguin MONITOR BEPORTIU tal
com tenen professors de SOLFA, per
a ESCRIURE A MAQUINA, D'ANGLES,etz
Queda promès, en parlarem próxima-
ment.
Mentre, per CA'N "ESCOLAR", les

coses no van de lo millor. Tots ja
deveu saber que En MIQUEL BESTARD,
l'entrenador, va presentar la di-
missió. Dimissió que fou acceptada
sense massa impediments. Quan ten-
gueu aquesta revista en les vosbles
mans, potser tot s'hagi solucionat.
A l'hora de noltros escriure aquast
comentari, la barca navega sense -
PATRó. Els altres entrenadors lo-
io

cals amb TITOL, o sense, pareix cE
ser que no han valgut saber res
la qüestij i se n'han rentat les_
mans. Evidentment, el panorama,d 1 8
qul al final de la LLIGA, es pre:
senta més bé fose. Si se du un El-.

TRENADOR de fora, qualcú s'haurilde
rascar la BUTXACA ja que no pensam
que el pressupost pugui fer front
a la despesa que això suposaria.Si
per altra banda, no se posa fil a
la agulla i se troba un REMEI, mos
podríem trobar amb la desagradable
sorpresa del DESCENS. De totes ma-
neres, mal. Ho deim amb tota since-
ritat, no voldriem estar dins la
pell d'EN PEP GALLEGO i els seus -
companys de DIRECTIVA. Sabem d'al-
guns aficionats que considererien
el fet de baixar de categoria com
una vertadera TRAnDIA. I és que -
hi ha gent que a això del futbol -
s'ho pren massa seriosament.De fet
el comportament d'algunes persones
durant els darrers partits, ens fa
pensar que, o ells o noltros, duim
confús el vertader sentit del fut-
bol. ¿I si provássim de RELATIVIT-
ZAR-LO, donat-li la import1n.ciaque
vertaderament té? Tot i amb aixó,
sense girar-li la esquena.
Parlant d'una altra cosa, hem de

dir que tenguérem ocasió de veure
unes fotos del STAND presentant el
MARATHON INTERNACIONAL DE WINDSUR-
FING a la Fira Náutica de Düssel-
dorf..Independentment de l'aspecte
estrictament departiu, pensam que
s'està fent una bona PROMOCIóde la
nostra zona, que és lo que se pre-
tán.




