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Altra vegada hem viscut la festa bulliciosa dels carnavals. Tots, o casi
tots, hem sortit al carrer disfressats de qualque cosa; hem cercat a la caixa
vella de ca nostra; entre els vestits i pelleringos dels avantpassats hem trobat
la nostra fressa.
L'originalitat és una nota important a l'hora de cobrir-nos amb una mascara:
hi ha qui fuig de problemes i es conforma amb lo més senzill, tapar-se la cara,
perqué lo més important és que no el coneguin i aixi poder fer qualque broma,
encara que sigui feixuga, als amics. També n'hi ha que s'hi miren més i es disfressen de cap a peus escarnint un personatge, o un poble, o qualsevol de les infinites
formes que ens ofereix la mare Naturalesa; aixi podem trobar pels carrers una
nina amagada darrera la delicadesa d'una rosella, o un nin embolicat en la dolçor
del caramel.lo.
Són nits de bulla, balls i concursos en un ambient d'algaravia, gresca dels
joves que duen en revolt tota la familia, i que no s'obliden amb facilitat.
¿Per qué una mascara?
La mascara anul.la la identitat del seu portador i a la vegada el protegeix
no com a individu sinó .com a representant de la societat de la que forma part.
Més en11.4 del Carnaval hi ha qui usa la careta molt sovint i no precisament
durant els darrers dies. Són molts els pobles primitius que les fan servir com
a manifestació artistica i ritual unides a celebracions agraries, funerAries o
curatives. Són símbols plens de significat.
A l'Africa predomina el simbol animal, encara que moltes vegades tengui uns
trets fantAstics. Els americans del nord tenen més tendéncia al tOtem, mentre
els del sud cerquen formes de déus o de morts.
Les manifestacions artistiques diuen casi tot lo que és un poble. Donen fe
de la seva sensibilitat, de la seva manera de llegir la realitat i de les formes
com s'hi ha adaptat.
De la mateixa manera que les nostres histdries sagrades responen a l'afany
de sebre, així també a les societats primitives el mite té una finalitat didàctica.
El Carnaval constitueix un ritu també per nosaltres. Amagam les nostres cares
simbólicament, vestim i adornam el nostre cos.
¿Quin "ritu" hi haurA darrera aquells qui duen la mascara tot l'any?
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ei mateiulai que hem AecoLe-it:

"ES FARALLO"

- Es necessari fer arribar al poble lo que
és en realitat "Es Faralló n . Per manca d'informació, moltes vegades la gent ha tengut una idea
molt confusa de lo que se pretén fer aquí.
- L'Assamblea General va decidir entregar
a l'Ajuntament la totalitat dels beneficis de
l'explotació de la platja de l'Agulla.
- S'ha especulat de si duriem o no duriem
els bars de la platja. Hi ha hagut molts de rumors. Noltros d'aix6 no en feim cas. Si l'Ajuntament mos ho concedeix, continuarem com hem fet
fins ara.
- Des de que esté creada l'Associació, totes
les obres que s'han fet i tots els donatius que
s'han realitzat, ha estat d'acord amb l'Ajuntament. A pesar de que hi hagi qui diu que "Es
Faralló" és un ajuntament paral.lel, aixé no
ha estat mai així.
- Els beneficis prevists per l'any 84, si
tot va igual de bé que l'any passat, es poden
preveure en uns vint-i-cinc o vint-i-sis milions
de pessetes.
- Noltros lo que volem és que aquests doblers, a part dels tres milions de la "plica",
vagin a inversions, a coses que quedin, i no
a crear més places de funcionaris o despeses
parescudes. Pixi mateix, volem que l'Associació
sigui escoltada a l'hora de fer aquestes inversions.
- De totes maneres, la nostra aportació
no estaré condicionada a l'acceptació de les
nostres suggeréncies per part de l'Ajuntament.

- A vegades s'ha censurat a l'Associació
d'esser només una empresa que explota un bars
i en treu uns doblers. En canvi no s'ha donat
a conéixer que hem anat moltissimes vegades a
l'Ajuntament, al Consell, etc., per a tractar
assumptes propis de la labor prépia d'una associació de veins: renous de motos, renous de gent,
la carretera d'Arté, la pudor del torrent, temes
de brutor, cans, faroles i punts deficientment
il.luminats, problemes de clavegueres... Aixé
és una feina que no ha estat molt vista, que
no ha sortit a llum.
- A part dels projectes ejecutats o en ejecució, n'hi ha un que fa anys que tenim en marxa,
per() que per problemes burocrétics encara no
hem pogut dur a termes, i és el del sanejament
de la platja de Cala Agulla, mitjançant la construcció de excusats i dutxes. Creim que és de
primera necessitat, i amb això esteim totalment
d'acord amb l'Ajuntament. Inclús el Conseller
de Turisme, Sr. Cladera, en una recent visita
va insistir en que era prioritari donar una solució a aquest problema. L'any passat, que va fer
molt bon temps, la mar estava molt bruta. Confiavem haver-ho tengut arreglat enguany, per no
ha pogut esser.
- Un altre projecte que tenim és el d'arreglar "Ses Covasses", duguent-hi un parell de
centes de camionades d'arena. Aix,) podria descongestionar, d'alguna manera, l'Agulla.
- Si' volem turisme, l'hem de cuidar. La
promoció turística comença aquí, fent net i posant
les coses en condicions. I quan ho tenguem bé,
llavonces podrem convidar a la gent a venir.

(passa a la página segu-ent)
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(ve de la p3gina anterior)
- També tenim sol.licitat a l'Ajuntament
que faci gestions amb els propietaris dels terrenys que envolten l'Agulla, per veure si amb
l'ajuda d'ICONA es poden fer uns talla-focs.
Ja ho han provat un parell de vegades de pegarhi foc, i un dia ho conseguiran.
- Es ver que hi ha hagut falta d'informació.
Per?) també es ver que la gent és molt ckode.
Noltros voldriem que 21 número de socis d'"Es
Faralló" fos cada dia més gros, i que la gent
vengués i fes preguntes i fes suggerències i
que mos corregissin quan mos equivocAssim.
- Per què es vegi quin és el nostre esperit,
basta dir que aquests anys que hem tengut llogat
el bar "El Paraiso", que no és de domini públic
i que si mos donava uns beneficis podíem utilitzarlos segons els nostres criteris, sense comptar
amb l'Ajuntament, ningú s'ho va plantejar en
cap moment. Al revés, aquest any passat noltros
hem aportat al municipi uns trenta-tres milions
de pessetes, o sigui tot lo que teníem disponible,
sense pensar mai si aquests debiera proveniem
dels bars de la platja, o de quotes de socis,
o d'altres fons d'ingressos.
- Molta gent pensa que perquè "Es Faralló n
fa girar molts de doblers, té un poder económic
que pot servir per fer pressió política. Els
qui pensen així és perqué no sabem aixó com funciona, o perquè no s'ha molestat en veure els
nostres balanços. Noltros mos reunim el dilluns
de cada setmana, de manera que els estats de
comptes sempre estan actualitzats i a l'abast
de tothom que ho vulgui sebre.
- Si hi ha hagut un cert confusionisme entorn
a la concessió de l'explotad() de Cala Agulla
a la nostra Associació, ha estat perquè, a pesar
de que des del principi hi hagués un acord total
entre l'Ajuntament i la nostra Directiva, noltros
voliem que la nostra decissió fos refrendada
per l'Assamblea General, com aixi ha estat.

JOAN PASCUAL, Batle. (UM):

ficis que es treguin aniran al pressupost d'inversions de l'Ajuntament. El conveni eat?) presentat
per escrit i és el mateix d'anys anteriors.
Referent a "Es Faralló", el PSOE i UM han
fet una política oberta: han cercat el màxim
benefici per a l'Ajuntament i, de fet, si l'Associació els entega tots no se podrà dir que aix6
és una política que va contra els altres partits.
Hi ha algunes opinions respecte de si a
les platges les havia d'explotar directament
l'Ajuntament, ara bé, no s'ha presentat cap oferta
perquè aix6 fos així.
Si la proposta de concessió d'enguany encara
no ha estat aprovada es degut a que, per ara
es tracta d'un primer coneixement que l'Ajuntament
té d'aix6 per escrit, i a l'hora de posar. la
"plica", l'Associació podrà posar les condicions
damunt ella, d'unes quantitats que ha d'entregar
a l'hora de la "plica" i que semi tres milions
de pessetes, i després tots els beneficis següents
que aniran entregant a mesura que els vagin fent,
tenguent com a limit el final de temporada.
Crec que tot és una qüestió d'enteniment
amb les associacions.
Respecte a les altres associacions, com
Son Moll, els hi vàrem fer una concessió per
cinc anys per a la construcció del bar. Enguany
s'ha augmentat la "plica" i, per tant, pagaran
més que l'any passat.

JAUME_BONNIN_LAPI:
Jo ho sabia per l'assamblea, per') lo dels
desset milions no ho sabia oficialment. Si ho
arriben a fer així com està planejat serà fabulós.
La millor manera i més clara és posar un
preu elevat i tallar, per?) comprenc que és rompre
la il.lusió de moltissims de socis que van amb
bona voluntat.

- Per una banda es diu que els beneficis
de l'Associació seran per a l'Ajuntament, i per
altra banda es diu si seran vint-i-cin milions
o si seran tres milions de "plica" més altres
desset milions.

Enguany serà com una oroya i si no va bé
sempre som a temps de rectificar.

De fet és l'Ajuntament el qui ha de posar
les normes a seguir i el qui ha de tancar el
conveni a l'hora d'adjudicar l'explotad() de
les platges. I per descomptat que, tots els bene-

Jo crec que tots han jugat net, o al manco
amb bona fe, tant els que han fet "s'arreglo"
com els que pensaven que ho havia dé dur l'Ajuntament i s'han aguantat.

Lo que tenc més en contra de l'Associació
Us lo que feien abans de repartir "caramel.lets".
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Nuestra postura con respecto a la Concesión
de Explotación de Kioskos y Hamacas en las playas
de este Término Municipal se basa en los aspectos
siguientes:
- Las playas son bienes públicos y no propiedades privadas.
El Ayuntamiento en su concepción democrática
es la representación del total de habitantes
del Municipio y por lo mismo constituye la expresión del sentir general del Pueblo en su forma
más amplia. En él se concentra el mayor conocimien
to de la problemática del pueblo y la responsabilidad total sobre la gestión que realice.
- Las Asociaciones de Vecinos son agrupaciones menores con fines específicos expresados
en su reglamentación particular con un ámbito
de gestión restringido y delimitado. Tanto su
función como su responsabilidad, aunque muy loables, abarcan solamente parcelas de gestión limitadas.
- Una pluralidad de Organismos de gestión
actuando sobre la problemática general del Municipio sin una dirección unificada podrian interferirse mutuamente ocasionando una serie de soluciones anárquicas y hasta incompatibles que irían
en perjuicio de la efectividad de los esfuerzos
en pro del bien general y aun anularse, en determinadas circunstancias, unos con otros lo cual
ocasionaria un entorpecimiento en lugar de una
agilización.
En consecuencia nosotros entendemos que:
Las Asociaciones de Vecinos deben existir
como tales y aun deben ser potenciadas y somos
partidarios de que se fomente su existencia siempre que se ciMan a su función concreta. Somos
los primeros en apreciar el esfuerzo y desvelos
y hasta su sacrificio personal en la realización
de sus planificaciones y objetivos pero deben
entender que su razón de existencia es COLABORAR
con el Ayuntamiento para la solución de la problemática general y la particular de su zona. Su
misión real es proponer, sugerir y ayudar al
Ayuntamiento pero no constituirse o interpretarse
como entidades gestoras autónomas y aisladas,
polémicas por sistema o en Entidades de Capitalización sobre la base de unos ingresos procedentes
de Bienes Públicos que les hayan sido concedidos
por el Ayuntamiento puesto que no nos incumbe
juzgar o inmiscuirnos en sus bienes particulares
procedentes de cuotas de socios o de otro origen
que no sea jurisdicción del Ayuntamiento que
viene a ser lo mismo que Bienes del Pueblo por
una razón u otra como son las explotaciones de
las playas respectivas.

El Municipio es uno e indivisible. La cabeza
decisoria del Municipio es el Ayuntamiento por
mandato del Pueblo y también sobre ese Ayuntamiento recae toda la responsabilidad; consecuentemente
las determinaciones deben ser tomadas por el
Ayuntamiento.
Hasta el presente y en general, las fuentes
de ingresos realmente efectivas para el desenvolvimiento de las AA.VV. locales provienen de las
Concesiones de Explotación de los Kioskos, Hamacas, etc. que el Ayuntamiento les otorga. Los
ingresos desde este tipo de fuentes deben ser
escrupulosamente administrados al fin exclusivo
del Bien Público del Municipio y, su destino
o distribución, debe ser determinado por el Ayuntamiento.
Hemos estudiado con mucho cuidado los diferentes aspectos y criterios y llegamos a la conclusión que, en las actuales circunstancias,
la postura más razonable y justa a criterio nuestro es la de que la Explotación de Kiosjos, Hamacas, etc. les sea concedida a las diversas AA.VV.
respectivamente durante el ario 1984 y que los
beneficios netos obtenidos pasen a disposición
del Ayuntamiento quien consideramos con mayor
posibilidad de criterio distribuirá tales cantidades objetivamente a las necesidades que considere
perentorias.
Las AA.VV. tienen el derecho de ser oidas,
de expresar su opinión o parecer y manifestar
ante el Ayuntamiento el resultado de su estudio
sobre la problemática de su respectiva Zona y
la forma de resolverla así como su juicio sobre

el orden de prioridades tal como lo entienda
y el Ayuntamiento debe escucharlas con ánimo
constructivo y de colaboración para luego tomas
las decisiones oportunas.
Toda A.V. debe tener a gran satistacción
colaborar con u inteligencia y esfuerzo al bien
del Municipio y ello consideramos que es en si
un gran incentivo y premio a su labor: Haber
sido UTIL.
I(passa a la pagina següent)
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(ve de la pAgina anterior)

XISCO TERRASSAJLLACI:
La nostra intenció sempre ha estat la
d'acabar amb el poder que, maldament es negui,
ha exercit fins ara "Es Faralló n . I aix8 per
una sárie de raons entre les quals destaca la
impopularitat d'alguns membres d'aquesta Associació, els quals han fet servir els doblers ¡Júbilos
per a provocar, en certes ocasions, un enfrontament entre l'Ajuntament i els administrats. Endemés, no sols s'ha de valorar l'aspecte económic
del tema sin() que la nostra lluita també va contra
un sistema de fer les coses que no mos agrada.
Si hem defensat que fos l'Ajuntament el
qui explotás directament els bars de l'Agulla,
és perqué no hi válem altra alternativa. Si per
votació, noltros som els administradors dels
bens públics, -i els bars de les platges ho són
bens 'Júbilos- o hem de fer noltros o hem de delegar en qui mos meresqui una absoluta confiança.
Com que a aquesta confiança l'hem perduda respecte
d'alguns membres d'"Es Farallótt , es per lo que
hem intentat cercar un altre sistema i és per
lo que no estam d'acord amb la majoria del Consistori. Majoria que, excusant-se en que ells no
volen manejar els bars, está supeditada a haver
d'acomodar les decisions de l'Ajuntament a les
d'"Es Faralló n .
No pot esser que l'Ajuntament hagi de fer
les seves propostes d'adjudicad() d'acord amb
els criteris d'una associació determinada. La
manera legal de fer-ho és posant una "plica"

de tres milions de pessetes, com l'any passat,
i que és lo que "Es Faralló n está dispost a pagar.
Ara diuen que hi ha un oferiment de donar tots
els beneficis per a inversions, lo qual és una
forma de condicionar a l'Ajuntament. De totes
maneres, noltros no en tenim coneixement oficial,
lo qual demostra que l'actitud dels grups que
han duit les negociacions ha estat poc transparent.
A la fi, l'Ajuntpment passa d'administrador
a administrat. I aixó no pot esser.

PERE NADAL iPCIB1:
Noltros ja fa cinc anys que mos hi pegam
perquá l'explotació de les platges sigui, directament, a cárrec de l'Ajuntament. Ara es diu que
l'Ajuntament administrará directament tots els
beneficis. Crec que si és aixi, no es fará res
que no s'hagués de fer. Si un dia es va decidir
que no fos un senyor particular sinó una associació de veins la que exolotás l'Agulla, va esser
precisament per fer revertir els beneficis en
el poble. Lágicament, ha d'esser l'Ajuntament
l'administrador d'aquests beneficis. De totes
maneres, "Es Faralló n posa condicions, com per
exemple que vagin a inversions, lo qual constitueix un intrusisme evident. I llavonces encara
sempre aprofiten per dir lo que han fet o lo
que han deixat de fer, com si els doblers que
fins ara han aportat els hi haguessin hagut de
posar de la seva butxaca.

o

LLOCS

DE VENDA:

- Els dos estancs de Capdeperi.
-

- Llibreria l'Orient.
- Llibreria Escolar.
- Llibreria Cala Rajada.
- Llibreria Quart Creixent. Ciutat.

PLAÇA DES SITJAR
BOTIGUES El peix ja no es ven damunt l'aljub
de Capdepera, s'ha obert una peixateria
en el carrer d'Es Centre. El "Discount" de Son
Gargori segueix fent matx entre les botigues
de Capdepera, aquesta vegada la que ha caigut
(s'ha convertit en merceria i espardenyeria)
és la de C a e n Rifin. El super-mercat s'engrandeix
cada vegada_ més, perra si sou gabellins no hi
aneu a cercar feina, aixá esta reservat a una
raga més selecta que es conrea allá on el torrent
de Canyamel s'enriqueix amb les més oloroses
essancies.

ESCOLES Sense córrer massa, per() qualque cosa
es mou en el solar de les escoles de
Cala Rajada. I, parlant d'escoles, és agradable
veure els al.lots de S'Alzinar fent de conradors
a les parades de davant l'escola i també trobarse de bon mati els menuts de S'Auba que amb el
mestre pugen al far per veure sortir el sol...
PLANTES L'autovia quedara feta una monada; han

omplit de plantes la pastereta d'enmig
i han sembrat tots els arbres que hi faltaven.
Per cert que, mentre encara sembraven la pastereta
qualc6 va robar un parell de dotzenes de plantes,
¿també devien esser joves o adolescents malcriats?

OFICINA DE TURISME El regidor de turisme partici-

cipA a la Trobada que es
celebra a Cala Millor. Lo que no mos agrada tant
és que a l'Oficina de Turisme de Cala Rajada
hi hagin posat una senyora estrangera a la que
rApidament han hagut de fer una carta de treball.
¿No hi havia cap aturat del país en condicions
de fer aquesta feina?
LLUMS Gabellins i calarajaders de carrers que
estan a les fosques es passegen entre
l'enveja i la indignació per la 'luminaria de
l'autovia.
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L.O.D.E. El 29 de febrer vengué a S'Alzinar
En Pere Rios per explicar qua es pretén
amb aquesta llei. El nom el coneix tothom, ¿lo
demés?
-

PREU D'OR Era el que posava el Teatre de Capdepera perquè el grup local Es Mussol
pogués actuar un dissabte i un diumenge: 37.000
pta. més el 50% de la taquilla, més 7.000 pts.
de drets d'autor. I pensar que a Arta només les
demanaren el 10% de la taquilla...

CEMENTERIS Fins ara coneixíem l'aspecte desolat
de les terres que havien estat de
conreu convertides en cementeris de cotxes. Ara
ha nascut una nova modalitat, fer-lo casi enmig
de la carretera de Capdepera a Cala Rajada per
Ca'n Patilla. Parlant de cementeris, els veinats
del carrer de la Soledat es demanen si en aquest
carrer hi han de fer un cementen i nou, perquè
a la part de dalt ja hi ha una fossa oberta.
No seria gens bo de fer dir quin és el carrer
que té el clot més gran.

.

CANVIS A Alguns carrers de Cala Rajada hi ha
hagut canvis de direccions i de senyalització de preferancia de pas. No hauria estat
gens malament que haguessin posat una advertancia
damunt l'asfalt per cridar l'atenció dels confiats
i acostumats.
NETEJA Els alumnes de tercer de BUP de l'Institut
d'Art faran una neteja del pinar de
l'Agulla i l'Ajuntament els far a un donatiu per
al viatge d'estudis.

CASTELL A la fi han tapat tots els forats per
on els al.lots podien entrar en el Castell i un homo el tanca cada horabaixa. Esperem
que prest es trobi la manera de que el doble
senti participant en la tasca de recobrament
d'aquesta joia.
TAMPOC Vos \Aran dir que l'Ajuntament just ajudava l'ambulatori de Capdepera. Ara hem
sabut que tampoc aquest rep ajuda. ¿Haurem d'anar
a Son Dureta per qualsevol rapinyada?

FOC El dimarts 21 es pega foc el Puig de Son
Vedó, venturosament no passa d'un retgiró.
RADIO-FAR Lo que mos faltava; després que el
Ministeri d'Educació mos plantas
la tafarra urbanística de l'edifici nou de S'Alzinar, ara el Ministeri de Tansports s'encarregara
de destrossar un dels pocs llocs que el foc encara
no ha desertitzat. Vol ocupar una gran extensió
damunt el Puig de Sa Coya Negra (devora on ara
hi ha el repetidor de televisi6); ¿vos imaginau
quina bellesa antenes i casetes coronant el poble?
L'Ajuntmanet no en sap ni ma ni perdiu.
•

GALERIA No podien triar un carrer més apropiat
per obrir-hi una galeria d'art. Ho
han fet en el carrer Goya, devora Sa Plaga d'Es
Sit jar.

(passa a la Ogina seient)
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(ve de la página anterior)
MUNICIPALS Molta feina els han donat les obres

de davant la Plaga de la Constitució,
que tants de dies han obligat a tancar la carretera. Pera també volem recollir la queixa dels
qui, amb motiu 'd'un funeral, han quedat embotellats en el carrer de Ciutat per mor del cotxes
aturats enmig del carrer. Un petit detall de
fàcil solució.

CRUIADES Alguns veYnats, satisfets perquè les
obres de davant la Plaga de la Constitució no els havien perjudicat, han canviat de
cara quan han descobert el fatidics cruis...
I ja comença la conegudissima histaria de donar

la culpa a l'empresa que hi havia abans. Esperem
que els responsables municipals aprenguin la
lliçó.

ROMATIC Per parlar d'aquest mal que fer' tants
de gabellins vengué D. Miguel Llabrés,
que el dia 18 de febrer °molí el Teatre. L'havia
convidat el grup de la Tercera Edat., i el to
planer i els acudits jocosos del conferenciant
satisferen les expectatives del Oblic.

DARRERS DIES La bulla ha arribat a tots; nins
de les escoles, jovent, adults
i vells organitzaren desfresses, ximbombades
i altres herbes. Pe r molts d'anys!
.

EXTRACTOS DE ACUERDOS
DEL
AYUNTAMIENTO PLENO
4

-

Enero - 1984:

Terminado el procedimiento para
la djudicación del Servicio de recogida
domiciliaria de basura y abiertas las
plicas presentadas, el Pleno acuerda
la adjudicación en favor de D. Miguel
Alzina Nebot.
Se encarga el proyecto de asfaltado
de las calles de Capdepera que todavía
no están asfaltadas, a D. Carlos Vázquez
Rovira.
Para la instalación de elementos
temporales en las playas, se solicita
de la Jefatura de Costas y Puertos
la oportuna delimitación de las zonas
de dominio público.
18 -

Enero - 1984:

El Sr. Alcalde-Presidente da cuenta
al Pleno Municipal del Decreto de esta
Alcaldía, de fecha 13 de Enero de 1984,
relativo a las obras que se llevan
a cabo en C/ Ciutat y Gómez Ulla.
2 -

Febrero - 1984:

Se acuerda hacer la revisión y
actualización de los proyectos de dotación de servicios a varias zonas de
Cala Rajada.
Asimismo, para llevar a cabo la
ejecución de los proyectos de asfaltado
de varias calles de Capdepera y dotación de servicios de varias zonas de
Cala Rajada, se .acuerda encargar el
expediente de contribuciones especiales.
Con destino al Parque Móvil del
Ayuntamiento se acuerda autorizar al
Sr. Alcalde-Presidente para-la contratación de D. Sebastián Julià Flaquer.
También se autoriza al Sr. Alcalde-

Presidente la contratación de D. Gerlinde Hesse, para la Oficina Municipal
de Turismo.
A petición de los interesados,
se informa favorablemente la revisión
de tarifas de agua potable en el polígono de Cala Lliteres, y remitir el expediente a la Comunidad Autónoma, para
su aprobación, si procede.
Se desestima una nueva solicitud
de licencia ara extraer arena de la
finca Son Jaumell.
En virtud de los informes técnicos
competentes, según los cuales no es
necesaria la construcción de un nuevo
matadero en Capdepera, se acuerda el
archivo del expediente, así como dejar
sin efecto el acuerdo de compra de
terrenos para esta finalidad.
A petición de la Asociación Hotelera y de Servicios de Capdepera, el
Pleno acuerda colaborar con ABTA 1983
con la cantidad de 250.000 pts.
Se acuerda cpnsignar en el presupuesto, con destino a la Guarderia
Infantil de Capdepera, la cantidad
de 1.577.060.- pts., al tiempo que
se proponen unas tarifas para los usuarios del servicio de la Guardería.
Asimismo se aprueba consignar
en el presupuesto, para la organización
del Windsurfing, hasta un máximo de
2.000.000.- pts., acordandose la celebración del mismo.
8 -

Febrero - 1984:

El único punto del orden del día,
relativo a las concesiones de las playas
para el próximo verano, se deja sobre
la mesa.
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JO SOM COM LA BARCA PERDUDA
Jo som com la barca perduda
dins la immensitat de la mar
no sé amb quina llenya m'han feta
ni a quin port m'hauré d'aturar.
Jo som l'oronella que vola 111E(
seguint el camí dels seus grans
mai he tingut terra enyorada
ni por de cap poble estrany.
Jo som una llanca tirada
per una misteriosa mA
no sé on va posar la mirada
aquell que a mi em va llançar.
Ignor on haig de ser clavada,
on he d'acabar de volar.
Serà aquesta llanga trencada
abans d'arribar al seu blanc?
Jo vull ser aquell home que cerca
sens saber què haurA de trobar
seguint un cami per la vida
ja em vindrA la mort a cridar.

LA DANSA
Dansaires que feis reguinyols per l'espai
estrelles vestides de cintes
que pengen i volen com aus!
Caretes, pallassos, infants disfressats i trompetes,
dansau com el vent de mestral!
Se El goig dins el cor ja no hi cap
i surt com un salt lliberat
d'aigua blanca cantant.
Tot l'any darrers dies seran.
Plegats com si fos nit de noces
dansant com les branques que engronsa el gregal.
Ocells que no temen que caigui el llenyam
que cruix i se vincla quan passa el gegant.
Són forces que sacsa la bolla del món i l'espai,
un joc de muntanyes, penyals i la mar
un joc dels infants plens de seny i nou art.
Dansau, nins, mirant-vos de front el penyal.
.La dansa del cor ple d'amor
s'assembla al voltar del brancam
quan els vents s'enfurinyen frissant
dins alzines, muntanyes i mar.
Dansau, nins, dansau!

I llavors jo faré una barca
I la deixaré dins la mar,
anirà aquesta barca sola...
No vull pel vaixell capita!
Després criaré una oronella
me la miraré com se'n va
seguint la calor i la vida
de les orenelles més grans.
Que no es giri cap la teulada
no sia que vulgui quedar
que faci el camí que un dia
per ella quelcom va tragar.
Llavors tiraré una llanca
cap al blanc que vegi més alt
i que cap mal vent la desviT
que ningó la intenti frenar.
N'haver-ne acabada la tasca
ja podrA la mort m'emportar
que ja hi haurA un port per la barca
i tindrà la llanca un bon blanc.
Joan Coll, 4.111.84

4fie

Es Jonquet/Capdepera
25/26.11.84
Llorenç Tous

ENT

EVISTES

Aina, Lguè trobes de la reforma gue
en aguest moment es fa en el Psiguiàtric?

Jo no crec que es pugui parlar
pròpiament de reforma, això suposaria
muntar una xarxa assistencial que arribas a tota i aquesta xarxa en
aquest moment no hi és. Seria ben convenient que els organismes encarregats
de tota aquesta problemàtica volguessin
escoltar els qui han estudiat de veres
el problema i no es quedassin aturats.

CAP VERMELL - 10 L'HOSPITAL PSIQUIATRIC en els obles no es sol anomenar així, sine'
"Lcqueria", amb connotacions molt cLs de tipus pejoratiu. Es tracta d'unes
malalties que provoquen una feretat e cial. Potser per aix() la nostra societat ha estat menys sensible a les macions de tot tipus en que es trobava
aquest Centre. Avui també compareix, al Psiquiàtric els nous malalts que
crea la nostra societat, alcoh6lics iogadictes. Entre noltros, en Es Carre
gador, hi passa moltes temporades na Gelabert Blanes, Assitenta Social,
que treballa en el PsiquiAtric de Palr

malalts i s'afavoreix un super-hospital
que no respon a les característiques
socio -econòmiques de Mallorca. Tampoc
es planifica la Coordinació amb altres
centres ni tenen en compte un estudi
epidemiol6gic i preventiu.

tric, com a malalt tancat. No denla
bons resultats.
¿Seria millar crear Centres de Salut
Mental?

Sens dubte, és necessari obrir
tots els sevicis relacionats amb la
Salut Mental i la creació de Centres
de Salut a cada comarca.

Darrerament en el Psiquiàtric
han posat en condicions un pavelló
per als qui arriben i un altre per
als malalts aguts; estan en millors
condicions que abans. Els pavellons
més antics han quedat acondionats per
als malalts crònics o els que per edat
o situació socio-familiar no tenen
a on anar i fa molts anys que són allà.

¿Què és un Centre de Salut?

La unitat ofereix tot lo que necessita un servici de salut, llevat dels
medis que té l'hospital. No és un ambulatori perquè no té tendancia a dur
la gent a l'hospital, silla que assumeix
una tasca curativa, preventiva i rehabilitadora. Tampoc es tracta d'una unitat
aTllada, sinó coordinada horitzontalment
amb altres centres semblants i verticalment amb hospitals comarcals i generals. Si arribAssim a fer-ho aixi,
aconseguiriem que el malalt fos tractat
no sols dins el centre en que ingressa,
sin() també dins el contexte social
que li és natural; endemés els professionals que el tracten estarien en
contacte amb el lloc on es genera la
malaltia, on viu el malalt. A un termini
més llarg faria possible que el malalt
no hagués d'allunyar-se de la familia
ni del seu entorn per a la rehabilitació
psíquica i social, llevant la marginació
que actualment es darla. També llevaria
l'esglai de trobar-se en un centre
monstruós i fred, per sentir-se acollit
en unes instal.lacions més casolanes
i familiars, més humanes.

S'ha intentat gualgue vegada una reforma en grofunditat?

Sí, ja fa un parell d'anys que
s'està intentant, pera fins ara pareix
com si els tímids intents de l'administració central per minorar l'assiténcia
psiquiAtrica volguessin fer callar
el malestar del personal augmentant
les pagues, els càrrecs i els llocs
de treball sense voler sebre res de
l'adaptació funcional d'aquestes mesures, ni de les necessitats de la gent,
ni deis nous problemes de la societat.
Estam molt preocupats perquè,
per desgracia, quan parles d'un intent
de reforma del Psiquiàtric, en lloc
de voler conèixer i respondre a les
necessitats reals, s'esta més pendent
dels interessos de partit. No interessa
la creació i mobilització de maneres
d'organitzar la societat que responguin
a les necessitats reals del nostre
temps i del nostre poble i, a la vegada,
facin possible que el malalt pugui
tornar a la vida normal. No es fa res
per organitzar una atenció escalonada
(a nivell de comarques o grups de pobles, o fins i tot de cada poble) dels
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¿Existeixen altres centres ger a aquesta
classe de malalts?

No, ni la Seguretat Social ni
l'Hospital Provincial els atenen. Seria
molt convenient que ho volguessin fer,
perquè no és gens bo que el malalt
mental justi pugui esser tractat dins
una institució com l'Hospital Psiquià-

¿N'hi ha a Mallorca d'aguests

Centres?

N'hi ha un a Sa Vileta i un altre
a Son Gotleu, potser n'hi hagi algun
altre que ara no record, pera crec
que no funcionen del tot. N'hi hauria
d'haver a totes les Illes.

ui ho ha de fer funcionar?

Evidentment hauria d'estar énglobat
dins els servicis socials. Ja és hora
de que els professionals que tractam
aquest problemes i altres (tercera
edat, delinqüèncfa juvenil, marginació, etc.) poguem fer feina dins una
política de Salut més coherent i coordinada. Es molt important que es posin
en marxa i, si no podem fer front a
tota la problemática perquè els doblers
no hi arriben, començar per aquelles
situacions que dins un sector són font
de malaltia. La gent, que per desgracia
no té aquesta Salut en el sentit més
ample, esta cansada de programes i
projectes que més prest o més tard
acaben arxivats a qualsevol estanteria.
Això crea un clima de desconfiança
que no ajuda gens al malalt a confiar
en si mateix i fa molt dificil la rehabilitació; arriben a prescindir de
l'ajuda que necessiten. Aquest és el
cas, per exemple, de les toxicomanies.

¿Quines gasses s'estan donant en aguests
moments?

A nivell preventiu i de coordinació
est à a punt de presentar-se a l'Ajuntament i al Consell Insular de Mallorca
un pla d'actuació per Mallorca; si
l'aproven valdrà la pena tornar-ne
parlar. Lo que no podem fer és escriure
programes, fer papers i projectes per
a tranquilitzar les nostres consciències
i les dels politics, sinó enfrontar
d'una vegada amb eficacia el problema
perquè la Salut, que és una qualitat
del Benestar, no sois sigui una propietat individual sine) una relació entre
l'individu i el medi en que viu.

cartes a Cap Vermell
' Per a la secció de CARTES A CAP
VERMELL:
Fent referència a la ressenya
"L'AGULLA" de la secció PLAÇA D'ES
SITJAR del riQ 38, vull fer constar
que les censures que alié s'hi verteixen no se correspon amb la línia
de criticisme afinat, ponderat i constructiu que, fins ara, ha inspirat
PLAÇA D'ES SITJAR i, en general, CAP
VERMELL. Per tant, m'agradaria aclarir
i comentar alguns punts:
- Em sembla ple de bon sentit
que l'Ajuntament,
abans de prendre
qualsevol decisió damunt la gestic!)
de la platja,'volgués escoltar Es Fara116. Aquesta Associació ha duit el
maneig de la platja de l'Agulla durant
els quatre anys precedents i, per si
fos poc, ha revertit integrament els
rendiments obtinguts a la col.lectivitat. Lo contrari, el no-contacte, m'hauria parescut molt estrany i no tendria
altra explicació que la mótivació per
ressentiments o antipaties personals,
tan freqüents, per desgràcia, entre
noltros.
- Quan els Regidors d'uns quants
partits votaren la no-municipalització
de les platges, a part de despertar
la fúria de l'autor de la ressenya,
crec que obraren amb molt de seny.
Fent-ho així posaren el maneig de les
platges enfora de l'abast de les disputes polítiques i de l'encorsetament
de la gestic') municipal. Respect també
les opinions dels altres Regidors,
fetes segurament des de ideologies
deferentes, però pens que és molt millor
que la gestic!) quotidiana de les platges
tengui l'agilitat i la productivitat
d'una empresa privada sense renunciar
a la col.lectivització dels fruits
que d'ella s'obtenguin.
- També trob molt intel.ligent
i constructiu, perquè ajuda a fer poble,
aprofitar la voluntat i l'esforç
de
tothom qui vulgui treballar de forma
organitzada
i,
això
desinteresada,
també és necessari, controlada, en
pro del Municipi i per a la comunitat,
Gestionant les platges, el Castell,
ajudant a l'escola, estimulant l'esport,
la cultura i tantes altres coses...
Només he intentat posar uns exemples;
no fer aquí una llista exhaustiva...
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- L'administració de molts de
milions no embruta nine' si es fa de
forma clara, transparent i d'acord
amb l'Assemblea. Endemés, el qui s'embruta amb milions també s'embrutaria
amb vint duros; no és una questió de
xifres. I, parlant de milions, qué
més desitjaria jo que tant Es Faralló
com les altres Associacions encara
en manejassen més de milions si després
donen el profit a la comunitat!

- L'Associació Es Faralló té personalitat distinta de la dels seus membres
encara que aquests siguin Directius.
I, per tot lo que he dit abans, no
mereix els comentaris tan pejoratius
de l'autor de la ressenya. I no és
gens honest tapar-se, com fa ell, els
ulls per no mirar els fets, que són
ben clars i ben nets, i en canvi recercar i voler endevinar intencions perverses i torçudes a alguns socis o directius que, per altra part, mai deuen
haver passat de intencions, perquè
els fets d'Es Faralló no les han demostrades, sinó més bé tot lo contrari.
- I amb això no hi ha res de pel.li
cula... Lo que seria de pel.lícula,
i endemés una injustícia com unes cases,
seria el no agrair a tots els que han
fet feina a la Junta Directiva d'Es
Faralló, des del seu començament, l'entusiasme, la tenacitat i el desinterés
que hi han posat. I això és lo que
jo vull fer ara des d'aquí: AGRAIR.
A ells i a tots els altres que, en
el present o en el passat, a la llum
o a la fosca, amb glòria a sense ella,
han servit al nostre poble, lo que
vol dir a tots noltros: MOLTES GRACES.
Gabriel Flaquer Terrassa

cartes a Cap Vermell
7075 ELS SEUS CAOINS
CONDUFTXEN 4 ROMA
O

L'ES7LJPIDES4 HUMANA.
NONES CONEIX UN SOL CANI
"Lez paezonz zón /etez

a rn e. iez pedaez de La teei,
eLZ goadetiz ame_ eLz maonz
do La

-0iiiiam BiakeEn paimea JJoc, yute juzti/ican.
L'utiiitzaci6 d'un pzeuddnim pea a
zignaa aquezt ezcait. Niquei Tiaquea,
com totz zaeo.u, éz un nom inventat
pea a cama/Lun.-me doiz atac-o que z'han
pAoduit i que pneveezc continuanun.
Aixi tendaé ei vaion_ zu/icient pea
a expaezzan ei que neaiment peno
em zenti/z..é a cotizo d'aquezt taigunai
zecnet que enz jutja enz condemna
isenze cap opoatunitat pea a La de/enza.
I éz que zap gnea, a /inaLz dei zegie
XX, zentia-ze victima deiz antaopd/agz
o, ei que éz ei mateix, deez taigunaiz
zumaaizzimz que ezcampen La zeva -lava
d'heteaozexuaLZ Aepnimitz pea tot aquezt
puta pogie.

Hom eztava taanquii Leuny d'aqui,
enc que enyoaava una mica eiz p-eaeAz
quotidianz de La conveaza amg eiz companyz, dePZ pazzeig , pea La piatja,
de La iectuaa deLZ lfigaez am-Lao que
havien quedat, ezpeaant, a Le-o eztanteAiez. Hom eztava taanquii, peed ez
/eia dei/icii vivae a La zeiva envoitat
d'animaLZ dezconegutz Luny deb
animaLz am-cc-o. Pea aixd, hom pen o aya
en tonnaa a cg zeva, a La ciavegueaa
padpia, pea a emgautaa-ze am& La zeva
meada: ei poLe, amg eiz zeuz hoteicaz,
eiz
. zeuz gotigueaz, amg eLz zeuz deiinquentz L La zeva poiicia, ei4 zeuis
daogatz, ei
ei
212.z gato L eiz zeuz pendulz, eiz dezoaientatz, eiz cniztianz (heteaodoxez
on.todoxez), eiz paognez, ei zeu meaave.ficíz ajuntament (Unió Paoductiva).
Hom zagia aixd i moitez aitnez cozef3...
penzava que "eztamoz caeando una
/ueaza amti-poiiciai contna La uPuzivu
ezpafia Aeai" i tamlé penzava que La
vi do e/La meaaveiioza, que tot tenia
ei zeu zentit, que hi havia un pogie
que ezpenava, pe/u; no zagia qué ezpenuva; aixd da/mea em mozquejava una mica.
-

-
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Peno' miau f mai aez éz tan cean_ com

penzavez Le--o cozeis vénen aixi com vénen,
paciéncia, aezignació, etc...

74Inz aquí: dezitgz, omniz, ezpeAancez, juzti/icacionz... Arca, pene:
ESCOPIU A LA CLOSCA PELADA DELS CRE7INS
De cop, hom aaaiga ez taoga
amg un panoAama dezoiadoiv eiz qui
hom cae-La que eZ dedicaven a La on.ació
pea La pau, a Le--a Aevizionz de vida
pe/1 tai de tA0P.Oft nouz camino, a /ea
una 22.V-11JS.ta pea tai de donan, una mica
de aura L cianetat a n'aquezt pogie
=ni; Le, com deia, aqueztz que hom
cae-La que ei dedicaven a n'aqueztez
activitatz /iiantadpiquez, en AeaLitat
ez dediquen a La caLúmnia, La injúnia,
La /aLzetat, ia d4/amaci6, La maiedicéncia, ei Ligei, ei gezcantament, La
denignació, La munmunació L La in/dmia
(adjectiuz con-o uitatz ai diccionaai
do zindnimz): 10 Oanamentz que ez 22.M.1meixen en do-o:

" No goixiz i no deixiz goixaa,
zi goixen aimanco que no ho /acin
tAanquiLZ".
La doctaina caiztiana, geamanz
meuz, zogaetot La zeva gaanca catdiica,
ha anaigat a L'ezquizo/aénia méz agzun.da: Pea una -landa, un anhei de canvi,
de nenovació, de. compAenzió dei que
en Aeaiitat eztd pazzant en aquezt
inda; pen_ L'a-etaa, impoténcia, dogmatizme
compiicitat ami azzazzinz. Ei
Vaticd éz un goadea eiz paimeaz
que z'han 'lenta/a. ei .eanaim zou vozaitaez, cateLicz di tot ei món que encaaa
no voz heu unit méz que pea qüeztionz
de gauixeaia Aituai; comen ça a zee
hoaa do, que voz 171-(12.ell en ai miaaii
comenceu a comPondae ca voztaa, paiMEA, L dezpAéz ja veuaem qué pazza
ami aitnez.
Bé, aaaig i me veig invoiucaat
en un caz de daogadicció de menoaz,
de compiicitat en vioiacionz de menoaz,
zom un dimoni geoz que encaica, daoga
vioLU aLz jovenetz/jovenetez d'aquezt
pogie, zón eLZ ca.i.6tianz eiZ que
m'acuzen, eLZ que paéviament m'han
jutjat a mi i aitnez company-a meuz
en un. tnitunaL zecnet. I ei que ez
méz gee-u, o almanac ei que a mi méz
(segueix a la pAgina següent)
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(ve de la pdgina anterior)

una /eina gAuia de La qui ai me zent
compietament a-Elige/La-t. Tenia p-deni
de co/zz zogAe eiz voz-t./tez P_M;
iiei voz peAm.et.
La iiei
dc L'emani.: no ziyueu hipdcAitez, n o .
ceieg/Lacionz, amg mengAz
Izo dez/Aezzeu He Aez, iz aixi L ja
d'edat. peA enmig, iieven ILa on
eztd... Aiid vozattnez amg La vcztna
a méz de doz paizez. a Zez aut.ojo no
conzciéncia! z gen vozína
Aitatz?".
.tenc pee qué a/icaA-m'hi. Peed zi
-Cap VeAmegi n.c? 37 geneA 84,. p.4
Aamat. z'ezpaAgeix no doneu La cuepa
ai iiop, que no zempAe éz així; po-tzen
Lez tonteAiez d'en goiLi Pla.teu
iz
peAqué L e-o oveteez eztan /inz aiz
no vai La pena ni comen_LaA-iez.
coiionz dei paz-toA...
VoidAia diA-iiz ai -3 que. vaAen.
"Liuci/eA va =2/Le i ame._ ete caigws
AedaetaA aquez.ta "noticia" que La guaAuna teAceAa paAt de-ez exéAcitz
e-ez /éu caz i vengué a una
dia
Leaci/eA
va cau/le
/ou Leança.t,
d'aquezLez ceiegAacionz maejdoz; vengué
jan-Lamen-t. amg eez zeaz dnyegz Azge-ez,
pevz a diA xo/madez zog/ze iegaii.tatz
de cap a .g'in/eAn. Quin /ou ei zea
guaAdia civii
a do-t.zenez. Lat.diicz
peca-t., no ho podem diA. CAeuen eiz
attAe cop uni-tz peA L'impeAi cap a
tediegz que /ou eg pecat d'oAguii,
déu? SuLa yAacióz... Nomiz éz que
ei penzament. cuipagie conregut en un
eJ noztfte inz.tin,t. de zupeAvivéncia
inztant.: "non zeAviam", "no zeAvir¿é".
unz diu que i'agianca dei capeiid enzo4quez-t. inztant. ou La zeva Au2na. L-euciei guaAdia
tanat. amg cAeu L zpaza
o/engui La majez-tat de Déu amg
civig amg tivico/znio ../.1 ce-ti12e éz com
ei
penzameni.
pecadoA d'un zoi inz.tant,
eJ cavaii d'Atii.ia que peA aeid on
Déu ei /o/lagitc2 dei eee i va LeancaApa -i za... ja ze zap...
Lo a L'in/eAn pee zempAe méz".
que
éz
- jame z ,joyce,
-o
verciiat
SenyoAz meu ,
"RetAat. de
-o
,
m'agizada /umaA haixix cope
.PaAtiz-ta adoiezcent"i que ze m'ha contayiat. una mica La
Cap a L'in/eAn que heu cizeat m e 'n
voztAa ezquizo/Aénia, que eztic Hezva-Lg.
o/ tienta-t., que ei meu ezt.at. d'dnim éz
ABEL]. 4074004. 4BUD4.
moit voiagie, que no he palt gé cap
7inz mi-eanta any-b.
doetAina, que tene viciz i icon
(auuuuahhhuauuuuuhhhhuuuauuuahhhhh), que
Niquei ?Laquee
quan vaig en pé_e me pega Pzed (zo-lizetot
NOTA DE "CAP VERMELL":
a/ta, en aquez-ta época de L'any, que
Perqué alguns dels
no tenc gailze egaiz quina éz La zexualial.ludits estam dins "Cap Vermell" publicam
adien-t, L mii cozez méz, coz.ez
aquest escrit, encara que els qui mos llegiu
meo... Peed encaAa no tenc podeAz de
cada
mes sabeu que no és aquest l'estil
/aquiA o de yu/Lú pee a menjaA eL coco
que volem per la nostra revista.
a ningú, L mo lí manco‘ ienc
Efectivament el mes
• ezgiiziez ni zemina/Liz pee a conveApassat
publicávem
la
nota
que reprodueix
tiA-Loz en guigiotinez de cap -o jove -o .

gAeu em zap, éz que utiii-tzin una Aeviz-La -com Cap VeAmete peA a augmen,taA
egz muAmuAiz L iez injdAiez, L de paz
a/uaA- noi a -ea gudAdia civii:

-

-

1

HEM

FET

AQUEST

Joan Nebot
Marl -Cerina Melis
Joana Colom
Jaume Fuster
Biel Pérez
Antania Nadal
Maria Vives
Pep Terrassa
Ani Muñoz
Joan M. Rosa
Gregori Mateu
Mateu Gili

NOMERO

I

En Miguel, ni més ni manco. Ell sabrá per
qué s'ha sentit al.ludit.
•

Tonyi

García
Coloma Mayol
Manuel López
Joan Coll
Llorenç Tous

Els articles publicats en aquesta
revista expressen Cinidament
l'opinió .dels seus autors.

Bolleti de l'Obra Cultural Balear
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Carrer d'Es Port, 43 - CAPDEPERA
Dipòsit Legal: P.M. 497/80
Imprimeix: Apóstol y Civilizador, Petra.
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pep Ç11?

DURANT EL MES DE FEBRER...
Han nascut:

PER QUE tothom parla per davall de
que si no hi hagués ICONA
no hi hauria tants de focs?
PER QUE ningú parla del Pollgon Industrial perd no deixen edificar
tallers nous?
PER QUE sempre creim que semi els altres
els qui duen els llums del
cotxe malament?

Francesc Rigo Esteva
de Frances i Maria.
Jaquelina Sastre Bonnin
de Jaume i Maria Antònia.
Antonio Manuel Cuerda Díaz
de Antonio y Maria Dolores.

Han mort:
Antonio Rey Maya
Jerónimo Garau Moll

PER QUE no posen el ràdio-far damunt'
l'Almudaina de Ciutat en lloc
d'espanyar-nos Sa Coya Negra?

DECIMES AFUADES
An es poble no hi venc massa;
estic millor a foravila,
tant si és devers Son Cabila
con si és devers Son Barbassa.
A sa guarda la tenc grassa
i no me manquen pastures.
Lo demés són aventures
o és enfadar-se debades
vegent ses animalades
que es fan devers ses "altures

S'altre dia, un casual,
que an es poble vaig baixar,
me vaig haver de trobar
amb aquest immens cabal
• de faroles de "metal"
baixant a Cala Rajada.
Aixó és una pardalada
o ganes de presumir,
mentre es poble ha de patir
pes carrers una foscada.

Volaves tan lluny!
cridant un riom
que ningú comprenia;
un nom que Atolles
per tu,
sols per tu.
Volies el vent, i uns acords
per sentir-te lliure
volies un nom
emmotllat per les teves mans;
i quan el vespre
et va dir que no,
tu segeires encapritxat
amb estrelles,
per posar dins la capsa de records,
i un sol envellit,
que et confiava grandesa.
Antònia García

e2 t
+ 2

e?

CAP VERMELL - 16

L'AMO EN JOAN "COLL", Joan 'Sancho Alzamora (1879-1956)
CAPITOL

XV

L'aljub que existeix a la Plaga
de l'Orient mereix tractar-se a part;
mereix capitol per a ell tot sol. 'I
el tractarem ara perquè pareix l'edifici
públic més antic del poble nou.
.

Quan el feren, Capdepera no era
Capdepera, sinó que formava part de
la vila d'Art; més mos entendrem si
dic que Capdepera era llogaret d'ArtA.
Per lo tant, la història d'aquest
gran depósit d'aigua està tirada, perquè
l'arxiu d'Artà se va cremar, no sé
per què, i Capdepera no en té més que
d'ença que és vila. Total, a les fosques, !adiós aljub!, no podem parlarne.

El seu solar, si no el paga el
pagaya, té un censal molt rar. Maldament
siga petit, aquest censal no és amb
diners sinó amb aigua. Consisteix aquest
censal en entregar al senyor un gerricó
de quartillo (moneda antiga) d'aigua
abans de dinar el dia de la festa major,
o sia, el dia de Sant Bartomeu.

Tan sols vols diré que pareix
obra de la darreria del segle devuit,
i que una imperiosa necessitat d'aigua
va obligar a fer-lo, endemés del motiu
d'aprofitar la fonterrina que ve de
la muntanya.
Aquesta obra no degué tenir arquitecte que l'engendrAs fent un plAnol,
però, en canvi, degué tenir un home
intel.ligent que, la dirigí i una mà
de ferro que l'aixecà; amb una paraula,
és una obra de les que més mos honren.

Les terres en que està eren d'Es
Claper, més tard es va vendre i les
compra l'amo En Joan Sanxo, de malnom
Coll; per això mateix el censal és
d'un dels seus hereus, però casi és
segur que s'ha perdut.
.

DIXLEG AMB L'AMIC
pens que a ella, com a altres, ens
1 - III - 1984
Som quinze. Tots hem viscut un
dia molt ple. Hem caminat quileimetres
per la ciutat. No impbrtava, perquè
haguéssim pogut fer-ne bastants amb
el metro; pera endemés hem volgut potejar aquesta bruta i a la vegada necisadora ciutat.
Són moltes les coses que hem vist,
i n'hem parlat. Per a molts eren naves;
per mi també, encara que eren moltes
les vegades que les havia vist. A la
nit, en el hall de l'hotel, mentre
esperam per anar a sopar, Na Catalina
ens diu: "Avui ha estat un dia com
si fossin tres".
Després de sopar, anant cap al
en
pensant
anava
jo
Teatre Lliure,
la frase de l'amiga. I l'he rumiada
I
altres vegades de llavonces ençà.

pareixia que havém viscut tres dies
en pagues hores, perquè haviem tengut
el cor i els ulls oberts a cada una
de les coses "naves". No haviem passat d'elles.
¿Ser?) veritat que l'avorriment
i la monotonia sols tenen lloc en els
avorrits i els monótons? He recordat
all?) que m'ha ensenyat la vida, de
que essent important el que es viu,
també ho és molt (jo diria que més)
l'actitud amb que es viu...
I l'amic em digué: "No saps que
una persona que té el cor ple és capaç
d'alegrar i donar sentit i esperança
a tot el que fa i veu? ¿No saps també
que el qui té el cor buit, per moltes
coses que tengui, no disfruta a la
llarga de cap?"
Aix?) era i no era

jOUE ES EL MARXISOE? (II)

CAP

L'expiotació de i'home pea
mg ez conzegaincia dei mecanizme econdmic dintae de ia mane/La de paoduccid
capitaUzia. Ei capita a paopietat
paivada deiz mitjanz de paoducció (Inn-6, mateaiez Lez aeiacionz
de paoducció (aeiacionz tecniquez de
paoducció aeLacionz zociaiz, o de
ciazze, entae tage_aiiadoaz diaectez
paopietaaiz deiz mitjanz de paoduccid)
coaccionen, deteaminen autoaitdaiament
La paoducció de _tez loAcez paoductivez
(mitjanz de paoducció (mitjanz di .paoducció, loaca humana de taetate).
eiz Lzegaleadoaz, com a memgaez actiuz
de -ea zocictai que zdn, zón expotatz
en un dale zentit:
- No poguent decidia democadticament
cbs Lenz de con-own a paoduia.
- No Le-nin t paat deiz . £e-no paoduitz,
zin6 tan zoiz tenint -ea aemune-nació
de la /oaca de taaaii inveatida; aemuneaació en /oama de zaiaai monetaai,
am e.. do.e_Ceaz o uniia.tz de va-eon que
dezpaez ha unan de canviaa ame_ ken -o
aguiz de conzum.

Pend en Jteaiitat iez ae Cacionz
de paoducció o n-L enten ei paocez de
paoducció peaque ei aezuitat zigui,
no -ea paoducció zocial de Lenz de conzom, z.ind piuz-vdioa ("piuzvaiia").
La piu.6-vdivo i -ea di/eaencia de va eon
entae zaiaai aoeut pea un 0.enen
pea un tempz de taelaa acoadat 1-A
genz que i'ogilen ha pfzodua en aquezt
temp.6. La puz-vdiva té. un dogie }scrd.21:
-

-

- "ylcumuiatiu",. ja que i'acoad zaiaaiai
no .é.z en aeiació a -la quanti-tu-t. de
l,enz p/loduitz, zinc5 a una quantaat
de temp do tízegaii (8 hone.-o, pefe. exemge).
- "Meacantii", ja que 216 g.enz pizoduitz
tenen an va -eon eispecuiatiu d.¿nt.J7e dei
meftcat; un vaiofe_ que de pen de ie.,3 ci,ftcumztanciez de -ea competencia meacantii
que eiz compaadoaz paguen ame_ ei
zeu zaiaai d'olagaz.
Ame_ aquezta coacció capitaiizta,
I paocez de paoducció no ,2A-td oaientat
pea lez ncczi.tatz aeaiz de .ea zocietat, zinc; pen -ea guz-vdiva

Pead ei maaxizme .é}s i'eztaategia

pea a un canvi íe- gua, pea a -la d'izo-Coció de iez actuaiz aeiacionz de paopietat. La dindmica de -ea iiuita de
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cíazzez, _Ca Jz.ezi}s.ancia do ea cia6 3e.
opiz_.i.mi..da a i'op/z.e..ái.6 de -ea ciazza
opz.e.6.6o/za i'ene/tgi.a que acd.e.aAd
ame_ i'expiotac_ió dio. .L'home pen _Vhome.
Ei moment Ainai d'aquezta iiuita de
cia-o ez I -ea aevoiució zocializta.
Ei zocializme i'antitipu de:e capitaiizme com a /oama dio. paoducció, com
a /oamació zociai. Ei zocia.Cizme zupoza
/a negació L edaica dei daet paivat
-ea conzecutiva zociaCització o coLiec
tivització deiz majanz de paoducció
pea .Ca clazze ogaeaa entae totz e-CZ
zugjectez de ea zocicta,t; »c/L aaaieua
a una /oama de paodocció zociaiment
oc -Le- lada i a una dizponitiiitat de
genz zociaiment jozta.
.

Ei maja -Immediat de iiwita pea
a -ea ciaz}sc otaeaa é.}s -ea vaga de ta_e(

.e_ali.
H Imaginem-noz /inaiment, com a
vaaiant, an coi-lec-tia de pe- n-o onez
aioaez que taeguiien ame_ mitjanz de
paoducció i que empaen
iez ¿e- vez 42Ce...6 individuai.6 de tizetaii
autoconAcientment com una 4/7.ça zocide
de tA.e.e.ate. Totez concizecionz del
t/Lee_aii do Roginzon (Rotin-,son Cizazon
a i'i_Cia dezeaía) ez ne-pete-ixen aquí,
encana que no • de mane-na
zinc') zociai. 701..}s .cez paoductez de
RoUnzon eaen exciuzivament ei zeu
paoducte peazonai, d'aqui ogjectez
immediatz de con-own pea a eii.
Ei paoducte totai dei coi.iectiu
éz un paoducte zociai. Una paat d'aquezi
paoducte zeavex afine- cop com a maja
de paoducció, /LEA-La }social. Pe e-o' una
aitaa pant zeitd con-own-Ida com a mitj a'
de vida d_ez memeaez dei coi.iectiu.
Pen uixe ha de entfee
etez. -La mane/La d'aquet nepantiment
canviaiLd zegon.6 -ea paízt,i_cu.eaA mane/tu
de i'oAgan.bsme Jsociai do pAoducció
ei co/uzeoponent hiztckic d'evo-Coció debí paoductoaz. Soiament paezzupozam com paaai.i.ei a -ea paodocció
de.iz geneaez, que -ea paaticipació de
cada paoductoa en etz mitjanz de vida
zigui deteaminada pei zeu tempz de
tage.ate.' (Caalez Plaax. Daz Kapitai.
Kaitik dea PoLilizchen Okonomie. Eaztea
Band. Buch I. Dietzveaiag Be n-tin 1972.
Band 23, Pago. 92-93.

Plateo giti.

AVUI AMB...
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"ELS CLOTS"
"Lloc de clots, lloc de bots",
i la veritat és que l'economia dels
ciutadans no esta per berbes. Ja és
ben hora de que un pugui dur la nina
a l'escola sense haver de pensar quina
reparació haurà de fer al cotxe. ¿Per
què dic això?, ben prest ho sabreu.
Resulta que a la costa del parc municipal de l'escola, hi ha uns clots que
fa por mirar-los. Es hora d'arreglarlos, amb tanta gent aturada no faltara
ma d'obra.

Però, com diuen els castellans,
"no es oro todo lo que reluce"; no
tots els clots són de la mateixa classe,
no tots són del mateix amo. Els clots
del batle no són els clots de l'educació. I és que l'educació en té molts
i mals de tapar. Com diuen, "val més
tard que mai"; és necessari que pares
i mestres no esperin més i es deixin
de questions personals; que tots comencin a fer feina en el seu lloc i sense
estorbar l'altre. Pene:, aquesta feina
no dura bons resultats si tots no col.laboram amb voluntat i amb dedicació.

Desgraciadament molts de pares
confonen la col.laboració.i la participació, amb tafanejar amb la pedagogia.
Desgraciadament molts de mestres confonen la col.laboració amb els pares
i el fet de quedar bé amb eils donant
una imatge enfora de la realitat. I
és que aquesta vida és molt complicada,
és com el peix que es meja la coa.
La veritat és que no tots tenen
tota la culpa. I com algú l'ha de tenir,
la donarem, una vegada més, a la mala
organització i planificació de les
funcions dels components de la nostra
societat. Això no ha de servir per
no fer feina. Hem de cercar camins
a fi de realitzar la tasca que mos
espera. No esperem resultat a curt
terme, els millors resultats sempre
han estat els que es veuen a llarg
terme. Tot això anira en benefici dels
nostres fills i també del nostre poble
i de la seva cultura.
llapis
tinta
tinter

MONÒLEG AMB L'ESTEL DE rAUBA
UNA EXPERIENCIA
PEDAGOGICA
Ja fa dos mesos, estel, que
no Che contat res. Sembla mentida,
peró és així, peró és així, estel;
no és que no tengui res per contarte, sine) que sembla que m'he deixat
endur per la peresa la ganduleria
gronxant-me en la comoditat d'estar
davant la televisió deixant-me xuclar
el cervell.
A vegades pensava, estel, si
no vendries a treure'm del meu ensopiment, perqué senda la necessitat
de contar-te coses que han passat
dins aquest alón escafit del meu poble.
De tots aquests esdeveniments, crec
que el més significatiu i esperançador
és una experiáncia pedagógica viscuda
per uns alumnes i uns professors de
la nostra escola.
Fa devers dos mesos, un centenar
d'al.lots i al.lotes de l'Escola
de S'Alzinar, ens regalaren un vetlada

teatral, grécies a la iniciativa
de dos professors: el de Llengua
Castellana i el de Plástica.
L'experiència comengé quan a
un grup d'alumnes se'ls estimulé
a crear uns personatges, inclou -re'ls dins un petit texte teatral
els mateixos, interpretar-los
sobre l'escenari, A més inventarse un vestuari, una escenografia
i uns decorats. O sigui, que se proposA als alumnes diverses activitats
i acabaren fent un espectacle pensat
i realitzat per ells mateixos.
Així de senzill i normal, estel.
Peró no creguis que sigui tan senzill
i menys normal; jo diria que vistes
les coses des del caire del patró
establert, el fet entra dins l'excepcionalitat, o sigui "anormal", segons
la idea generalitzada que se té de
la normalitat.
Per aixd no em cab cap dubte de
que l'experi6ncia és esperançadora,

- CAP VERMELL - 19 per qué romp una pica a favor de la
creativitat i obri un esvoranc al cércol
d'una educació asfixiant, per on pot
entrar-hi una bufada d'aire fresc i
renovador, i fa intuir que hi ha mestres
que creuen que l'escola ha de ser com
un joc per aprendre a viure.

blert? 4Creis que aixd pot fer-los
lliures? Diu el poeta que no hi ha
camins, que es fa cami caminant. ¿Per
qué, idd, aquesta tossuderia en fer
camins-patró perqué tots passem per
ells?
Tot s'ha industrialitzat, fins
i tot la pedagogia, i ha perdut aquell
caracter artesanal que li és propi
i un dels valors centrals a les escoles,
que era la creativitat quotidiana.
Tot ha quedat supeditat i substituit
per una programació, en detriment de
la capacitat creadora del nin, de la
seva imaginació, la seva sensibilitat
i, fins i tot, de la seva excepcionalitat.

Per aixd crec que l'experiéncia
d'aquest grup de S'Alzinar, i pensant
que les paraules imaginació, creativitat, sensibilitat i excepcionalitat
ens porten sempre al mán de l'art,
ha estat positiva, perqué l'opció és
clara: estimular la teatralitat del
nin, el seu cos, la seva veu, la seva
gesticulació. I perqué crec que el
teatre pot esser un estímul per l'esperit crític, la fantasia i la imaginació,
i un vehicle per la sensibilització
cultural, i un tema apassionant d'investigació, a més d'una ocasió de participació i d'identificació.

Aixi i tot, estel, em consta que
hi ha hagut pares que han criticat
l'experiència com "una pérdula de temps
'dins un programa ajustat i estret".
Ara jo els preguntaria a aquells pares
qué és el que volen: ¿Que el sistema
educatiu segueixi essent una gran humiliació, com deia fa temps Igmar Bergman,
o posar la pedagogia al servici d'ajudar
el nin en el seu desenvolupament personal global? ¿Propiciar un canvi real
de la societat actual o només canviar
aquelles coses imprescindibles per
tal que les essencials romanguin igual
que sempre? ¿Qué volen, una escola
on s'hi aprengui a viure, o, com sempre,
on s'ensenyi a sobreviure? ¿Qué volen,
que els nins d'avui segueixin essent
homes-morts-vivents el dia de demA,
pressionats i adaptats al patró esta-

El teatre a l'escola té una finalitat per complir, establir una relació
entre el teatre com activitat, síntesi
de diversos llenguatges expressius,
i l'escola a fi de desenvolupar la
corporalitat i la lingüística.
Per aixd, estel, des d'aquestes
phines de Cap Vermell, voldria encoratjar els mestres responsables de l'experiéncia a seguir endavant, malgrat
les dificultats i les critiques adverses, perqué solament a través de l'art
l'home pot aconseguir la sensibilitat
per un esser millor, oblidant l'enfrontament maniqueista de sempre i recercar
col.laboracions entre art -ciència,
raó-sensibilitat, Creador-criatura.
Fins a un altre, estel, que m'agradaria qué tractis també d'aquest alón
fascinant de la pedagogia.

____CAPOPt3
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BASQUET

Acabada la lliga de basquet, en
la categoria Senior Provincial, on
ha debutat l'equip representatiu de
l'Escolar, volem for un petit resUm
de la seva actuació, a modo de balanç.
En primer lloc hem de dir que,
globalment, aquest debut ha estat positiu. Sobretot si tenim en compte que
no sols debutava l'equip sinó que ho
feien la majoria de jugadors. I a pesar
d'aquesta manca d'experiancia, s'han
guanyat sis partits i se n'han perdut
vuit, lo que no está gens malament.
Dels sis partits guanyats, dos corresponen a la primera volta i quatre a la
segona, signe evident de progressió.
L'Escolar de basquet té una cosa
fonamental: centimetres. El promedi
d'altura de l'equip local creim que
és superior al de tots els altres equips
de la categoria. I aquest és un bon
punt de partida. L'altura es té o no
es té, no és cosa que s'aprengui. Com
a conseqüancia d'aquest fet, i sobretot
a mesura que s'ha anat imposant una
certa disciplina de conjunt i s'ha
anat trobant un esquema de joc, l'Escolar ha respost molt bé en defensa.
S'han agafat molts de reboto i s'ha
acabat la competició com el segon equip
menys encestat, després de l'Hispánia,
amb un promedi de 48'28 punts per partit, és a dir, casi un 21% per davall
del promedi del grup.
No podem dir lo mateix del promedi
encestador. Aquest ha estat de 43'28
punts per partit, molt per davall del
maxim encestador -també l'Hispaniai incl6s per davall del promedi del
grup, que ha estat de 55'75 punts.
Com a conclusió podem dir que
ha
una base d'equip. Hi manca tacnica
hi
individual, per 6 aixá s'apran amb el
temps. Econ6micament, sabem que hi
ha problemes, com no? Arbitratges i
desplaçaments ja s'han menjat, fa estona, les quotes dels socis i les recaptacions voluntaries que es fan durant
els partits. Segons tenim entès s'esta
a l'espera d'una subvenció municipal.
-

Un altre dia mos ocuparem de l'equip femni i de l'equip de juvenils.
Aquests, els juvenils, ja entrenen
de cara a la pròxima temporada i, segons

mos han dit, ho fan bastant bé. Sols
falta que els estaments, implicats Club, Ajuntament, afició - demostrin la voluntat de continuar amb la tasca
empresa. Lo contrari significaria avortar un projecte d'autèntica alternativa
al totpoderós futbol, en vies de consolidació.
BOWLING
El mes passat ja vos parlavem
de l'extraordinaria activitat del Bowlin
Club Cala Rajada. Com a confirmació
de lo que llavonces vos daiem, ara
podem deixar constancia escrita de
la celebració a les pistes del Club
en qüestió, del VII. Campionat d'Espanya de Bowling Corporatiu. En ell hi
participaren, durant els dies, 2,3
i 4 d'aquest mes de Març, 21 equips
masculins i 8 femenins, dels quals
havia quatre de Balears i la resta
es desplaçaren de la Peninsula. El
número total de participants va esser
de 109, i entre ells i els acompanyants
foren gairebé 200 persones les que
es traslladaren a Cala Rajada durant
els tres dies de competició. Els tres
primers classificats varen esser: CAIXA
D'ESTALVIS D'ALACANT I MURCIA, BANC
DE BILBAO (Madrid) i BANC DE BILBAO
(Barcelona). Pel que fa als representants illencs, el primer va esser TELEFONICA, en sisena posició, i ja més
avall quedaren DANONE, DIARI BALEARES
i CAIXA D'ESTALVIS "SA NOSTRA".
Durant aquest mes de Març, també
a les mateixes pistes s'haurá desenvolupat el Campionat de Balears Individual
(Masculi i Femeni), del qual vos donarem
més detalls el pròxim mes. Per altre
costat, el Club Flamingo Cala Rajada
participara, durant la Setmana Santa,
en el Campionat d'Espanya de Clubs,
que tendrA lloc a Madrid.
FUTBOL
Mos
atrevim
amb
un
pron8stic?
Allá va: Alevins i Juvenils salvaran
la categoria. La Preferent jugara la
Lligueta d'Ascens, pera no pujara.
Lo únic que pot passar és que
mos equivoquem. O no?

