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CREDIBILITAT MUNICIPAL

La credibilitat, la qualitat de creIble, s'assoleix més fécilment des de la confiança
que genera all que ha d'esser cregut. Quan all en que hem de creure és al nostre abast i
ens resulta intel.ligible, major serà la credibilitat que ens mereixeré. Aleshores, qui vulgui
esser cregut hauré d'inspirar confiança, posar-se al nostre abast i resultar-nos intel.ligible.

Aquest encapçalament, un xic retorçut, voldriem aplicar-lo, si ens ho permeteu, a la
política. Aixi tendriem que els administradors si volen meréixer la credibilitat dels adminis-
trats haurien de fer el méxim esforç per tal que la transparéncia de la seva actuació gene-
rés aquella confiança a que ens referiem. Això és, les administracions central, autonòmica
i municipal resultarien creIbles en la mesura que estiguessin a l'abast dels ciutadans que
els hi domain suport.

Traslladem aquest sup;sit a l'Ambit del nostre Ajuntament. No cal, pel que avui ens inte-

ressa analitzar, esbrinar l'actuació municipal des d'una perspectiva política. I no cal fer-

ho tota vegada que la democracia efts permet, cada quatre anys, revocar el cradit depositat
en unes persones i depositar-lo en unes altres. Volem dir, amb aixó, que podem mantenir discre -

pancies sobre . l'actuació de l'Ajuntament en mataries concretes, des d'urbanisme fins a l'esport

passant pels serveis socials, sense que aix; suposi el mencap de la credibilitat de la institU-

ció com a tal. I aquesta és, en definitiva, la pedra fonamental del joc democratic.

L'Ajuntament ha d'apropar la seva actuació als ciutadans, i aix; sols és possible si

aquesta actuació és transparent. Per aquest motiu ens pareix important que sigui el mateix

Ajuntament, per unanimitat de totes les forces que l'integren, el que dugui a terme les actua -

cions necessàries que condueixen a clarificar l'administració municipal, per molt que aix;

suposi prendre mesures traumatiques. No sempre ha estat així, desgraciadament, i tots sabem

l'enverinament que ha produa en el poble la manca de diafanitat en l'actuació consistorial.

Pensam que la vida municipal està en el bon cami. Volem creure superades etapes d'obscuran
tiene i esperar un futur en que la participació popular en la vida pública s'anirá consolidant.
Els intents de moralitzar la vida política, ben segur, encara trobaran entrebancs i detractors

en aquells que sempre han sacralitzat la manca d'escrúpols i la immoralitat. Per; aim; se

pot superar a força d'anar sedimentant la tan necesséria credibilitat.
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PIRA La ITB és una de les grans fires turistiques
que es fan a Europa. Ja fa uns anys els

hotelers locals són conscients de la importAncia
de la promoció exterior i solen acudir regularment
a aquestes cites. A la ITB -Berlin-86 hi acudiren

un bon grapat d'industrials de la nostra zona
i d'aixó en dona compte el Centre Regional de
TVE, ami) entrevista a Antoni Bonet inclosa. Pareix
que dugueren bones noves i que s'espera molta
gent aquesta temporada que ara mateix comença.

OBRES A la fi se veu moviment per devers el
camp de futbol. S'han iniciat les obres

de la pista polideportiva i pareix imminent el
començament de la tribuna coberta. Dues minores
força necessaries i que esperan que no sigui
mes que una primera passa de cara a la consecució
d'un complex esportiu que doni resposta a la
demanda social de Capdepera i Cala Rajada.

PORTER Encara que aquesta no sigui la secció
especialitzada en la matéria, ens pareix

ressenyable el fet que el porter de l'equip infan-
til de l'Escolar, Antoni Prats, hagi estat selec-
cionat tant per a formar part de l'equip de Ba-
lpAr que ha de participar en el Campionat d'Espa-
nya, can de l'equip que ha de participar en la

" competició de futbol-sala Objetivo-92 de TVE.
Enhorabona Toni, i a veure si aprofites bé la
oportunitat.

,PROJECTE ...Mercuri. Aquest és el nom d'una
experiéncia d'implantació dels mitjans

audiovisuals a les escoles. Cap Vermell fou convi-
dat a la presentació que tengué lloc a S'Alzinar
i esperan que sigui una passa mL cap a un ense-
nyament vertaderament encarat cap al futur.

A Qt_i JUGAM? I seguint amb escoles, aquest és

el nan que els monitors espotius
dels nostres centres escolars han donat a un
projecte força ambiciós per a un auténtic conei-

xement de les distintes modalitats que poden
practicar els nostres nins. Sols falta que els
respectius centres entenguin la importáncia d'a-

aquest projecte i li donin el vist i plau.

ENDEGAMENT De cara a l'estiu, i desprs que

durant tot l'hivern hAgim patit

les incleméncies d'uns carrers intransitables,
s'ha procedit a rentar la rara a algunes zones

can son les de Son Moll i Sa Pedruscada. Era

una vergonya i ho tornarA ser el proper hivern.

En l'estiu, ja se sap, hem de causar bona impres -

sió.

DEFUNCIÓ El passat 20 de fehrer mori a Los Ange-
les de Xile, Pere Melis Rosselló, de

83 anys. Gabelli de naixement i de sentiment,
partí cap a América als 17 anys amb un grup molt
nombrós de gabellins i artanencs -Forteza, Pons,

Rosselló, Moll, etc. - i formaren all  una auténti-

ca colónia d'Arta i Capdepera. Ell era ja el

darrer supervivent dels emigrants d'aquella épo-

ca.
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CONCURS L'Ajuntament ha convocat un concurs

de fotografia sota el titol "La festa
en imatge", el tema del qual haurà de ser i com
se desprèn de l'enunciat, la nostra festa. Els
premis per a les fotografies en blanc i negre
són de 10.000, 7.000 i 5.000 pessetes, i per
a les fotografies en color, de 15.000, 10.000
i 7.000 pessetes. Aixi mateix hi haurà dos premis

de 3.000 pessetes per als concursants de menys

de 18 anys. El termini de presentació d'obres

es del 15 de juliol al 10 d'agost i amb les que

es presentin s'organitzaran sengles exposicions
per les festes de Sant Roc i Sant Bartameu. Ja ho

sabeu, a fer fotos s'ha dit.

REFERÉNDUM Aixó de l'OTAN ja són festes passades.
Deixarem aqui un resum per a la histó-

ria del resultat de les votacions a Capdepera
i Cala Rajada, diguent de passada que l'únic
acte que s'organitzA durant la campanya fou a
cArrec del PSOE amb escassa assistencia de públic.
Heus aqui les xifres:

Secció 1 (Ajuntament) 

SI 	  289
NO 	  170

EN BLANC 	  14.
NULS 	  3

Secció 2 (Teatre) 

SI 	  427
NO 	  207
EN BLANC 	  47
NULS 	  4

Secció 3 (Nereidas) 

SI 	  226
NO 	  131
EN BLANC 	  23
NULS 	  4

Secció 4 (Casa del Mar) 

SI 	  377
NO 	  177
EN BLANC 	  45
NULS 	  O

PERCENTATGE DE VOTANTS 	  48 18

PERCENTATGE "SI" 	  65'8

PERCENTATGE "NO" 	  34'1

lIcomcdsim
TER NACO
NALDEArk
LLENG VA.
CATALAtik
fMCINVIki

II CONGRES INTERNACIONAL
DE LA LLENGUA CATALANA

EL II CONGRÉS INTERNACIONAL DE LA LLENGUA CATALANA
A LES ILTFS BALEARS

Com se sap, entre el trenta-u d'abril i
l'onze de maig se celebrarà a diverses ciutats
del nostre pals, entre elles Palma i altres loca-
litats de les Illes Balears, el II Congrs Inter-
nacional de la Llengua Catalana, quan s'escau
el vuitanté aniversari d'aquell históric I Congrés
Internacional que marca una fita ben destacada
dins la história de la nostra llengua.

Els dos congressos, pert, han estat Convocats
ardb . motivacions i propósits ben diferents. -Eh
el de 1906 l'objectiu central era enfrontar-se
amb la problematica de la codificació ortogràfica
i gramatical del catala modern, terreny en què
la llengua es trobava aleshores totalment desampa -

rada. Ara, quan sortosament tenim un idioma amb
un' grau de fixació semblant al de qualsevol de
les llengües normalitzades, cal fer front a'una
altra problemAtica: l'ús de la llengua, els condi --
cionants socials d'aquest ús i la cerca de solu-
cions per a una comunitat lingaistica que té
plantejat el repte históric de continuar existint
com a tal comunitat linqüistica, en un món cada
végada més tecnificat, més empetitit i més inter -

dependent, i on per a les llengües l'alternativa
es o ser del tot o no ser res.

El Congrés esta dividit en set Arees cienti-
fiques, una de les quals desplegarà els seus
actes a les nostres illes, sota ela auspicis
de la Univeristat de les Illes Balears. És l'Area
anomenada de Lingaistica Social, sobre la qual
voldriem oferir unes indicacions perqué els lec -

tors puguin fer-se una idea de quina és la tasca
que el Congrés es proposa dur a teme en l'Area
que ens ha estat adjudicada.
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L'Irea de Lingastica Social, els actes
de la qual tindran lloc entre el trenta d'abril
i el quatre de maig, és la més lingaistica del
Congrés, en el sentit que és que estudiarà
directament les caracterlstiques internes de

l'idioma, mentre que les sis restants tractaran
sobre les relacions entre la llengua i el context
social (l'ensenyament, els mitjans de oomunicació,
el dret, les institucions, etc.). òbviament no
es que l'Area de Linguistica Social pugui prescin-
dir dels factors externs. El que ha de fer és
analitzar quina és la influència d'aquests factors
sobre la llengua mateixa, sobre la seva forma

I les seves caracteristiques. En aquest sentit
les tasques del Congrés giraran entorn de dos
eixos fonamentals: la diversitat de la llengua
i la seva unitat.

Pel que fa al primer, s'estimularan els
estudis sobre la diversitat de la llengua en
el sentit més ampli estudis sobre les caracte-
ristiques que presenta el catalA parlat i escrit
a cada una de les regions del territori lingüls-
tic, sobre les diferóncies que hi ha entre el
catalA parlat per cada un dels grups i classes
socials o pels diversos grups generacionals,
i sobre la forma que adopta la llengua quan és
usada en les diverses situacions concretes en
funció de la temItica, el Mode de transmissió
o la formalitat del context.

es la unitat de la llengua,
expressió de la qual és la llengua
la varietat comuna, unificada i ben
que té per funció bAsica garantir

una oomunicació supralocal o supraregional
funcional i segura. La fixació i promoció de
tal varietat es una de les maximes fites que
han d'assolir aquelles llengües que vulguin deixar
de ser vernacles familiars i posar-se en peu
d'igualtat aMb les altres llengües del món. Per
aixó prou que la combaten aquells que voldrien
que el catalA fos únicament un munt de vernacles
familiars. L'estandardització del catalA modern
ha estat un llarg procés aVa portat feliçment

a bon terme, grAcies a gramAtics genials, com

Pompeu Fabra, i amb la participabió decisiva
-no ho oblidem- d'illencs il.lustres, can Marian

Agulló, Tanks Forteza, Antoni Maria Alcover o

Francesc de B. Moll. Tots ells defensaren sempre

una idea que té tot el seu vigor en aquests mo-

ments: el catalA estAndard (que ells anomenaven

literari), tot i aspirant a la maxima unitat,

ha de ser un resultat de l'aportació de totes
les varietats geogrAfiques de la llengua i no
la imposició d'una d'elles sobre les altres.
Amb tot, resten per acabar de perfilar -i aix;
es tasca que es proposa el Congres- alguns aspec-
tes del caml que ha de seguir la llengua comuna,
les aportacions que hi han de continuar fent
les varietats geogràfiques, quins elements d'al-
tres llengües s'hi han d'incorporar i quins s'han
de rebujar, can s'ha d'adaptar el catalA a la
constant innovació tecnológica, quins models
de llengua han de difondre l'escola i els mitjans
de comunicació de masses, etc.

Totes aquestes qüestions es vol plantejar
l'Irea de Linglistica Social del II Congrés In-
ternacional de la Llengua Catalana, tot partint
del principi que només té sentit plantejar-les
si estam ben decidits a fer del catalA la llengua
de tots els moments, de totes les situacions
i de tots els qui viuen en aquest pais.

GABRIEL BIBILONI

Coordinador de lArea de
Lingaistica Social a les Illes Balears.

II CONGRP.S INTERNACIONAL
DE LA LLENGUA CATALANA.

L'altre eix
la maxima
estAndard,
codificada
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ffeebnes stuades
Aim; de venir a votar

por què?
lo de s'OTAN, saltre dia,

me donA tanta alegria
I tan me féu disfrutar
que ara ja no puc estar
ni veig es dies passats
fins que serem convocats
per lo de ses eleccions.
Amb aquestes emocions
es pastors anam llançats.

00 000 000 000 000

Se llastima és que ja es sabia
lo que havia de sortir
i estava molt clar que es "si"

de bon tros s'imposaria.
Fins i tot jo guanyaria
si per sa televisió
me deixaven fer un sermé
com es de qualque politic.

No fa falta ser molt critic

per veure-los es llauté.

PER QI.J no es troba altre floc més que l'am-
bulatori per celebrar el referéndum?

PER QI.J a algunes zones del poble sols les
hi renten la cara quan ve l'estiu?

PER 121. n'hi ha tants de bons per donar ordres
i tants pocs per fer feina?

PER Qti al referéndum l'han guanyat tots?

DURANT EL MES DE FEBRER...

Han nascut:-

Llorenç Baltasar Servera
de Joan Manuel i Catalina Maria.

POO LO
iMPORTANTE

ES LOGPAR CA
MAYORA EN

130LSA
S'han casat:

Manuel Amores Vidal
Ma del Carmen Rodriguez González.

Han mort:

Gabriel Bisquerra Font
Maria Massot Garau
Joan Moll Terrassa



Aigaes sUbterranies són les que se localitzen
per davall de la superficie del terreny. En  aquest

informe utilitzaré l'expressió per a referir -

,	 -
unicament, a les aigues que flueixen amb

una correntia que permet el seu aprofitament
mitjançant obres de captació -pous o galeries -

o que brollen a fonts.

me,
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V. LES AIG6ES SUBTERRANIES

En els terrenys calissos de les Balers,
l'aigua de pluja s'escola amb facilitat omplint

els porus de les roques i tots els espais lliu-

res. En canvi, la zona superficial no esta mai
saturada d'aigua a causa, principalment, de l'e -

vaporació i les filtracions.

A una determinada profunditat, variable

en cada cas, les roques estan permanentment sa-
turades d'aigua; aquest espai humit s'anomena
manten agalfer o, simplement, aqülfer. La super-
ficie superior dels agülfers s'anomena nivell
freatic i en general reflexa la topografia dels
terrenys. Els gorgs que hi ha dins el llit del
torrent de Canyamel són zones on la superficie
del terreny esta per baix del nivell freatic.
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La quantitat d'aigua que pot emmagatzemar-
se en el subsól depèn de l'espai porós o lliure.
Dins les roques eedimentries (arenes, graves,
etc.) el volum d'espai buit és molt variable

•
pero sempre ens sorpren per la seva magnitud.
Dins les arenes, per exemple, el percentatge
d'espai buit oscil.la entre  el 25 i el 47%, depe-
nent del tamany del gra; can més gros, més espai
lliure.

La roca calissa fracturada o dolomies (gra -

,va), molt coneguda a les nostres contrades, té
una porositat mitja, entorn del 10%. En canvi
les calisses de gra fi i les argiles són gairehé
impermeables.

Aquesta sorprenent capacitat de les roques
sedimentaries per emmagatzemar aigua és desco -

neguda a nivell popular, per aixó resulta inexpli -

cable per a molta gent el que se pugui extreure
del sUbsól tant de liquid. Sovint he sentit expli-
cacions fantastiques, can per exemple aquella
convicció de que hi ha uns rius subterranis que
ens suministren aigua que es recull en els Piri-
neus.

Can a punt de partida per a una analisi
de les aigües subterranies, "hem de pensar i
creure" que l'aigua que extreim del subsól és
la mateixa aigua de pluja que s'ha escolat.

Per a localitzar un manten aqüifer és molt
important, doncs, conaixer el tipus de roca del
subsól. En aquest punt els geólegs tenen la parau-

L'estratigrafia -part de la geologia que
estudia les capes del subsól- és la base de la
prospecció d'aigües. Guillem Colom i B. Escandell,

•
geolegs, en el comentAri de la fulla numero 672
del Mapa Geológic d' Espanya, afirmen no conaixer

•
cap aquifer important dins els municipis d'Arta
i Capdepera.

Encara que els nostres aqüifers no siguin
importants en quant -a la seva capacitat per emma-
gatzemar o retenir l'aigua de pluja, si hi hagués
la possibilitat que gaudissin d'una bona alimen-
tació no hi hauria cap problema per ,a garantir
el suministre. L'alimentació es realitzaria per
1.1n d'aquests sistemes:

1.- Per l'escolament de l'aigua de pluja.
2.- Per l'escolament del tou d'aigua d'un

:torrent o embassament superficial.
3.- Mitjançant l'aigua d'altres aqüifers.

Avui, quan el percentatge d'aprofitament
recursos hidraulics s'acosta al 80-90%,

hem d'anar amb cura de no produir una sobreexplo-
tació dele agülfers, és a dir, hem de procurar
no extreure una quantitat de liquid superior
al que és reemplaçat mitjançant processos natu -

rals. Consider que hauriem de vigilar que el
nivell freatic dels nostres agülfers no davallas

•
mes de lo aconsellable, aixo es, mes que el nivell
de la mar.

%
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cultura popular r(14)
GOVER N BA 1.1: A

YnatOrt«tekr 	 "if7elele-tte

ASSOCIACIO PREMSA FORANA

DE MALLORCA      

MESTRE ANTONI "LLE6" EN LA MEM5RIA DEL POBLE

No crec que ningé dubti que la confirmació
de l'axit d'un glosador popular la constitueix
el fet que el poble, la meméria popular anénima,
conservi vius i frescs els textos de les cançons
que aquell glosador va compondre anys enrera.

A Llucmajor, és ben palés, molta gent recorda
el nom, anécdotes i cançons de mestre "Lleó",
glosador de soca-rel, nascuta a l'esmentada ciu-
tat el 5 d'octubre de 1818 i vel de Llucmajor
fins a les vuit del vespre del dia 27 de març
de 1908, data del seu decés. Home del poble,
"mosso de margedor", glosador per damunt de tot.
Un glosador ajustat al cent per cent als models
que d'aquesta tipologia humana n'han indicat
els folkloristes. Protagonista d'un extens reper-
tori d'anacdotes arrodonides amb  cançons enginyo-
ses com peques, mestre "Lleó" fou autor tamb
de diversos "glosats" que varen esser publicats.

a rel d'una d'aquestes publicacions ("ple-
guetes"), "Unions i desunions/de fets mbderns
i antics/posat en varies cançons/d'on paren pren-
dre lliçons/ets homos grans i petits". (tercera
edició en estampa de Felip Guasp a Palma, datada
el 1896) que hem cregut °porté el nostre comentari
inicial relatiu a la pervivancia en la mem;ria
col.lectiva com a senyal d'encert. L'obra de
.referancia és un recull de 102 estrofes (majorita -

riament fusió de dues quartetes heptasil.labiques
amb dues rimes consonants, de disposició croada)
on l'autor reflexiona i es reconcentra en el
passat i el present oferint la seva particular
visió de l'individu que intenta sobreviure al
si d'una societat injusta .. D'aquesta recopilació
el poble n'ha assaborit una bona part incorporant -
la al patrimoni comé.

Tots els estimadors de la cançó popular
mallorquina recorden que el pare Rafel Ginard
i Bauga al seu geganti "Cançoner Popular de Ma-
llorca" només publica les cançons per ell recolli -
des de la tradició oral deixant de banda les
que havien estat praviament impreses. Doncs bé,
si llegim el tom III del C.P.M., a l'apartat
"Localitat", l'epigraf "Espanya en general",

hi trobarem deu cançons. D'aquesta desena, set

són originals (aixi ho prova la publicació citada)
de mestre Antoni "Lleó" (vegi's la numeració):

C.P.M.: nos. 15-18-19-20 -21-22-23; "Unions...":

33-83-32-29-90-35-47.

Anotarem el text d'alguns exemples de mestre

"Lleó" (actualitzant-ne només l'ortografia):

33: "A Espanya hi ha un lleó/antic i fort de
barramji sám molts qui l'engreixam/amb ses gotes
de suor./I amb sa contribució/de sang força

donam,/i si no mos defensam/matara sa nació".

29: "Si aquest despotisme dura,/que la fe no's
pos formal, /Espanya pes natural /parar en mals
ventura;/un tira i s'altre s'atura,/que *aix;
resulta amb més mal/que un cap de vent de mestral/
a arbre que esta en tenrura".

90: "Espanya duu una alenta/i a poc a poc moni-
s

ra,/i qui la podra curar/s'enfermedad li aumenta./
I si ha d'anar aixi sempre,/no s'hi podra viure
un ca,/que sa bossa des pagar/ja no té pols an
es ventre".

Recollides pel gran folklorista francisca
a indrets tan diversos com . Llucmajor, Porreres,
Sineu, Arta, Son Carrió, Manacor, gant Joan o
Petra s'adapten molt fidelment al text original
del lluamajorer publicat el 1896 (si n'exceptuam
la ni? 21 del C.P.M., molt canviada, pero amb
denotació clara de Cas semblant sUc -

ceeix amb la ng 27 de la plaqueta ("D'Orient
a Occident/el món d'extrem a extrem va:/un vol
peix, s'altre vol pa/i tothom viu descOntent./I
si Déu omnipotent/prompte no alga sa m,/sa sang

correr se veurA/semblant d'un riu o torrent".)

a la ng 962 del C.P.M. (tom III, "Vida Humana").

En resum, doncs, si de 102 cançons que com-

ponen l'aplec del glosador de Llucmajor tants
d'anys després de la seva publicació i a tants
llocs distints, persones anénimes han reuembrat
un 10% dels textos no calen dubtes sobre l'assump-

ció per part del poble de l'obra del mestre de
paret seca Antoni Garau i Vidal.

MIQUEL SBERT

Llucmajor, gener de 1986



CAP.VERMELL - 9 -

e
en Cooperació i en Ordenado
	del Territori 	

La cooperaci6 entre el Consell Insular de Ma-
llorca i els ajuntaments és molt Amplia i es con-
creta a través del pla d'obres i serveis que pro-
porciona a la població tota aquella infrastructu-
ra i tots aquells serveis que contribueixen al be-
nestar social i que afecten primordialment el me-
di rural o el semi -urbà.

Els plans d'obres i serveis es classifiquen en:
1.—Obres d'infrastructura hidràulica (provei-

ment, distribució i sanejament).
2.—Obres d'accessibilitat (construcció i con-

servació de vies).
3.—Obres d'electrificació rural.
4. —Obres de servei telefònic al medi rural.
5.—Obres d'equipament de nuclis  (pavimen-

tacions, urbanitzacions, cementiris, enllumenat
públic, centres socials, assistencials, etc).

• També es redacten els projectes tècnics que
sol.licitin els municipis.

El 39% de la xarxa viària de Mallorca és pro-
pietat del Consell Insular de Mallorca que s'en-
carrega de les obres de conservaci6, repintada i
neteja de cunetes. També s6n en fase de projec-
te diverses obres d'ampliació de carreteres.

En relació a l'ordenació del territori, els ser-

veis tècnics emeten informes sobre els plans ge-
nerals, parcials I altres instruments de planeja-
ment en relació amb el pla provincial vigent.

Ha creat i multé el Servei de Prevenció i
d'ExtincI6 d'Incendis I Salvament, en règim de
coliaboraci6 amb els ajuntaments.

Aquet servei té quatre parcs principals amb
infrastructura técnica i humana Amplia i sis
parcs auxiliars que complementen l'acció dels
principals. Es prevista la creació de parcs locals
a la resta dels municipis. S'hi destina una inver-
si6 global de 735 milions de pessetes.

(aNtidi rYN-Jail?

,/lial4 rea
Cl. Palau Reial, 1



reconversió i actualització. Algunes institucions,

l'o porqué no es perdi del tot la cultura artesanal

yermen." ha volgut acostar -se i escoltar a alguns
la nostra indústria artesana de l'obra de pauma.

i,AQUER "COIX", MARGALIDA LLITERES "CATOIA", MARCA -

JAUME SANCHO "NIU" i SANTIAGO ASO.

ENTREVISTES CAP VERMELL - . 10 - CAP VERMELL - 11 -

El món de l'artesania necessita una profunda

com l'Ajuntament d'Art, han mostrat una preocupa

i han donat unes passes per a conservar-la. "Ca
dels treballadors o empresaris que méS coneixen
Els entrevistats són: JOAN GARAÜ "BESSÓ", MIQUEL
LIDA BLANES "PINTORA", FRANCISCA MERCANT "asus ,

QUINA CLASSE D'OBRA DE PAUMA FEIS ACTUALMENT?

JOAN GARAU. - Just faig graneretes.

MIQUEL FLAQUER. - Ara només pint. ATA baix, a
Cala Rajada, ningú fa obra.

MARGALIDA LLITERES. - Senalletes, senalletes amb
tapadora, maletins, bosses, qualque bres.

MARGALIDA BLANES. - Maletins i bressos d'al.lot
petit de punt de malla.

FRANCISCA MERCANT.- Antes feia coses molt guapas
que estic endarrer cam les sabia  fer,  per;
ara només faig senalletes.

j.CONSIDERAU QUE ES UNA OBRA QUE TE QUALITATS
PER A COMPETIR DINS EL MERCAT?

JOAN 5RAU.- Sa granereta serveix per moltes
coses, sobretot per a esquitxar. Té moltes
qualitats.

MIQUEL FLAQUER.- Tendria sortida i qualitats
si hi hagués gent amb idea que hi fes feina.
Hi havia gent que Sabia fer coses noves.
Record que després de sa guerra baren treure
uns "bolsos", maletins, maletes. Hi havia
molta varietat. Quan jo era petit venien
paumes de color verd 1 vermell; un manat
valida deu cèntims. Després, cOm que jo
sabia pintar, vaig treure combinacions de
colors, groc, verd, vermell i blau. Llavors
aprengueren a brodar s'obra de pauma amb
aquests quatre colors i va tenir una gran
sortida.

MARGALIDA LLITERES. - Me pareix que no podrá compe-
tir perqué ben prest no hi t'aura ningú que
en faci.

MARGALIDA BLANES. - NO s'ha valorat lo que val,

no s'hi pot guanyar un jornal normal. Pensau

que si el poguessin guanyar dins ca seva,

ses dones que hi estan acostumades de tota

sa vida, no anirien a guanyar-lo fora.

FRANCISCA MERCANT. - Pentura pot competir en es

mercat. Pens que si es que la venen no hi

guanyaven res no ho farien, per; es que

la fa no hi guanya res.

QUINS CANVIS RECOMANARIEU PER A MILLORAR I FER

LA FEINA MES RENDABLE?

JOAN GARAU.- Ses graneretes duen molta feina:
compondre, escapçar, banderar, fer el manec,
cordar i pentinar. Lo únic que podem canviar
és es cordar, que ara ho feim amb pita o
alambre. També . podriem mecanitzar-ho un

poc.

MIQUEL FLAQUER. - Trobar gent que hi tengui gust.

Avui en dia també hi ha molta competéncia.

MARGALIDA LLITERES. - Procurar fer sa feina ben

feta. Un des mals de s'obra de pauma a Cap -

depera és que mai han sabut diferenciar
s'obra ben feta de sa que esta mal feta
i a tota l'han pagada igual.

MARGALIDA BLANES. - No veig manera de fer-ho.

FRANCISCA MERCANT. - NO sé que t'he de dir, ho
veig malament, perqué si fos més cara se'n
vendria menys. S'obra no treu res, només
en poden fer es jubilats que ja tenen sa
paga assegurada; si s'hi haguessin de viure
es moririen de fam. Pensa que un feix de
paumes val 2.400 'pessetes. Una senalleta
d'onze val tres-centes cinc pessetes. Neces-
sites més de tres hores per fer es brins,
sa llata i esporgar, i dues per cosir. Des-

prés hi has de llevar lo que valen Ses paumes

NOS HEU PLANTEJAT DEIXAR DE FER FEINA D'OBRA
DE PAUMA? ¿PER QUINS MOTIUS?

JOAN GARAU. - Un temps eren catorze cases que

feien graneretes, ara just se'n fan a dues

cases. Noltros, entre tres, hem arribat

a fer, en una setmana, 20 moles de granero. -

tes i a cada mala n'hi ha 120. Ara aix;

no es pot fer, no trobarlem material ni

compradors.

MARGALIDA LLITERES. - Sa feina que faig és per

no estar aturada, esta molt mal pagada. .

MARGALIDA BLANES.- He deixat de fer obra de pauma
perque no puc guanyar es jornal. En s'estiu
surt a fer feina i en s'hivern en faig perqué
m'agrada fer-ne.

FRANCISCA MERCANT.- No, no ho he pensat. N'hi
ha que no volen fer llata perqué no treu,
i jo m'estim més guanyar qualque cosa que
no res. Trob que és una llastima que es

perdi perqué, sobretot pes vells, és un
passatemps que sempre deixa qualque cosa.
Ara no hi ha ningú que n'aprengui i molts
des que en feien han deixat de fer-ne.

00000000000 000 0 000 000000

QUINA CLASSE D'OBRA DE PAUMA ES LA QUE TE MES
VENDA ACTUALMENT? ¿SE SEGUEIX FENT LO MATEIX

DE FA CINQUANTA ANYS O S'HA EVOLUCIONAT?

JAUME SANCHO. - Se ven s'obra que se fa dedicada
an es turisme: maletins, senalletes d'ansa
llarga i també qualque article d'importació.
Antes se feia Obra de bressos per al.lots,
senalles per fer feina a fora vila i per
sa construcció, senalletes per sa compra.
Tot aix; ha estat substitut per materials
mes moderns com son senalles de gama, sena -

lletes de plAstic, etc. Se fan més articles
de bosseria dedicats an es turisme.

SANTIAGO ASO. - Se ven tot lo que sigui bosseria,
cistells per anar a comprar, senalletes.
Si en fessin més, se vendrien cofas per
anar a fora vila. Lo que ha decaigut molt
es es bras, se demana per; hi ha poca produc-
ció perquè ses dones són d'edat i les costa
fer aquestes peces grosses. S'estimen més
fer senalletes o llata tota sola, que també
es un problema parque sa llata no es pot
comercialitzar, s'ha de cosir i no trobes
dones que ho fassin. Aix; és un negoci que
en lloc d'anar per amunt va per avall.
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..(213INS CANVIS RECOMANARIA PER A MILLORAR LA COMER-

CIALITZACIÓ DE L'OBRA?

JAUME SANCHO.- S'obra de paumaT, com tota s'arte-
sania, té es problema que se fa a ma. Aix;

fa que surti molt cara i per contra tot
lo que se fa a maquina surt més barat. Aixi

i tot, lo que se guanya fent obra de pauma
es molt poc. Sa possiblitat que ses mans

guanyin a ses maquines és practicament impos -

sible. Sa gent jove, can és normal, se dedica

a altres coses m'es productives. NO hem d'o-

blidar que vivim a una zona turistica on

es nivell de vida és molt elevat.

SANTIAGO ASO.- S'ha de tenir en compte s'importa-

ció de producció de Xina, Marroc i Portugal.

Ses peces no estan tan ben fetes, per; es

Vinagre fa mai a n'es vi. Ses cistes de

Marroc i Portugal fan molt de mal perqu;

degut a que sa ma d'obra és més barata també
fa que ho siguin es seus productes i és

molt dificil comercialitzar sa senalleta.
A noltros no mos ha quedat més remei que

importar-ne també si hem volgut anar tirant.
Agua es zona turastica i hi ha poques dones
de menys de 60 anys que facin obra.  s cert
que els preus que se paguen son baixos campa -
rant amb es cost de sa vida, per; no es
pot pagar més perqua no se podria vendre.

¿POT SUCCEIR QUE ELS PRODUCTES D'IMPORTACI6 SUBS-
TITUEIXIN COMPLETAMENT A LA NOSTRA OBRA DE PAUMA?

JAUME SANCHO.- Actualment se duen molts de produc-
tes d'importació, són més barats perquè
procedeixen de paisos on el nivell de vida
és molt més baix. Que puguin substituir
completament es nostros és gairebé impossi-
ble, per; arribara es moment en que, degut
a ses circumstàncies, sa nostra produccié
sera nul.la. A Capdepera, gent de menys
de cinquanta anys que faci obra ja no se'n
troba. Can és natural; si noltros volem
subsistir corn a comerciants, hauren-de recur-
rir a aquests articles d'importació; Per;
també tenc dubtes que si aix; arriba a suc-
ceir noltros tenguem possibiitats de vendre,
perqua si lo de Mallorca sempre s'ha comprat
és perquè duia un segell de qualitat.

SANTIAGO ASO.- Jo ja ho he contestat en part.
I a aquests factor s'ha d'afegir que per
a comerciaiitzar es productes d'aqui se
necessita Un representant que se'n duu X111

10 o un 15%, hi ha s'agència, .es vaixell
es vaixell que cobra 25 pessetes per quilo,
s'embalatge (una caixa de cartró cal 500
pessetes). Tot aix; s'ha de carregar, després
hi ha sa manipulació, sa gent, es seguros,
etc. A Mallorca sols resten Capdepera i
Arta que seguesquin fent obra de pauma,
i a sa Peninsula en fan a sa part d' Alacant,

0
pero de mes baixa qualitat.

j..CONVENDRIA PROMOCIONAR AQUESTA ARTESANIA? ZCOM?

JAUME SANCHO.- Pens que si, baix d'un punt de
'vista particular. Sempre sera un mèrit sebre
fer una senalleta ben feta. s una cosa
molt diferent a haver-s'hi de guanyar sa
vida. Crec que es gran problema de sa nostra
artesania esta en es guany. Com? No seria
cap desbarat que, asixi can a s'escola s'en-
senya a fer manuals, rés is bell aprendre
de fer llata. Aixi mateix, tenc coneixe -

ment que a s'escola s'ha fet qualque cosa-
d'aix;.

SANTIAGO ASO.- Aqui ha faltat una ajuda, no sé
si d'es Govern o de part de qui, per; s'arte-
sania no ha estat protegida. A s'escola
s'haurien d'haver fet uns cursos per ensenyar
es nostros al.lots, no sols a fer obra de
pauma, siné també ensenyar sa seva hist;-
ria, d'on ve, per qu només hi ha garballons
a Capdepera, Arta, Pollença i Adraitx. Nol-
tros que en sabem un poc estam disposats
a cól.laborar en lo que sigui perqUè es
nostros al.lots coneguin aquesta artesania
que és tan nostra.
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PRIMERA BAULA

Vos agradaria més que no ho contAssim, eh,
l'amo en Jordi, que aquella temporada anaveu
fora corda? Pera, tanmateix, ho contarem.

AnAveu can abstret, amb l'Anim suss per
quelcom extraordinari. Se vos notava molt. Teníeu
can a rauxes, emperò, contradictaries.  Teníeu
dies que ens amplieu d'afalacs, ens encoratjAveu
amb demostracions d'afecte, ens tractAveu agrada-
blement, amb un ample somriure. I tot d'un plegat,
sense rac aparent, ens passAveu pel costat sense
mirar-nos, capbaix, ajupit i, fins i tot, malca-
rat. Llavors, ni afalagadures ni somriures. LlunyA
i abstret. Can un mújol.

I la que més ho devia notar era mad; Clareta,
la vostra esposa. Aquestes coses, l'amo en Jordi,
i a la vostra edat, sempre les nota de cop l'espo-
sa. Per; ella callava i sofria. Ho portava amb
resignació, can una creu. Sense dir res a ningú.
Les qui ho comentaven de bondeveres eren les
collidores, mentre baranaven, sota l'olivera
grossa. Cosa li passa a l'amo, deia la Costerana,
ell d'ordinari no és tan amable. Ni tan mújol,
li contestava la Rupita, a vegades sembla absorbit
per mals pensaments. Una altra també hi deia
la seva: ell pentura la dona no li fa el llit
tou. 0 que a ell li agradaria tovar-ne un altre,
deia na Bet. No diguis bestieses, que l'amo en
Jordi no és d'aquests. Can ho saps tu que no
ho és d'aquests? Jesús, can ho sé! s veu a la
llegua que és un home així can toca. A un home
aixi can toca, com deis vos, també li penja enmig
de les cames, mad; Rupita. Bruta! no pots passar
sense amollar la grosseria. Ah! unes les diuen
i d'altres les fan, a les grosseries. Bruta,
mes que bruta!

I vos a lo vostro, eh, l'amo en Jordi? Sense
parlar-ne aMb ningú. No n'hi parlAreu mai a en
Tomeu, el pareller major? r.d_ teníeu molta confian-
ga. Ho recordau? Li contAved . que vos i la madona
Clareta, la vostra esposa, 'en qüestions de llit
no ho encertAveu gaire. Ella sempre se queixava
de que li fieu mal. I vos, clar, l'estimAveu

i vos abstenieu moltes vegades. Fins que vengué
un dia en que tot l'any era quaresma. Quan comen-
ç, l'amo en Jordi, aquesta quaresma tan llarga?
Aquelle porqueret de pAl roig, recordau?, se
pensava que vos i en Tameu... Per; no, no era
aix;. QuA era, l'amo en Jordi? No ho voleu dir?
Tanmateix ho direm. El lector té dret a saber-

ho. El lector hi té tot el dret. I ho sabrA,
no ho dubteu.

Tot començA aquell dia a la menada de dalt.
Hi trobAreu n'Aina que collia l'olivera esbranca-
da. Tenguéreu un prompte i li envergAreugra-
pada a les anques. Ella no digué ni piu. Segul
amb la feina. Vas vos allunyAreu un poc empegueit
per l'atreviment, pero pensareu: calla, ido hi
consent. I ja no parareu de pensar en ella. A
la nit pujAreu a contar-ho al pareller. Pobre
Tomeu, hi posAreu tanta ardAncia en el relat
que l'encalentireu de bondeveres i, cansat i
tot can estava, quan el deixAreu sol, se donA
maneta. Des de llavors solament pensAveu i desitjA
veu tornar-vos trobar amb'n'Aina tots sols. Jo
per mi que la vigilAveu, perquA no trigAreu
gaire en realitzar el vostre desig. I fou al
mateix lloc, sota l'olivera que la neu havia.
esbrancat. NO li iguéreu res. Les mans substiui-
ren les paraules.

Tot d'un cop l'abraçAreu i d'una abrivada,
per l'escotadura de la brusa, li mossegAreu un
pit. Ella no va dir ni piu. Vas tampoc. Vos anu-

s
nyareu, no tan empegueit can la primera vegada,
per; també pensAreu: calla, ida hi consent. I
.a la nit ho contreu a en Tomeu. Tot, fil per
randa. Que si l'estatura de n'Aina s'acoplava
bé a la vostra, que si aMb l'abraçada havieu
sentit la seva cuixa dins les vostres, que si
el pit era dur i abundas, que... I el pobre Tomeu,
torna-m'hi tornei a la maneta.

Des d'aquell dia quedAreu esclavitzat, l'amo

en Jordi. Ja no tenguéreu pensament is que per

n'Aina. EstudiAveu les possibilitats, totes les

possibilitats que tendria sobre un catre, perquA
vos ja no pensaveu mes que en el llit. Ella,
vos i el llit. El llit, vos i ella. Vos, el llit

i ella. Tres raraules distintes per a un sol

fet vertader: el coit, la possessió.

Sou molt egoista, l'amo en Jordi, nanas
pensau en vos. Ja - ho deia la madona Clareta,
la vostra dona, tan disminuida, tan senzilla,
tan sensible, que al llit vos comportAveu can

un brau. I ella no podia amb les vostres envesti -

des. I ara no hi pensau, no, en n'Aina, si hi

vol o no hi vol anar amb vas al llit. Vós i ningú

més. I aim; no esta bé, l'amo en Jordi. A un

joc de dos, els dos compten. Creis de veres que

n'Aina calla perquA hi consent? Anau amb cura,
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l'amo en Jordi, que podria ser que el que vos
creis que sera solament una empenta, per voluntat
de n'Aina es pot convertir en un estira i amolla:
molt perillós per vas. I per la madona Clareta.

I la trobareu a l'era a n'Aina, aquell dia
horabaixando. Cap dels dos obrireu boca. Vós,
mes agoserat que mai, li alçareu la falda i vos
baixareu els calçons i, au!, quan calla és que
hi consent. I en féreu de les vostres, fins que
volguéreu. Ella callada. Ni un sospir. Ni un
ai. Ni un gemec. Tot en silenci. Com vós volieu,
eh, l'amo en Jordi? Com vos volieu. I vos allunya-

,
reu mes satisfet que en Xeta, pensat: calla,
id; hi consent.

Aquella nit, dins el llit amb la madona,
vos dormireu de cop, somiareu i roncareu més
que mai, i encara que vos rentareu amb
dins el cossi esmorrellat, per a dissimular l'olor
que vos queda enganxat de n'Aina, la vostra
dona s'adona de que aquella nit no era com les
altres. I quan dormieu vos ensuma, i més fondo
que el perfum del sabó en senti un altre que
ella coneixia bé. I és que quan una dona ha vist
un home en calçons blancs, com deia sovint la
madona, ja no té secrets per ella. Vos ho endevi -

%
na, l'amo en Jordi, que aquella nit li havieu
posat banyes. Per; va callar i es va embeure
el cop, can la figuera.

L'horabaixa següent -ho recordareu sempre,
eh, l'amo en Jordi?- tornareu .trobar n■Aina a
l'era. I gaudireu cam mai havieu gaudit amb una
dona. N'Aina fou generosa i s'acopla plenament
al vostre joc. Per primera vegada sembla que
si, que hi consentia. I parla. Despres parla.
Quin cop, l'amo en Jordi, quin cop! Quedareu
de cul. Ho recordau? Clar que ho recordau. Vós
ja vos havieu pujat els calçons i ella baixat
la falda. Allarga la ma cap a vós i vos digué:
"Són cinc-cents duros". Qua? El que heu sentit,
Paro, cinc-cents duros. Cent per la grapada
a les anques, cent per la mossegada, cent per
lo d'ahir i dos-cents per avui. Per; i aix; és
una doblerada! I cinc-cents duros tu no els has
vist mai reunits! Per això, l'amo en Jordi, perqua
no els he vist mai i perqua tampoc havia sentit
mai un home sobre mi. Ah no, nina! Tants de do-
blers, no! Has callat sempre, i qui calla hi
consent. Els vostres bramuls són inótils, l'amo.
Si dema al migdia no hi ha els cinc-cents duros
sota aquesta pedra, ho contaré tot a mad; Clareta.

I ho contareu tot. al pareller. I en Tomeu,

pobre home, perdé l'enravenada i no hi hagué
maneta que hi valgués. No ara res, l'amo, no

passeu ansia. Ella sap que si xerra qui més perdra
sera ella mateixa. Aix; de dones! Són  can les
gallinas, esqueinen després de fer l'ou. I si
parla, leu? Que ha de parlar, home! A més,
aix; que vos demana és una doblerada! Un dineral,
Tomeu. Jo no els tenc ara, aixi, -de prompte.
Tranquil, l'amo.

Per; no hi quedareu tranquil, eh, l'amo
en Jordi? I tota la nit donAreu voltes dins el
llit, sense poder cloure son. I la madona: Jordi,
que no dorms anit? No ho sé, Clareta, estic ner-
viós. Dorm tu, al manco. Estas calent. Ui, Jordi,
ja no estas per segons quins trots. Aix; és l'e-
dat. Si, tenc com a calrades, deu ser una pujada
de sang. Id; pren llimona bullida, ara te'n faré

una tassa. I la vos prenguéreu a la tassonada,
per; la ton no comparegué. Féreu l'adormit i
cadellareu fins la matinada.

Vos llevareu prest, més prest que en Tomeu,
que sempre s'aixeca abans de l'alba. I hi anareu
al llit del pareller. En Tomeu, pobre home, tampoc
no havia dormit, pensant que ell si que els hi
donaria als dos-cents duros a n'Aina, per a tenir-
la un vespre al llit. Ell no n'havia tastada
cap de dona des que tenia vint anys i n'anava
afamegat de dones. I ara que s'havia dormit so-
miant que n'Aina es colgava aMb ell, estén la
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ma i es troba amb l'amo assegut al llindar del
llit. O sou vis? Si, Tomeu, necessit que em facis
un favor. Si puc. Pots. Id; comptau amb ell.
Necessit que em prestis els cm-cents duros.
Jo sé que els tens. Fa anys que en guanyes i
no en gastes cap. Si que eis tenc, l'amo, per;...
No passis ansia, els te tornaré en vendre
B. en Tomeu, pobre home, fica la ma per un
forat de ha marfega i va treure una bossa . i vos
dona, l'amo en Jordi, els cinc-cents duros, que
posareu, flastomant pestes, sota la pedra  redone
de l'era.

A l'horabaixa, n'Aina agafa els doblers
• i vos espera, l'amo en Jordi, nua sobre la palla,
per a regalar-vos tota una nit d'amor. Per; vós,
renegant de totes les dones, vos empeçolareu
la tassonada de llimonada bullida que la madona
Clarete, per a rebaixar-vos la sang, vos havia
preparat.

I en Tomeu, pobre home, sense gens de son,
passa per l'era i aquella nit, sense necessitat
de maneta, gaudi can un foll de la generositat
de n'Aina i la blanor del pallar.

ES XORIC DE . SON XONA
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LA RESIDNCIA DE LA GENT GRAN

En aquest poble, en anomenar "La Residancia",
tothom entén clarament que es tracta de la cons-
truTda -en el solar de lo que antany fou el vell
i original "Hotel Castellet"- per l'Obra S.
"Educación y Descanso", de l'antiga Organización
Sindical. I que després Passa. a ser regida per
l'Instituto Social del Tiempo Libre, del Ministeri
de Treball. I que, actualment, dirigeix la Conse-
lleria de Turisme de la Comunitat Aut;noma de
Balears.

Gran edifici construIt amb les dependancies
seguents:

Entrada i recepció; 2 sales d'estar, 1.1Ra

d'elles amb TV; Saló menjador; Bar-cafeteria;
Biblioteca-escriptori; Sala infermeria. I els
corresponents serveis de cuina, intendancia i
de personal. Aixi com dues terrasses: una maritima
i l'altra coberta. A més de les 75 habitacions
dormitori (amb 2 i 3 llits), ja que és Residancia
Familiar.

Emper; en la ment de moltissims majors roman

viu el desig de que es pogués dedicar, en llur
totalitat, el bell edifici, a Residancia per
a la Tercera Edat, donant -li aixi encar un contin-
gut, un objectiu més social, per a poder atendre
d'aquesta manera a totes aquelles persones més
necessitades d'ajuda o d'una ; calor convivencial.
En aix; s'esta. Sera factible? Se convertir,
aquest desig comú, en palpable realitat, dins
una data més o menys pròxima? s una utopia?
Una quimera? Un somni? Quelcom forassenyat?

Vegem-ho:

Molts de nosaltres voldriem ser optimistes
en aquest sentit, per a la viabilitat d'aquest
mateix anhel, per; no s'escapa de la nostra aten-
ció que poden sortir algunes resistencies fins
poder lograr aquest objectiu senyalat.

També s'hauria de fer ara l'advertiment
de que avui en dia molt especialment a les
Illes Balears- un gran número d'hotels, hostals,
residancies i autantiques ciutats de vacacions,
estan oferint vacances, durant tot l'any, a uns

preus francament raonables i a l'abast d'un gran
numero de productors, de la qual cosa ve a col.le-

,
gir-se que no es realment imprescindible aqueste
Residancia per a tals efectes vacacionals, i
de descans i oci dels treballadors, en termes
generals.

No oblidam, per ara, les dificultats que

poden anar sorgint fins a la culminació d'aquest

objectiu final -la reconversió total de la Casa
en residancia per a gent major- donats els grans

interessos per part de l'Administració i dels

distints Sindicats Obrers (i encara de la Patro-
nal), per tal de fer-se, d'una vegada per totes,

i amb el patrimoni sindical (del Ragim anterior),a la propietat del qual tots al.leguen ser-ne
Creditors.

Ara bé, i per al cas que es planteja, quasi
lo mateix podria ser si el resultat final de
,plertinença d'aquest gran Patrimoni Sindical se
decanta a un costat o a l'altre, tota vegada
que qualsevol de les parts ha de ser, és i sera
prou sensible a la necessitat vital, perempt;ria,
d'acollir i recollir als nostres majors en una
bella i confortable edificació, digna d'ells.
Principalment quan la malavejada vida moderna

; a penes deixa temps per a l'atendancia dels més
I, moltes vegades, habitant en petites

:vivendes que sovint no disposen d'espai fisic
per a les generacions majors, que pareix que
no hi caben i molesten amb les seves xacres i
algunes rareses.

Aix; no hauria de significar, necessariament,
'fer un mal servici a l'Administració, al privar-
;la d'una de les seves nombroses instal.lacions.
Potser fos al contrari, per la senzilla raó de
que aquestes Residancies actualment són deficità-
ries -com sempre foren- mentre que al reconvertir-
la per als majors se podría sostenir bé, amb
els consegüents emoluments d'aquests nous resi-
dents.

Aix; no és sols una súplica o un desig perso-
nal, sin; l'expressió del sentir generalitzat

dins un ampli i majoritari sector de la gent

de Capdepera i Cala Rajada.

Can a colofó, s'ha de reblar aquesta exposi-
ció amb quelcom fefaent i posar l'amfasi signifi-
cant que l'extensa xerxa de residanCies, per
,a i esplai del mon laboral espanyol, de
l'antiga Obra Sindical "Educación y Descanso"
-3 Ciutats Residencials i 33 Residancies

masculines i femenines- a les Balers
compta precisament amb dues: una a Ca'n Picafort
í l'altra a Cala Rajada. Aleshores, Zas forasse-
nyat demanar que es dedicas una als treballadors
en actiu i l'altra destinar-la totalment i exclu-
siva als nostres jubilats?

Aixt doncs, estarem atents als "doctors
politics" sobre lo que resolguin, en un futur
més o menys immediat, per al desti millor i últim
d'aquesta bella edificació que representa "La
Residancia", orgull tant de l'Administració can
de tot el poble, i que seria, indefectiblement,
una joia per als majors, els nostres estimats
padrins i padrines, mereixedors de tot el nostre
respecte i atenció, per tot lo que han fet i
encara representen davant la societat.

JOAN PUJADAS
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I per Si hi havie dubtes, el dia 12 ens

colgárem definitivament europeus i demócrates,
com Turquia, otaneros fins a la rel dels cabells.

Demacrates com fou el Portugal
europeus com el Canadá. s fanta

l'OTAN. I a aixó ho diu un que
f	 .minim afany desestabilitzador,posa

dir mes de dos atlantistes "de tota la vida".

El que cal ara, és que el Govern compleixi
al peu de la lletra el preámbul de la pregunta
del referándum: NO NUCLEARITZACI6 DEL SOL DE
L'ESTAT ESPANYOL, DISMINUCIÓ DE LA PRESINCIA
DE FORCES USA I NO INTENGRACI<) EN L'ESTRUCTURA
MILITAR DE L'OTAN. Sé que a mi no m'escolten,

pero aixi i tot ho seguiré recordant permanent-

ment.

Pert aterritzem i tornem a la realitat imme-
diata i quotidiana. Els hotelers van contentons.
Pareix que la temporada se presenta bé. I aim;

és bo. Pens que és bo. I s'ha de reconáixer que
els hotelers, com a formiguetes, s'ho saben tre-
ballar. Estava jo, fa uns dies, mirant tranquil-

lament el televisor, i quina no seria la meva
sorpresa quan un reportatge de la Fira Turística
ITS-Berlin 86, ens oferia imatges d'en Toni Bonet,

Biel Gamundi, Joan Domenge, Miguel Ferrer (entre

els que vaig poder reconéixer), que s'afanyaven
per "vendre" Cala Rajada a la ciutat alemanya. El

regidor de cultura, que no actuava com a tal,
fou entrevistat. Me va parèixer que els ftostres
representants feien bon paper. La competéncia
es forta i aixt pareixen haver-ho entés els hote -

lers locals.

Mentrestant, l'Ajuntament té en marxa un
concurs d'idees per a l'ordenació de la Place.
dels Pins, amb premis considerables. Me pareix
bé (lo de l'ordenació de la Plaça, no lo dels
premis, que seria molt discutible). I me pareixe-
ria minor si ves 'el mateix afany en ordenar
alguna plaga dei nucli de Capdepera. Pere), ja
se sap, a Capdepera no hi ha turisme...

Pareix que la dreta politica local va esve-
lotada. El PDP s'esté gestant a l'ombra de la
"Moncloa" de l'Avinguda América. M'agradaria

;
sebre a que i a qui dona resposta aquest nou
partit i quin és l'espai que pretén ocupar i
quina capacitat tendrá d'entendre's amb AP i
que , hi ha, a més de la politica, darrera tot
aixo, i que en pensen un poc més enllá de la
"Moncloa" (mateixa Avinguda América), i qui és

l'home fort d'aquesta moguda, i quina plataforma
s'utilitzará (o s'esté utilitzant) per al llança-

ment d'aquesta nau espacial, i quin paper pensen
fer en el futur (si és que pensen fer qualque
paper). Si, magradaria sebre moltes coses.

confl'Is el panorama. Un ja no sap molt
bé on te la dreta i on te.l'esquerra. 	 teniu
la sensació de que una mena de boira dilueix
les siluetes politiques? ¿Per quá ens volen con-
fondre? .Per qué no ocupa tothom el lloc que
li correspon, o el lloc que li doni la gana,
pert amb totes les consequ"éncies? Tornaran venir
eleccions de tot tipus i ja me direu que en feim.
ai qui votar? Tot s'esté convertint en una massa
llefiscosa on tothom pareix que pot fer qualsevol
paper amb tota impudicia. Ni principis ni 1111

llamp. Sálvese quién pueda!

Hi ha una anécdota del referéndum que me
passava per alt. I s'ha de dir. s d'aquestes
que names passen per aqui. L'Ajuntament no trobá
altra dependéncia de la Casa de la Vila més que
l'ambulatori per fer les votacions. NO en trobá
d'altra! Aixi, la gent del nucli de Capdepera
que aquell dia necessitá els serveis del metge
va haver de baixar a la Casa del Mar de Cala
Rajada. Que no me contin históries ni me posin
excuses, que estic dispost a que cap d'elles
me convenci. Me pareix una pardalada i d'aqui
no em treuen.

Ara no me ve res més al cap. Que estic tan-
cat, vaja! I més val deixar-ho aixi que no comen -

car a divagar sense to 'ni so. La vida del poble
no es excessivament emocionant ara, despres de
lo de la OTAN. Els partits.de l'Ajuntament s'ave-
nen com un rellotge i no donen gens de joc als
qui hem d'escriure coses. Aix; ja és massa nor -

malitat! ¿No és una mica avorrit aquest Ajunta -

ment?

Una recomanació final. Llegiu. Lo del video
vos pot fotre el cap. Llegiu. Vos ajudará .a pen-
sar. Llegiu. Está bé anar al futbol i al basquet,
pero llegiu. Gastau llibres. Consumiu llibres.
La televisió, ja ho veis. Llegiu. Pocs plaers
podreu experimentar en la més absoluta intimitat.
No tenc cap llibreria jo, ni soc representant
de llibres, pert llegiu. I deixauvos aconsellar,
que hi ha massa gent que escriu i n'hi ha que
no diuen res ni vos seran ails per res. Hi ha

moltissim de bons llibres. Llegiu. En catalá
si pot ser. Llegiu traduccions que ja hi ha de

les millors obres de la literatura. Llegiu per

favor. Per favor. Per favor. Per favor.

CAP ROIG

salazarista i
'stic aixó de
no té el més
que no podrien



El clotell •d 'un savi CAP VERMELL - 17 -

el

Sam a un altre pals, a una altra nació,
a un altre estat de coses. Malgrat m'adreç a
tota la població, no puc deixar de air-vos que
hem perdut la gran oportunitat hist;rica i que
ens avergonyirem davant els nostres fills. Ara
bé, accept el resultat i felicit a tot qui es
senti guanyador. Jo sols record aquells versos
que diuen:

No és aix; companys, no es aixe),
ni paraules de pau amb barrots
ni el comerç que es fa amb els nostres drets,
drets que són, que no fan ni desfan 

Per; cam diuen els vells, "sols sap viure
qui sap riure", san a l'any internacional
de la pau, què hem de fer?, l'Otan?

rataplan, rataplan...

Vos dec encara una altra explicació, en
número passat de la revista "Cap Vermell"

no aparegué l'article corresponent. Aix; es deu
a que el més de febrer els savis el dedican a
les trobades, simpósiums, viatges, conferències,
intercanvis i altres quefers que ens donen entitat
com a tals savis, permetent-nos la divulgació
d'experiències la resta de l'any. Vos puc assegu-
rar que aquest any 'ha estat pr;dig en coneixe-
ments, la qual cosa es reflectirá en aquest arti-
cle.

L'experiáncia meya que més áxit ha tengut
es la del vidre dins l'aigua. Ah! vos faig saber
que l'aparició a revistes locals d'articles sem-
blants a aquest és una febre que puja per moments.

Donas bé, come:1g ja i aixi calmaré la vostra
impaciència per saber naves.

Record als no subscriptors que si algú encara
esta constipat, trabará la solució a l'article
del mes de gener.

En aquest vos ensenyaré:

SENYALS DE PLUJA

Podeu ben dir que tendrem aigua:

Quan vegeu que la lluna és d'un groc lánguid

i porta un nimbe extens i tot boirós.
Quan a l'esquerra del sol hi distingiu un

nuvolet fosc.
Quan els necs (ánneres, també mal anomenats

"patos") entren i surten sovint de l'aigua i
s'hi rabegen.

Quan els bous mengen més de lo regular.
Quan les abelles no surten de les caseres.
Quan les gavines voletegen l'interior.
I quan les granotes boten dintre l'aigua

sense fer fent.

Tots aquests senyals podran servir molt
per als pagesos de bon de veres. Els mariners
tenen altres teories. Per; la resta de nosaltres,
pobres ignorants, que en els nostres quefers
no tenim ocasió de mirar la lluna, els bous,
les abelles ni les gavines, i quasi mai no miran

el sol per no donar-nos la molástia de mirar
a l'aire, no podem aplicar totes aquestes fites.

Ara bé, és bo saber-ho. I més quan no atura.

Nosaltres hem de fixar-nos en altres senyals.
Jo, per exemple, dic, demá plourá:

Quan veig un pam de pols pels rarrers.
Quan comença a ploure i no seMbla aturar-

se.

O quan, estant ben nuvolat, un servidor
de vostès surt sense paraigiies.

COM S'HA DE FER PER PASSAR L'HIVERN AMB LA ROBA
D'ESTIU SENSE TENIR FRED

Experiáncia també anomenada "Qualitats de
la tinta d'impremta".

Després d'explicar-vos can curar els refre-
dats, com no fer etxemá, intentaré el més dificil
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encara. Per cert, l'apotecari esta molt content
amb aquests articles.

La pedra filosofal, l'exploració del pol,

la quadratura del cercle, el moviment continu,

la direcció dels globus, all dels duros a tres

pessetes, el concert econemic, i la sopa d'all;

tot aixe no és res al costat del descobriment

que vaig a relatar.

A partir d'ara, rics i pobres haurem solu -

cionat el problema de la vida, assegurant -nos

de la indispensable necessitat de resguardar-

se del fred.

El medi és senzillissim i essencialment

barat, ja que no costa cap dobler. Només cal
tenir a casa alguns diaris, periedics o revistes,

i aplicar-los del modo que veuran.

L'efecte, per més que sorprengui, és legic
i estA basat en anAlisis cientifiques, ja que
es sabut que la tinta d'imprimir es un mal conduc-
tor del calor (i per tant, del fred). De la matei-
xa manera que un tros de gel se conserva bé si

s'embolica amb paper imprès, igual podrA guardar-

se una cosa calenta... per aixe no pensara malament
quan embolicam el "bocata" amb diaris vells.

Per desafiar les baixes temperatures, corn

les que hem patit, sense necessitat d'abrigar-

se, no ha de fer més que agafar els diaris corres -

ponents (tant se val un o l'altre) i es confeccio-

nen uns calçons i una camiseta que se col.locarA

entre la roba de punt i l'exterior. Mai en contac-

te amb la pell. I procurar que no vengui cap

foto d'un politic a ran del pit, que si no hi

ha perill d'agafar una afecció cardiaca.

Observaran que l'operació no és gens difícil
de practicar i no té cap inconvenient.

aixi podreu fer all  del fresqpi, fres-
qui." '

A més, els diaris, per la mateixa qualitat
de la tinta i amb un efecte admirable, serviran
per protegir les petites humitats dels pisos,
ja que col.locant diaris entre les rajoles i
les catifes o estores és segur que fugirA aquella
sequedat humida tan perjudicial.

FinaIment, el raper imprès té també una
altra gran utilitat i pocs la saben, i és que
no deixa aproximar les arnes ("polillas" en foras-
ter) ni cap altra mena d'insecte, de modo que
la roba que es guardi embolicada en paper de
diaris se conservara sense mAcula en les respec-
tives calaixeres.

HALLEY (i II)

L' inters despertat per aquest esdeveniment
m'ha fet calcular que des de Capdepera es veura
el cometa Halley dia 9 d'abril a les 23 hores
des del Far.

I per tant, a tots els interessats vos convoc
per aquest dia, hora i lloc. Pensau a dur pris-
mAtics. s un esdeveniment que sols passa cada
setanta-sis anys.

EREP.
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LES DESPESES MILITARS MUNDIALS SUPEREN EN MÉS DE VINT
VEGADES EL TOTAL D'ASSISTÉNCIA OFICIAL PER AL DESENVOLUPA-
RENT DE TERCER MÓN.

AL VOLTANT DE 60 MILIONS DE PERSONES SÓN MILITARS O TENEN

OCUPACIONS RELACIONADES AMB ACTIVITATS MILITARS.

ASSAIG NUCLEAR: ENTRE 1945 I 1978 TENGUEREN LLOC 1.165

EXPLOSIONS NUCLEARS. QUE SERÁ QUAN S'ESTRENI L'OBRA!

SEGONS EL SIPRI (INSTITUT INTERNACIONAL D'ESTCCOLM PER

A LA INVESTIGACIÓ DE LA PAU), L'AUGMENT DEL COMERÇ D'ARMES

EN ELS PAISOS SUBDESENVOLUPATS HA PASSAT DE 3.000 MILIONS

1DE LARS EL 1970, A 14.000 MILIONS EL 1978.

ENTRE 1945 I 1979 HAN TENGUT LLOC UNES 130 GUERRES EN
LES QUE HAN PARTICIPAT UNS 81 ESTATS, LA MAJORIA DEL TERCER

N.

PER CADA SOLDAT ES GASTEN UNS 20.000 S/ANY. PER CADA NIN
ESCOLARITZAT NO ARRIBEN ALS 400 S/ANY.

PER CADA 100.000 TERRAQUIS HI HA 560 SOLDATS I 85 METGES.

LES ESTADISTIQUES DEMOSTREN QUE A EE.UU. EL NÚMERO D'ACCI-

DENTS A LES INSTAL.LACIONS NUCLEARS ÉS DE DEU PER SETMANA.
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Deia jo, el mes passat, que l'Escolar (Prefe-
rent) pareixia haver perdut tota opció a res
que no fos classificar-se dignament. Ara he de
rectificar, com tantes vegades, i mantenir encesa
la flama de l'esperança, tota vegada que hi ha
possibilitats reals de jugar la fase d'ascens.
I és aixi, entre altres coses, perquè la Federació
ha ampliat en un el número d'equips que han de
disputar el dit ascens. I també perquè l'Escolar
ha entrat en un compàs de regularitat (al manco
fins el dia de la victória davant l'Esporles),
imprescindible per a justificar qualsevol aspira-

.
cio.

Si finalment s'assoleix una placa per a
la lligueta, pens que, més que cap altra vegada,
s'estar-A en condicions d'aspirar a l'ascens,
en funció de 1 qualitat de la plantilla. Per
bé que en una competició tan curta la sort pot
jugar un paper fonamental. També pot resultar
primordial la mentalitat amb que s'encari aquest
tram final, tant per part de la directiva com
dels jugadors, aixi com de l'afició, sobretot
de l'afició. s a dir, les "ganes" de pujar que
hi hagi poden tenir una influència decisiva.
Pert, finalment, tot aixó no són més que especula-
cions que, com a tals, poden resultar perilloses.

Lo que no hauria de passar és que els arbres
de la Preferent no ens deixassin veure el bosc
de l'esport local. I evitar que es produIssin
fets, com el cessament d'en Joan Terrassa (entre-
nador dels Juvenils), dificiiment explicables.
Pens sincerament que en Joan, independentment
d'encerts o d'errades, ha fet una feinada durant
els últims anys, i l'ha feta amb honestedat.
Per als jugadors ha estat quelcom més que l'entre-
nador, i per al Club ha estat quelcom més que
un tècnic. Ell ha hagut de tenir tots els malde-
caps, des de cuidar-se'n de recollir la roba
fins a organitzar els desplaçaments. Ajudes n'ha
tengudes poques, per no dir cap, i ara se li
agraeixen els serveis prestats amb un cessament
que, tal i com van les coses, podia haver-se
produIt perfectament 'a final de temporada i d'una
manera molt més airosa. Sois mancava una mica
de tacte i bones maneras. LlAstima. En Tomeu
Pascual "Papa" s'ha fet càrrec de l'equip. Si
és capaç de traduir en actuacions pràctiques

teoria del futbol que domina, el pandero
bones mans. Lo unic que me preocupa es

que faci canviar les camisetes verdes per unes
de blanques, o que deixi a la banqueta els al.lots
que manifestin simpaties blau-granes. s broma.

Bé, l'equip senior-mascull de basquet, fi -

, naiment, ha conseguit l'objectiu de proclamar-

- se campió de grup. El darrer partit, a la pista
de Llucmajor, sols va tenir un color i el resultat
de 62-85 ho diu tot. Per la seva part, l'Imprenta
Bahia perdia a Porreres i tot quedava un poc
més clar si és que ja no hi esteva prou. I ara
què? Ara problemes, com sempre. A Na Taconera
han d'obrir l'hotel i no volen noses, com és
natural. Les obres de la nova pista polidepor-
tiva, devora el camp de futbol, just si han comen-
cat i és impensable que els "play-off" finals
s'hi puguin jugar. Les obres d'acondicionament
del Club S'Auba se segueixen demorant. A S'Alzinar
s'hi podria jugar, sense que la pista sigui una
meravella, pero manquen cistelles reglamentàries.
Sols la pista de l'escola S'Auba pareix reunir
els requisits necessaris. Seria llamentable que
aquesta fase d'ascens, que tant d'esforç ha costat
aglapir, ara no es pogués jugar per manca de
pista. Sé que per part de l'Ajuntament existeix
voluntat de trobar una solució. Al final, se
jugarà. Ja ho veureu.

Aurelio

En Guillem Danis s'ha casat i, a més, l'han
fet cosa grossa de. Banca March a Son Servera.
Entre una cosa i altra, ha hagut de deixar de
costat l'equip d'infantils (futbol) que venia
entrenant. Un equip que, després d'una marxa
mediocre, al final ha tengut una remuntada espec -

tacular. He d'aclarir que aquesta reacció no
es deu a l'abandó de l'entrenador, sinó, preci -

sament, a la magnifica preparació de que ha estat
objecte l'equip, tant a la pre-temporada com
durant el campionat, per part d'en Guillem Danús.
Ja saps Guillem que et desig lo millor en el
teu nou estat i esper que, per bé de l'Escolar,
seguiràs prestant la teva col.laboració Al Club.
Enhorabona!

I aix; és tot. Ho trobau poc?
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