
Editorial

Autogovern per tot i per tots
Unes 5.000 inipugnacions foren registrades re-

centment a la "Jefatura de Costas i Puertos de Balea-
res", Enpugnacions a la totalitat del projecte d'ins-
tal.lació d'una illeta artificial per a descarregar petroli
a l'indret de Cala Gamba. Aquests dos quhitars de
paperassa ens demostren que el poble, quan li toquen
els seus interessos, reacciona i protesta, Ara, i no sa-
bem per per quines cinc centes, a Madrid tenen la da-
rrera paraula. Allá han de decidir, i no sabem amb
quins criteris, lo que ens convé o lo que no.

Es ben hora que a Mallorca puguem autogovernar-
nos. Això se diu AUTONOMIA. Quan tenguem un
Estatut d'Autonomia els nostres representants insu-
lars elegits denocratieanent podrán legislar, podran
decidir lliurament el que convé i el que no convé per
a les nostres Illes. El gover de Les Illes tendrá a :nés
una sèrie de competències sobre ordenament i prorno-
ció del turisme, competències sobre modificació o
creació de nous municipis i moltes altres competan-
cies que ens estalviaran l'haver d'anar a Madrid per
qualsevol fotesa que podren arreglar molt bé aquí.

Al llarg de rlistbria i concretament els nostres
dies, els Mallorquins, Catalans i Valencians, hem de-
mostrat que som un ponle madur, treballador 1 pro-,
gressista. Els ciutadans dels Pafsos Catalans podem
viure confortablement a la nostra terra del nostre tre-

ball. No som coin els castellans que per sobreviure
han d'expoliar als pobles i nacions de la  perifèria.

Un poble culte i avançat com el nostre té tot el
dret a governarse. L'autonomia és el primer pas cap a
aquest autogovern. Els arenalers, els nallorquins tots
hem d'exigir que s'acccleri el procés que ens ha de
dur a l'autogovern de la Nació dels Mallorquins.

Els polítics de dretes llucmajorers es posen frené-
tics en el que es refereix a la independència inunicipal
de S'Arenal de Mallorca. El president d'A.P. a Lluc-
major declara que ens vol concedir una certa autono-
mia, enfora això si, d'independentisrnes utòpics,
declaracions que enturismen al Secretan Local d'UCD
el qual en un article al Baleares Debat ve a dir que ni
independència ni autonomia ni res de res. Els conser-
vadors, els innobilistes de sempre són així. No s'han
molestat en llegir el texte de la llei de Regim Local,
Llei que es reformará la tardor vinent i esperem que
per a minorar. que diu que els únics que seran consul-
tats en referendum seran els 12.500 arenalers que
estan censats a la nostre zona. La gent de fora hi po-
drá dir la seva, la decisió final però la tenim eh arena-
lers. El Secretari Local d'UCD te molte rab quan diu
que ells no poden donar-nos la independència. La in-
depUdencia ens l'hem de guanyar nosaltres, els qui
vivim 1 trebaLlam a S'Arenal. 
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Eh Cossiers d'Algaida

Penya Motorista Ses Cadenes
Un dels actes fets dins

el Club D'Estiu de S'Are-
nal fou una Ginkama mo-
torista. La cosa agrada,
i agrada tant que les par-
ticipants decidiren agru-
par-se i crear una Penya
Motorista. La Penya Moto-
rista Ses Cadenes.

N'Espigares és l'anima
d'aquest club. Una bona
partida de motoristes ja
estan inserits però cada

dia continuen les inscrip-
cions. Una vegada que tin-
guem una quarantena de
sósis presentarem uns es-
tatuts al Govern Civil i po-
dren començar a fer co-
ses.

Ginkames, carreres, mo-
to-cross, excursions, dinars
tots plegats seran les prin-
cipals activitats de la nos-
tra penya.

Així que ja ho sabeu,
inscriviu-vos a la nostra

penya al taller de N'Es-
pigares de Ses Cadenes
tots i totes, tots els qui
s'engresquin en la nostre
idea de fer coses plegats.
den segur que ho passa-
rem bé.

Ah! Aquesta nova Pe-
nya és una conseqüencia el
Club D'Estiu a S'Arenal
1981 iniciada i patrocina-
da per l'Ajuntament Socia-
lista de la Ciutat de Mallor-
ca.

Els algaidins tingueren Festa Major per Sant Jaune, Fls nobles antics de la nostre
ruralia tenen unes festes meravelloses amb sabor a la nostra nins s'ho passen
de lo més 1)(5, plens de por i, plens de ganes de veure el dimoni.

El Cossiers perú, són l'anima de la festa algaidina. Qualcú ha dit qué sense
conssiers no seria possible fer festa a Algaida. Val la pena anar a a4uest poble per
les festes. Les danses ancestrals deis cossiers són qualque cosa que val la pena veure, en-
cara que només sia una vegada.

Les exposicions: dues de pintura, una d'artesania i una altre de premsa forana i re
trats antics. Es un poble ple de cultura amb banda de música i tot.

A S'Arenal i manquen totes aquestes coses. ¿Les tendren qualque dia?

El Club Juvenil d'Estiu
ha acabat
Informació a la darrera plana



FERRETERIA
DEL
BRICOLAGE
Son el n.° 1 a S'Arenal en el
Bricolage-eines ttosch

Ferreteria en General
Lloguer
de compressors

Carrer Milán, cantonada

Carretera Militar
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Preguntes a "S'Arenal
de Mallorca"

Cartes
Quan tendrem radio en català a qualsevol hora del

dia i de la nit?
Quan tendrem televisió en català tot l'horabaixa i

tot el vespre?
Quan s'adonarà la gent de S'Arenal que te una revista

a la seva disposició per escriure i expressar les seves
opinions?

Quan tendrem aigua i clavagueres a Ses Cadenes?
Quan es pronunciará el Club Nautic a favor de la

independència municipal de S'Arenal?
Quan s'esfaltará el tros de carrer de devora l'es-

cola?
Quan s'arreglarà la Placa del Consultori?
Quan ens dirá el senyor rector la missa en catalá a

Ses Cadenes?
Quan s'adonarà la gent que la llengua parlada a

Valencia, Catalunya, El Rosselló, Andorra i Mallor-
ca és la mateixa llengua?

Quan tendrem Ajuntament a S'Arenal de Mallor-
ca?

Quan acabaran els colonitzadors de Madrid de pensar
en dàrsenes, pantalans i plataformes dins la nostre badia?

Quan s'adonaran els inmigrats de les avantatges
que suposeran per a ells, —i per noltros— la integra-
ció lingüística i cultural a aquesta Mallorca que els
ha acollits?

Quan ens posará el Consell de Mallorca una capa
d'aglomerat asfàltic a la carretera Militar?

Quan s'adonarà la gent que una de les millors ma-
neres que tenim ara els s'arenalers de solucionar els
nostres problemes és estar dins les Associacions de
Veinats?

Quan s'adonaran els empresaris s'arenalers de la
conveniència que hi hagi a la nostre zona una platja
reservada per nudistes.

Quan començaran els comerciants de S'Arenal a
posar els rétols dels seus establiments en català, a més de
les quatre o cinc llengues estrangeres acostumades?

Quan ens donaran els nostros polítics l'Estatut
d'Autonomía?

Quan hi haurà escoles a bastament per a tots els
nins i nines a S'Arenal?

Quan ens posará l'Ajuntament de Llucmajor bom-
bines a les faroles de devora la platja al carrer Miramar?

L'any que ve. si Deu Vol!!

GUESTIO DES NOMS

Espanya és un Estat,
malgrat que algú ens vulgui
fer creure que és una altra
cosa, i, per tant, nosal-
tres, els catalans i els has-
cos o els gallees, hauriem
d'evitar parlar d'Espanya i
si sempre de l'Estat espa-
nyol i res més que d'Estat
espanyol.

I això perquè la majo-
ria de la gent d'aquest
Estat identifica la nació
castellana amb la nació
espanyola, i com que no-
saltres, els catalans, no
som castellans, hem d'evi-
tar que se'ns hi confon-
gui.

Moltes de les mistifica-
cions que se'ns carreguen
són ben bé culpa nostra,
que no sabem diferenciar
prou.

Aixf que Estat espanyol
és l'únic nom amb el qual
hem de referir-nos quan
vulguem expressar el terri-
tori on conviuen —o que
les engloba— les nacions
castellana, catalana, basca
i gallega. Considerem An-
dalusia com una regió cas-
tellana i Extremadura (en
part) com una regió galle-
ga.

JORDI PAMIES

SABER D'ON EM MORO
Sóc una mestressa de

casa, i d'allò que se'n diu
enfavada, perquè fins i tot
alguna vegada rens()

amb tot això de l'oli tinc
un bon desgavell,
creieu-me.

Voldria, només tenir un
dret. Ja sé que en aquest
pais no es poden tenir
drets, però voldria tenir el
dret de saber de qué i
d'on em moro, si de l'oli
de colza, vull dir, el
"puro de oliva", o de les
sardines de llauna conser-
vades amb l'oh "puro".
O si del tomàquet "sofri-
to" amb oh "puro". O si
de patates fregides i enva-
sades amb l'oli "puro"
o de qualsevol "Ondi rof".

Com podeu comprovar,
la intel.ligència no és el
meu fort. Perquè hi ha
productes del mercat en
qué no trobo ni l'ori-
gen, vull dir la casa, el po-
ble, "el ser oriundo".
¿Si no sé llegir gaires lle-
tres, com voleu que sàpi-
ga llegir aquest número tan
petit que hi posen? Si al-
guna persona en pot fer a
mans una millor informa-
ció, hi ho agrairé. Tinc
dret a saber si em moro de
Cáceres, de Madrid o de
Vallbona de les Monges.
Tinc dret a saber-ho per-
qué a mi també m'han
penjat una etiqueta de
"regional vernácula" els
tants Rof.

M. CARME OLLER

TANT LI FA
El ministre espanyol

Martín Villa, (ick	 ge-

va posició de forca, pot
dir missa en llatí o en
espanyol, tant li fa, però
per a nosaltres l'única pà-
tria i l'única nació será
sempre la dels Paisos Cata-
lans.

ARNAU MIR

ELS PERILLS DE
S'ARENAL

Lo més fotut al nostro
noble són les averíes de
tràfic i els robatoris que et
fan. S'ha d'estar molt aler-
ta, sobretot per l'Avingu-
da Nacional. Sé ben cert
que des del començament
de l'estiu hi ha hagut més
de deu bufetades.

Són un perfil molt gros
les bicicletes dobles de llo-
guer, els estrangers que les
lloguen no les saben con-
cluir.

S'ha d'estar molt aler-
ta a deixar la moto o el
cotxe sense tancar sobre-
tot a la nit. L'endemà
pots dur-te una sorpresa
desagradable.

RAMON MOLL

EXIGIBLE EN
ílUALSEVOL ALTRE

LLOC

Hem llegit a l'AVUI
que el senador Ferrer és
encara pendent de contes-
tació a la seva pregunta,
un dia formulada al minis-

tre Martín Villa, sobre si
el català es una 'lengua
espanyola o no. Potser
també a aquest senyor se
li podría demanar si la
bandera catalana és o no
és espanyola, per tal d'en-
tendre la prohibició que
tenen certs llocs d'exhi-
bir-la. D'altra banda, no
ens acaba de sortir del cap
el seu viatge a Barcelona
per tal de dir-nos "que no
hi ha altra nació que l'es-
panyola", com tampoc no
ens deixa la inefable expli-
cació del senyor ministre
Sancho Rof del "microbi"
generador de la pneumò-
nia atípica,' ni ens dei-
xaran tampoc mai uns con-
ceptes sobre la cultura ca-
talana d'un senyor que es
diu primer ministre.

Ilom, a vegades, pensa
si en aquest país l'exercici
d'un alt canee polític no
té absolutament res a veu-
re amb la seriositat ni la
responsabilitat més ele-
mental exigibles en qualse-
vol altre lloc.

LLUIS SORRIBES I MAS

AQUESTA SECCIO
ESTA OBERTA A TOT-
THOLI. ANI1AAN ALS
ARENALERS A EXPRES-
SAR LES SEVES OPI-
NIONS ESCRIVINT A
S'ARENAL DE MALLOR-
CA, AL CAPA DE LES
CANTE RES, 132.

Ensaimades per a l'exportació.
Robiols, panades, flaons, ¡tota casta

de pastissos.
Carrer de la Marineta, 8. Teléfon 26 35 01. 

El darrer crit en bosses i articles en pell

CURTITS
Avinguda Nacional

devora

HOTEL TOKIO

PASTISSERIA
J. THOMAS



Els dilluns a les 9'30, En Tomeu Sbert informa des
de S'Arenal.

Els dimarts, a la 1'30, En Maten Joan informa des
de S'Arenal

Els dimarts a les 3'00, En Miguel Ambrbs de S'Are-
nal, fa el programa "Realitat i Fantasia".

RADIO POPULAR ES COSA NOSTRA.

Ferro Vell.

Cotxes esbucats, tota casta de materials espenyats.

COMPR I VENC A PREUS RAONABLES

JOAN ORTIZ I MARCH

Carrer Asdrubal, 20

A S'Arenal de Mallorca.

Botiga Barceló
Tota casta de queviures

ENSAIMADES PER A
L'EXPORTACIO .

(No són gelades)

Carretera Militar, 237

CALCATS FERRER
TOTA CASTA DE SABATES

PREUS ESPECIALS PELS ARENALERS

GALERIES MAR

Tendes 15 i 16

Telèfon 26 31 55

CAFETERIA
GRILL EUROPA

CARN, LLENGONISSA 1 SOBRASSADA A
LA GRAELLA A PARTIR DE 200 PTES.

BATIAMENTS, 130 DES, COMUNIONS

CARRER JOAQU1N VERDAGUER,
DAVANT LES ESCOLES

TELEFON 26 20 46
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Dones de S'Arenal Hornea de S'Arenal
Na l'e"argalida Thomas i

Aosselló es una de los do-
nes e apressaries del nostre
poble. Va neixer a Lluema-
jor ara fa 29 anys..'. Llue-
major va a anar a costura i
va fer el batxiller ele nen-
tal. LI batxiller superior el
va cursar a les Agustines de
Ciutat. A la facultat de
Ciutat va començar la Ile-
cenciatura de filosofia i lle-
tres, carrera que va acabar
a la Ciutat de bareelona.
De petita ja passava els es-
tius a S . Arenal, a partir del
14 anys no ha viscut més a
Llucmajor. Ls i se sent
Arenalera. Es propietaria
i directora de la t.,uardería
Infantil Petitó.

Li feini unes preguntes
per la nostra revista.

¿Com funciona la teva
guarderia?

Está oberta des de les 7
del matí a les 7 de l'hora-
baixa, 7 dies a la set :lana.
La majoria estan a pensió
completa; uns estan 1 2 llo-
res diàries, altres 3 6 4
hores. El pagament de les
mensualitats és segons el
número d'ilores que els
infants passen a la guarde-
ria.

Admetera infants des
dels 40 dies d'edat, fins els
6 anys, cu.nes, maternal i
preescolar.

,mines activitats de cai-

re pedagògic o d'entreteni-
inen t tenen els infants dins
la teva guarderia?

L'educació comelica
partir dels 40 dies. Lis
feim fer exercicis de ciclo-
notricitat ---desenvolupa-
ment de la part motora
del cos - Es essencial que
aprenguin a nenejar co-
rrectament tots els 5rgans..
Aprenen els hàbits de les
seves necessitats biològi-
ques, menjar i de fecar,
dormir etc, a mesura que
creixen s'amplia el progra-

ia
Ainb quina llengua?
Tot el personal és 5na-

llorquí, aquesta és la lleis-
gua Inés parlada dins
guarderia. fìc totes mane-
res ens veini obligats a em

-prar el castella perque,
malgrat tenir majoria d'in-
fants mallorquins, en te-
niin d 'ale-
manys, fralleesos, suecs i
xinesos. Si, tenirn 3 xine-
sos i tot.

Quins métodes empres
i amb quins mitjans colup-
tes per educar els infants?

Tenim una máquina de
cine sonor de 16 milíme-
tres; feiln pel.lícules de di-
buixos animats, especlal-
ment d'En tValt Disney,
les pellícules ajuden n'o!t
a que els infants entenguin
les explicacions de les cha-

sses que reben. lli ha una
instalació de megaforua.
Feim audicions de música
clàssica i moderna, també
música infantil. La música
serveix per marcar pautes
de canvi d'aetivitat. Em-
pram el ritme per susti-
tuir l'antiga disciplina.

Tot això me sona a una
escola d'infants, a una es-
cola amb métodos cientí-
fics i pedagógigs ;noderns.
Supos que comtes anb
personal especialitzat.

Entre el personal te-
nim una mestra d'EGB,
una infer:nera, dues pue-
ricultores, dues auxiliars i
jo, la directora, son llicen-
ciada en pedagogia tera-
péutica. Tainbe tenim Na
Lola que fa la neteja i
la cuinera que fa el man-
jar, unes inanetes de pla-
ta que ens ajuda a com-
pondre les jugetes, confec-
cionar teresetes, a orga-
nitzar jocs...

Reps alguna subvenció
d'organis,nes oficials o pri-
vats?

De moment no, m'agra-
da fer les coses a la me-
ya manera i si e i donasin
alguna subvenció possible-
.nent em posarien condi-
cions.

Y 1V ,', I FLGIZIT

En Garles iuben
ro Ravina va néixer a
.lontevideo, Uruguai, ara

fa 30 anys. Als 20 anys va
emigrar a Catalunya on
va estar un any, d'allá
va venir a Mallorca lloc on
pensa quedar-se per sem-
pre entre altres coses per-
que és casat amó una .na-
llorquina, encara no par-
la catala però l'entén.

1S jugador del S'Arenal,
juga de Mg ---és el millor
golejador de l'equip—, en-
trena els nins del Club "La
Lactancia", nins entre set i
quinze anys que són sens
dubte el planter de S'Are-
nal.

Un . home que estima
S'Arenal, un home que fa
nolte de feina pel nostre
poble. Li farem unes pre-
guntes.

Per qué vengueres . a
Mallorca Carles?

A l'Uruguai jo era juga-
dor de futbol, vaig jugar
amb el "Bellevista" un
equip de primera divisió,
però això no donava per
viure i la feina estava ma-
lament al meu país. Vaig
decidir amigrar a Catalu-
nya. vaig conéixer
Mallorca vaig decidir que-
dar m'Id. Mallorca s'assem-
bla molt a l'Uruguay.

Com veus l'esport a
S'Arenal?

Ens manquen equipa-
ments. El Camp Antoni
Roses no és nostro, hen

de pagar per envrar-lo,
l'associació de vcinats va
posar unes porteries al llit
del torrent,aquest camp és
molt bo i )er entrenar-se
els al.lots peró no serveix
per competicions oficials;
a més, el veinats tiren bo-
telles de vidre dins el
camp. Pareix que els nins
fan nosa per tot. A la part
de dalt del torrent, entre
la carretera 7 , Iilitar i el
pont del tren hi ha un lloc
que molt bé es podria
habilitar per camp oficial
de futbito, aplanant-ho,
posant unes porteries i
quatre llums, però qui ho
fa? hientres no tinguem
ajuntament propi a S'Are-
nal no podrem fer les co-
ses a la nostra manera.
Ara només podem dema-
nar, i ens donen ben po-
ques coses.

Com veus l'urbanisne
de S'Arenal?

En Joan Riera i Mora-
gues, president de l'Agru-
p ació d'Alianza Popular
de Llucmajor en unes de-
claracions al corresponsal
Je Llucmajor del Diario
Baleares del dia 17-7-81,
quan li demanan que pot
anunciar de S'Arenal diu
això:

"Debido a su desenvol-
vimiento, evolución, nivel
alcanzado, mirando el por-
venir, hay que reflexionar
serena y desapasionada-
<riente, necesita el desarro-
llo de su propia autodeter-
ninación y concederle un
margen de confianza. La
concesión de una serie de
competencias es hoy ya
una necesidad que a la vez
aligeraría rancho el peso
del trabajo que gravita so-
bre el consistorio. Este es
el pensamiento de A. P.
que servira para conse-
guir que los que viven
en El Arenal sientan la sa-
tisfacción de autogober-
narse, lejos de indepen-
dentismos utópicos".

I bé, jo demanaria al
senyor president d'Alianza
Popular a Llucmajor.
Com se menja això que ens
concedeixin una serie de

S' Arenal está mal fet,
carrers estrets i cases altos
fan que hi hagi diassa aglo-
inerae.ió de gent i de
vehicles. L'Urbanització
de Cala Blava i la de Be-
llavista estan nolt bé i els
pinars que enrrevolten
S'Arenal.

Tu m'has parlat que no
teniu ajuntament a S'Are-
nal, com veus aquest pro-
blema?

S'Arenal és molt gran
i necessita organitzar-se
de qualque !llanera. El
fet que el nostre poble es-
tigui dividit en dos fa que
aquesta necessitat sia més
peremptoria. Els qui vivim
a S'Arenal ens hem d'orga-
nitzar a fi que tots plegats
aconseguim fer de S'Are-
nal un poble com cal.

mArEu JOA.,'4 I FLOIIIT

competències perqué els
qui vivin a S'Arenal senti-
guem la satisfacció d'auto-
governar-nos, enfora d'in-
pendentismes utòpics?

Es possible autogover-
nar-nos si no tenim i.de-
pendéncia municipal?

!Ti ha qualque manera
de llevar l'absurda frontera
que xapa el poble en dos
i manté dividida la postra
comunitat, si no és amb
la independéncia muni-
cipal deis dos ajuntaments
que ens controlen?

Es utópica la idea d'in-
dependència en un poble
com el nostre amb dos
cents mil Wts que ara du-
rant l'estiu estan ben
plens?

Es possible que En
Joan Riera Moragues pre-
sident d'A.P. a Llucmajor,
es faci simpátic als im-
perialistes del seu poble.
Els qui habitam a S'Are-
nal, però, ben prest sabrein
quins són el partits polítics
que estan al nostro costat
i quins els qui estan en
contre nostre en la lluita
per a la formació del nos-
tre poble.

Y.IATI,'U JOAN I FLO'llT

Homes de Llucmajor
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Protecció a les llengües minoritaries

Consell d'Europa
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Festes de Llucmajor
Aquests dios els llucmajorers hauran fet ja les seves

festes majors de l'estiu, les festes de Santa Cándida Les
festes de l'estiu són sempre  motiu d'alegria, de retroba-
ment amb els familiars amics i coneguts. Enguany ho
seran més que mai, els programes estan fets en un  català
impecable i la salutació d'En Miguel Clar, batle de la vila,
tros de prosa poética digne de ser Ilegit

Estrasburg.— La comissió
de cultura del Consell d'Europa
aprovà la recomanació de pro-
tegir les tlengi.ies i els dialec-
tes minoritaris. Aquesta reco-
manació sera adreçada als go-
verns si, com ho preveu, l'apro-
va l'assemblea parlamentaria.
El text de la recomanació,
acompanyada d'un informe
sobre aquestes Ilengües, la
mes important de les quals és
el català, el redacta per encàr-
rec de la comissió el parla-
mentari socialista català
Alexandre Cinc! Pellicer.

Tots els parlamentaris
acaben de rebre el text

En concret, el Consell
d'Europa recomana que els
Estats adoptin les formes ge-
nuïnes de la toponimia, l'ense-
nyament de la !lengua mater-
nal en la seva variant dialectal
a nivell pre-escolar en la nor-
mativa al primari, el respecte i
l'ajut públic als mitjans de c,o-
munCiació i la possibilitat d'a-
doptar la llengua minoritària
corn a Ile ngua oficial.

Les llengües i dialectes mi-
noritaria d'Europa són
clnquanta-un, segons l'infor-
me aprovat per la comissió
de cultura del Consell d'Euro-
pa que redacté Cirici Pellicer.
La Insta, fent un resum del
que en diu l'Informe, és la
següent:

Alandés.— Dialecte suec
parlat a d'Aland.

Albanés.— Existeix una mi-
noria d'albanesos a Itàlia, de
260.000 persones, dels

quals parlen la Ilengua
80.000.

Alemany.— És minoria a Di-
namarca, Països Baixos,

Itálla, Suïssa, Li-
echtenstein i Austria.

Alsacia.— El govern fran-
cés limita l'ús de l'alemany
d'Alsacia.

Aragonés.— Parlar d'algu-
nes valla deis Pirineus
Centrals.

Aranès.— Parlat a la Vall
d'Aran, al nord-oest de Cata-
lunya, és un dialecte occità.
Les autoritats culturals de
Catalunya s'han Imposat el
deure de defensar-lo.

Armeni.— Parlat a Xipre i
Turquía.

Babia — Llengua d'Astúri-
es, senas cultura•escrita
important.

Basc. — Llengua pròpia
d'Euskadi, estés entre
França i Espanya.

Bretó.— Un mIlióel parla.
Cataba.— La més estesa de

les Itengües minoritarias
d'Europa occidental, parlada
per vuit milions de persones.

Chesa— Llengua de la vall
d'Hecho, als Pirineus
aragonesas.

Llengua morta el
1777, de Cornualla, Gran
Bretanya; ha renascut fa
anys.

Cors.— Llengua de Córse-
ga. Parlat per 269.000
persones.

Criolla— Parlar deis territo-
ris metropolitans francesos
del Carib.

Croata.— És minoritari a

Austria i Itàlia.
Escocés.— Llengua de les

terres baixes d'Escòcia.
N'hi ha dues mi-

norías a Austrialltálla.
Feroés.— Llengua de les

illes Fer-óer, daneses des
del 1816.

Finlandés.— Parlat per uns
mulera de persones a Suècia.

Flarnene— Parlat a Bélgica
i al nord de França.

Francés. — A Bélgica i
Suïssa és oficial, i també es
parla a les filas Britániques
del canal, I a la Vall d'Aosta,
a Italia.

Franco-provençal.— Dialec-
te parlat a Franca i a ltália.

Parlat a Itàlia, en
una zona que fins al 1928 va
pertànyer a Austria.

Frisó.— Parlat als Països
Baixos, Alerhanya 1 les illes
frisones del Mar del Nord.

Gaèlic escocés.—E1 parlen
88.892 escocesos.

Galleo.— Dos milions el
parlen.

Gal-lés.—	 El	 parlen
550.000 persones.

Grec.— És minoritari a Tur-
quia, Xlpre, Albania i Italia.

Grenlanclés. — Majorltari al
seu país, mlnorltari cana rEs-
tat danés.

Ghelder.—	 Dittecte
holandés.	 -

Irlandés.— La Independèn-
cia del pala no ha aconseguit
restabltr del tot la seVé- -
llengua.

Ladí.— LlenQua que.'•e
parla a Suissa la !titila.

Capó.— Present a Noruega,

SuécIalFiniándia.
Limburgués.— Dialecte

holandés.
Luxemburgués.— Llengua

oficial, paró en minoria
davant del francés.

Mirandés.— Dialecte molt
altunyat del portugués parlat
a Miranda, a Portugal.

Meneghino. — O milanés,
dialecte dalia viu, que
desapareix.

Noruec. — Llengua que es
parla de dues formes; la
urbana és influenciada pel
danés.

Occità.— Set milions la co-
mprenen i dos la parlen.

Piemontés. — S'ensenya en
dotze escoles oficials.

Pomak. — Trenta mil perso-
nes installades a Grècia.

Portugués.— Es parla a Oli-
venza, Extremadura.

Romanx.— Parlada a
Suïssa i Itàlia.

Sard.— Parlada per
1.400.000 persones, és una
I lengua molt perseguida.

Schwyzertüütsch.— Dialec-
te alemany parlat per quatre
milions de suïssos i també a
Austria.

Suec.— És minoria a
Finlándia.

Thionés.— Dialecte germà-
nic de la Lorena thion esa.

Turc.— Parlat, fora de Tur-
quia, a GreclaiXipre.

Vénet.— El dialecte naba
més parlat.

Való.— Propi d'un 35% de
les provincias de Bélgica; és
un dialecto:: d'ús generalitzat.

UN ALTRE ANY

C om ritual d't.ina cerimónia sempre afalagadora, III caire

familiar i albura ben soleinne, el Baile compleix la plaent

inissiO i de convidar-vos 'a les nostres, i hin] ilustres,

tradicionals restes de Santa Cándida.

Amics i Iluemajorers, Mis .de da Vila», que, pyr

circumstancies de treball o ramiliars, viviu allimats di.

ca vostra; enyoradors de tal (liada; Estadans que deixaren
un dia la vostra llar i conviviu ami] nosaltres, sia la que

sia la vostra procedencia; ti he 'usaitres cls qui estau

mines de pas a ca nostra, frinti abundosament de halegria,

hostatge i cordialitat que vús.orereix la gent Ilurmajorera.

La Comissiú de restes ha preparat, amb delit i

il.lusiú el programa darles, tot per endolcir el cor i l'espe-

rit de tothom.

Aquest, amics tots, es el desig intini i sincer

la Corporaciú Municipal i en nom d'ella i meu, hen goiús,

el vOs transmet, augurant-vos una feliç diada.

El Batte,

Miguel Ciar Lladó
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	 nluel..1141111 21.1'';i11‘.,	MOMIn

Aprenguem a parlar be
Damunt la meya taula,

hi tenia el diccionari cata-
là. En un moment de lleu-
re l'he obert i , mentre re-
passava la lletra, a, he
pogut comprovar que són
molts els barbarismes que
un sent sense sortir de la
lletra a. Aquí en teniu els
més importants:

Abogat: Hauríem de dir
advocat.

Abono: Aquesta parau-
la castellana té dues signi-
ficacions. La nostra llen-
gua té una paraula prò-
pia per a cada una d'elles.
Així, quan abono signifi-
ca matarla per a preparar
les terres de conrar, direm
adobo Quan significa un
pagament o la subscrip-
ció a una revista, direm
abonament.

Abort: Haudem de dir
avortament.

Abral: Hauríem de dir
abra ada.

Aclara, aclaració, acla-
ratori: Hauríem de dir
aclarir, aclariment, aclari-
dor.

Acotar: Haudem de dir
fitar quan es tracta de po-
sar fites o mollons en una
finca. Un coto de caça será
un vedat.

Adelantar: Hauríem de
dir avançar, progressar,
avençar.

Adelanto: Hauríem de
dir avenç, progrés.

Adios (o dios): Diguem
Adéu!.

Agotar: Hauríem de dir
esgotar, exhaurir (l'aigua,
les forces, una edició, etc).

Agraviar: Diguem agreu-
jar.

Ahorrar: Diguem estal-
viar (o la forma popular
estoviar)

Ahorro: Diguen estalvi
(Caixa d'estalvis, no: caixa
d'ahorros).

Alambrada: Diguem
lat.

Alambre: Diguem filfe-
rr0

Albomós: Diguem bar-
nús.

Alcanç: Diguem abast
(Está al teu abast, no: es-
ta al teu alcanç).

Alcançar: Diguem asso-
lir, aconseguir, atènyer.

Alentar: Diguem ani-
mar, encoratjar.

Almacén: Diguem ma-
gatzem (El magatzem del
taller, els magatzems de
"Preciados", etc.)

Evidentment, hi ha
moltes altres paraules que
hauríem de corregir sen-
se sortir de la lletra a, pe-
re, per no cansar el lector,
vull posar punt final a
aquesta secci6 lingüística
que continuará en els al-
tres números de la revista.

MIQUEL AMBROS I
ALBERTI

A la porta d'un eStabliment barcelortí he
vist aquesta inscripció: «Hojo! Cuidado

con la pintura». L'advertiment és escrit tres
vegades, i totes tres vegades diu «hojo» amb
hac. A casa guardo una carta que diu:
«Usted, como ¡jo de Cataluña». Aquest
«hojo» i aquest «ijo» podrien ser el punt de
partida per a plantejar un tema: el cas de les
hacs com a exponent del baix índex de lectu-
ra de molta gent. Bona part dels problemes
d'ortografia es poden resoldre amb una
mínima atenció visual, per?) és clar que si
hom no llegeix no aprèn com s'escriuen les
paraules.

Una altra consideració és que algú deu
haver vist aquest «bojo», pintat des d'ahir.
¿No hi havia ningú, al costat de qui ho va es-
criure? L'amo del local, tampoc no s'ha
adonat? La quantitat de «proibido», «no
berter escombros», «se abisa grua», etc.,
que omplen les parets és notable. Els catalans
que no gosen escriure en català «perquè
farien faltes» ja es poden treure el complex:
en castellà també se'n fan moltes. Que una
persona s'equivoqui, ho entenc, per-e) que
l'error perduri dies i dies sense que cap re-
sponsable el corregeixi —o sigui: se n'ado-
ni— és incomprensible. Recordo un cinema
de Barcelona que, fa anys, exhibía aquest
rètol a la façana, amb lletres d'alió més gros-
ses: «Futivos del terror rojo». El «gi»de «fu-
gitivos» també havia fugit. Francesc Gras ex-
plica el cas d'un senyor que va canviar de
casa perquè no podía sofrir que al davant de
la que habitava, al carrer d'en Còdols, hagués

de llegir aquest rètol: «Fábrica de betas de
sevo».

Prop de Vidreres hi ha un rètol que avisa:
«Mitge veda». I4omes de bona voluntat, per
qué no us informeu una mica?

A més de les errades ortogràfiques, hi ha
els disbarats de redacció. Guardo un exem-
plar de la. circular d'una empresa de serveis
de neteja que diu: «Disponemos de personal
especialitzado en la limpieza de ambos
sexos».

Home! Suposo que vol dir que tenen
personal d'ambdós sexes especialitzat en la
neteja. Qui ho redacta no va veure l'error.
Qui ho passà a máquina, tampoc. Qui va fer
el clixé, qui feia anar la máquina, qui signava
les circulars una per una, qui les doblegava
per a ensobrar-les... tampoc.

Si voleu saber tres anuncis antics ben xo-
cants, aquí els teniu: «Ropas hechas de San
José». «Vinos especiales para postres y enfer-
mos, secos y dulces». «Se compran muebles
y paraguas usados, pipas de fumar y otros
desperfectos». I podríem afegir-hi el magní fic
«Fábrica de Ostias y Nieblas».

Aquí no s'ha escrit mai bé el castellà, a des-
grat de la castellanització, i és un argument
—un fet— que haurien de tenir en compte
els del «manifiesto». Fins i tot entre la gent
de cultura, qui ha escrit un  castellà més co-
rrecte ha estat sempre qui ha dominat
—Josep Maria de Sagarra, per exemple— un
esplèndid català. Un altre punt de meditació.

Josep M. Espinás

Disbarats



Normatitis
E ntre les n	 s possibilitats de definició

que presen,1 el nostre segle —el segle de
la cibernética, de la robotització, de l'explora-
ció de l'espai, etc.— jo votaria pel «segle de
la normatitis». Si comparem el nombre de
normes administratives que hi havia a
Europa en temps dels grecs, a l'Edat Mitjana,
en el segle passat, amb la reglamentació
actual la diferència és tan enorme com la que
hi ha entre una mata de farigola i un bosc.

Em direu: és que el nostre món és molt
més complicat. D'acord. 1 potser seria massa
irònic dir que aquesta complicació és  conse-
qüència de les normes. El fet és que no
podem ni tan sols imafinar-nos els milions
de normes —milions, si senyor— que prete-
nen de regular l'activitat de les persones, les
empreses, les entitats... En coneixem directa-
ment algunes, les que afecten directament la
nostra vida i la nostra professió, però qué
saben els metges —per posar un exempfe-
de les normes escrites i vigents per a les in-
stallacions que han de fer els electricistes?
Com diria el «Reader's Digest» en una
página de «curiositats», si els volums de
normes publicades per l'Administració es po-
sessin l'un al costat de l'altre donarien cinc
voltes a la terra.

Naturalment, la majoria de normes no es
compleixen. Per alguna cosa existeix -el que
en diem instint de supervivència. Ja sabeu
que les vagues de zel, que vol dir el compli-
ment estricte de les normes, signifiquen la
paràlisi, el desastre, el col lapse. Encara no
he vist mai que després d'una vaga de zel un
govern hagi reflexionat i anunciat: «Haurem
de modificar les normes, si és que no podem
suportar que se'n faci cas». La reacció sol
ésser dictar més normes.

Ara resulta que els conductors de motos
de més de 125 cc hauran de dur casc quan cir-
culin per ciutat. Per qué? He fet aquesta pre-
gunta a dos amics motoristes —jo no ho
sóc— i m'han fet uns comentaris qüe em
semblen perfectament raonables. Que el fet
que els motoristes no duguin casc no ha pro-
duYt fina ara cap perill als vianants o conduc-
tors de cotxes i que, si ara en duen, els altres
ciutadans no se sentiran pas més segurs. Que
són partidaris de totes les normes de segure-
tat collectiva —dur, per exemple, el llum
encès, per tal de fer-se més visibles; reducció
de velocitat en el medi urbà; periòdic control
mecànic, etc.— però que la norma anunciada
no aporta cap avantatge a la seguretat general,
mentre que limita innecessàriament la lliber-
tat individual. Que, en el seu propi interés, ja
es posen el case quan creuen que és prudent.
Que dur casc per Barcelona —no és gens
pràctic, l'han de dur sota el braç quan fan una
visita en un despatx— ha de ser també una
decisió personal i responable en funció de les
circumstàncies. Que hauran de ser cases «ho-
mologats» i que, per tant, caldria veure si hi
ha uns determinats interessos econòmics que
es beneficiaran de la «norma» (hi ha
normes, i no em consta d'aquesta, que
només s'expliquen per aquesta raó).

Jo penso que és un error la normatitis que
apareix com a protectora de la persona, quan
n és coactiva. I contraproduent. El que calen
són normes —poques, bones i aplicables—
de protecció social, i tota norma de la mena
paternalista i innecessària genera una mala
educació: l'aversió a les normes en general.

Josep M. Espitas

Simplement vergonyós
Molts de mallorquins

s'avergonyeixen de perta-
nyer a l'Estat Espanyol,
això no es gens estrany,
aquesta gent de Madrid
en fan cada una. Recor-
dem fets recents.

Fa quatre o cinc me-
sos un estol de guardies
civils, entren al Congrés
de Diputats cridant "to-
dos al suelo". En Sua-
rez no obeia massa al se-
diciós de torn, per tot el
planeta es va poder sentir
la veu que deia "Suarez,
sientate, coño". Això va
passar a Madrid.

No fa massa temps, a
Castella va començar a
morir-se la .gent. Sa pes-
ta es v4 anomenar atipi-
ca perque no sabien que
era. Va resultar que uns
venien oli adulterat i els
altres el se menjaven.
Això va començar a Ma-
drid encara que lii hagues
esquitxos a altres indrets
de l'Estat.

Una feta més recent
es l'arribada a Madrid de
na Maria Estela Peron.
Arriba aquesta senyora
despres d'estar cinc ays
dins la presó, acompa-
nyada d'un parell de
"goritles" que comencen
a repartir bufetades i
cops de puny els peño-
distes i passatgers que es-
peraven el seu equipatge.

A un país civilitzat,

tots els traidors que enva-
diren amb les armes en la
má el congrés de diputats
estarien dins la presó,
estarien durant molts
d'anys. A un pais amb un
poc de vergonya, els em-
presaris i comerciants
l'oli no s'haurien atrevit
mai a posar a la venda
oli verinós i, en cas de
fer-ho, haurien passat la
rista de la seva vida dins
la presó.

A un paja amb un mí-
nim de dignitat, la senyo-
ta Peron hauria estat con-
vidada a abandonar el
pais a i els seus
guarde espatles haurien
estat empresonats a mes
d'obligats a pagar les cu-
res i les cámeres espa-
nyacles.

Els castellans, però,
no estan a la nostre altu-
ra no tenen dignitat.
El seu sentit del ridícul
es molt especial.

No és estrany, com
deia al principi, que els
Catalans, Els Mallorquins,
els Bascos, el Gallees, els
Portuguesos, i els Anda-
lusos, estiguem avergo-
nyits d'esser espanyols.
Estiguern avergonyits i
indignats d'haver de ser
manats per aquesta gent
de Madrid.

MATEU JOAN I
FLORIT
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Es necessiten experts en olis
uina confiança es pot tenir en un
govern que, per a assabentar-se

que s'estan venent tones d'oli adulterat,
necessita que es morin setanta o vuitan-
ta espanyols? Un cop descobert el frau
ningú de l'Administració no se sent re-
sponsable, la qüestió és no dimitir.

No es pot allegar sorpresa: el mercat
de l'oli no és precisament una bassa.
Recordem tot l'afer Redondela, amb
morts a les presons. Les fugues de
tones d'aquest element per les conduc-
cions portuàries. Podria ésser que si
s'hagués esbrinat fins al fons tot
l'entrellat d'aquell embolic no hauríem
arribat a on som.

Era una venda ji legal no controlada.
S'ha dit com a explicació. ¿No és admi-
rable que es venguin tones de produc-
tes fora de la llei i el govern no se n'as-
sabenti? L'excusa és inacceptable, a
mes de pueril.

Es esfereïdor pensar, si l'oli que es
venia il-lícitament a la vista de tothom
l'Administració l'ignorava, qué deu
passar en altres mercats clandestins,
com drogues, tabac, or, objectes d'art...
És la constatació d'una vigilancia total-
ment ineficaç.

Podria ser una interpretació sui gene-
ris de l'economia de mercat lliure: que
tothom pugui vendre el que sigui,
encara que - o enredi el comprador,
perquè, tal com s'ha manifestat, la
culpa és del comprador. Es -ant

que gent que hauria d'ésstr responsa-
ble, i és responsable davat del poble, de
la vigilancia de la sanitat dels productes
del mercat alimentad, intentin de
justificar-se amb talsarguments.

Des que es detectaren els primers
C3SOS de pneumònia, les informacions
que han anat apareixent han estat de
tots colors: s'ha anomenat plástica,
vírica, atípica i finalment tóxica. Des-
prés d'aquest descobriment han aflorat
les notícies més confoses sobre quins
són els productes contaminants i quins
els olis adulterats.

Si el 23 de maig, amb els fets del
Banc Central, es va aconseguir descon-
certar tot el país amb comunicacions
contradictòries, amb la pneumònia atí-
pica tóxica s'han batut tos els récords.
No solament s'ha desorientat tot el
país, sinó també l'estranger. Al mateix
temps hem fet riure amb les petites

• cuques que en caure a terra es morien,
per tal d. explicar que la malaltia no era
contagiosa. Tot plegat és d'un ridícul
espantós.

A hores d'ara, la majoria dels qui
vivim a l'Estat espanyol no sabem quin
oli podem utilitzar. No s'ha informat si
és possible conéixer o no el que és con-
taminat, d'on procedeix, com distingir-
lo o de quines garanties podem fer cas.
Si són tos els olis; el d'oliva, de soia,
de blat de moro, de cacauet o només el
d'una classe.

És de creure que els que han fet
aquesta barreja criminal són una o dues
empreses. Ara ja hauríem de saber fil
per randa tot el que ha succeit i les per-
sones que han intervingut en aquest
afer, vpluntáriament o involuntária-
ment. Es una exigencia imperativa que
fa el poble.

Tot indica que ja és hora i es fa neces-
sari que es donin a les paraules els seus
autèntics valors, s'acabi amb els ab-
surds: del pur que no és pur, sense alco-
hol amb alcohol, quilos de nou-cents
grams, litres de tres quarts, conserves
amb la seva caducitat en clau.

Els grans trencacaps: economia,
nances, autonomies, qüestions labo-
rals... no poden fer oblidar al govern i a
la Administració els senzills problemes
quotidians: aquesta carn que cada cop
conté més aigua; la llet que depuren de
tal manera que li ho treuen tot, fins el
gust, només Ii deixen el color, veritable
filigrana técnica, o ens assabantem que
hi barregen pols destinada als vedells,
els embotits que no se sap de quina
carn són fets, l'anar-se'n de casa sense
pensar si hi entrará algú. Tantes altres
coses. Tot el que és el pa de cada dia
dels habitants d'aquestes terres no pot
ésser oblidat. Si els governants no
saben o no poden resoldre simples pro-
blemes que preocupen en tot moment
el ciutadà, quina confiança aquest els

pot tenir? Si a aquestes dificultats, que
són clares als ulls de tothom, els di-
rigents no els troben solució, ¿com es
pot confiar que sabran resoldre'n altres
de més complexes i

¿Quin crèdit podem donar a un
govern que diu que aquest any no apu-
jarà la gasolina, ans al contrari, potser
hi haura possibilitats de abaratir-la, i als
dos mesos comunica un augment
quatre o cinc pessetes? Un govern que
anuncia un bon any turístic i a l'hora de
la veritat diu que no ho és? Un govern
que preveu una bona collita i augura
que haurà de vendre estocs de cereals i
després resulta que no hi ha la gran any-
ada. Els catalans diem: no diguis blat
que no sigui al sac i encara ben lligat.
Un govern que no encerta les previsi-
ons a tres mesos, malament. Aquesta
són els qui ens han de regir? Aquesta
són els qui ens han d'ensenyar a
administrar-nos? Aquesta són els qui
tenen a les seves mans els nostres
béns? Si no saben per on van! Actuen
al dia. Cada vaticini que fan su'rt al
revés. Cada declaració un embobe. Si
callessin ho farien millor, si marxessin
encara més.

A la vista de tot, és d'aconsellar que
el govern sigui informat per experts
d'olis.

Josep Rahola I d'Espona



Inca,' que en temps dels sarrains era ja una metró
al mig de l'illa i a on sembla que acudien els pagesos de rr
Mallorca al tradicional Mercat dels Dijous, Que s'ha pe
tuat fins als nostres dies, tenia també muntada la seva 1
mandat de Sabaters, que goixá i florí tant que en el s
XV se separà de la de Ciutat. Citarem només per la
importancia el Capítol, que tingueren aquests Menest
l'any 1458, reunits en assemblea, on es discuteix, es
i es prenen detenninacions referents a elaborar unes O
nances, que regulin millor la vida laboral de Mestres,
i Fadrins. 9

Més tard, l'any 1784, hi trobam 21 botigues de Sala
i prop d'un segle més tard, l'any 1870, el Mestre Sa
Antoni F1uuà consegueix reunir en un sol taller els
cipals i millors Mestres d'Inca, estimulant llar prod
i qualitat, formant una especie de cooperativa. Vint
anys després hi havia ja a l'esmentada ciutat alg-unes 1
gues collectives i cinc adoberies de pells. Arriba el 1914
qué esclatà la Guerra Europea, i els Obradora d'Inca
donaren abast a les numeroses demandes d'algunes nac
en guerra. D'aquí la indústria de les sabates s'escaini
les poblacions veniades. Lloseta, Alar& Binisalem, etc.

PAPELERIA NICOLA
Perfumeria - confecció - sabate

CONFECCIONS 1
ARTICLES DE PUNT

Merceria i perfumeria

AMADA
Carrer Berga, 26
Telefons 263374 - 267947
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S'ARENAL DE MAL LOF

Sabaters (I) Del llibre "Arts i oficia d'antany

En Jordi Vallespir de La Porcit

El Gremi dels Honorables Sabaters 1 bu legalment eri-
git al Regne de Mallorca l'any 1370, amb seu a la nostra
Ciutat, mitjançant un decret del Rei Pene d'Aragó, qui
maná que les Ordenances, per les que s'havien de regir els
Confrares, havien de ser aprovades pel VEGUER de Mallor-
ca. Però la unitat de la Germandat dur à tan sois de Nadal
a Sant Esteva, volem dir que fou breu i efímera. L'antago-
nisme social que aleshores imperava entre la Mía damunt

i tu vila d'avall acabà per afectar serlosament al nostre
Gremi, qtiedant divida' en dues Germandats, totalment
independents i fins i tot enemigues l'una de l'altra.

Els Sabaters de la vila darnunt tenien per Patró Sant
Marc i celebraven la seva festivitat a l'esglesieta de les Mon-
ges de la Misericòrdia ran de la placeta de Tagamanent, a
initjan carrer de Sant Bartonicu. Els de la vila d'avall te-
nien Sant Pere Mártir i feien la seva festa a l'església dels
Dominics, enderrocada a rnitjan segle passat i que es tro-

baya al capdamunt: del carrer Conquistador. Ramonell' ens
parla d'una altra desavedéncia entre els Mestres i els Ofi-
cials d'aquesta Germandat, que fou causa de l'escisió entre
els Contrares. Els esmentats Oficials reclamaven una festa
especial, a més de poder portar un gallardet a les proces-
sons del Gremi. El motiu, a quatre-cents anys de distancia,
sembla més bé d'escassa importancia i pot ser que sols es
tractas d'un pretexte qualsevol, que esclat à en un ambient
molest i dificultós.

Tal era el perjudici entre les dues faccions dels Sabaters
que el Virrei cregué necessària la seva intervenció pacifica-

' dora entre ells puix que de la seva postura hostil sois en
provenien mals, sobretot per als mateixos confrares. Des-
prés de llargues i dificultoses converses les dues German-
dats varen retro bandera i firmaren les paus l'any 1397.
l'acta de conciliació hi assistiren 35 Confrares de la vila da-
munt i 40 de la 'ella d'avall, tots els quals donaren el seu
vist i plau i otorgaren la seva rúbrica. El Virrei els dona
un ample perdó a més de la remisió de les penes, en qué
havien incorregut amb llurs excessos i desordres, tant d'uns
com dels altres. 4

Després de llargs estira-i-amolles de les dues Gerlan-
dats, es posaren les bases d'una pau honorable: es deter-
mina que cada any se celebrarien dues festes, a la que hi
havien d'assistir tots els Sabaters, la de Sant Pere Mártir a
l'església deis Dominics i la de Sant Marc a Santa Eulàlia,
les dues amb el mateix grau 'de solemnitat, per evitar així
noves susceptibilitats i desavenences. Si a una hi prenien
part els JOGLARS, els DISFRESSATS, eLs BALLADORS,

etc. també ho havien de fer a l'altra. A més, a la mmt de
cada Confrare, es dirien sis misses a cada una de les esmen-
tades esglésies.

Un factor que ajuda fortament a apaivagar i a unir tots
els Sabaters fou el canvi de Patrons del Greini. Quan foren
duites les relíquies dels màrtirs Sant Crispí i Sant Crispinia,
que en vida foren Sabaters en el s. III i que moneen a Sois-
sons de França, el renovellat Gremi els prengué per Pa-
trons. 6

Referent a la part laboral, preceptuaveri les noves Or-
denances, entre altres coses, cale el Mossatge havia de duna
4 anys i altres tants el Fadrinatge. I que els drets d'examen
costassin 10 lliures. En el s. XVI s'establiren I ambé tres ea-
tegories de Mestres de l'Ofici, davant els inconvenients i abu-
sos, sorgits en algunes botigues. Efectivament hi havia Mes
tres Sabaters, que es dedicaven gairebé exclusivament a
confeccionar el calçat rústic per a la gent pagesa, per'ó ola
a voltes feien també sabates de categoria per a Senyors i Ca-
vallers, amb el natural inconvenient de qué l'obra no sortia
perfecta ni tan ben acabada. Llur manya no arribava a tan
amunt. Les tres esmentades categories de Mestres eren:

• Els MESTRES GROSSERS o d'obra grossa o comuna, els
MESTRES PRIMA TERS, d'obra prima o fina, i el , MES-
TRES TAPPIERS, que es dedicaven a fer tapins per dur
per la casa.

En conseqüència, una volta acabat el Mossatge, cada
MACIP o MOSSO havia de determinar quina iasta de cal
eat volia aprendre. L'aprovat per a una casta de calcat
podia dedicar-se a treballs d'altres categories, sense passai .

un nou examen, baix la pena de 4 lliures de multa.'
Florent i ben organitzada arriba a ser la Confraria

Sabaters de Ciutat, a deduir de les estadistiques que e.;
conserven d'aquelles saons. En efecte, entre els  Agermanat.

l'any 1523, s'hi - comptabilitzaren 70 sabáters i 1 Tapiner,
mentre que en el Cadastre civil del 1576 foren registrats
114 Sabaters i 2 Mestres Tapiners, xifres bastant raonables,
si tenim en compte la població de Ciutat de l'any 1591, que
pujava a 23.000 persones. ,

Per conèixer millar, però, el món laboral dels nostres
antics Sabaters, cal que allarguem la vista a la Part Forana,
on, en la mateixa época senyalada, hi vivien unes 30.000
persones, repartides entre els pobles, llogarets i a fora vila.
Si bé cada població tenia els seus Sabaters, mereixen des-
tacar-se per la seva importancia Inca i Llucmajor i més
modernament Alaró, Selva, Binisalem, Lloseta, etc. Pel que
fa a Menorca hem de senyalar Maó, Ciutadella i Alaior.
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a Llabrés i

oía abundant mà d'obra. Finalment, l'any 1915,
?.labert muntà la primera fábrica mecanitzada
o

major és un dels altres centres més irnportants
artesania, de ternps en rera." L'historiador Font
" ens'llióna una llista de Mestres Sabaters d'aquella
, l'abundància d'eines dels guata ens parla per si
de la nissaga, numerosa i florent, d'aquests Arte-

i citarem uns només: Juan Catany, que en la se-
tat del s. XV partí a Nàpols, per exercir-hi la seva
5; Juan Mas, que tenia a la seva botiga 60 paren:,
1s de sabates, compra'a Miguel Puigderrós 36 cuiro,
',)er valor de 111 lliures; un altre Sabater fou Port.
ae en tenia 31 parells, a més d'altres arreus propia
j . 18

a la subhasta de les eines i de diversos maternas
s en la botiga d'Antoni Tomás Taixequet, Sabater.
lqueriment de la seva viuda ApolOnia. dia 17 de se-

de 1590,, coneixem el nom d'un bon grapat de Sa-
lue hi acudiren: Juan liordoy Nicolau Armengol,

'uig, Bernat Company, Aleix Mut, Sion Thomás,
i'arrer, Toni Clar i Antoni Roig. '
ltre les dues llargues dotzenes de Sabaters del s.
e ens descriu l'esmentat Font . Obrador,'  ens fixa-
cament en dos: Joan Huguet, que es dedicà parti-
nt a confeccionar sabates de dona i al mat' ix temps
ic, detall aquest darrer que trobarem sovint a altres
s de la nostra contrada. L'altra persona és Juan
Istre TACONER." La feina d'aquests Menestrals,
lile obra nova, consistia en fer adobs al callat vell:
cons nous, mitges soles, fer quatre cosidures, etc.,
no devia ser massa rentable, com es dedueix de la

opular santamargalidana

—Mestre, com vos va sa feina?
Qué guanyau molt, taconant?
--Hi ha dies que guany tant
ccrrn si fos fasta o diumenge.

Mallorca passam a l'illa germana de Menorca, que
5 un ample historial pel que fa a l'Artesania saba-
)retot Maó, Ciutadella i Alaior. Diu VuillieriT que
le passat Menorca exportà calçat, per valor d'uns

ions de francs, a la gran majoria dels ports d'Amé-
l'Havana,.Montivideu, Bons Aires, Panamá

t a les llunyanes Filipinos. Allá, a Menorca, es do-
paradoxa de qué, mentre s'exportava tanta de sa-
gent de la mar anava ami), els peus descalços.

nam trobar aquí el mateix tret que hern vist a Llué-
Els Sabaters són eLs MUSICS de la Ciutat. No sola

la Sabaters, ens diu Vuillier, sembla que tenen el

li de la música, perquè quasi tots són músics o

s, i el nombre és d'uns cinc mil, inclosos els apre-
, 18

im que no hi estará de més, abans d'acabar, que
quines són les principals castes de sabates que an-
rtien dels nostres obradors;" Sabata baixa, la que

scobert el turmell; sabata alta la que cobreix el tur-

mell; Sabata clau-passade, la que té dues soles clavetejades;
Sabates con fesseres, les que la gent del camp, que solia
anar sempre descalça, portava per anar a missa els diu-
menges i festes; Sabata embotinada, sabata alta; Sabata
entapinada, la que té doblegats els darreres. de manera
que el taló li pitja damunt; Sahata escotada, la que només
té empena i cobreix la punta i els costats del peu; Sabata
ferrada, la que du claus ficats a la sola; Sabata de ferro o
de llauna, la que es duia antigament quan es portava la
vestimenta de ferro; Sabata amb orelles o amb orellons, la
que a la part superior du dos trossets de pell, que serveixen
per a lligar-la al peu amb un fermall; Sqbata votacra, la que
té botons; -Sabata russa, baixa i lligada amb cordons; Saba-
tes de rector, es diu a l'Empordà de les que són negres i
duen la sola d'espardenya; .Sabates de lladre, són aquelles
que duen la sola de goma o d'espart, per no fer renou al
caminar.

Les avarques, que s'empraven antany entre la gent pa-
gesa, estaven fetes de cuiro de bou no assaonat. per sola, i
amb uns cordells prims es subjectaven als pena. Es tracta
d'un calçat molt primitiu i senzill, que avui en dia ha de-
saparegut totalment fins i tot d'entre la gent més pobre.
Els borseguins arribaven fins a mitjan cama.

No volem cloure aquestes retxes sense retre un petit ho-
menatge a tots aquells Mestres Sabaters d'antany, que, amb
la seva felna callada però constant, malgrat migar els nos-
tres avantpassats, ni la història ni fina la tradició en guar-
den el nom ni fins 1 tot un record. A tots ells i als Sa-
baters, que encara viven, i que gastaren els seus anys entre
formes, tirapeus, cutxilles i alenes, per a satisfer les neces-
sitats del nostre poble, el millor dels nostres records."

Del !libre "Arts i oficis d'antany" d'En Joan Lk-
brés i En Jordi Vallespir de La Porclúncula.

HOTEL SALPI
Bar obert a tothom

Habitacions amb bany i terrassa
• 	Carrer Amilcar, 11



Al carrer Balears, cantonada Terral de S'Arenal hi 112
un foro que crema clovella de ametlla cada nit davers le!
dues i tnitja. Això estaria inolt bé si no produís molés
ties a ningú. Pero en produeix moltes, i això no estd
gens bé.

Entre les dues i les tres de la matinada els clients
hotels s'aixequen alarmats pel fum: es pensen que Pilote
es cala foc i —1s ciar— això fa por. A més el fum de 210
vella d'ametlla es especialment tóxic pel qui el respira
Els veinats del poble possiblement no s'alarmen perqu(
en coneixen les causes pero els seus pulinons en surter
perjudicats.

Els propietaris dels hotels i els directors pareixen que
se'n foten del perjudici que aquest fum pugui produir als
seus establiments. El turisme és una cosa Tnolt delicada i
aquestes alarmes el poden perjudicar, i això no es té en
compte. El batle i els regidors viuen a Llucmajor. Si n'es-
tan assabentats no n'han fet cas.

Es posible que els veinats ho comentin, pero de ino-
ment no han fet res positiu per acabar amb aquesta situa-
ció.

ue esperen? Que un client alarmat desperti a tot
l'hotel i provoqui el caos? Que els nostres pulmons es va-
gin deteriorant sense necessitat?

ESPIGARES
REPARACIO I VENTA

Tota casta de bicicletes i ciclomotors

Netetja de radiadors
Carretera Militar, 118

Teléfon: 26 35 56.
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Galizia Euskadi Catalunya
A quest era el subtítol de la publicació

que, amb el títol de «Galeuzca»,
va sortir a Buenos Aires des de l'agost
del 1945 fins al juliol del 1946. Un total
de dotze números, completant l'any
d'aquelles letituds, d'hivern a hivern.
La guerra mundial havia acabat i
tothom creia, amb fonamentades espe-
rances, que l'hora de les grans solucions
s'acostava. No ho oblidem: des de l'A-
mèrica i des dels punts més sensibles i
adolorits d'Europa s'exaltava el dret a
l'autodeterminació dels pobles.

Com a moviment de germanor i de
coordinaciC) d'esforços, l'associació Ga-
leuzca va néixer a Barcelona, just dos
dies abans de l'alçament militar de
Primo de Rivera, I'll de setembre del
1923. Dies ben assenyalats per a una
creació com aquella! Mentre les forces
reaccionaries tradicionals projectaven
resoldre els problemes a cops de sabre i
des del centralisme més lligat i ben
lligat, els esperits nobles i generosos
d'aquests tres pobles propugnaven so-
lucions de -ivilització i alta política.

La dictadura s'ho emporta tot avall.
Acabaria fracassant, és clar. Però
tingué prou temps per a esplaiar-se en
la dèria supla -fiadora de l'Espanya mo-

nocolor, castellanoparlant i retrógrada.
Prou de temps per a destruir. L'esperit
de Galeuzca, però, no defallí en la Iluita
i retoma al seu camí natural, d'actuació
a cel obert, després del 1931. Però
quan tot començava a agafar novament
forma, des d'un autonomisme migrat
però en tot cas bon netejador de por-
queries i bon sembrador de llavors de
la millor mena, vens de barbarie asso-
laren cels i terra i ens clavaren tos de
cara al sol de la inguarible Castella, capi-
tal Madrid.

La veritat i l'esperança, però, són im-
marcescibles i rebrotaren arreu. A
Buenos Aires donaren fins i tot aquest
fruit magní fic: la revista «Galeuzca»,
testiomniatge viu d'uns homes que
creien en el futur, que s'afermaven fort
en llurs conviccions patriòtiques i uni-
versalistes, bo i proposant fórmules d'a-
germanament i de concòrdia. Enfront
de la barbarie i de la petulancia dels qui
els havien aixafats i exiliats, hi dreçaven
projectes de reestructuració sólida, mo-
derna, respectuosa amb l'ésser de
cadascú.

Senyoreja en tota la publicació
aquest home selecte i ferm que fou el
gallec Alfonso R. Castelao. D'entre els

bases, potser calgui destacar Jesús
María de Leizaola i també Jesús Galín-
dez, més tard tràgicament mort per
estranyes malles internacionals. Els ca-
talans hi són nombrosos, és clar: Serra i
Moret, Batista i Roca, Miguel Ferrer...
La publicació nasqué a Buenos Aires
sobre la base de la consistencia naciona-
lista de gent de les tres nacionalitats allí
residents. Plega en marxar el nucli
editor.

Trenta noms de personalitats hi
signen un total de seixanta-quatre co-
Haboracions, algunes de tipus històric
o sociològic, la majoria amb contingut
doctrinal i propostes de futur. «Ga-
leuzca» és escrita íntegrament en cas-
tellà, amb una clara i explícita preocu-
pació d'acostament, per la via del
diàleg i l'argumentació, al poble espa-
nyol própiament dit. Aquells moments
«de profunda renovació» volen que ar-
ribin a «l'ordre politic i social de la Pe-
nínsula Ibérica, amb afecte, amb gene-
rositat, amb solidaritat entre totes les
classes i pobles, amb esperit
constructiu».

I Europa. Serra i Moret remarca que
«Catalunya sent Europa, perquè
d'F,uropa ha après les virtuts i els avan-

tatges del comerç entre les nacions i l'e-
levació de les essències pròpies a la ca-
tegoria de valors universals, i estime
Europa, perquè Europa li ensenyà que
en les arrels de l'autòcton resideixer
les essències de la universalitat.» Naci-
onalisme humanista, acostament a Por-
tugal, confederació, Europa, universali-
tat: heus ací uns anhels i unes convicci-
ons, reiteradament manifestades.

A l'Amèrica llunyana i lliure —i en el
cor de tants empresonats i silenciats—
dels anys quaranta parlava l'ideal de la
raó i la comprensió. En va. La maldat
destructura dels campions de la suplan-
tació ha pogut més. Han fracassat,
també, és clan Per?) qué i com ens bar
deixat, pobres de nosaltres! Una Galia
depauperada, víctima d'un drenatge
econòmic i humà que potser ja l'ha abo-
Cada a irreversibilitats mortals. Ur
Euskadi xop de sang, on l'ofici de viurc
en llibertat i de treballar, típicameni
basc, ha estat deixat de banda per l'ofici
de matar. Una Catalunya suburbialitza-
da, degradada fins a l'extrem de
veure's culpabilitzada i arraconada,
casa mateix, pel fet d'ésser fidel a urtli
llengua i a una cultura.

Víctor Castells

Controlem la cigonya Mentra S'Arenal dorm
s va di - no fa gaires dies que «el  sociòleg

ljr antilybé» Martín - Sagrera Capdevila
havia estés la seva campanya particular de
control de natalitat per terres de Málaga, on
passa vacarices de famós. L'endemá
mateix d'assabentar-me de la notícia ja vaig
trobar un escampall enorme dels seus fulls
de propaganda al metro de Barcelona.

Ignoro si el senyor Sagrera Capdevila és
orie,inari directe de les terres catalanes o bé si
només en té una ascendència clara. Ara, el
qu'e em sembla indiscutible és que el sociòleg
internacional és un dels nostres, i no sola-
ment pels seus dos cognoms, sinó, sobretot,
per l'instint que ha tingut d'establir-se'pel
seu cornpte (com els nostres botiguers) de
campanyista planificador familiar. En no es
refia ni de ¡'OMS, ni de les organitzacions es-
tatals sanitáries, ni de cap mena d'institució
pública i s'ha fet conèixer, particularment a
l'Amèrica del sud com a apóstol autònom de
la materno-paternitat, responsable, que vol
dir eixalar la cíngonya i fermar-la ben curta.

Jo vaig arreplegar de seguida un dels seus
fulls. Estan concebuts amb una didáctica ele-
mental i precisa per tal que puguin ser rápida-
ment assimilats per qualsevol nivell cultural.
Són de color groc, suposo que per cridar for-
tament l'atenció, i contenen una part teórica i
una de práctica. La técnica d'informació és
diguem-ne àudio-visual, vull dir que s'ex-
pressa per la lletra i per la imatge. A la prime-
ra cara del paper, la teórica, hi ha un parell de
dibuixos de l'estil esquemàtic dels manuals
d'idiomes dels anys cinquanta: en el primer
es veu un marit que compareix per ur porta
amb els braços oberts i imaginant-se un cor

de mesura descomunal, que vol dir que va as-
sadegat de !ascívia; al primer pla, es veu la
dona, imaginat-se ella mateixa amb el ventre
prenyat i amb la má estesa com si li digués:
para el carro, xato, que me la veig venir. A
l'altre dibuix ja es veu una mare que va per
terra de quatre grapes i amb tres o quatre cria-
tures que li munten a cavall, i el pare que fuig
pel fons com gat escaldat.

La imatge, doncs, ja ho diu tot,  però per si
encara el lector no hagués quedat prou escar-
mentat, fa una síntesi de la doctrina maltusia-
na i hi afegeix alguns arguments definitius,
com per exemple, que la superpoblació, amb
la pobresa, augmenten la lluita per la vida, la
criminalitat i l'etcétera. Per equilibrar la lli
social, hi afegeix que els fills dels rics tam
accentuen la crisi, perquè consumeixen més
primeres matèries (no diu res de les segones)
i que els nens espanyols són relativament
rics, ja que consumeixen més recursos no re-
novables que deu d'asiàtics. De manera que
ja no podem creure que enviant paper de
plata i segells als xinets arranguem la qüestió.

No parlo de la segona cara del full, la d'en-
senyança práctica, perquè diu tot alió que fa
tanta vergonya de dir i que tots ja sabem. No
diu res de si passant unes vacances a cos de
rei a la Costa del Sol també contnbtlim a la
crisi o no, però, Mare de Déu, ara sí que es
nota que hem arribat a la democracia: això no
és alió de les campanyes de natalitat de l'èpo-
ca heroica. L'únic és que per aquest camí
naixeran menys demòcrates que nacionalsin-
dicalistes no havien nascut fins ara.

Doctor Scópius
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Energia solar instal.lada a un xalet ande.

Jaime Vich i Ribes.

vunimemussorellor ,,r-r-,•-~am,

Urbanisme ben fet 
•

Suministros Arenal instala energía solar

El visitant que arriba al
nostre poble, se'n durà
sens dubte la mala impres-
sió d'un urbanisnie mal
fet. Efectivament, cdificis
de deu plantes amb carrers
de vuit me -tres impossibili-
ten que hi arbres
produeixen una aglomera-
ele') de gent i vehicles, una
pol.lució acústica i am-
biental, un hábitat, en una
paraula, que fa la convi-
vIncli, dificil i sovint con-
flictiva.

Però, no tot l'urbanis-
me de la costa arenalera
está malf fet; hi ha loes
on s'ha respectat la natura,
els carrers han estat trac-
tats respectant les curvatu-
res de nivells, s'han respec-
tat els arbres que queien
damunt les voravies i nato-
ralment dins els amples
jardins, s'han sembrat ar-
bres a les voravies de tots
els carrets. Cala Blava és
el nom d'aquesta urbanit-
zació, sens dubte una de
les millors de Mallorca tant
en els traçat dels carrers,
superficie i volum edifi-
cat, com en la conservació
i cura de l'hábitat.

La primera impressió
agradable que rebreu si
anau a Cala Blava, sera:
l'esponera que duen els
plàtans i acàcies dels ca-
rrers. El pins, els ullastres

i altres Multes autòctones
han estat respectades, com
hem dit abans, si havien
nascut un avui hi ha les
voravies i a dins els jardins.
Ara conviuen amigable-
ment amb els datilers,
eucaliptus o plantes d'ori-
gen tropicals que .pel siste-
ma d'aspersió són regades
cada semana si els habi-
tanls de la casa hi habiten
només els caps de setma-
na i diàriament si com a
la majoria dels casos la ca-
sa está habitada tot l'any.

ELS IIABITANTS DE
CALA BLAVA

A l'Ilivern no n'hi ha
molts: uns quants mallor-
quins benestants i bastans
jubilats alemanys, france-
sos, luxemburguesos...
Amb l'arribada del juny
peró molts de ciutadans
s'id muden per passar-hi
tres o quatre mesos. Els
podeu veure, especialment
els caps de setmana regant

cuidant el seu jardf o a
la l'entrada de la casa pre-
nent la fresca. Es pot
prendre la fresca a Cala
Blava. Cala Blava
garriga esponerosa a la vo-
ra de mar i ja se sap que
les garrigues, a més d'ac-
tuarar el vent que moles-
ta, donen ombra i fan
l'hàbitat calent a l'hivern

i fresc a l'estiu. La gent es-
tá enrevoltada de cans de
bou, cans policia i d'altres
races, tots grossos, tots de
defensa de la casa í de les
persones. Es la part nega-
tiva dels habitants de Cala
Blava. Són, rics, n'hi ha que
ho són massa. Una socie-
tat que permet desigualtats
socials massa acusades .ha
de defensar als seus mem-
bres privilegiats amb parets
retxats de ferro, cans... De
totes maneres ham de dir
que aquest cans estan tan-
cats dins el recinte del xa-
lets; si no us passau no us
feran cap mal.

L'Ajuntament de Lluc-
majar, es pot sentir orgu-
llós d'aquesta urbanització
i aixó, va tant pels ante-
riors que la van fer possi-
ble, com per l'actual que la
conserva i la du endavant.

No es pot dir el mateix
dels veins de Bellavista
Son Granada.

No hi ha d'aigua cana-
litzada, només la que plou
i la que s'hi du amb ca-
mions. Els arbres i els
jardins se'n ressenten
i l'asfalt está déteriorat.
Caldria que els veinats
s'unissin i acabassin d'una
vegada aquestes urbanitza-
cions. Ells hi sortiran gua-
nyant 1 tots ens n'alegra-
rem.

El mes passat foren
in augura ts	 els sistemes
d'estalvi 	energètic 	de

Platja Golf. Es trae-
te d'uns panels instal.lats
al terrat de l'Hotel que re-
cullen la calentor del sol,
--sobretot a Festiu en fa
molt de sol a S'Arenal—,
unes canonades aillades
térmicament• i uns depó-
sits.

A la inauguració hi van
assitir el President Albertí
i els Consellers Pere Morei
i Maximiliá Morales.

Aquestes instal.lacions
foren fetes per la Firma
Suministros Arenal, Fir-
ma que dirigeix el nostre
bon amic, soci de l'Asso-
ciació de Veinats, entussias-
te de totes les iniciatives
que emprengui la colecti-

vitat arenalera, N'Antoni
Pons i Alba.

Li feim unes preguntes
per a la nostre revista,
perque pensam que és im-
portant que els nostres ho-
telers i els particulars, que
vulguin construir-se un xa-
let o una casa de pisos, es-
tiguin al corrent dels avan-
tatges que els pot repor-

tar l'energia solar, ara que
les altres energies pugen de
preu de cada dia més.

Aquesta instal.lació, ens
diu N'Antoni, ha costat
aprop d'onze milions de
pessetes. Això pareix molt
per?) no ho és si tenim
en compte que en cinc
anys seran recuperades.
Aquest muntatge aportará
el 76 per cent de les ne-

cessitats d'aigua calenta
l'hotel. Unes 34 tones de
gasoil. seran	 estalviades
cada any.

Veus aquesta mena
d'instal.lacions re ndables
per edificis de pisos?

Igual que pels hoteLs
es pot fer una sustitució
d'energia entre el 60 i el
70 per cent.

Es rendable per les ca-
ses i xalets?

La sustitució és la ma-
teixa. Es especialmente re-
comanable per a l'encalen-
timent d'aigua sanitaria i
per encalentir piscines. Es
pot adequar a xalets an-
tics, però la feina ben feta
és la que es pot fer a xalets
de nova construcció.

Dins l'agricultura hi ha
també moltes possibilitats
especialment en cultius
d'hivernacle. Es pot man-
tenir durant la nit la ma-
teixa temperatura que du-
rant er dia la qual cosa
afavoreix el creixement de
les plantes.

No hi ha cap dubte que
a S'Arenal tenim qualque
cose més que hotels, bars i
discoteques. Tenim indus-
trials que saben de qué
va, que fan una feina ben
feta i ens ajuden a aconse-
guir una comoditat i un
nivell de vida a la qual
tots tenim dret.

MATEU JOAN I
FLORIT

Veinats de Cala Blava

L'Associació de Veinats
Son Sunyer de S'Arenal, te
socis dins tot l'àmbit del
nostre futur municipi. En
té al Cap Blanc —de fet
és soci nostre el faroler-
i en té a Ca'n Pastilla, pas-
sant per Les Meravelles i
Cala Blava. En Jaime Vich
i Ribes és un dels nostres
associats de Cala Blava.
Encara nom Jaime, Però
ja té els papers arreglats
per posar-se Jaume aquest
hivern que ve —és que és
un poc mál de pafr dir-se
Jaime a Mallorca—. En Jai-
me viu' a Cala Blava amb
la seva dona els seus cinc
al.lots i dos cans. Tres
dels al.lots fan judo, de
manera que la casa está
ben guardada.

En Jaime, encara que
vagi a , lloguer, és un dels
privilegiats que viuen a
Cala Blava, una barriada
que urbanísticament és la
millor de S'Arenal de Ma-
llorca. De totes maneres,
segons en Jaime, a Cala
Blava hi sobren coses. 1-Ii
sobre un femer que s'ha
anat formant dins el solar
sense tancar, ubicat en-
front del carrer Virgen de
Begonya, cantonada amb
la carretera de Cala Pi.

Estèticament és una
vertadera porqueria: vaters
espenyats, cuines en desús,
matelassos, mobles vells i
deixalles de tota casta en
quantitat industrial

Això fa que puguin viu-
re a Cala 'Blava moltes de

rates, rates grosses com a
moixos. A qualsevol hora
es poden veure que pas-
turen o que atrevessen la
carretera. Seria interessant
saber, diu En Jaime, de qui
és aquest solar i a qui co-
rrespon la seva eventual
neteja.

Jo diria que toca a
l'Ajuntament de Llucma-
jor, prendre les mesures
Oportunes perque aquest
femer, aquest perill per a
la salut pública, aquest re-
bost per a les rates, aquest
atemplat l'estètica de la
nostra barriada sia retirat.
MATEU JOAN I FLORIT

UNIO ESPORTIVA SANT DIEGO
SECCIO DE CICLOTURISME

TOTS ELS  DIMECRES 1 D1SABTES, A LES 7'45 DEL MAT1
SORTIDA DE C1CLISTES
LLOC DE REINO

CAFETERIA SANT DIEGO
TOTHOM H1 SERA BENVINGUT

HOTEL
BAHIA DE PALMA

Perruqueria per holles i per dones
Servei de restaurant	 -

Ball cada vespre
Sala de jocs

AL SERVEI DE S'ARENAL I DE MALLORCA



HOTEL IRIS
Te les portes obertes a tothom

Carrer Amilcar, 3
Teléfon: 26 03 50

GUARDERIA INFANTIL

„TITO
EL TEUS INFANS

ESTARAN BEN CUIDATS
A LA PLAçA

REINA MARIA CRISTINA
PERSONAL ESPECIALITAT

TEL. 26 68 15

CONSTRUCCIONS J. 'RIBAS MAS
ESPECIALISTES EN MANTENIMENT

DTOTELS

CANONGE MATEU ROTGER, 25

TEL. 26 84 53

BAR MILITON
Si voleu transpassar

un bar o cafeteria.

Comprar un solar o un tros de terra.

Tracte directe.

Carretera Militar. Teléfon 26 72 13.

RANXO BAR CA'N VERDERA
NOVA DIRECCIO: MARIO

Especialitat en carn a la graella.

Teléfon 26 12 55.

Carrer Militar - Ses Cadenes

S'Arenal de Mallorca.
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Cavero: No cal normalitzar
el catala a les illes

Noticies al vol

Ciutat de Mallorca.
(Sebastià Verd,.) — El

ministre de Cultura, lñigo
Cavero, va qualificar la si-
tuació de la cultura a les
Illes Balears de normal. En
concret, afirmé que no creia
que fos procedent utilitzar el
terme normalització atribuït
a la cultura de les Illes Bale-
ars, ja que utilitzant aquest
terme sembla que es faci re-
ferència a una situació anor-
mal, la qual cosa, va dir, no
és certa. «En qualsevol cas,
es podria parlar d'intensifi-
cació de certes tasques cul-
turals», va dir el ministre i di-
putat per ies Illes en ser
interrogat sobre el conveni
subscrit entre el Consell i el
ministeri de Cultura, que,
segons un periodista, hom
digué que perseguia finali-
tats generals, tot obl ida nt as-
pectes de la normalltzació
de la cultura de les Illes,
entre ells la !lengua
catalana.

El ministre de cultura,
lñigo Cavero, signa junta-
ment amb el president del

Consell General Interinsular,
Jeroni Alberti, un acord de
cooperació cultural, amb la
finalttat de coordinar accions
culturals entre ambdós orga-
nismes dins l'àmbit de l'arxi-
pelag balear. L'acord ja és
vigent des del moment de la
signatura i el durará fins al
31 de desembre d'enguany,
si bé pot ser renovat, per un
període anual, fins al 31 de
desembre del 1982.

Entre els temes inclosos
dins aquest conveni figura la
promoció d'activitats cultu-
rals amb els municipis, fi-
nançades al cinquanta per
cent pel ministeri i el Con-
sell. Hi figuren també la pre-
sentació de les exposicions
de Joan Miró i la de la guerra
civil espanyola fa poc fetes a
Madrid i que ara els illencs
tindran ocasió de poder con-
templar a Mallorca. També
forma part del conveni la re-
stauració de-diversos monu-
ments mallorquins, com són
el castell de Bellver, el con-
solat a la Mar, que, com se
sap, és la seu del Consell

General Interinsular, la
Llotja i la seu de la Ciutat.

Finalment, entre altres
temes, figura la creació
d'una fonoteca, amb un pres-
supost de set milions i mig
de pessetes, així corn un
programa de collaboració
amb la Filmoteca Nacional
per a crear una filmoteca
balear.

El ministre de cultura, en
el seu parlament, que seguí
a l'acte de signatura del con-
veni, afirmó que aquest
tipus d'acord entre el minis-
teri i les administracions
autonòmiques és normal, si
bé en aquest cas calla des-
tacar la seva presencia a
Mallorca, ja que el cpstum
és de signar els convenis a
Madrid.

Tal com hem dit abans,
lñigo Cavero va ser elegit en
les darreres legislatives di-
putat per les Balears i ac-
tualment forma part del
comité executiu d'UCD a
Eivissa„

Es tracta de notícies
que heln recollit per dins
els carrers de S'Arenal par-
lant amb la gent. Son no-
ticies que poden esser
mentida però que també
veritat con un temple. A
veure

Diuen que ben prest es
solucionari'i el proble.na
del taxis de Ciutat i Lluc-
:najor, que treballen a
S'Arenal des de Can Pasti-
lla fins al Club Náutic
S'Arenal. O és que tor-
na a venir el conseller An-
ton i torrí'" Perqiró lo que

feu a la renni(") de Ltuc,na-

jor no va servir de res.

No iii ha estadístiques
encara, però es diu que a la
platja enguany, es veucn
.nes inaJnetes que aai. 1
que no és guapo això?

Carlos Pérez Vielba, és
un nom que sonará fort,

En Carlos vol acudir a
participar a la península
a algunes carreres de !no-
tos. I ja s'entrena fort.

Es diu que en Peñalver
está enfadat ami) algunes
entitats oficials a rel de la
derrera carrera "Volta a
Cala Blava-Platja de Ciu-
tat" Idó que fuella? De to-
tes :naneres sa carrera ha
de tenir continuitat. ES
JA TRADICIONAL en el
calendan de proves d'atle-
tisine a Jallorea. Diuen
que ja Id ha alguns candi-
dats per a president de la
nova "PE1;-.A NIOTORIS-
TE Ses Cadenes" Qui són
ells?

li; 11: RT

TRANSPORTS D'AIGUA
Al servei de l'hosteleria i dels particulars

Julià Mojer Tellfon 261426



Antoni Giménez Sánchez

Unes paraules amb_

el president del C.F.
La Lactancia

Energia Solar - Aigua - Calefacció - Gas - Sistemes
d'estalvi d'Energia - Maquinaria de Bricolage

suministras
ARENAL

Amílcar, 18	 Telefon 265329	 S'Arenal de Mallorca

ECESSIT , GAFATaz PE:1 A LLPGAn C3TXE
PASTICULA2 A L'AnA JELS CAf1áiERS
CATiES,JMITÍVJG'..LAFILL,
TE LEFLai 201280

ASCENSORS
ASPE

Montatges i Reparacions
Tota classe D'ascensors

Carrer Marineta, 7
Tel. 26 62 32 - 54

SE VEN APARTAMENT DE LUXE
AMOBLAT

A primera fila, entre l'Hotel Sant Diego
i el Club Nàutic

Informes: Senyor Vila
Telèfon 26 17 50

APARTAME:\IT PES LLGGAR, 3 PA3ITACIOU.
SWIETIr.IES A 100 1. - EUES i3E LA VCiREF1A
!"43.
TELEFeil 284159.

SE VEN APARTAMENT DE LUXE

3 dormitoris, menjador, bany, escussat, terrassa,
gran calefacció, etc.

Informació, telèfon 26.35 02

Unió Esportiva S'Arenal

camí ascendent
El Club de Fútbol Brasilia
a III Regional
Esta presidit per N'Antoni PastorQuan escrivim a.mesta

informació hem vist en-
frenar moltes vegades a la
plantilla de L'Unió Espor-
va S'Arenal, en el "Camp
Roses" seguint las instruc-
cions del "mister" García
Navarro. Tanbé hem anat
a veure els dos partits dis-
putats, amistosos, el
primer a Marratxí y el
segón a Llucmajor. Iii ha
una plantilla de jugadora
molt ample i , tambe, en
la Aegional Preferent i
en el campionat de aficio-
nata, on es pren part en-

Tenini un equip de
gent jove. Concretament la
passada temporada va
prendre part ala campio-
nats oficials de les catego-
ries d'alevins i benjamina.
En tracta del Club Futbol
"La Lactancia" i el presi-
deix Antoni Jiménez Sán-
chez, per altre part secreta-
ri de L'Unió Sportiva
S'Arenal, carreg que vin-
gue a sustituí a Antoni
Martí Llitrá. A l'amic Ji-
ménez preguntam.

—Com está lo d'els
atlots?

—Esper que farem un
bon paper i que la nostre
labor ens será reconeguda.
Es una tasca de molta de
paciència.

—Molte de colaboració,
Toni?

-Els pares d'els juga-
dora son els millors col.la-
boradors. Tenen especial
interés i això es molt
d'agrair. Esper que de cada
día la cosa funcioni millor.
Aprofit per donar les gra-
cies a tots els qui ens han
donat i donen una ma per

guany, el S'Arenal pot fer
un paper bastant inte-
ressant.

En el camp del Marrat-
xí es feu un partit clàssic
de principia de temporada.
El narcatior es posa, rnolt
justament, a favor del
S'Arenal per 4 a 1. Pero
llevonses, l'encarregat de
dirigir el partit es posa e
expulsar jugadora del
S'Arenal, pitar "penal-
tis" contra de l'equip
arenaler i el resultat fi-
nal fou de 4 a4. Però lo
interesara era veure que

aconseguir tirar endevant
amb els alevinsi benjamina.

--Quines novetats hi há
ainb referencia al nou
camp d'esports a S'Arenal?

—Sabem que es seguei-
xen unes gestiona a nivell
oficial per?) ningú sap com
estan de adelantades. Un
ca:np municipal de aporta
ens fa molta de falta. I
amb unes bones i noves
instalacions. Ilem de
lluitar per aconseguir te-
nir un camp d'esports de
carácter públic. S'Arenal
ho necesita de veras, La
joventut ho agrairá i molt.

—I el S'Arenal, de pre-
ferent, ascendirá a Terce-
ra Nacional o no?

—Tot es posible. Tenini
una plantilla que donará
gust ala aficionats i si p
rem pillar els loes de l'a,
cena molt millor.

I deixam a Antoni Ji-
ménez traballant per el
futbol local. Es tracta de un
home tot interés i voluntat
per lograr treure endavant
els equipa.

TOMEU SBEItT

jugant a mig rit.ne no-
más el S'Arenal aconseguia
demostrar que la cosa fun-
cionava.

En el parta de Llucma-
jor corresponent al "Tor-
neig Baró de Vidal" el
S'Arenal aconseguí
contra el Atlétic Baleara
marcar el primer gol. Però
quan ja parexia que es
passava a la final, els ho-
mes del Baleares van fer,
en un contraatac el gol de
l'enipat. I 1-1. Es tiraren
"penaltis" i es va classifi-
car el Atletic Baleares.

Diguem que Llucmajor
els arenalers plantaren
fort batalla a un Atlé-
tic Baleares que dista molt
d'esser l'equip potent d'al-
tres anys. Té molta joven-
tut en les seves files i un
gran voluntat en tots el
homes que jugaren.

Per tant, poden dir que
aquesta temporada el
S'Arenal será un equip
que plantará cara a tots
els equips de preferent.
Els aficionats podran dis-
frutar y pensan que triun-
farán en molts partits A
darrera hora se nos confir-
ma que són baixa en el
club el porter. Colom, i
l'interior Seguí. Queden
alguna fitxatges per fer
corn també algunes bai-
xas per dar, segons ens
ha comunicat el president
del S'Arenal en Rafael
Heredia. Noltros deixam
ben dar que el S'Arenal
duu una marxa ascendent,
i ens alegram. Que
seguesqui per aquest ca-
mí es lo que volem tots els
arenalers.

TOMEU SBEnT

El Club Futbol Brasilia
es molt conegut de tem-
porades enrera. Va militar
en las categoríes de regio-
nal, adherits, juvenils, afi-
cionats i alevins. Té el seu
local social en la carretera
: editar, en la "Cafetería
Brasilia", on per cert es
poden comprar las entra-
des o aconseguir "pases"
per veure es partits de
l'important "Torneig
Ciutat de Palma. Va a
esser en cert aspecte una
espècie de penya del Real
Mallorca, a S'Arenal.

Pero nosaltres de lo que
volem parlar es de l'equip
de futbol arenaler que,
després de haver estat una
llarga temporada inactiu,
ara torne als campionats a
donar noble guerra.

El Brasilia pren part en
la categoría de III Regio-
nal, tot esperan ascendir i
dins breus anys esser un
equip fort dins els con-
junts punters de 1.,:allorca.

La junta directiva la
componen el seguents

senyors: Antoni Pastor,
com a president: vice-
president, Miguel Chapa-
rro; tresorer, Josep Costa;
secretari, Cándido Váz-
quez y vocals Josep Cha-
parro, Josep Rivas, Rafael
Pastor Ciar, Jesep Sar-
miento, J'ose!) i Francesc
Díaz. .

La plantilla de jugadors
que ens ha estat facilitada
per la directiva és Antoni
F.lorey, Josep L. García,
Manolo García, Antoni
Nadal, Juan Maleno, Teó-
lifo Puerto, Angel Sán-
chez, Francisco Ayala,
Miguel Rueda, Josep Riu-
tort, Josep Ma. Monteja-
no, Rafael Carvajal, Fran-
cisco Moreno, Rafael Lu-
que, Ginés García, Paco
Rivas, Andreu Benitez,
Joaquín Rodríguez, Rafael
Guasp, Josep García.

Desitjam al C. F. Bra-
silia, que jugará el partits
de casa en el Cana) Rosca,
una bona temporada.

TWIEU SBERT



Ha estat, efectivament
una brusque d'estiu. Una
brusque de poca durada.
Un Club que ha durat
dues setmanes i ha acabat
perque havia d'acabar. Hi
haurà gent que dirá, per-
que serveix un club de
tan curta durada?

El club d'Estiu de
S'Arenal ha tengut sens
dubte les seves fallades,
camvis d'horari i de lloc
segons la programació pre-
vista, actes que no s'han
pogut fer o que han tingut
una mínima assistència...

Però han tengut un cai-
re ben positiu, tant durant
actuació del club com per
les consequencies que pot
tenir per a l'avenir. Els
al.lots i al.lotes s'han tro-
bat, han jugat partits de
futbito dins els torrents
i ho han passat be. Es pos-
sible que surtin nous
equips de futbol els quals
podrien formar nouS clubs
o integrar-se dins els ja
existents.

Han jugat partits de
basquet tant masculí com
femení. Jo no havia vist
mai jugar a basquet í me va
agradar molt. Podrien sor-
tir equips de basquet, el
Banc de Bilbao en te un
i bo que és, en podrien
sortir un parell més i jugar
competicions. Hi el camp
de I Porciúncula, el Muni-

cipal Geminis, el de l'es-
cola Nacional de la part de
Llucmajor, un que ben
prest estará acabat a la
part de Llucmajor... Hi
haurà caps abastament, la
gent de S'Arenal podrá
formar equips, podrá for-
mar clubs o integrar-se
dins els ja existents que
ara només es dedican al
futbol i es podrien molt
be cuidar d'altres castes
ci 'esports.

Aquest club d'estiu ha
fet que els joves interpre-
tassin altre volta la comè-
dia "El Tio de L'Havana".
Si aquests joves s'animen a
formar grup teatral en se-
rio podrien anar pels
pobles i ciutats vei'nes pas-
setjant triunfalment el po-
ble de S'Arenal per tot
arreu. Si volem indepen-
dència municipal la mos
hen de guanyar joves, hem
de demostrar a Mallorca
que hi som i no només
com a receptors de turis-
me!

La Ginkama motoriste
fou un vertader exit i no
precisament de públic. La
Penya Motoriste Ses Ca-
denes n'és el fruit. El
motoristes de S'Arenal que
són molts es volen asso-
ciar I fer Ginkames, mo-
to-cros, excursions...

Corn veis crìft, aTiest

club d'Jstiu pot tenir con-
sequencies molt bones de
cara a l'esport i en vistes
a una millar convivencia
dels qui ens ha tocat viu-
re a aquest poble.

I :ATEO JOAN 1 FLORIT
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TELEFONS UTILS
A S'ARENAL

A la part de Ciutat
Ajuntament . . 227744
Enllumenat de l'Ajunta-
ment. . o ... 250017

	

Bombers .   281250
  290017

Residència de l'assegu-
rança social . . 289100
Creu Roja de Ca'n Pas-
tilla 	  264040
Centre Mèdic 	  266662
Policia Nacional .. 091
Policia Municipal. . 092
Policia Municipal a
S'Arenal . 	  267654
Agrupació	 d'Hotelers
	  267654

A la part de Llucmajor
Ajuntament . 	  660050
Oficina	 de S'Arenal
	  264071

Bombers . . . 	  660756
Policia	 Municipal
	  660050

Guardia Civil 	  264121
Radio Taxi. 	  263080
Parrbquia.. . 	  263265

GELATERIA CONSUE
Tota casta de gelats i pastes per mullar- hi

C. Maria Antònia Salvà, 6
Telèfon 265428

MERCERIA UESPERANCA
CONFECCIO I
MUNTATGE

DE CURTINES
Carrer Salut, 18. Teléfon 26 54 09.
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