MERCADET DE SEGONA MÀ
També a la festa de
fi de curs del dia 11
de juny vàrem organitzar un Mercadet
Solidari a benefici
d’una ONG
amb
donacions d’alumnes
i de professors. No hi
faltaren, tampoc, el
Ball de Bot i els Xeremies per animar la vetlada i així poder fruir del darrer ball
del ja ex-Director del nostre Centre.

TEATRE FÒRUM PER A LA PAU

Una altra activitat molt interessant que es va dur terme per als grups de 4t.
d’ESPA (i que repetirem el curs vinent) va ser la proposta de l’ONG Assemblea per la Pau de tractar el tema tan actual dels refugiats i les migracions amb
la tècnica pedagògica del teatre fòrum. La sessió va ser seguida amb molt
d’interès i implicació per part dels alumnes, i els actors i monitors varen demostrar una solvència i un magnetisme que és d’agrair.

El Lledoner 8
(Revista del CEPA Camp Rodó)
Juny de 2018
Correu: camprodollengua@gmail.com

"Sembra un acte i recolliràs un hàbit. Sembra un hàbit i recolliràs un
caràcter. Sembra un caràcter i recolliràs un destí." Charles Reade (1814 – 1884)

RÈCORD HISTÒRIC D’ALUMNES GRADUATS
Vuitanta-dos alumnes del CEPA Camp Rodó s’han tret el títol de
graduat en Secundària al llarg d’aquest curs, si incloem els dos quadrimestres.
Al torn de matí del primer quadrimestre se’n varen graduar 18 i 7 al
torn de vespre. Al segon quadrimestre varen ser 35 al torn de matí i 22
al del vespre, xifra que supera als de tots els cursos anteriors d’ençà
que es fundà el centre. Així que estam d’enhorabona, els alumnes per
ser tan diligents i nosaltres per haver-los tengut.
Però esperem que aquest títol no sigui el final de res, sinó el principi
de tot; és a dir, que aquesta etapa sigui de transició cap a altres estudis
i horitzons acadèmics que els permetin assolir un sòlid futur laboral,
però sobretot realitzar-se com a persones i com a ciutadans.

Graduats 1r. Quadrimestre. Torn de matí

Graduats 1r. Quadrimestre. Torn de vespre

MATRÍCULA CURS 2018/2019
ALUMNES DEL CENTRE: Del 7 a l’11 de setembre
HORARI:
Dilluns: de 17h. A 19’30h.
Dimarts i divendres: de 9’30h. A 12h.
ALUMNES DE NOVA INSCRIPCIÓ: Del 12 al 25 de setembre (cita prèvia)
Dimarts, dimecres i divendres: de 10h. A 13h.
Dilluns i dijous: de 17’30h. A 20’30h.
Graduats 2n. Quadrimestre. Torn de matí

Graduats 2n. Quadrimestre. Torn de vespre

JUBILACIÓ DE MESTRES DEL CEPA
Aquest serà el darrer curs que exerciran
com a mestres tres persones de llarga i exemplar dedicació a l’ensenyament. Dues d’elles,
Bartomeu Arbona i Sebastià Guillem, històricament vinculades al nostre Centre, i la tercera, na Coloma Gelabert, que ràpidament s’hi
ha integrat i el s’ha fet seu, i ella nostra.
Per aquest motiu, els hem entrevistat a tots
tres. I aprofitam també per publicar les paraules de comiat que ens adreçaren al dinar
d’homenatge que vàrem celebrar els professors el dia 27 de juny a Algaida.

MOSTRA GASTRONÒMICA
A la festa de fi de curs, celebrada el dia 11 de juny per segon any consecutiu, vàrem poder gaudir d’una mostra de plats elaborats i oferts generosament
pels nostres alumnes i professors. Com podeu veure a les imatges, la mostra
feia goig, gola i mirera, i de fet, no va quedar res per verd.
Als participants se’ls va fer obsequi d’una preciosa palangana de disseny
(d’Ikea) i la nostra gratitud.
Tot seguit publicam una recepta que probablement no ceneixíeu.
Bon profit!

ENTREVISTA A NA MARIA COLOMA GELABERT BASSA
- Quins estudis vares cursar?
Vaig fer Magisteri.
- Per què vares triar aquests estudis?
Em feia ganes fer feina amb infants, segurament ja des de
petita. Allò que no tenia clar és si volia dedicar-me a Primària o
Secundària, i vaig optar per la primera perquè hi havia un curs
pont per poder cursar la llicenciatura que volguessis.
I els estudis els vaig fer al que ara és l’institut Josep Maria
Llompart, que tenia l’escola Annexa a la planta de baix, encara
que jo no hi vaig fer les pràctiques perquè ja hi havia massa alumnes de Magisteri.
- Quina fou la teva primera destinació com a mestra?
Abans d’entrar a l’ensenyament públic, em varen oferir una feina a Inlingua, que és una escola d’idiomes, on jo hi feia castellà i de vegades també català. I hi vaig estar tres anys.
Després, però, vaig preferir anar a la pública i em varen destinar a l’escola
Cervantes de Sant Antoni d’Eivissa, on impartia català.
- Què t’agrada més d’aquest centre?
La relació amb el professorat, que ha estat molt agradable, a part dels horaris. I també el fet de poder seure i xerrar una estona, fer una mica de conversa, això és impensable a Primària, perquè és molt absorbent. Ni tan sols en
temps del pati, perquè hi ha guàrdies o perquè sempre tens feines pendents.
En aquest ofici nostre, sempre he pensat que els sous són inversament proporcionals a la dedicació
- Quin és el repte més important que afecta l’educació?
La societat ha claudicat de l’educació i l’ha endossada exclusiment a l’escola.
De vegades se sent a dir que abans, amb classes de 40 alumnes, es podia ensenyar millor que ara. Però és que els valors que difonia l’escola tenien continuïtat a
la família i a la societat, eren valors compartits. I això, per a mi, és fonamental.

Recepta: Cocarrois de ceba
Preparació:

Ingredients:
400 g. Farina
800 g. Ceba
1 tassó petit d’aigua
½ tassó petit d’oli
½ tassó de saïm
Panses

Tallam la ceba en juliana, la salpebram i la deixam
en un colador tota la nit a la gelera perquè perdi
l’aigua.
Pastam la farina amb l’aigua, el saïm i l’oli i deixam
reposar uns 20 minuts.
Estiram la pasta amb un aprimador i tallam formes
rodones. Omplim cada una d’elles amb la ceba, 3
panses i dos trossets de sobrassada i un raig d’oli.
Cobrim els cocarrois procurant que quedin ben tancats.
Enfornam a 170º uns 45 minuts.
Margarita Mercadal

FESTA DE SANT J ORDI 2018
Dia 23 d’abril vàrem tornar a celebrar la festa de la rosa i el llibre amb
un seguit d’activitats que es dugueren
a terme durant els mesos d’abril i
maig. La diada d’enguany ha girat entorn al tema de Dones escriptores, sovint poc o mal conegudes, malgrat la
seva aportació essencial a la literatura
universal.
Amb aquest motiu, es va fer una
exposició de cartells i d’obres de la
nostra biblioteca escrites per dones.
També s’exposaren els cartells elaborats pels propis alumnes sobre escriptores de la literatura catalana actual.
A l’entrada del Centre es va muntar
una parada d’intercanvi i de donació
de llibres, tant d’alumnes com de professors, que va tenir molt bon acolliment. També es varen exposar, al passadís, frases, aforismes, versos i estrofes, de creació pròpia dels alumnes o
d’autors clàssics, en català, castellà i
anglès. I una interessant selecció en
anglès de “cròniques tristes... de biblioteques britàniques”.
Finalment, al lledoner del pati, els
alumnes varen penjar els punts de llibre que havien elaborat, amb un poema
que prèviament havien triat i recitat a
classe de català. Esperem que molts
d’alumnes s’hagin contagiat del plaer
de la poesia i la imaginació.

- Quin és el teu llibre o escriptor preferit?
A hores d’ara, el meu autor predilecte és Stefan Zweig, perquè no té cap obra
dolenta o mancada d’interès; tot allò que toca ho fa bo. Ara tenc una mica
abandonat el seu llibre Castellio contra Calvino, però el vull reprendre aviat,
perquè és actualíssim.
- Quin és el teu músic preferit?
Te’n diré tres dels que més m’agraden: Leonard Cohen, Bach, Mozart. També
els Beatles, perquè jo no som dels Rolling. A la meva època t’havies de decantar per un dels dos: Beatles o Rolling. I jo sempre he estat dels Beatles.
També, és clar, he seguit la Nova Cançó de Llach, Raimon, Ovidi Montllor i el
seu inoblidable Homenatge a Teresa. Vaig conèixer personalment en Jaume
Arnella, del Grup de Folk d’en Sisa, d’en Pau Riba i na Maria del Mar Bonet,
que jo vaig conèixer pels meus germans grans.
- I el pintor que més t’agrada?
Goya, que té tants de contrastos, i com que ara he de viatjar a Bordeus, que
és on va morir ell, m’ho recorda.
- Quina és la teva pel·lícula preferida?
Darrerament m’ha atret molt Michael Haneke, les seves pel·lícules (Caché o
Amor, La cinta blanca...) sempre són inquietants i molt estimulants.
- I el programa de TV?
No en sol mirar, però em va enganxar la sèrie britànica Downton abbey, que
és francament interessant.
- Quines són los teves aficions?
Les habituals: llegir, cinema, passejar... Una temporada em vaig aficionar
també a l’escalada esportiva.
- Quina és la ciutat més atractiva, llevat de Palma?
Nàpols, sens dubte. I de retruc, poder trobar-hi l’obra de Guillem Sagrera i la
meravellosa sala capitular del Castelnuovo, que aspirava a ser el seu Panteó
romà, amb la seva cúpula sense clau...
A mi m’agraden aquestes ciutats com Bordeus on al centre hi pots trobar un
taller de bicicletes o botigues de queviures de tota la vida
- Quin viatge t’ha impressionat més dels que has fet?
Un de llarg que vaig fer per Egipte i el Sinaí, amb un creuer alternatiu, no turístic, una mica a l’aventura, baixant pel Nil, des d’Abu Simbel fins a Alexandria, que és fascinant. Jo vaig ser amiga d’en Biel Galmés, el novel·lista manacorí ja desaparegut. Idò vaig demanar un llibre seu a la biblioteca
d’Alexandria i en vaig enviar la foto a la seva dona, na Lina
- Quin creus que és el problema més greu que amenaça la nostra societat?
El materialisme, la desigualtat, la manca de valors no materials...
- I quina solució hi veus?
Un canvi social i econòmic que tengui com a prioritat el benestar de tota la
gent, el bé comú.
- De què et sent més orgullosa?
D’haver superat problemes importants o, simplement, d’haver deixat de fumar
- Moltes de gràcies

PARLAMENT DE NA COLOMA GELABERT
EN LA MEVA JUBILACIÓ
La vida ha volgut que el darrer any de la meva vida professional
m'arribàs en aquest Centre, en el mateix edifici on vaig estudiar Magisteri. M'agrada, sembla com a simbòlic: tancar el cercle.
I m'ha agradat trobar-vos-hi, a vosaltres que m'heu permès sentirme tan bé, tan a plaer en aquesta època d'esgotament mental i emocional. Agraesc de cor l'ajuda que m'heu donat quan la vos he demanada
i també, i especialment, la que m'heu donat quan ni tan sols la vos he
haguda de demanar. Gràcies!
Com que no me podria posar a l'alçada dels dos companys glosadors, no intentaré fer-ho i en canvi vos llegiré un poema de David Jou
que caigué a les meves mans, justament, el mateix dia que havia anat
a veure una obra de teatre escrita i dirigida per un alumne que havia
tengut a P-3 i P-4 i que, després de tants d'anys, m'havia sabut trobar
per convidar-me a l'estrena. Una d'aquestes coses que de vegades passen i que, quan passen, et toquen el cor.
I encara que David Jou i jo, som en extrems oposats en el món de
l'educació, ell, catedràtic de Física de la Matèria Condensada d'universitat, carregat de premis i honors... a més de poeta; i jo, mestra rasa,
durant molts d'anys a EI, i que com a nivell màxim dins la carrera professional només puc exhibir el blasó de coordinadora de cicle, i encara
sempre ostentat de cap de dent! Es veu, però, que a tots dos ens fan
bategar el cor aquestes cosetes que passen de vegades entre
Professor i antics alumnes
De tant en tant me n'arriben senyals
-de vegades, pels camins més diversos-:
són elles, són ells, a galop dels anys,
en la cavalcada de la vida,
aquells que alguna cosa van aprendre
d'aquella mica de saber que els vam voler donar
-que relliscava, tan sovint, com aigua sobre roca.
o aquells que van oblidar totes les paraules,
tots els noms i nombres i figures,
menys allò que van haver de compartir
-vulguis o no vulguis- amb nosaltres:
hores i més hores en una aula.
Tant se val: són elles, són ells,
és la vida que ha seguit el seu curs.

NOVA DIRECTIVA A L’ASSOCIACIÓ D’ESTUDIANTS
Però l’Associació no es jubila,
sinó que continuarà les seves activitats amb una nova i entusiasta
directiva integrada per en Rafel
Camps, na Catalina Morey,
n’Antonio Amer, na Maria Gayà,
na Rosario Jiménez, na M. Coloma
Gelabert, na Clara Chiesa, na M.
Dolores Angulo, n’Àngela López i
na Sofia Fernández que intentaran
donar un nou impuls i nova saba a
la tasca exemplar que duen a terme en favor del Centre i de la barriada.
Així que tendran continuïtat els
cursos i els monitors que s’oferien
fins ara al nostre Centre de Ball de
bot, amb na Dolors Rodríguez; de
Gimnàstica i Pilates, amb na Marcia Vitelli; d’Informàtica, amb en
Dani Martínez; de Conversa en anglès, amb na Deborah Cook i de Ioga, amb na M. Elena Doutto.

I NOVA DIRECTORA DEL CEPA CAMP RODÓ
També és temps de renovació per a la directiva
del CEPA. Amb la jubilació d’en Tomeu Arbona, es
va convocar un concurs públic per a l’elecció d’un
nou director, que ara ja serà directora, perquè el
va guanyar la professora provinent del nostre
Centre Gemma Villanueva Bohigas.
Pel juliol ja va prendre possessió del càrrec, i
encara que el seu projecte és força renovador i
ambiciós, hi haurà una certa continuïtat, ja que el
seu equip serà el mateix que hi havia, amb en Vicenç Bibiloni i na Margalida Gilabert. S’hi afegirà,
a més, una nova Cap d’Estudis adjunta, que assumirà n’Empar Medina. Molta sort i molts d’èxits.

ES JUBILA LA DIRECTIVA DE L’ASSOCIACIÓ D’ESTUDIANTS
Després de molts d’anys (18 exactament!) dedicats en cos i ànima
a organitzar les activitats de
l’Associació d’Alumnes del CEPA,
na Rosa Gozálvez i en Vicente Garrote també es jubilen. Per això, la
Directiva els va retre un homenatge a la festa de fi de curs i els va
lliurar un petit record per agrairlos la immensa tasca que han duit
a terme durant tots aquests anys i
que perviurà en la memòria de
molts.

En Sebastià Guillem, mestre del Centre, també va voler homenatjar na Rosa amb aquestes gloses:

Hem après a perdonar-nos una mica
-l'avorriment i la falta de respecte,
la duresa i les ganes de parlar,
les decepcions que vam tenir els uns dels altres i a celebrar l'espuma de bellesa que els records poden tenir
-aquella idea que un dia vam comprendre o fer comprendre,
aquells mots que ens van semblar, de cop, tan màgics.
Són elles, són ells, som nosaltres,
mig enterrats sota la runa dels anys,
i ara, de cop, per un instant, fulgurants
com si l'aula llunyana s'hagués omplert
de la llum que llavors no vam saber fer nostra.
David Jou

DEDICATÒRIA D’EN SEBASTIÀ GUILLEM

Per a na Rosa, en el dia de la seva jubilació
i molts bons records
a tots deixares.

Rosa, presidenta de l’Associació,
càrrec vitalici, no cal votació.
Hores i hores de dedicaciò,
anys i anys al Camp Rodó!

Permet dir-te avui Colometa.
Pareixes, n’ets una joveneta,
pels meus ulls, una nineta,
com una flor a un jardí
rosada a l’alba del matí.

Dona de ferma convicció,
dona activista i optimista,
femenina i feminista.
Ets una dona rodamón.
Compartírem cursos i festes,
viatges i excursions,
per Mallorca i pel Món.
Eivissa, Sevilla, Astúries,
Nàpols, Tallin o Perpinyà,
Aquests i molts altres vàrem trescar.
Quines rialles per recordar!
L’escola et trobarà a faltar.
Gràcies Rosa, ets una flor!
T’ho deim tots i totes, ben de cor.
Sebastià Guillem

Coloma, ets una amistat recent,
avui aixeques el vol amb el vent,
un curs al Camp Rodó
i ja t’ha arribat la jubilació!
Ens parles amb la mà al cor,
És clar, n’ets de Manacor.
Mestra, t’ho sents ben dedins,
lluitadora dels costums mallorquins.
Per Sant Jordi,
en cos i ànima et dedicares

Madamme Coloma Gelabert,
per mig món has viatjat,
te’n queda l’altra meitat.
Deixat de punyetes,
prepara les maletes
i gaudeix per dins Bordeus
Oblida, si hi són, els mals moments
i els bons, fe’ls ben presents.
Coloma, un somriure i molta sort
en el teu nou vol.
La tendràs si Déu ho vol.
Una besada.
Sebastià Guillem

ENTREVISTA A SEBASTIÀ GUILLEM CAMPINS

EXCURSIÓ A SA CALOBRA

- De quan ençà fas classe al CEPA Camp Rodó?
Fa 16 cursos que hi vaig començar, el curs 2001-2002,
però la meva relació amb l’actual edifici em ve de molt enrere. El curs 1964-65, quan es va inaugurar l’edifici hi vaig
començar els estudis primaris. Després de fer el batxillerat
a l’institut Ramon Llull, vaig tornar aquí, a la casa per estudiar Magisteri, els anys 1976-1978. I després d’un any de
fer el servei militar, on vaig fer classes d’alfabetzació, vaig
tornar-HI una altra vegada el cursos 1980-81, 81-82 i 82-83
com a mestre de l’escola Annexa del Magisteri o Escola de Pràctiques. Mon
pare va esser mestre de l’escola annexa durant 27 anys, en aquest mateix edifici. Així que es podria dir que aquesta escola ha estat literalment ca nostra.
- Quins estudis vares cursar?
Vaig fer Magisteri, la branca de Ciències. Però quan el curs 1983-84 vaig arribar per concurs general de trasllats a l’escola de Lloret, només erem dos
mestres i algú havia de fer les classes d’Anglès. Així que me’n vaig encarregar
jo, ja que n´havia estudiat durant els sis cursos de baItxiller i al cou, a més a
més durant dos estius havia fet feina de grum (o botones) a l’hotel Son Vida
on havia après bastant d’anglès. Posteriorment vaig fer els cursos d’anglès a
l’escola oficial d’idiomes i molts de cursos amb joves estudiants a Gran Bretanya i Irlanda durant més de deu estius.
- Per què vares triar aquests estudis?
Una mica ja em venia de família, mon pare, com he dit abans, era mestre i
a més a més guia turístic (era mal de fer en aquells temps guanyar-se ses sopes només fent de mestre d’escola).
Ell també feia, entre altres, classes d’anglès i crec que això, a més del meu
interès cap aquest idioma, em va ajudar a decantar-me a fer classes d’anglès.
Crec que l’escola és una institució bàsica per a la societat. Més encara als pobles petits, on juga un paper fonamental com a element dinamitzador del poble.
Tot i que fa 16 anys que faig feina en educació d’adults, crec que puc dir
que vaig passar els meus millors anys de docència, o almanco els més intensos, a l’escola primària amb els infants, perquè és on crec que la labor del
mestre és més profitosa. L’escola d’adults també m’ha donat moltes satisfaccions, m’hi he trobat molt a gust i m’ha enriquit com a persona.
- Quin és el teu llibre o escriptor preferit?
N’hi ha molts, però els que ara record que m’han impressionat vivament són,
per exemple, James Joyce i el seu Ulysses; Isaac Asimov, com a divulgador
científic; Ian McEwan, Julio Cortázar, Baltasar Porcel, i l’obra poètica de Joan
Alcover, entre molts altres.
- Quin és el teu músic preferit?
M’agraden molt Dire Straits i Pink Floyd. i si havia de triar una cançó, ara em
ve al cap Even the quietest moments, de Supertramp, You’ve got a friend de
Carole King o Imagine de John Lennon
I el pintor que més t’agrada?
Fins aquest any, no havia estat mai a París i m’ha impressionat molt l’obra de

Enguany, l’excursió de final de curs ens dugué a Sa Calobra i al torrent
de Pareis. Es va fer el dia 22 de maig i hi estaven convidats tots els alumnes del CEPA i de l’Associació d’estudiants.
L’excursió va començar a Palma, des d’on vàrem arribar al Port de Sóller amb autocar i d’aquí vàrem agafar la barca que ens va dur fins a sa Calobra. El trajecte recorre els colossals penya-segats de la Costera que Costa
i Llobera alambinà en els sublims alexandrins dels seus poemes, per arribar
finalment al majestuós paisatge de sa Calobra, d’insuperable bellesa si hi
arribam per la mar.
Com que el temps acompanyà amb un dia
exultant de primavera i color, la satisfacció
fou completa i no creim que ningú se’n penedís.

DEDICATÒRIA D’EN SEBASTIÀ GUILLEM ALS SEUS ALUMNES
To all my beloved students, now friends, words
to say thanks to you to help me grow, not just as
a teacher, but also as a person too.
‘ IT’S TIME TO SAY GOODBYE’

‘ It’s time to say goodbye,
goodbyes are not for ever,
goodbyes are not the end;
They simply mean I’ll miss you
until we meet again.’
It takes a minute to say hello
and forever to say goodbye.
All in life is getting to an end,
the English course is over, my friend
Many stories we’ve left behind,
fond memories, deep in our minds.
I want to express my gratitude
for your motivating actitude.
My pleasure being here with you,
I’m very lucky to have met you.
You´ve learnt, at least, a little bit
I hope you’ve had fun
and enjoyed our English class.
New wind is blowing, time flies fast,
It’s been nice until the last,
Thanks for all we’ve shared
along the way.
It’s time for a new step.
There comes a time in everyone’s life
when you look back to all
the years gone by
and it’s time to say goodbye.
What a bittersweet farewell,
sweet to have met you along the way,
bitter to leave the house I call home.
It’s time for a new space, I’m checking out
A whole life at school is enough.

I tried to do my best,
No time for regrets.
I’m taking in my old luggage
a treasure of shared moments.
I’ll remember you all on the way
Thankyou indeed I want to say
I wish you all the best
for the present and the future
keep on English studying,
your culture improving,
and take it easy, my friend.
It’s a long way till the end.
If I could turn the time back
I would be with you again.
Time flew by so fast,
I just loved how you are,
you’ll be close to me, never far.
I can see it in your eyes
when you look at me so nice.
What else can I say?
We are leaving today.
Think positive and keep on going
A goodbye is always
a new beginning
See you one day again
you all, my dear students,
you all, my dear friends.
Let me visit you one day
if that’s for you okey,
Meanwhile, enjoy the way.
Sebastià Guillem,

Monet. També són mestres de la pintura, entre molts d’altres Sorolla, amb la
seva màgia de la llum mediterrània i el genial Salvador Dalí.
- Quina és la teva pel·lícula preferida?
No he dedicat gaire del meu temps al cinema, esper poder corregir ara aquest
defecte. Però si n’havia de triar una, seria The quiet man, de John Ford.
- Quines són los teves aficions?
En tenc moltes i diverses, de brusques. La fotografia, en primer lloc, que vaig
estudiar a l’Escola d’arts i oficis, i que sempre m’ha apassionat. També em va
engrescar una bona temporada la pintura, tant a l’oli com acrílica, que ara amb
la jubilació intentaré recuperar. I, finalment, l’excursionisme, que practicava
amb les extraordinàries i imprescindibles Rutes amagades de Mallorca (que es
poden trobar íntegrament a internet) de Jesús García Pastor, amb la
col·laboració de Melcior Rosselló Simonet, que fou regent de l’escola Annexa al
Magisteri durant la major part de la seva vida professional com a “mestre de
mestres”.
- Quina és la ciutat més atractiva, llevat de Palma?
No m’agraden gaire les ciutats per viure. M’agraden més els pobles petits com
Lloret. Si he de dir una ciutat, diré que em vaig enamorar de París. També em
va agradar molt la capital d’Irlanda, Dublín – i sobretot, l’antiga ciutat romana
de Bath a Anglaterra a l’estiu!
- Quin viatge t’ha impressionat més dels que has fet?
Bàsicament he voltat per Europa, encara que també he estat durant un mes a
Califòrnia. On he trobat la gent més acollidora ha estat a Irlanda i també Noruega, per la idiosincràsia de la seva gent, summament amable, simpàtica, educada, hospitalària i altruista.
- Quin creus que és el problema més greu que amenaça la nostra societat?
Jo crec que la intolerància i la manca d’empatia envers el patiment dels altres.
Pens que molts dels altres problemes (mals hàbits, manca d’educació, atur,
etc.) deriven d’aquests dos factors. L’escola crec que és un pilar fonamental per
solucionar-ho.
- I quina solució hi veus?
Un canvi radical en el sistema econòmic, que s’ha de supeditar a les necessitats
de totes les persones.
- De què et sent més orgullós?
D’haver fet la feina que m’agrada, d’haver pogut realitzar la meva vocació docent, que ja em venia d’avior, dels meus pares i padrí
- Recordes qualque anècdota curiosa?
En tenc un caramull. Crec que en podria escriure un llibre, però la més recent
és la del darrer dia de classe d’aquest, el meu darrer curs escolar com a mestre:
a tall de comiat, havia preparat una festa sorpresa als meus alumnes dels mòduls d’Anglès de l’horabaixa, amb un piscolabis i unes rimes en anglès
d’agraïment. Però la vertadera sorpresa la m’havien preparada ells: a l’aula del
costat havien preparat un tiberi de pinyol vermell i m’hi esperaven antics alumnes que em volgueren homenatjar amb, entre altres detalls i atencions, un
muntatge audiovisual sorprenent amb fotos del llarg de la meva vida. Encara
no me’n puc avenir! Ho duré per sempre en la meva memòria amb agraïment!
- Moltes de gràcies

DEDICATÒRIA

PARLAMENT D’EN SEBASTIÀ GUILLEM
Amigues i amics,
Voldria dedicar les meves paraules en
primer lloc als meus pares i padrí que, com
molts sabeu, també foren mestres i els tocà
viure temps difícils, i tant, per a l’Educació.
Per a ells el meu homenatge.
En segon lloc a tots els meus benvolguts
alumnes del Camp Rodó i molt especialment
a aquells nins i nines de l’antiga escola
Annexa i de Lloret, avui adults.
I en tercer lloc a tots vosaltres, companys i
companyes del Camp Rodó per compartir amb mi aquests darrers 16 anys.
Es tracta d’una visió molt personal i íntima, metafòrica diria, del meu pas, tots
estam de pas, en el món de l’Educació.
I diu així…..

« Un llarg camí… »
Amigues i amics del Camp Rodó:
fa temps em vaig demanar
què vos podria contar
el dia de la meva jubilació.
Anys enrere una glosa vaig recitar
per a un company jubilat,
per allò vaig ser anomenat
l’oficial encarregat
i cada any m’he embolicat
a fer uns mots rimar
per a cada mestre que se’n va!
I, vet aquí,
quan arribada l’ocasió,
que per a mi és l´honor,
no sabia què dir.
Calia una reflexió:
Esser mestre per vocació…?
… o per familiar tradició?
I d’aquí en sortí la inspiració
per saber què contar:

parteix el director
a conduir el seu tractor
o el petit motocultor
per les terres de conreu.
No sé si podré superar
aquesta nova situació
de la meva jubilació.
Hauré de treballar
sense mai aturar
a sa meva possessió.
Arribaré a l’extenuació
i així podré oblidar.

ens obria un llarg camí.
Seguiren temps de depuració,
temps d’adoctrinament
en el món de l’ensenyament.

I com a entreteniment,
les nétes i la família.
Després del patiment
arribarà la llepolia...
desitjada constantment.

Mon pare i ma mare
seguiren el mateix destí.
Què en podria sortir jo?
Mestre d’escola, idò!
Em ve d’avior!

Vendré a veure-vos
a les festes o els berenars.
Oli dels meus oliverars
portaré per convidar-vos
i així retrobar-mos.

Per entendre el missatge,
que em marcà el llinatge,
que em marca el meu destí,
deixau-me vells temps compartir

Me’n vaig a no sé on,
no sé què hi trobaré,
sé que vos enyoraré,
però mai no ploraré.
Dins el meu món viuré;
i mai no vos oblidaré.
Sempre vos recordaré.

Inauguràrem de parvulet
la nova escola Annexa,
eren dies d’antany de 1964,
anys d´inesborrable infantesa
recordats avui amb tendresa.

Set anys a l’institut Ramón Llull,
tota una institució, tot un misteri,
i torn d’estudis de Magisteri,
L’any 1916, el mestre Guillem, el padrí, aquí, a la casa del Camp Rodó,
a la casa de Joan Capó…
per les muntanyes del Canigó

Adéu no vos vull dir
fins sempre, amics meus.
Desitj que pogueu gaudir
molts d’anys i assaborir
la vida de cap a peus.
Tomeu Arbona

El nostre benvolgut Tomeu,
del Camp Rodó, una institució,
tota una vida de dedicació,
avui ens ve a dir Adéu.
És de comuna opinió
al claustre del Camp Rodó,
el nostre bon director
tractà amb seny els temes
per trobar als problemes
la millor solució.
Mestre empàtic i pragmàtic,
mestre sociable i simpàtic,
guiant amb mestratge
les madones, el seu aprenentatge.
Tomeu, amic, t’ho diré
amb llenguatge planer:
Ara que deixes l’Educació
posa en marxa el tractor
per la vinya del Senyor
fent de bon viticultor.
Per Maria, llaurant el conradís,
ben segur seràs feliç.
Esment amb ses bicicletes
que fan figa ses cametes
Tomeu, per favor, cuida’t,
que ja no ets cap ninet.
Recordau el dinar a Maria?
Com vos ho diria?
Com enyorarem aquells frits,
com ens llepàvem els dits!
… i la porcelleta rostida?
De l’any, sens dubte, a Maria,
del curs, la millor sortida!
Una llarga amistat, Tomeu,
gairebé d’infantesa,
avui de maduresa.
Per això vull dir-te, amic meu:
“Per a l’amor de Déu,
el que vulguis, ‘feu’,
el futur és teu!
Amics del camp Rodó,
per a tots un honor.
Llarga i feliç jubilació
per al nostre Director!
Sebastià Guillem

GLOSA DE JUBILACIÓ (Juny del 2018)
Tomeu Arbona Quetgles
Ara que hi som tots,
vos he de dir una cosa:
ha arribat afectuosa
la meva jubilació.
I amb gran estimació
vos vull fer una glosa
recordant la dedicació
al CEPA del Camp Rodó.
Ja fa temps va començar
aquesta gran història,
ho record a la memòria
quan m’hi varen destinar.
Ara fa vint-i-nou anys
que el centre es va obrir
i fins aquí vàrem venir
els tres primers companys
que aquesta casa va tenir.
El director era en Mateu;
na Mercè, la cap d’estudis
i el secretari en Tomeu,
fins que jo vaig dir adéu.
Dos anys després vaig tornar
al Camp Rodó a treballar.
Sabeu qui ja hi vaig trobar?
En Vicenç i na Margalida,
qui m’han salvat la vida
en repetides ocasions
sense fer-ne cap crida
de les nostres opinions.
Ja érem quatre membres
al nostre equip docent
més un a la presó innocent
que hi treballava de docent
a tots els presos atenent
per millorar el coneixement.
Ens canviàrem d’edifici
i passàrem a l’actual,
amb treball poc habitual
férem un bon sacrifici.

Carregàrem camions
de mobiliari i caixes
durant molts d’horabaixes
com si estàssim en rebaixes,
i ens sentírem campions
després d’aquestes accions
per tenir un centre en condicions.
Uns quants d’anys varen passar
i les reformes van arribar
i tot ho varen deixar
en perfectes condicions
per impartir les lliçons
a tothom qui es va acostar
al col·legi per estudiar.
També el Claustre va créixer;
passàrem dels tres inicials
fins als vint-i-tres actuals
i aquí he pogut conèixer
uns amics molt especials.
A tots voltros vos vull dir
que estic ben agraït
pels anys que m’heu acollit
fins a l’hora de partir.
Abans vull aplaudir
l’amistat de compartir
aquest grup tan entranyable,
per a mi, inoblidable.
Hem fet dinars i vegues
i hem menjat porcelles
i també algunes paelles
i de vi hem buidat botelles.
Quines reunions tan belles!!!
Junts hem disfrutat
la companyonia i l’amistat
que els anys ens han deixat
fins que això ja s’ha acabat;
però d’un grup tan animat
mai no em sentiré allunyat.
Ara se’n va en Tomeu,

Després de 40 anys de repressió
canviàrem silencis per paraules,
canviàrem el gris pel color,
vérem la llum dins la foscor,
descobrírem un nou horitzó.
Ja de mestre novell, amb el pare,
a la mateixa Escola Annexa:
Tres anys més d’aprenentatge
per començar el guiatge.
“Qui em tornàs als dies d’ahir,
quan l’escola resplendia,
quan aquell que sí en sabia
vetllava nit i dia,
vetllava damunt mi!
Aquell que m’ensenyà
l’essència d’educar:
N’és com aquella pluja lenta i fina
sobre terra eixuta i prima,
la llavor ben dins germina
cap al saber de la vida!”

I avui, el 2018,
aquest món, per a mi, s’acaba;
Dir adéu a aquesta casa,
que em va veure néixer
i que m’ha vist créixer,
després d’un segle
de familiar tradició
em deixa, pareix mentida,
una agredolça sensació
en veure el camp orfe de flors.
És temps de comiat.
Amics, em deixau com a penyora
una font de coneixements,
un torrent de bons moments
del que fou i no fou
el que havia somiat.
Al vaixell del Camp Rodó
s’obre un nou horitzó.
Cal solcar noves ones ben fort,
Maina per a tots cap al nou port.

Vint anys a l’escoleta blanca de Lloret No vodria acabar,
amb els infants del poblet,
sense l’ocasió aprofitar
als voltants de l´antic convent,
per molta sort desitjar
el meu paradís absent.
a qui el nou timó guiarà
i, de tot cor, felicitar
I de Lloret... al Camp Rodó estimat.
a la mestra Dona Gelabert, Coloma
Aquí, amb vosaltres, envoltat,
i al director Don Tomeu Arbona,
on, malgrat no ser cap ninet,
aquests dos jovenets
amb sabates noves estrenant,
que també arriben a port enguany.
setze anys m’han passat volant.
I per a totes i tots
Munts d’anècdotes podria contar,
els aquí presents,
inoblidables moments recordar.
companys excel·lents,
Vosaltres i altres que avui són aquí
ben alt als quatre vents,
presents en el record,
de tot cor vos vull dir:
en sou protagonistes,
Gràcies, moltes gràcies
però ho deixarem
per compartir
per una altra ocasió…
aquest llarg camí.
…o per jamai, molt millor.
Sebastià Guillem

ENTREVISTA A BARTOMEU ARBONA QUETGLES
- De quan ençà fas classe al CEPA Camp Rodó?
Vint-i-nou anys com a docent i vint-i-dos com a
Director.
- Per què vares triar aquests estudis?
Ja em ve de família perquè tant els meus pares
com el meu germà també eren (o són) mestres.
- Quin és el millor record que
te’n duus
d’aquest Centre?
Sense cap dubte, el millor record és la companyonia de tots els docents que han passat pel Centre.
La meva consigna sempre ha estat “Viu i deixa viure” i crec que no he
estat punyent amb ningú. També he tengut la satisfacció d’ensenyar a
gent perquè no els enganin i per obrir-los portes que els permetin continuar estudiant. I si alguns dels meus alumnes han completat la Secundària, llavors la satisfacció ha estat completa.
- És coneguda la teva passió pel ciclisme. D’on et ve aquesta afició?
El primer any que vaig aprovar oposicions em varen destinar al polígon de Llevant. I el primer dia que vaig fer una guàrdia de pati, els nins
jugaven a futbol i, en voler tornar una pilota, vaig torçar el peu esquerre i em vaig fer un esquinç. Vaig haver de dur guix i per a la rehabilitació, el metge em va recomanar fer bicicleta. Me’n vaig comprar una de
segona mà i m’hi vaig anar aficionant. Devia tenir 25 anys i, fet i fet, ha
estat l’esport de la meva vida. M’hi he dedicat amb vertadera devoció,
organitzant, per exemple, durant 33 anys el Trofeu Ciclista "Pla de Mallorca”.
Abans havia estat futbolista federat, des d’aleví fins a juvenil amb el
Palma, que era un filial del Mallorca. Ho vaig deixar un parell d’anys i
quan vaig començar a arrelar per Maria, vaig jugar a segona i tercera
regional amb l’equip del poble.
També em vaig aficionar una temporada a la caça, i vaig ser soci fundador de la Societat de Caçadors de Maria de la Salut. Però també l’he
abandonada.
- I la teva dedicació al periodisme, com va sorgir?
Ara fa 30 anys, devers el 1990, vaig començar fent transmissions de
ciclisme a la ràdio per a la COPE i després vaig continuar com a corresponsal de futbol als partits del Mallorca. Més envant, vaig passar al
Diario de Mallorca com a col·laborador també de ciclisme i de futbol
fins fa dos anys.
A part d’això,també he estat locutor oficial de molts dels campionats
de ciclisme d’Espanya i d’Europa que s’han celebrat a Mallorca

-Quin estil de música t’agrada?
M’agrada, d’una banda, tota la música mallorquina perquè he ballat
durant molts d’anys ball de bot. He estat assidu a l’Escola de Música i
Danses de Palma perquè una altra curolla que sempre m’ha engrecat
és el ball mallorquí. He format part del Grup Xaloc i de l’Agrupació de
Maria i fins he fet de cavallet a la Festa de l’Estendard.
També m’he aficionat de fa 7 o 8 anys a la música de ball de saló amb
la meva dona i, la veritat, és que ens apassiona.
- Quin és el teu músic preferit?
Música en català, sobretot: per aquest ordre, en Raimon i en Lluís
Llach.
- Quina és la teva pel·lícula i/o director de cinema preferits?
No sóc gaire aficional al cinema, no hi ha cap pel·lícula que ara recordi. Jo som més de documentals o d’informatius. Ara bé, si n’he de
citar una, La plaça del Diamant.
- Quina és la teva ciutat preferida, llevat de Palma?
París, sens dubte.
- Quin viatge t’ha agradat més dels que has fet?
Un creuer per la Mediterrània i una estada a París de cinc dies. París, per jo, és una ciutat monumental, on t’hi trobes gent de tota casta
de cultures i creences
- Quin creus que és el problema més greu que amenaça la nostra
societat?
Jo crec que la manca de tolerància cap a les persones que no pensen com tu, ja sigui per qüestions polítiques, religioses o culturals
- I quina solució hi veus?
No ho sé, perquè els estaments que haurien de posar una miqueta
de seny, no n’hi posen. Començant per la classe política en general i
acabant pels dirigents religiosos. Si s’estengués la cultura de la comprensió dels altres, de saber-se posar al seu lloc,
- De què et sents més orgullós?
Més que orgullós, estic satisfet amb la vida que he duit, perquè m’he
sabut apassionar per la curolla o la quimera de cada moment, que he
viscut i aprofitat intensament
- Recordes qualque anècdota curiosa?
Sí, cada any, amb els meus alumnes, feim coques de torró i torró de
Xixona o torró fluix, que deim aquí. Perquè també hi ha el torró fort o
de Can Delante, que dèiem abans.
- Moltes de gràcies

