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AVUI LA NOSTRA PORTA-

DA LA DEDICAM A RANDA.
AMB AQUESTA FOTOGRAFIA
DE SA FONT. I ÉS PER
UNS QUANTS DE MOTIUS:

P R I M E R A M E N T , L'ENCANT
i L ' A T R A C T I U D'AQUEST
PAISATGE JA S E R I A RAÓ

JUST I F I CADA PER OFE-

R i R - L i L'ENCAPÇALAMENT.
PERÒ. A MÉS. ÉS QUE

ELS PASSATS DIES 21 ,22

I 23 CELEBRAREN LES SEVES FESTES; UNES FESTES S I M P À T I Q U E S AMB COS-
S I E R S , M Ú SICA, CORREGUDES, REFRESC, COMÈDIA,...

TAMBÉ HI CAP AQUÍ COMENTAR AMB S A T I S F A C C I Ó QUE SA FONT HA SEGUIT
RAJANT I N I N T E R R O M P U D A M E N T AQUEST E S T I U DE CALOR. SEQUEDAT I P E N Ú R I A
D ' A I G U A , UN ESTIU EN QUÈ MOLTES DE FONTS HAN ANAT MANCABANT.

UNA FONT D'UNA A I G U A P U R I S S I M A , ENVEJADA PER GENT DE FORA QUE
HA ANAT A CARREGAR BARRALS SEGONS P A R E I X AMB F I N S COMERCIALS. I
A I X Ò NO. COM D I U E N ELS RANDINOS, TOTHOM ESTÀ CONVIDAT A BEURE LA
SEVA AIGUA I SEMPRE SERAN BENVINGUTS, PERÒ ÉS INACEPTABLE QUE VUL-
GU I N FER NEGOCI DAMUNT UN P A T R I M O N I QUE SEMPRE HA ESTAT SEU.
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RUTENEMÍfl.

El passa? dia 15 d'agost es va obrir el període de
mitja veda. Dins un poble com Algaida on són rares les
cases que no tenguin qualque caçador, aquest fet és im-
portant. El dia de la Mare de Déu d'agost qui més qui
manco va agafar l'escopeta per anar a la guaitada i
després a fer una volta amb els cans. La il·lusió de
matar un parell de conills era general. I què va pas-
sar? Que molts se'n dugueren un desengany gros; i
no perquè no poguessin matar un conill, sinó perquè en
trobaren molts de malalts. Creis-me, que quan comencen
a trobar-se conills malalts a un caçador li fugen les
ganes de seguir caçant.

De fet, la temporada de caça -al manco pel que fa
als conills- enguany serà ben magre. No és que la cria
hagués anat malament, perquè conills n'hi havia i n'hi
segueix havent molts. Lo que passa és que s'hauria
d'haver donat permís per caçar abans de Sant Jaume. Du-
rant aquest mes que s'ha perdut, la mixomatosi ha
fet molt de mal i ha eliminat molta de caça. Són bas-
tants de cents de conills els que s'hauran tudat dins
el nostre terme. I una de les coses que més molesten
és haver assistit impotents a un procés que es veia ve-
nir, que era clar per a tothom llevat dels legisladors
que des de Madrid havien decidit lo que ens convenia.

Molta gent no sap què significa realment "autono-
mia"; inclus n'hi ha molts que se'n foten quan es
parla de les autonomies. Potser davant fets com aquets
poden obrir els ulls i fer-se càrrec un poc de les
avantatges que suposa disfrutar d'unes llibertats auto-
nòmiques. Un petit problema com és aquest de la caça
s'hagués pogut resoldre fàcilment si el Consell hagués
tengut competència per legislar sobre aquesta matèria.

Evidentment, l'autonomia ha de resoldre problemes
molt més seriosos que aquest de què parlam. Mallor-
ca en té molts i greus de problemes i per ventura
qualcú trobarà infantil dramatitzar la decepció d'uns
caçadors davant un conill amb els ulls inflats, però
potser aquest fet banal i intrascendent ajudi a com-
prendre un problema molt important i trascendental pel
nostre futur.

M O V i M E N T
D E M Ò G R A F I C

HAM NASCUT

mes d'AGOST:
dia 14: Marqariat Maya
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Fernando i M^ An-
tònia.
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U N S Q U A N T S D'A C O R D S D E L M E S D'A C O S T

AMPLIACIÓ DE LíNEES TELEFÒNIQUES

Es va concedir permís a la Companyia Telefònica Nacional per ampliar la xerxa
de telèfons d'Algaida en 300 linees noves.

(Aquest acord pensam que és interessant comunicar-lo per si qualcú té interès
en sol·licitar un telèfon ja que aquesta ampliació permetrà atendre les sol·lici-
tuds que es presentin.

ADJUDICACIÓ D'OBRES

S'han adjudicat dues feines: primerament, la construcció d'uns serveis, al
Teatre per un import de 685.000 pts. L'obra va ésser adjudicada al mestre d'obres
Miquel Jaume Mut i el plac d'execució és de 5 mesos.

En segon lloc, a l'empresa "Manuel Villegas Ortega" se li va encarregar la
pintura de les persianes de les Escoles per un import de 253.200 pts. La feina ha
d'estar acabada en començar el curs escolar.

CONTRIBUCIONS ESPECIALS ENLLUMENAT PÚBLIC

Quan es va fer la distribució de les contribucions especials dels sectors
d enllumenat que s'han duit a terme enguany, la quota que corresponia a cada mes-
tre lineal de façana era de 495*31 pésetes. Com que l'acord que es va prendre
quan s'inicià aquesta obra va ésser que tots els sectors es pagarien en la ma-
teixa proporció, es va decidir que la quota per metre lineal fos de 428 pts,
igual que als sectors anteriors. La diferència que queda per cubrir anirà a càr-
rec de l'Ajuntament i es farà una habilitació de Crèdit per aquest concepte.

COBRANÇA DE CONTRIBUCIONS

Els dies, llocs i hores que se mos han assignat per enguany són els següents:

Localitat Dies Mes Hores LLoc de cobrança
Algaida 4,5 i 6 octubre 8 a 14 Ajuntament
pina 7 octubre 8 a 14 Major n0 8

Als mateixos dies, hores i llocs es podran pagar els arbitris i taxes de
l'Ajuntament. El padró de contribucions per aquests efegtes estarà exposat al pú-
blic la segona quinzena de setembre a efectes de reclamacions.



fli9hon dit

qu* diuen

Sentírem dos pineros que xerraven de "s'independència" d 'Ar iany , i resulta
que a molts no els fa massa enveja (i això que tenen fama de no poder veure els
algaidins); aquest deia que "mentres mos donin independència econòmica, s1altra
no fa falta". Però ja veurem què dirà sa nova Associació de veinats, que parteix
ben rebenta i amb ganes de fer molta feina i exigir coses a s1Ajuntament d'Algai-
da, que, de moment, és el seu.

ComenicuL·Lò ¿o&sie. e./> nou /ie.cto/1, n' hi. ha pesi ¿esi-ne. on {JLUL·ie, gio/>, penique,
n'hi. ka pesi tot¿ eJ-¿ gu/>t/>. Un, ja de. tot d'una, pasitant de./> ueJLL i de./) nou /ie.c-
to/i, va contentasi que. /¡e./ii.a "/>o/itisi de. />e-o &sia/>e.¿ pesi pe.goA. din/> ¿a ¿-¿amada*, o
/>igui, que. pesi qua¿cú e.4 canvi hausia e./>tat anasi d'H.e./iode./> a Piiate, Sa geni. que.
va me/) pesi ¿'e./)g¿é/>ia cada dia Lé. co/>e.s> pesi comejitasi: />i ka ¿¿e.vat />e./> masie./> de.
Déu pesi po/)On-hi. quada.o/> ve.iL>>, />i ka de.va¿-íat ¿otó e./> isia^to/) ve.¿¿/> de. e.pi da-
munt ¿a ¿ata, . . . amß. una pasiauJLa, que., com de.ia una d ' aque./>te./> done.¿ que. va
a nu.¿¿a ca¿¿ cada día, "en asi/UAa/i a i'e.¿gíe.¿i.a, no ¿aíLem quisia ¿'haustà fata*'.
Pesió, co-óu cusu.o¿>a, eA¿> de. me./) ed.at ¿'han agafat moít He., a n'Anioni., eÂ. /ie.cto/1,
e.¿j¿, d-iu que. é¿ pesiquè eJ-¿ ve.¿£¿ eA p/ienen com ¿i £o¿ e.í. ¿eju nét, i eJJt a ve.ga-
de.¿ eA¿-h-L diu. *padsií o padrina", ¿ OÀJCÍ ¿' ente.nen moít dé.

Els caçadors van enfobiolats, i amb motiu. Són molts els qui xerren tots
sols quan pensen amb sa quantitat de conills que s 'han mort de mixomatosi durant
els mesos de juliol i agost, i ells amb s'escopeta damunt sa sala, penjada.
En aquests moments, com ja comentàrem, pensam que és per aquí hon hauria de co-
mençar sa vertadera autonomia.

Però els directius tampoc van molt alegres, perquè, a més a més, sembla
que Icona els fa sa traveta; un explicava que enguany volgueren treure llicèn-
cies de caça pels socis, sense guanyar-hi res, però quan anaren per entregar-les
a Icona els digueren que no, que ho havien de presentar a través d 'una gestoria,
armeria o de sa Federació. En parlaren a sa Federació, però com que els cobraven
un tant per LLicència, hi perdien dobbés. Molts demanen que Icona expliqui això,
perquè és mal d'entendre.

SejitÍM pasiiasi molt d'eJ-e.cc^ionò a nJ,ve.M. e.¿tataí., pesió n'kA. ka que. d¿uen
que. 4-¿ n'hi. ka d'aque.¿te.¿, n'kì. kausià a Aígaida pe./i ¿'Ajuntament. Un de-La que.
¿esià dt-f-icJJ- isioUasi gent pesi ¿Lesi s>e.¿ ÍJLi¿te.¿, ¿oísie. tot ¿i. tote.¿ ¿e.A /leunion^
*poLitique-A* que. e.¿ /.an ¿on com ¿a que. va -£esi eÂ. pasdLit que. £a compte./) guanyan
¿e./> genesiat/), a Aigaida; mo/> diguesien que. esien rrUtja dotze.na. Aque./>t matele,
de^La que. e./> qu-i />e. p/ie.¿>entin hausian d'anasi aiesita a p/iomeJUie. />e.gon/¡ qué, pesiquè.
n' hi. ha que. encasia ¿e.'n /le-conden d'unes -fLotoA de. cornine pten/> de. êsiuto/i -i voie.-
fie./), . . ,i que. ejicasia e¿>tan pesi £.'e.¿tiA. que. £a quatsie. any/).

Per cert, i parlant d'eleccions, un demanava si el simpàtic pöblet de Ran-
da no votaren al "sentro", perquè a ses festes no en veren cap ni un dels "sen-
tristes",

Segueix a la plana següent
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/.FT IRISÍ * ly-C-D-
Per tothom ja és ben conegut que la

UCD fa aigua per tots els costats i que
els seus patrons i mariners l'abandonen
per pujar a altres vaixells que els por-
tin a port més segur.

Se confirma el que fa anys els comen-
taristes polítics seriosos deien: "La UCD
no és un partit polític, és un conglome-
rat de persones aferrades al poder que vo-
len seguir comandant".

La gent del carrer veim espantats com
un partit que va guanyar per dues vegades
les eleccions generals, que ens ha gober-
nat durant sis anys, ara es desfà com una
troca de fil per bregues personals, fam
de poder i també perquè molts dels seus
membres no creuen eri la democràcia.

El problema més greu ha estat que UCD
no ha sabut governar a nivell estatal i
tampoc ha deixat governar a nivell local.
La cosa és bastant clara.

Recordem. que la UCD està formada, o
millor dit, ha estat formada per gent que
era franquista, d'altra que creia en
el canvi i d'altra que simplement se
junta amb el que guanya.

A l'hora de canviar les lleis fran-
quistes' els enfrontaments interns han es-
tat molt forts, recordem les lleis d'edu-

cació, del divorci, de l'autonomia univer-
sitària, etc...Altres lleis que és urgent
modificar o canviar no s'han tocades, com
per exemple, la llei de règim local, la
llei "del suelo", etc...Es evident que
sols s'han modificat les que no represen-
ten una pèrdua de privilegis econòmics
pels de sempre. Els ajuntaments progres-
sistes de per tot arreu, pel fet de no ha-
ver-se canviat les dues lleis abans esmen-
tades se troben lligats de mans i peus
sense poder canviar coses que són fonamen-
tals. Amb les lleis actuals és molt difí-
cil aturar una obra il.legal o la proli-
feració de casetes per les zones de cul-
tiu.

Veim com els membres de la UCD són
els primers que no compleixen les lleis
que ells mantenen; per exemple, els cons-
tructors d'UCD són els primers en fer
obres il.legals.

Ara, quan ja s'acosten les properes
eleccions veim com la gent es va col.lo-
cant, sense que els importi gaire la ideo-
logia, als partits amb més possibilitats
i, com sempre, els fotuts som els ma-
teixos.

Andreu Majoral.

M'HAN DIT QUE DIUEN. Segueix de la plana anterior.

un pine.sio de^La que. e.ò p/ujnesi any de.Ap/ie¿ de. ¿e.¿> eAe.cci.on;>, eJ.¿> que. fiav-ien
pesídut oe.¿ eJLe.ccA.ono pesió havÍ£.n guanyat a PJ,na, hi anaven moíi. pesi aJLtài pesió
que. doAA-ejiameni. ja no ¿e.'n /le.co/iden. Suponen, eA¿ p-inejiOA, que. avi.ai Lonnast-on a
£esi-¿o¿ mé.¿ ca/>.

Molta de socis dels pares d 'alumnes de ses escoles esperen s'Assemblea per
veure si val o no la pena fer feina per Sant Jaume. Es sopar-dinar que feren
tots els qui hi col·laboraren va estar molt animat, mos digueren.

¿(lue. me.'n duie.u deJLì "poc a poc."? ¿a no e.Lf> HaòLa panLLn en ÍLicÀ.cteJLa, aga-
£en av¿6 i. cap a fleno/ica. Un que. hi. anà amS>. eJLÍA comentava que. hi. tonnani.a demà
mate^ix.. Se.nya£ que. ¿'ho pa¿¿aAe.n ié..

Els de l 'Obra van molt animats amb motiu dels 10 anys de vida. Ara veurem
si tiren sa casa per sa finestra i fan qualque cosa sonada.



âolfôa
Una de les primeres impressions que un

té trescant pels carrers d'aquesta Vila
d'Algaida és que els seus pobladors - al
manco els de fa un grapat d'anys- estima-
ven tant la terra, se'n sabien tan arre-
lats, coneixien que la necessitaven tant,
que no volgueren fer cap separació entre
Uila i Fora-Vila.

Potser que, en aquests moments, això
sigui una dificultat o un greu problema
per a l'actual forma de viure: l'urbanisme
de 1.982 suposa unes despeses que, al nos-
tre cas, deuen quedar multiplicades per la
realitat concreta en què ha quedat confi-
gurada Algaida.

Mes, voldria recollir la intuïció fo-
namental dels qui començaren a aixecar
ca-seva aquí i proclamar que, jo també,
voldria UIURE ben arrelat a aquesta TERRA
per esdevenir POBLE.

És demanar massa? Tal volta.
Però deixau-me obrir el meu petit

SOLC veïnat dels vostres.

QUE TOT ENS HO DONIN FET ü!

Crec que és un dels caires de molta
gent. Uns diran que per comoditat, per la
roda del consumisene, per la llei del mínim
esforç, per deficient educació. Altres pen-
"saran que tot ve perquè ens escalivaren,
que ja ho vàrem intentar i no va anar bé,
que sempre ha passat així. Alguns ho pen-
jaran a la fatalitat com a voluntat dels
déus que ningú pot canviar: està escrit
i no es pot fer res.

Sigui el que sigui, de fet, així estam
fent el joc a tots els qui se n'aprofiten
d'aquestes "causes" i ells sí que "gua-
nyen" molt amb la manca de responsabilitat
de tots els qui anam a comprar/cercar el
que hem de pensar, el que hem de fer, el
que hem de decidir, el que hem de creure,
el que hem de votar, el que ens hem de pen-
jar,...

No es tracta de canviar d'amos, de
veus que dirigeixen. El camí a encetar se-
ria un altre: què penses, què creus, què
vols, què decideixes,... Què pensam, què
creim, què decidim,...

» -• *«••«.• <PM •* » » 1» U ^ ̂ — — - •

Sols així, els distints solcs, faran i
seran terra responsable: Poble

Església
País
Persones

PARLAR CLAR

Ja sé que s'espera que el capellà par-
li amb molta finura, que no digui mai una
paraula que pugui desentonar, que no dugui
la contrària a ningú i, així, sempre digui
"el que toca dir".

Idó bé, jo no hi crec tant. Crec que
tot això sols serveix per embullar fil,
perquè no ens entenguem, per ésser molt di-
plomàtics i no fer res, per quedar pan-
xacontents i demà ja ho veurem...

Crec molt més en dir i escoltar de ca-
dascú la seva paraula sincera, acompanyar
el seu sentiment autèntic, rebre el seu
credo senzill, fer costat al seu patiment
profund,... Hi crec molt més. Sabent i vo-
lent que ningú -jo tampoc!- ho vulgui im-
posar, exigir, obligar. Tan sols, dir, mos-
trar, convidar, explicar aquesta petita ve-
ritat que un pugui tenir i estimar.

I dir-la, sempre, el més clar possible.

Antoni Garau.



ALJtRJOfi «LÌFW liflfi
Hem comentat en diverses ocasions notícies històriques d'Algaida. Avui,

seguint amb el tema, transcrivim un curiós i interessant document de l'any 1.800.
Es tracta d'una enquesta que es va enviar a tots els pobles sol·licitant una
sèrie de dades referents a la població, l'agricultura, el comerç, l'educació,
etc.; l'enquesta denota una preocupació respecte a tots aquests problemes i un
interès per cercar-los solucions.

Per entendre millor aquest document, convé tenir en compte uns fets que en
bona part l'expliquen. Les preguntes que componen el qüestionari evidentment es-
tan inspirades en les idees de la "Sociedad Econòmica de Amigos del País" que a
Mallorca duia aleshores uns vint anys d'existència. La feina que en aquest temps
havia fet era ja molt considerable: introducció de nous cultius i noves tècniques
agrícoles, creació de fàbriques, perfeccionament dels coneixements de molts d'ofi-
cis, creació d'escoles i promoció de l'ensenyança, divulgació de normes higièni-
ques i rudiments de medicina, campanya contra les supersticions, etc. etc. Molts
dels seus membres ocupaven llocs importants dins la política i l'administració i
no hi ha dubte que foren inspiradors del document de què parlam.

L'any 1.800 coincideix també amb el moment de màxima influència del mallor-
quí Miquel Caietà Soler, ministre d'Hisenda durant deu anys (1.798-1808), molt po-
derós i amb el seu prestigi intacte, prestigi que anirà minvant després per culpa
d'uns imposts que va haver de crear. Per cert que un d'ells, un arbitri damunt el
vi, li va costar la vida quan a la caiguda de Godoy fugia de Madrid cap a Sevilla
i, en passar per un poble de la Mancha (Alagón), va ésser confós primer amb un
general francès; després, quan es va haver identificat, la gent no li va perdonar
que fos l'autor de l'impost sobre el quarti de vi i el va matar de forma terrible
arrossegant-lo pels carrers del poble.

Aquesta al·lusió al ministre Soler ve a tomb perquè la feina que va fer va
estar dins la línia que hem dit abans i va procurar un sanejament de l'economia
del país. Però es va trobar amb un seguit de guerres i conflictes interns i ex-
terns que feren fracassar la seva gestió. Ara bé, l'enquesta que vos oferim està
dins aquest esperit i potser fos, més o manco directament, idea seva.

L'escrit està en castellà i el transcrivim íntegrament; npmés ens hem per-
mès modernitzar l'ortografia. Les respostes també estan en castellà, però el se-
cretari que les escrivia no el sabia molt bé i trobam respostes mig en mallorquí
i mig en foraste. Aquesta mescla és normal a la majoria de documents de l'Arxiu
Municipal de finals del segle XVIII i principis del XIX.

Les preguntes són molt completes i és una llàstima que no estiguin contesta-
des amb més amplitud i amb més detall. Ens podrien donar una visió bastant comple-
ta de com era el poble. Però ja veureu que les preguntes sempre són més llargues
que les respostes. Dóna la impressió que està contestada de mala gana, com si l'A-
juntament tengués por d'una segona intenció, fiscalitzadora. Es significatiu,
per exemple, que indiquin 11.000 quarteres de producció de blat i seguidament fi-
xin la mateixa quantitat com a imprescindible per cubrir les seves necessitats.
Es una manera de dir que no sobrava res.

Podríem comentar molts de detalls. Per exemple, fixau-vos que la professió
amb més persones que l'exercien (a part de la de pagès que era amb molta diferèn-
cia la més important) és la de paraire, és a dir, treballadors de la llana des
del rentat fins al tenyit. Però no volem allargar-nos més. Per tant, aquí teniu
el document i que cada un es fixi en els aspectes que més li cridin l'atenció i
en tregui les conclusions pertinents.
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DE LA POBLACIÓN

1. Qual eJ, númesio de. lo* ve.c-in.o4, {.amiJLia* y ca*a* poJiLLculoJie.*, a*í en. la
Villa como en. ¿u ijeM.iJLoii.o?

-Vecinos son: 680. (1)
2. Qualz* lo* medio* de. *uü*i.*LÍA. pan.a lo* poL·ie.*, quando *ano*t y quale.* pa-

ia cuando enJLeJimo*?
-Pobres, subsisten sanos por el trabaxo; lo que han ganado estando buenos y

algunos con limosnas.
3. fiaría qué. pie.ci.0 di*minuyen lo* jo/mole.* en e.1 inviejino, i. qual el may on. a

que. alcanza eJi vedano?
-Los jornales en el Ynv/ierno a siete sueldos, Y en el Verano a doce sueldos.
4. en. qué puede, y ¿ueJLe. empl&asiAe. eJ. PueÃlo pana, ganan, ¿u vida lo¿ dia/> llu-

VÍ.QAOA y de. e.¿ca¿&z de. L·iaSLajo en eJL campo?
-Escuran las paisas, hasen cuerda y calsa, así comen.
5. Qué canJüjdad de. g/iano¿ y le.gumL·ie.4 ¿e. n£.cej>üa pana eJi consumo de. la VjJJ.a

y dÌA&ù.cio?
-De trigo, 11.000 quarteras; de legumbres, A.000.
6. S¿ hay en la Villa y ¿u¿ aL·iededoie.^ alguno* cAo/ico-ó o paníanoo que. puedan

in-f^icA-onan. eJ. aJJie. y ocasionan en£ejunedade.¿?
-No hay.

DE LA AGRICULTURA
1, De. quanto* e.¿tadale.¿ o cana* cuadrada* ¿e. compone, la quasitejiada, y *-i *e.

oü*ejiva la nu.¿ma medida pOA.a la* dehe.*a* que. pata la LieJi/ia culü-oada.
-De uint destres quadrats se miden unes i altres terres.
2. en qué con*±*ten la* t-iejuia* de. la V¿lla en toda la ejcen*i.6n de. *u Le-fuu,-

¿O/LÍO?

&S&Ì+Ì. .xí»--j»
A».-" • . ;.-. .

i

(1) Aquesta resposta pot resultar enganyosa. Es evident que aquests 680 són

1 iP8l..e„vC',9B« r"8"'5 n'hi haUrÍa UnS 3-°°°- Concr.t..ent l'any 1797 erenJ 1 Ö i 1 any 1.825 hav/ien passat a 3.33H.
" — — — — '-• • • «j w j. o a 1 1 u 3 i i ni i i auria i

2.918 i l'any 1.825 hauien passat a 3.330.



-Consisten según juicio en 6.000 quarteradas.(2)
3. Quanta* quantenada* de. ¿a me. j on cualidad, quanta* de. la Quena, mediana,

mediani*ima e. intimai y ¿o que. *ue£en pnoducin. pon. medida de. *emilla aqueJULa*
ne*pe.ctiva* calidade*, con un cultivo y aliono ondinani.o*?

-La mejor calidad de tierra, 300 quarteradas. De buena, 400 qdas.; mediana,
1.000 qdas,; medianísima, 2.000 qdas,; de ínfima, 2.300 qdas. Las 300 quartera-
das mejores harán 7 quarteras la quarterada; la buena, 4 quarteras; la mediana,
2 quarteras; medianísima, 1 qra. 3 bs. De ínfima, es garriga que se siembra los
años que corresponde.

4. Quanta* quanteJiada* de.*nuda* de. ánA-ole.* -fjiutafjt* y quantas cuJLLeJita* con
e.llo*, ¿a calidad de. lo* áníLole.*, yquale.* lo* que. dan má* -JLnuto* y mayo/i ÍLene.£i-
cio al cuULivadon?

-Desnues de arbres, 5.500 quarteradas. Cubertes de arbres, 500 qdas. Figueras,
garrovers i amellers, y las figueras son las que dan mayor fruto.

*). Quanta^ quanten.ada* plantada* de. viña*, y quai. e.* ¿a di^esiencia del pnoduc-
¿o entne. una quantejiada de. viña y una de. *ementena/ entne. una complantada de.
angola* y otna de.*nuda de. eJU.0*?

-De plantadas de vino, 300 quarteradas. Una quarterada sementera producirá
mitad más que una de viña, y una plantada de árboles producirá 3§ parte de la de
sementera.

6. Qué cantidad de. tiesina ocupan lo* montea, lo* pedne.gal&*, la* laguna* y
poniónos, lo* ane.nale.* y *aloüneAo*?

-Los montes, etc. ocupan 2.300 quarteradas.

7. Sj, e¿>tán cuíLie-nJLoA &o¿ monies, ajienaie.¿ y dehe.¿a¿ de. án&.oie.¿ y de. qué. cali-
dad, quai ou de.-*>ijjio y p/ioducio, y en qué con¿¿¿te.? S-i ¿o e¿>tán de. maiaA y ma-íe.-
z.a, pana qué caLLdad de. ganado ¿on íueno* ¿UA pa¿to¿? S¿ ¿e. kan de.¿culLiejdLo atgu-
no¿ rrL¿nen.a£e¿>, quoi e.¿ ¿u e¿>pe.c¿e. y adonde, ponan?

-Cubiertos los montes y garrigas de matas, estepas, pinos y sirven para apacen-
tar ganado lanar y cabrío y demás ganado grande y pequeño.

8. Si pudieran agotante. ¿as> laguna* y pantano* mediante, alguno* canaí&* hon-
do*, o *i pon faíta de. de.cJLive. ¿ejiia pne.ci*o *uHi/i L·L* agua* pon medio de. máqui-
na* hudn.auJU.ca*! y en tat ca*o, qué cantidad de. tiesuia* podnia de.*e.can*e. y fiaüi-
litan al clLivo?

-No hay lagunas.
9. Si *e. utili-zan o no la* tiesina* *alolL·iena*, y en ca*o de. que. *i, de. qué

modo?
-No hay tierras salobreras.
70. £/i qué con*i*ten ¿a* co*e.cna* de. la Villa y de. *u tejuiitonio, z*pe.ci£ican-

do la calidad y cantidad de. cada una, a*i. de. lo* gnano*, tnigo, cenada, avena,
ava* y demá* legumiLne.* como de. lo* vino*, ace.yte., *eda*, lana*, lino, cáñamo,
mieJt, cejia, almendna*, fjuiia* y oniaJLiza*¡ deJLiéndo*e. entendes, en quanto a la
cantidad de. e.*to* do* último* de. una evaluación de *u pnoducto; pon lo tocante,
al vino, anodinan la panticulanidad de. *i *e. con*esiva íueno y *u£ne, el tnan*pon-
te pon man o *i e.* pne.ci*o conventin*e. en aguandiente.,' y en tal ca*o, qual e.* la
cantidad que. de. e*te. licon *e -f.aijii.ca anualmente.; e*pe.ci-£icanán a*imi*mo, pon
lo ne.*pectivo al ace.yte, la cantidad de. la* tne.* e*pe.cie.*, de £ino, tendeno
o jaJÍ-onejio.

-Consisten en 11.000 quarteras de trigo, de cevada 2.200 qras., avena 1.500
qras., mitxe de ordi y civada 2.300 qras., llegums de tota especie 1.000 qras.
De seda, 50 libras. Vino, 6.000 quartins; 30 mesures oli; llanes, 50 quintars;
lino, 3 quintales; cáñamo, 50 quintars; mel, 1 quintar; dos roves de cera; almen-
dras, 500 qras.; faves les reditarán 200 libras. Ortolisas reditarán en todo el
término 400 libras. El vino no sufre el transporte por mar, se vende produpto(?).

(2) Aqüestes 6.000 quarteradas serien les terres de sembrar perqué el terme
és de 9.020 Ha. és a dir, 12.699 qgarteradas. Per tant, més de la meitat de
l'extensió total estav/a cuberta de pinars i garrigues.



¿o
7 1. Üaé e* pede, de. ganado ¿e. emptea en La taL·ianza o et tsiagín, y ¿a cantidad

de cada anal e.*peci£icasián ta* diveJi*a* especie.* de. CSL.ÍO*, -'¡can pata cavatto*,
machos, muta*, liusuio*, ganado tonasi, de. caL·iio y cesido*; anotando ¿a* caruLLdade.*
de. cada e*pecie, con ana evacuación de. ¿u producto anuat y ta pasiticuía<udcud da.
*i ¿e. mantienen todo et año o qué pasite. de éJt con to* pa*to* de. ía Vitto.

-En la labranza se emplean mulos, muías, bueyes, asnos y burros. La cantidad
serán los mulos de 100 libras, muías 95 1., bueyes 50 1., asnos 30 1., burras 30
libras. Las crías son yeguas, burras y ovejas; y producirán anualmente mil li-
bras. Se mantienen dentro las tierras del término.

12. Si hay pa*to* y tiesuia* comune./*! y *upue*to que. to* naya, un qué. con*i*-
ten.

-No hay pastos y tierras comunes.
13. Quanto* ¿on to* psiedio* ansiendado*, cómo ¿e. hacen o/idinasiiamente. to¿ anjie.nda-
iiLÍentoo, a qué. p/ie.ci.o y cond-i(u.one¿>, y posi qué. tésinuno?

-Habrá cosa de 14 predios arrendados y ordinariamente se hacen con annua mer-
ced de trigo y dinero y que conren a uso de buen labrador.

14. Cíe. comunicación ¿oí-fie. cada uno de. io/> ante.cedenies> asdJ.cuíos>, quaie.* ¿on
toó od*¿iácu£o¿ que. hayan /lepasiado e.¿tonüan ¿u pnogne,¿>o, pe.si^.ecc-i6n y generai
odeAantanLLento; y quote.* £.o¿ medios que. enJLiendan má¿ conducente.^ a mejosiasi ¿o¿
oí-jeJLo-o que. comp/ienden.

-Estorba su progreso el no haber dinero ni caudales para hacerlo.
." -" 'f • .. . -._-.. •

• ·ïs#*vjí:'

DE LAS FABRICAS Y ARTEFACTOS
7. Qué númeJio de. comeM.c-LanÍ£.o, tendevo* y tta¿-¿cante¿> hay en ta VJJÍta y ¿u di./¡-

L·iictof en qué confióte, psuncípalmente. e-t comejLC^io o tsióf-ico de. cada uno de.
eJLtoA y quotes to¿ oüjeio/> de. que. má¿ ¿e. ne.ceJ>-ita y tendrían mÓA psionto y ¿e.gu-
/10 despacho en todo aquet. ve.cindasii.0.

-Las especies son herreros, carpinteros, albañiles, pelayres, texedores de li-
no y lana; oficiales de ferrers 4 con 4 maestros y A ayudants; carpinteros A. al-
bañiles 3. Pelayres 30. Texedores 6.

2. De qué e.¿pe.c¿e. ¿on to A tejcidoA que. ¿e. fjaHsu.can, y qué cantidad de tana*,
e./>tamJL·ie., ¿eda, atgodón, tino o cánamo pueden consumisi anuaímente?

-De llana, lino, cáñamo consumirán 15 quintales.
3. Dónde, encuentran ¿u despacho o consumo todo* to* géneJio* manu^aciiisiado* en

ta Vijtta, con una anotación de. to* e.*toiüo* que. má* *e opongan a *u mutLipLica-
c-ión y adeJtantanLÍento.

-El consumo es para los uisins de esta vila.
4. Qué námeA.0 de. atamILique.* noy en ta vitto o *u di*tsi¿cto pejdLene.ciente^ a

to* nù.*mo* mosiado/ie.*, y to que. cuenta de. -^aíL·iicadón un quani-Ln de. aguasidiente..
-Alambins, 10. Cuesta un quartín con todo lo necesario incluso el QreS,

7 libras.
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DEL COMERCIO O TRAFICO

7. Üu¿ nume.no de. comeJidante.t, tend&not y tna£icante.t hay en ¿a Vitta y tu dit-
tnictof en. qué confitte, pnincipatmente. eÂ. comendo o tná^ico de. cada uno de.
e.ttot y quate.t ¿ot oüjeJLot de. que. mat ¿e. ne.ce.4iia y tendrían mât p/ionto y te.gu-
10 de.t pacho en iodo aqueJt ue.cindanio.
7Dos xulletas; 9 tenderos o taberneros.
2. Si hay -fLeJiiat o mejicadot y quate.t tot diat de. ta ¿emana, m&t y año tenata-

dot a e.tte. e.£e.cto¡ quate.t atimitmo tot pnicipate.t oüjeíot que. ¿e. venden y com-
pnan en aqueJttot dJioò y ¿i. e.¿ mucho o poco eJ. concanso de. c.om.p/iadoie.6 y vende.-
doie.s>.

-No hay.
3. ¿x.pie¿>asián con confianza quaíe.¿ ¿on ío¿ oü¿tácuJio¿ que. hayan apejicJJLido

e-óio/L&a^. ¿u LULeJitad y e.¿pe.cJ.a£mente. ¿¿¿e. ejcesicen o no atgunoA monopoLLoo.
-Lo ygnoran porque no hay.
4. en qué. e.¿tado e^ián ¿o¿ caminos y quaíe.¿ £o¿ OAÍLiL·u.oA meno¿ gaa¡JO¿o¿ que.

podtian tornante, en L·L Vi££a con eJt JLLn de. coAÍe-at una poicJ,6n de. to que. ¿e. ne.ce.-
¿itasiia OAÍ pana ie.CQm.ponesito¿ como pasta con¿LuLUi£.o¿ de. nue.vo, de. modo que.
todo e.¿ casinuage. pudiere. exe.cutaA.Ae. con COJULOA.

-En mal estado; y los medis menos gravosos son los que té manat la Real Audien-
cia.

DE LA ENSEÑANZA PUBLICA

1. Si hay o no e¿>cueJ.a púJitica donde, ¿e. enseñe, a ¿o¿ niñ.o¿ ¿a Doctrina chsii¿-
tiana, a ¿e£M., e.¿>cJÜJLui y contai; en la. ¿aposición que. ¿i, e.Ape.ci£icoA.án ¿i ¿a
Viíta tiene, o no piopia aJÍguna cata de.ttinada a tan e.te.nciaí. y wUJ. oi.je.to; qué.
dotación tienen tot mae.¿tio¿ y quien contiiAuye. a eAJta,

-Hay una donde se enseña a los niños la Doctrina Christiana, a leer, escri-
bir, y tiene la Villa una casa propia destinada a tan útil objeto; la dotación
son 10 libras anuales.

2. ctpe.ci-^icoA.á aAÍmÍAmo qua-
&e.¿ ton Hot aflJLiJUiiot mât expedi-
to* y menot pe.tadot a íot patti-
cu£.atej> (aunque, -^ue^en de. iot
de.ttinadot a ottot oUjet-Ot piado-
tot) que. podnian tomante, con eJ.
£in de. e.ttaSLÍe.ceJi una e.tcueJLa
donde, te. entenate. g/iatuitamente.
ta teJbia deÂ. Cate.citmo, a te&n,
e-tcnÜLLn. y contai, y eJ. tiato ci-
vit de. tôt ni/Lot; ati como otia

+ de. cottuia pana tat ni/Lat, donde,
te. te.t piopoicionate. iguat ente.-
nanz.a giatuiJLa, menot eJ. e.tcii-
Hii y contai.

-Hay una maestra que enseña
la Doctrina Christiana a las ni-
ñas y la Uilla le da de gratifi-
cación 10 libras anuales.

Algayda y Sala Capitular a
15 de diciembre de 1.800.

PERE MULET
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Durant el mes d'agost el poble de Pina, com la majoria de pobles, ha vist min-

vades les seves activitats i al mateix temps hi ha hagut un increment d'habi-

tants: pineros que viuen a Ciutat i externs que han vengut a passar les seves va-

cances a Pina. Això ha duit les conseqüents tertúlies en els cafès i a la fresca

i un augment dels al·lots durant el dia pels carrers del poble, amb les inevi-

tables petites capbuitades. Ha estat un temps d'oci i reencontrada amb els llocs

i les gents que viuen sempre a Pina; altres no han acabat de tenir vacances del

tot i ha aprofitat per recollir les ametles. I ara per acabar aquest mes de pausa

estival, tenim les festes populars que a l'hora d'escriure aquest article, encara

no han començat, però desitjam que servesquin per fer passar uns dies de diverti-

ment i alegria a grans i al·lots i siguin un èxit de participació popular i pro-

porcionin uns bons resultats als quintos organitzadors.

S'està preparant l'edició d'un llibre damunt Algaida, basat sobretot en fotos

antigues dels aconteixements del poble. Volem fer una crida a n'els pineros que

tenguin qualque foto antiga, si se volen possar en contacte en jo mateix per la

publicació a n'el llibre de les fotos que se considerin interessats ja que de mo-

ment de Pina només tenim una foto. Garantitzam la seva coservació i devolució als

propietaris.

NOTICIES; El proper dissabte a vespre dia 4 de septembre tindrà lloc la primera

reunió de la novella associació de veins. La reunió tendra com a tema bàsic la

preparació de l'homenatge a n'els vells, el proper 26 de septembre dia de Sant

Cosme i Sant Damià. Demanar* l'assistència a tots els pineros.

El passat 15 d'agost es va celebrar la festa de la Mare de Déu de Son Perot

a la citada possesió, que per cert va ésser un èxit d'assistència de gent. Recor-

dàrem la gran participació que tenia aquesta festa uns anys enrera i que darrera-

ment havia baixat un poc.

Dia 25 d'agost moria a n'els 84 anys d'edat Na Margalida Sastre Mulet. En pau

descansi!

Xesc Oliver
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S C A C S

El club d'escacs d'Al-
gaida ja prepara la prò-
xima temporada. De mo-
ment tenen la intenció
d'inscriure dos equips
per participar a la
propera lliga: un equip
estarà format pels juga-
dors de temporades passa-
des i l'altre l'integra-
ran aquests jugadors jo-
ues que tan bon paper fe-
ren l'any passat dins
els jocs escolars. !Anim
pels jugadors, enhorabo-
na als que segueixen or-
ganitzant la feina d'a-
quest club i gràcies als
que recolzen aquesta la-
bor ! .

C I C L I S M E

Aquests des "Poc a
poc" no paren. Aquest da-
rrer mes d'agost s'han
desplaçat a Menorca amb
bicicleta i !a córrer!.
Encara que també han fet
turisme i han cuidat bas-
tant sa teca. Per lo que
mos han dit, s'ho han
passat molt bé.

Els aficionats a ses
bicicletes del nostre po-
ble estan d'enhorabona
perquè el pròxim dia 17
tendrem carreres de
ses bones. Píos explica-
ren: gràcies a ses ges-
tions i col·laboracions
d'uns quants de bons afi-
cionats s'ha conseguit

dur una etapa des "Cintu-
rón cilcista a mallor-

ca".

Com se suposa, això
ha representat una feina-
da pels que s'han posat
al davant de s'organitza-
ció. Desitjam un èxit
complet a tots quants
han col·laborat en la
realització d'aquesta
diada.

F U T B O L

Dia 12 de setembre co-
mença el campeonat de

Primera Regional amb la
visita del Molinar al
camp d'Es Porrassar.
Desitjam que aquesta tem-
porada resulti de plena
satisfació pels juga-
dors, socis i aficionats
algaidins i que l'Algai-
da lluiti dins el grup
de davant.

Pel que fa referència
als partits amistosos
que s'han celebrat,
s'han vist molt bones ma-
neres. Es va perdre als
darrers minuts per 4-3
a dins Sant Jordi i es
va guanyar dins Sóller
(0-2) en un partit molt
bo de la defensa i la
mitja. Aquests resul-
tats, maldament no ten-
guin massa significació
i no se'n puguin treure
conseqüeències definiti-

ves, obrin l'esperança
i la il·lusió dels incon-
dicionals de l'Algaida
de veure el club dins
els llocs d'honor.

Respecte als juve-
nils, diguem que han co-
mençat molt fort: partit
amistós que han fet, par-
tit que han guanyat do-

nant una lliçó de futbol
i donant gust a tots
quants d'aficionats els
miraven. Comencen la lli-
ga el 19 de setembre amb
la visita del Villafran-
ca .

Ha començat la campa-
nya de socis que pareix
ésser que ha tengut una
bona acollida. Esperam
que els aficionats res-
ponguin a la crida que
s'ha fet i entre tots du-
guen a bon port sa bar-
ca. Enguany se veuen ga-
nes de quedar bé tant
per part dels jugadors
com per part de la direc-
tiva .

C O L O M B O F I

El "Club Colombófilo
Mensajero" d'Algaida tan-
caran la temporada 81-82
al restaurant Poliespor-
tiu. El programa dels ac-
tes és el següent:

A les 9, concentració
A les 9'30, reparti-

ment de premis.
A les 10, sopar de com-

panyerisme i posterior-
ment rifa i subhasta de
colomins a benefici de
la societat.

Suposam que hi haurà
molta gent perquè són
molts els simpatitzants
que té aquest esport re-
posat i tranquil.

Joan Trobat
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RETAULE DEL NIN JESUS

Aquest retaule, una de les obres més a-
conseguides de l'artiste Gaspar Oms, esta-
va a la Rectoria. Sembla que abans presi-
dia la capella que actulment està dedicada
a Sant Antoni i que abans era del Nin Je-
sús. Ara ha retornat a l'església, a l'en-
trada de la capella del Roser. Val la
pena que vos hi fixeu perquè es tracta d'u-
na taula d'un gran mèrit artístic.

O— //—O—«f

MENJADOR DELS VELLS

A la Rectoria se segueix treballant en
la instal·lació del menjador per a jubi-
lats. Les feines estan molt avançades: ja
es té el mobiliari i darrerament ha arri-
bat la cuina i la gelera. Esperam poder co-
municar- vos ben aviat la seva inauguració.

Any
1.950
1.955
1.960
1.965
1.970
1.975
1.980
1.981
NOTA: Les xifres són aproximades, ja que el preu del
bessó és molt oscil·lant. Donam les gràcies als particulars
que ens han facilitat les dades. En cas de diferències
n'hem extret la mitja.

La revista "Coanegra" de Santa Maria pu-
blica al seu darrer número un interessant
article sobre el tema "I s'ametla, què?".

No és possible reproduir-lo íntegra-
ment degut a la seva extensió, però hem
cregut convenient transcriure el quadre de
l'evolució del preu del bessó i dels jor-
nals que resulta ben significatiu per com-
provar com ha anat perdent rentabilitat
aquest producte.

Q.C.B.

-dies 4 i 5 de setembre excursió a Sa
Costera.

Per tal de concretar ens reunirem dime-
cres dia 1 al local de l'Obra a les 21'30.

-dia 25 al vespre festa de ses llenter-
ries_. Aninau-vos a fer llenternes amb cap-
ses, carabasses, melons, etc.

CAMPAMENT D'ESTIU

El grup d'Esplai ha organitzat a Cala
Mitjana (Artà) un campament per nins i ni-
nes que ha estat un èxit. Hi han assistit
una trentena de nins i els paratges on
s'ha fet són extraordinaris.

El dinar, una bona paella, que feren pa-
res, al.lots i monitors el dia de la cloen-
da del campament va estar animadísima i
va quedar fermat que, com ja comença a
ésser tradicional, s'ha de repetir cada
any.

Per cert que dia 10 de setembre es
farà una reunió dels monitors i els pares
dels al.lots que hi participaren en vistes
a mantenir una relació durant el curs,
seguir fent activitats i evitar que el cam-
pament sigui una manifestació aïllada.



i5
UNA XERRADETA.. (acabament)

vist ara amb perspectiva, era gent que se
sentia frustrada, haurien volgut fer molta
més feina, però no els deixaven. Com més
anys passen, més admiració sent per ells.

Concretament Don Alfonso va fer que
molts de la nostra edat seguíssim estu-
diant, va sembrar una llavor que en a-
quells moments era molt difícil de conrar.
Ell va ésser qui va dir al meu pare que jo
no havia de fer de celleter, i això que
sentia un gran respecte per tots els ofi-
cis manuals o artesans, però considerava
que molts de joves de la nostra edat te-
nien possibilitats i que el poble també ho
havia de menester.

¿PKM. què. no has uengut a algaida a f-eJi
e.scola?

Bé, això pot semblar estrany, però no
ho és tant. Quan me podia interessar,
no hi havia lloc aquí, i quan n'hi hagué,
jo ja havia près altres camins, i no m'in-
teressava venir. No és que pensi que al
seu poble un no s'hi ha de trobar de; fent
la feina que un creu que ha de fer, no hi
ha problemes.

¿C.fie.us que. Algaida e.stà Sien atè.s, en
I' aspe.cte. d' ensenyament?

Sí. Les classes no són massa nombro-
ses, hi ha mestre suficients, i el Ministe-
ri cumpleix. Supòs que per part de l'Ajun-
tament també cuiden l'edifici i la part
que li correspon tot quant pot. Amb això
no vull dir que siguin perfectes les esco-
les d'avui, alerta, que sempre hi ha coses
a millorar, i moltes.

Ajia cau He. un alt/ie. p/ie.gunta ¿escota
púÂtica o p/iivada?

Com en tot, n'hi ha de bones i de man-
co bones dins els dos camps, no per ésser
pública ha d'ésser bona o dolenta, i vice-
versa.

Dins una /ie.vista com c¿ Saig, hi. cau
üé. una p/iegunia so&sie. ¿'ensenyament de.1 ca-
tata a te.s e.scole.s. ¿Què. en di.us, tu?

Evidentment sí. Ha arribat, i això és
bo. Podria anar millor a dedicar-hi més es-
forços, d'acord, però crec que s'està fent
una labor molt bona. Pensa que, per motius
de tots coneguts, els mestres estaven en
blanc en aquest camp, i avui estan fent
molta de feina (no cobrada) i demostrant
un gran interès en cursos de reciclatge.
Aquesta feina es veurà dins un parell
d'anys, no massa si seguim així.

Pesi acati-osi, a ue-usie. si £e.ÍM un poc de.
p/iopaganda d'Ls Sa-ig, -i et Ujjie.ctoi mos
pu¿l¿ca tota l'entne.v¿sta, que. s'ka attoJi-

gada un poc. ¿Aconsettani.e.s la le.ctuA.a
d'Ls Saig, a se.s cscole.s d'Algaida?

Evidentment Es Saig té articles o
col·laboracions molt interessants pels
al.lots, especialment els que es referei-
xen a la nostra història. Però jo aniria
més lluny: intentaria que els al·lots al-
gaidins participessin en la confecció de
la revista. De cap manera que fessin un
Saig infantil, sinó que en qualque aspecte
de la vida algaidina ells hi poguessin dir
sa seva, i a sa seva manera. Això seria
una passa més en la participació dels
joves a fer cultura nostra, i així la co-
neixerien molt més vivament. Es difícil,
però tot lo que sigui despertar inquietuts
entre els joves és important.

Si vots dL·i qualque cosa més. . .
Me fa gràcia que hagueu pensat en

mi per aquesta plana, però n'estic content
perquè no és molt freqüent veure coses
d'ensenyament damunt els papers que lle-
geix molta gent. Fins ara, sempre que un
algaidí m'ha hagut de menester, m'ha tro-
bat; dins la nova feina, sempre que pugui
fer qualque cosa per Algaida, estau segurs
que la faré.

Joan Mulet



una xerradeta amb.
A* /U. fi

En Joan Martorell Trobat, ben conegut
dins Algaida, és un vertader professional
de l'ensenyament, i fa un parell de mesos
va guanyar unes oposicions com a Inspector
d'Educació Bàsica de l'Estat, a Madrid.
Les oposicions duraren gairebé tot el curs
passat, fins a finals de Maig, i ell va
treure el segon lloc de devers 700 oposi-
tors; hi havia 18 places, dues d'elles per
Balears, i, naturalment, ell va triar-
ne una, la de Menorca. Aquest és el motiu
principal de que, avui, tinguem aquesta xe-
rradeta, informal, amb ell.

£n¿ podsLLe./) ejcplj.ca/i un poc ta ie.ua u-i-
da pn.of.e.s>¿4.onal, e.1 te.u * cusisiículum" com
de^i/, uoltsiOA?

Vaig acabar el Magisteri l'any 1.963,
i en aquells moments es va començar la cam-
panya d'alfabetització» i jo vaig venir a
Algaida dos anys per Ter feina en aqueixa
campanya. Desprès vaig treballar a Inca i
més tard a Uerge de LLuc, com a Director
als dos llocs, fins al 1977. En aquest mo-
ment es ua crear el Servei d'Orientació Es-
colar i Vocacional, i jo vaig entrar a
fer-hi feina, fins ara. Mentrestant, vaig
fer la carrera de Filosofia i LLetres,
secció de Pedagogia, i he fet feina a l'Es-
cola de Magisteri i a la Universitat a Dis-
tància, dins la tutoria de pedagogia.

A panJLuï d'CULO., ¿quina ¿esià ¿a Le.ua
•f-eÀJia?

Quan es parla d'un inspector, la gent
pensa amb una feina fiscalitzadora, però
no és això, de cap manera. Hi ha dues
funcions: una administradora (trasllats,
creació, ampliació, supresió de llocs,
planificació del mapa escolar, etc), i una
altra funció, per mi la més important i
atractiva, de supervisió de l'escola: as-
sesorament, orientació, recolzament al pro-
fessorat i al personal en general. També
hi ha, evidentment, una missió de vetlar
pel cumpliment de "deure" del mestre,
però, per mi, és la que manco me preocupa.

A més a més, cada inspector té una zo-
na, la meva és la de Menorca i allà és on
he de dur a terme aquestes feines. A ni-
vell més general, he de treballar dins la

Província a lo que hen deim "ponències",
en temes tan interessants com educació per-
manent d'adults, educació bàsica a distàn-
cia, investigació, educació especial,
perfeccionament de professorat...Com veus,
les feines són moltes i variades.

/V o cal demanar ¿i. t' ag/iada la te.ua £eu.-
na, pe./iqu¿ quan posile.* d' ensenyament t' e./>-
ta¿ arUmant pesi moment*, pesió m'ag/iadaúa
¿alesi quan t'ha¿ L·ioiat mtllo/i, kat pactat
mé/> gust de. £esi ¿e^ina?

Fins ara (sa feina que m'espera encara
no la puc jutjar) quan he disfrutat real-
ment ha estat quan he fet de mestre; de
mestre com la gent he entén, és a dir, amb
al.lots de Bàsica.

Com que. ¿om a Algaida, ¿ pasilam pe.i
una sie.uj.4ta d'Algaida, l·iausiíem de. pan.la/i
de. gent que. tothom cone^Lx.. ¿com ue.u/> la
•(Lesina de. D.Alfonso, D. Santiago, ¿n Casi-
úó, ...?

Feien miracles pels mitjans que te-
nien. Pensa que l'ensenyament durant la Re-
pública va tenir una època daurada: per és-
ser mestre s'exigia el batxillerat supe-
rior, hi havia unes investigacions i uns
cursets a on s'estudiaven experiències es-
tranjeres, una feina feta molt seriosa-
ment. Aquests mestres que has anomenat ha-
vien viscut tot això, però desprès va pas-
sar lo que va passar... Possiblement,
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