
Era tan bonica...!
Asseguda.

Tan callada...
...s'nagués duit la paraula
l'oratge del mar.

Tan rossades les ganes,
tan trista la mirada,

tan ros el caben d'or i pla-
/ya...

Jo la mirava
i cercava la seva mirada,
abstreta, freda.
"Com te noins?"
No me mirá.
S'alçà un vent gelat.
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En Ginés Quinonero, tinent de baria de l'Ajuntament de aura:, també fa depord, A Ca 'n Pastilla
el trobarem jagant a petanca. També hi eran la seva dona i els seus fifí:. Se va mostrar encantar de

posar per a la nostra revista. AMI, ells, el presidente del Club de Petanca Son Valí

Convidar pels organitzadors de l'Escola de Catalá a la PorchIncula, el director de "S'Arenal de Ma-
llorca" va explicar als alumnas, vengurs d'arreu  deis PaiSSOS Catalans, la manera de fer premsa co-

marcal en llengua catalana a Mallorca i eh animt) a fer-ne a les :aves contrades.

POESIA
Jo tenc un aucell
que canta a l'aubada
i cada vagada que pas
me tira un claven,
Dum la esperança
claven o rosa
l'esperança que
l'aucell canta,
com l'abella que
troba la nel, com
l'aigua d'una cascada
com el cel que resplendeix
amb una estrena enamora-

/da.

Ma. FRANCISCA RIBAS
Moltes fastas de final de curs a la nostra comarca. Aquí, els nins

de l'escola de Sant Vicenç de S'Arenal en plena actuació.

J00 
— -

Dins les Festes de S'Arenal, en la platja aprop al aub Mude, va tenir lloc aquest Concurs des
de les 11 a l'una dd demar£ 33 varen ser els concursants, oidor: 1 al.lotes entre 5 i 14 anys. Els
premiats, José G. del Castillo, Salvador López Bermejo, i el seu germá Antonio, Mark J. Villa-
longa, Jaime Salvó Salvó 1 Jaime Juan Calafat. També i participaren dos. al.lots d'Holanda que
apareixen al centre de la foto i que varen rebre premi.

Festes de S'Arenal que hi veniren 1 sen atufen, talment com els Castells d'Arenal a vora la
mar, paró de les que informaren ampliament en el proxiin número.

CARRER A DALT
Cobrí el cel un núvol fose.
Caigué, fred, un aiguat.
No digué res.
Ni me unirá.
Era tan bonica...!
Agafà les crosses
i fugí carrer a dalt.

MARTI SANTANL)REU

VETLLA
Jo arribava amb la nit; a voltes eren
ja passades les dotze a la una
Des de la porta del menjador et guaitava:
amb el cap recolzat a la parte tan gris.
Dormies asseguda, el cosidor tot plé
de fils de molts colors i de tisores,
d'agulles, de botons, sobre la falda.
Aixecaves l'esguard a poc a poc,
Els ulls encara clucs de tanta son:
et deia bona nit. Eren poques paraules.
Desprésjo m'allunyava per l'estret passadís.
Tu t'aixecaves —sentíem els curixits
del vímet—, recorries la fosca,
apagaves els lluvias, te'n anaves ajeure.
Ressonant dins la nit tes petjades lleugeres
bressolaven tranquiles la negra solitud.

MARGALLDA PONS

S'Arenal de Mallorca
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El President del Govern Insular Senyor Canyelles va visitar l'Ajuntament de Llucmajor,
el Batle, li va exposar els problemes del terme; la deupuració de les aigues de S'Arenal
el problema dels taxis... El Senyor Canyelles se va possar a disposició del Consistori i

de tots els lluemajorers.

TOMBATS A L'AUTONOMIA 1 LA
LA

 MOLSA

«Les modernes teories sobre la democracia, corrobarades per suficients
coneixements empírics, postulen que la burocracia centralitzada sempre
será més nombrosa que la suma de burocràcies descentralitzades qke la
substitueixin i, per tant, la suma de burocràcies descentralitzades será
menys costosa que la burocracia centralitzada» (1).

En aquesta frase tenim conden at el motiu fonamental que -mou als
països federats, confederats, regionalitzats o «de les autonomies» a prac-
ticar la "descéntralització adminIstrativa. Descentralitzar Tadministració
pública significa, per a molts d'aquests països, una forma com una altra
d'estalviar-se doblers.

La descentralitzaéió administrativa era una necessitat per a l'Estat
Espanyol. El centralisme administratiu era ja un sistema desfassat,  anti-
democràtic i antieconómic que s'havia de superar per un sistema més
,cianal que descentralitzás la burocracia, els centres de decisió i de
gestió. Així sortiren les «autonomies», així  s'organitzà «l'estat de les auto-
nomies».

Per() l'autonomia que es demanava l'any 76 al carrer no era això,
de bon tros. S'aprofità, això sí, l'avinentesa, la cojuntura,  d'aquell' onovi-
ments que demanaven autonomia per als seus pobles, per posar enanca
una descentralització totalment burocrática que, tanmateix, hagués arribat
més prest o més tard, tant si l'haguéssim volguda com si no.

S'aprofitaren les reivindicacions autonòmiques de (.2.atalans i bascs
en menor mesura, de valencians i gallees, per crear lës autonomies del
«prét a porter». les autonomies que tothom podia	 havia— de tenir.

Hagués estat molt més difícil per al nostre poble acabar sense
«autonomia» que tenir la que ara té. De fet l'estatut que ara tenim ens
arriba del cel... madrileny. A darrera hora tot el «procés autonòmic»
s'accelera. s'aprovà un estatut d'autonomia loapitzat i, finalment, ens
endossaren l'estatut que ara «gaudim» i que no és altra cosa que una
«descentralització administrativa» que no necessitava, en absolut ni de
nactes, ni de tantes passes i paperots com es feren en el seu moment.

Ara totes les «nacionalidades y regiones» tenen la seva «autonomia»:
1-s ave volien autonomia i les oue no la volien, les que reclemaven uns
drets i les reir sal,; cilio era això de l'autonomia, les que reivindicaven
una cultura i les aue s'ho estaven pensant encara. L'«estat de les autono-
-n;es» ia ha tancat el seu nrocés. Això almenys és el que diuen els diaris.
Tots els nobles de l'Estat Espanvol teren ara mateix un estatut d'automia

ia funciona, rebnivnt naturalment ner la LOAPA. ornat amb toes/
nrovincians o provincianistes, el folklore de cada comunitat i alguns sí,z-
bob més o menvs sentimentals.

A les Illes tenim en marxa un «estatut d'autonomia» que no és en
-bsolut el que reclamavem. No he cregut mai que l'estatut que ens aéribá
de Madrid arribar a ser una eina per recuperar la nostra conciéncia
colectiva, la nostra història i la nostra cultura. Ara no tan sois cree això
s n rió aue pens aue seeons en mans de aui caigui aquest «estatut d'auto-
nomia» que funciona ara mateix a les Illes, pot fer més mal al nostre
noble que si no el tenpuessim.

Una vegada acabat l'acte oficial, el President del Govern i el seu seguissi prengueren
un refresc al Bar Mundial.

Devant el Bar Mundial, el president va posar per la premsa.

TELEFONS
UTILS A

S'ARENAL

A LA PART DE
CIUTAT

. Ajuntament . . 227744
Tota casta de desperfec-
tes a la via pública (en-
tre les 13,30i 15,00) . .
	 227643-227644

Bombers	 . 281250-
  290017

Residència de l'assegu-
rança social   289100
Creu roja de Ca'n
 264040.

Policia Nacional . . 091
Policia Municipal. . 092
Policía Municipal de
s'Arenal  267654

Serveis mádics 	 490011

La Porciúncula 260002
Radio Taxi 255440.

A LA PART DE
LLUCMAJOR

Ajuntament	 660050
Oficina de s'Arenal . . .
	  264071

Bombers .....660756
Policía Municipal 	
	  661767

Guardia Civil 	  264121
Riidio Taxi. . 	  263080
Parròquia. . 	  263265
Club Tots Junts 	
	  265538

Associació de Veinats. .
. . .	 265005

Grues Sampol...264193

Ramon i'urmeda
junv 1983

(1) «Una política económica per a les nostres illes». Miguel Alenvar
i Fuster. Obra Cultural Balear. Monografies, número 9. Mallorca 1979.

Subscriu-te a
S'Arenal
de Mallorca
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fl SEMESTRAL 600 Ptes.
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Banc._   Soc.

Camote n.°	  Titular

[1 Coniptat
	

Firma

Ompliu aquesta targa i enviau-la al Camí Canteres,
32, s'Arenal.



Propietari, Rafel Martí
(forner des de l'any 1957)FORN SA MARINA

Panades i cocorrois.
Tota casta de pastissos.

Pa moreno mallorquí, barres y llonguets.

Al Carrer Milà, cantonada Trassimeno.

Ensaimades del dia (no són congelades)
Coca amb verdura i trempó.

S'ARENAL DE MALLORCA

5-1\57AWb ,6j ,1

Oberta les 24 l'ores!
Al seu serveix a:

Setges de Girona, 9 baixos
Tel. 269779 - Son Verí de S'Arenal

Hit:V_J-L°JL
o

Especialitat en

carn a la brasa

Hotel Festival

LI

Jestioal Platja de S'Arenal

Sortida n.° 5
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LA GENT
A la seva oficina, el de-

legat del batle de Llucma-
jor, vulgarment enomenat
per la gent "es batle de
S'Arenal que és en Joan
Perelló rep repetides
denúncies de que de-
vers migdia hi ha gent que
ven fruita de manera am-
bulant per la platja. Arriba
la parella de la policia i
en Joan els diu: Hauria
d'anar a sa platja a veure
que passa amb els venedors
de fruita. Contesta el poli-
cía i diu: "Iremos ensegui-
da a ver que passa". En
Joan no diu res, però que-
da tot confús i estranyat
de la resposta del policía.
I és que la policía está
acostumbrada a aquests
darrers quatre anys a con-
testar en andalús al batle
de barri i els costums són
mals de llevar.

Hem de remarcar la bo-
na feina que fa el batle
de S'Arenal envers de la
normalització lingüística
al nostre poble: cartells i
programes de les festes en
mallorquí, intenció de pro-
gramar uns cursos de cata-
la per aquest hivern...

Ara, amb les festes de
l'estiu, també ha demos-
trat la seva valúa; en Joan
és per tot organitzant i
programant i les festes sur-
ten be. Un bon programa
de festes pensat especial-
ment en els més petitis.
I és que els grans hem de
fer feina aquests mesos
d'estiu perquè "so cera

l'han d'aplegar quan cau"
i ara en cau molte de ce-
ra devers S'Arenal. Els
grans ferem les nostres
festes per Sant Antoni,
tempos en que la majoria
estam en atur.

Un bon element, en
Joan Perelló Palmer, pre-
sident de l'Associació de
Veinats i ara rejodor per
Alianza Popular a l'Ajun-
tament de Llucmajor. En
Joan, ha fitxat per AP,
però la seva feina i les se-
ves idees són més be socia-
listes.

Moltes festes de fi de
curs s'han organitzat
aquesta darrera quinzena
a la nostra comarca: La
Porciúncula, Es PiLlarí.
Son Ferriol a l'Escola Pú-
blica i a l'Institut, al col.-
legi de Sant Vicents de
S'Arenal... per tot arreu
que hem anat ens han fet
molt de cas, hem pogut
fer els nostres reprotat-
ges i les nostres fotogra-
fiez. A l'Escola Pública
de S'Arenal Llucmajor,
però, no ha estat posi-
ble. El 'Relacions Públi-
ques de la Associaci6
de Pares que és n'Angel
Barrado, ens ha barrat el
pas, ens ha demanat el car-
net i com que no el duiem
no ens ha debcat passar.
En Barrado, ha barrat el
pas, no a n'en Mateu Joan,
ho ha fet a S'ARENAL DE
MALLORCA, a RADIO
POPULAR i a l'ULTIMA
HORA, ajque del primer

Joan Perdió,
Batle de S'Arenal.

periòdic n'és el director
i dels altres mitjans de
comunicació correspon-
sal.

Es llàstima que perso-
nes associals, incultes i
resentides com n'Angel
Barrado estiguin dins les
associacions i més Iláctima
encara que en sien direc-
tius. La gent associal ha de
ser expulsada de la socie-
tat en benefici de la matei-
xa societat, de lo contra-
ri ens veim obligats a viu-
re dins un infern, ja abans
de morir.

I S'Arenal, a poc a poc
s'hi está convertint en un
infern per culpa dels asso-
ciaLs i dels xorissos. S'altra
día, al crrer Joaquim Ver-
daguer de S'Arenal. En
Wilhelm Pfeifer, un ale-
many de 39 anys que
passava les vacances al nos-
tre poble va rebre un pa-

rell de ganivetades a l'ofe-
rir resistència als seus atra-
cadors. En Wilhern está in-
ternat a la unitat de cura
intensiva de Son Dureta.
Dels associals, cal fugir-
ne com del dimoni, dels
xorisos no en poden fujir,
és millor donar-los tot allí)
que cluim damunt i que
ens deixin la pell intacta.

A Son Ferriol si que és
un poble on fa bon viure.
Tothom s'ajuda, se fa
cas, i en fa als qui hi van.
La diada cilcoturista fins
a Cort fou un exit total.
El President del Consell
de Mallorca els va prome-
te un camp de futbol. La
feina era será trobal una
quarterada de terreny no
mass.i :nfora del poble.

Dins el terme de Ma-
rratxí també hi fa bon
viure. Tot cases baixes
amb jardí. La festa de Sant
Mal-cal és qualque cosa de
faula. Misses cada hora al

dia del Sant i l'església
sempre plena. I és que
Sant Mal-cal, cura de do-
lor i de tot mal.

MATEU JOAN
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United Feeturee Syndicate
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Consells de
bellesa.

Corn semblar
Inés jove

N o haver nascut
tan aviat.
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EL BILINGÜISME COM A SOLUCIÓ?
ota comunitat humana necessita un

o	

ve-T
hiele de comunicació per a entendre's

sigui, una llengua). A la nostra comunitat
en tenim dos: català i castellá. Dos instru-
ments que serveixen per al mateix són in-
compatibles (Wom ens posaríem a menjar
amb dues forquilles o a córrer amb dos
cotxes a la vegada?).

Una convivència impossible

Sempre tendim a allò que ens és més sen-
zill: si manejant un aparen —en aquest cas un
vehicle de comunicació, una ¡lengua— solu-
cionem la tasca que se'ns planteja, per qué
n'hem d'aprendre a usar dos, si serveixen
per al mateix?

Aquesta tendencia a simplificar, a reduir,
la podem veure també en el mateix cos
intern de les llengtles: si podem expressar un
concepte amb quatre 11.1abes o amb quatre
sons, no ho farem amb cinc; si ho podem fer
amb tres, no ho farem amb quatre. Podem
comprovar-ho, per exemple, en els canvis
que han sofert els mots de qualsevol ¡lengua
románica partint del seu origen ¡latí: sempre
s'han anat escurçant, mai a l'inrevés (Tabula,
taula, tabla, table; Ratione, raó, razón,
raison; vendere, vendre, vender, vendre,
etc.).

Així dons, si tendim a alió rnés senzill, a
fer el màxim de coses amb el mínim d'instru-
ments, com podem pretendre tenir-ne dos
per a comunicar-nos?

Catalá o castellà?

Dels dos instruments (llengües) que té la
nostra societat, amb quin —a la 'larga, o no
tan llarga— s'acabarà quedant?

La resposta és ben senzilla: es quedará
amb el que li serveixi per a més coses (el que
tingui Inés funcionl Per veure-ho, donem un
cop d'ull a la situació:

El castellà i el catalá ens serveixen per a:
1.- el castella entendre la major pan dels

programes de televisió.
1.- el català: ernendre una redtiida progra-

mació de televisió.
2.- el castellit sintonitzar la majoria d'emis-

sores de radio i la major pan de programaci-
ons.

2.- el cataliz sintonitzar una emissora (ens
referim a les «legals») i algun programa solt
d'alguna alta.

3.- el castelllt entendre la majoria de les
pel.licules en cartellera (per a les abres tres o
quatre només cal tenir una mica de paciencia
i esperar que siguin tradtiides).

3.- el atraía entendre dues o tres de les
pel.licules en cartelera (i veure-les a corre-
cuita perquè ben aviat seran tradtiides a
l'altra 'lengua).

4.- el camela llegir prácticament totes les
revistes d'informació general en existencia.

4.- el català llegir alguna tímida revista
d'informació general i alguna d'àmbit comar-
cal o local.

5.- el easalks llegir tots els diaris existents
lievat d'un (i d'algun abre d'àmbit local).

5.- el catakt Ilegir un diart(ialgun altre de
local), ens agradi o no, parqué és l'únic. No
tenim altra possibilitat d'elecció.

6.- el castella llegir tot tipus de publicaci-
ons: cómics, revistes «del con>, pornografia

som
UNA NACO

tenim
UNA LLENGUA

estudiem-la
VI campanya

CARLES SALVADOR
ACCIO CUII1JRAI DR FIIIIVILENCIK

barata i estúpida (paró que es ven i es co-
mpra).

6.- el català no llegir ni cómics, ni revistes
«del con>, ni d'altres que farceixen gran part
dels quioscs.

7.- el caskIllt tots els aspectes de l'admi-
nistració.

7.- el catall alguna aspectes de l'admi-
nistració.

8.- el castellá la majoria d'escotes.
8.- el °mil algunes escoles.
9.- el camella entendre's amb qualsevol in-

dividu a nivel familiar o col.loquial.
9.- el català entendre'ns amb qualsevol in-

dividu a nivel familiar o col.loquial. Malgrat
tot, la realitat no ho reflecteix: la major part
de les ocasions en qué s'estableix

entre un catalanoparlant i un no catalanopar-
lant, aquest es desenrotlla en castellà per
ambdues bandes, malgrat que el segon enten-
gui perfectament el català, com és el cas de la
major part de no-catalanoparlants residents
aquí

El mal del problema

Aquesta inferioritat d'ocasions en qué és
usat el català no ve condicionada —com de
vegades se'ns ha volgut fer creure— parqué
ens trobem amb dues llengües, una de
«superior que sirve para todo» i una alca
que, pel seu carácter propi i natural, és «infe-
rior» i només serveix per a algunes coses, ja
que de la mateixa manera que hi ha un diari
en català, n'hi podria haver vint; o com hi ha
unes pellícules, uns programes de radio i
una emissora que emet en estala, també
podria haver-n'hi una majoria.

Quan en un indret s'usa mes una llengua
que una altra és parqué el poder establert ha
potenciat o potencia més l'una que l'altra (no
diguem quan «persegueix»). Aquest és el
cas de l'occità, 'Irlandés, el bretó, el gallés,
el sard, el català, etc.; aixi com lambe d'altres
llengües que, essent oficials en alguns Estats
«independents» i gaudint de gran prestigi

terari, estan reculant a altres llocs; exem-
ples?, dones sense anar més lluny el francés
al Canadá i el mateix castellà a les Filipines
des del 1898.

La soludó

És molt dificil d'aturar un procés que ja
está engegat i ben encarrilat. L única solució
possible és crear la necessitat d'usar ¡a llengua
que está reculant. I això nomás es
aconseguir el dia que per poder escollir entre
un gran ventall de diaris, de revistes de tota
mena, de pellícules, etc., etc., s'hagi d'usar
el català; el dia que per a tots els aspectes de
l'administració i per a l'ensenyament s'hagi
d'usar també aquesta llengua; o sigui, entre
altres coses, el dia que el estala sigui Púnica
llengua oficial dels Pisos Catalans.

Aquest procés ha de ser gradual, per?) no
quedar-se mai estancat en el mite del bilin-
güisme, ja que amb aquest no es crea cap
mena de necessitat d'usar la llengua afectada.

Pensern que si el catalit deixa de ser usat
aquí, haur/ desaparegut del món de les líen-
gües vives.

Josep Inglés 1 ama
Deis Gruja de Defensa de la Liengua

HOTEL
AHIA DE PALMA

PIZZERIA
RESTAURANTE

El Millor marc de la Platja de S'Arenal.
Les millors carns i els millors peixos.

Sense oblidar les delicioses pastes i PIZZAS
cuites amb toc de llenya.

Perruqueria per ho -nes i per dones
Servei de restaurant

Sala de jocs
AL SERVEI DE S'ARENAL I DE MALLORCA



Rubí Automóviles Llucmajor, S.A.Zscriti

El darrer crit-en bosses i articles en pell

CURTITS
Avinguda Nacional

devora

HOTEL TOKIO

A S'Arenal: Exoosició i venta.
Carrer Terral, no. 4
Devora el Club Nautic.

A Unciliajor: Exi,usició, venta i
re o araci ó.
Carretera Arenal sin Tel. 660234

CARNISSENIA PLACA
XARÇUTERIA 1 i.4..)101ATGERIA

PLACA DE LA REINA MARIA CRISMA, 1 1.
S'ARENAL DE MALLORCA
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Organizats per la Cáte-
dra Ramon Llull de la Uni-
versitat de Barcelona i
l'Estudi General Lul.lià, es
realitzen els Cursos d'Es-
tiu de Català programats
des del 4 al 22 de juliol
a La Porciúncula, S'Are-
nal.

Aquesta és la sisena
gala dels Cursos es.nentats
que, adreçats primordial-

ment a un públic llene,
congreguen anualment par-
ticipants de tots els Paï-
sos Catalans i alguns cata-
lanistes estrangers intere-
sats a profundir llurs co-
neixements de la nostra
llengua i cultura, en un
a,nbient agradabilíssim de
convivència i companyo-
nia.

Dins el seu Programa
que gentilment ens ha

proporcionat la Direcció
destaca el Curs de Llen-
gua i Cultura amb el seu
professorat i horari, que
té carácter de divulgació,
dóna preferència a la te-
mática insular i s'adreça
a un- públic ampli que
pot comprendre estudiants
dels darrers cursos de BUP,
de COU i de diverses Fa-
cultats i Escoles Universi-
tàries, com també Profe-
ssors, Llicenciats i Profe-
ssionals ciiveros interessats•
en la nostra cultura.

El Curs de Filologia és
ja de nivel universitari
amb una secció de Lin-
güística i una altre als
Llicenciats en Filologia
Hispánica o Románica i als
Profesosrs d'EG13 especia-
litzats en l'àrea de Llen-
guatge.

Inclou també el Progra-
ma un Curset de Català
per a Estrangers amb cla-
sses diàries de lengua en
cual binació amb l'ensenya-
ment de lengua catalana
que des del 11 al 30 de
juliol s'impartirá dins l'Es-
tudi General LuLlii.

Ens nem aproximat
la Direcció d'aquets Cur-
sos d'Estiu i teniin infor-
mació de primera ,ná,
per exemple:

—Aquest any els partici-
pants als Cursos de Català
procedeixen de Mallorca,
Menorca, Principat de Ca-
talunya, Pais Valencià,
Madrid, i id ha gent de Es-
tats Units, Dinamarca,
Suècia i Montpeller.

-Total de Curgillistes?
—Entre Professorat i

acompanyants ens acos-
tam als 200 participants,
amb 93 al.lunnes adelnés
de l'experiencia a Font
Rosella amb 41 ,nestres
castellano-parlants amb
técniques per aprendre ca-
talà.

—Altres activitats?
—En efecte. s'organit-

zen diverses vetlades, de-
dicades a taules rodones,
cançó, ball, teatre, con-
cert, etc.

Tot això, unit a l'am-
bient ecologista-francis-
cà de La Porciúncula i
a les sortides diàries cap
a la mar, ainb bany i plat-
ja, i als espais naturals i
installaccions esportives
del Col.legi per a tothom,
fa que aquests Cursos ten-
guin un èxit d'Organiza-
ció i de participad?), con-
tant sempre amb totes les
facilitats que donen els
Frares franciscans de la
Comunitat de La Porciún-
cula . Així ho subscriu.

ADOLF JE VILLAROYA

AQUI LA PORCIUNCULA,  CENTRE

FRANCISCÀ DE S'ARENAL

CURSOS DE CATALA



LES SEVES
FOTOS EN

COLOR
2

HORA

Estau a punt de descubrir la butiga de fotografia més completa de l'Illa i del
país.

No cregeu que exageram.
En primer lloc, LÁSER és l'única butiga que disposa de laboratori propi.

(Les altres butigues envien els rodets que els confiau a tercers que no conei-
xeu).

En segon lloc, LASER us entrega les fotografies en una hora i mitja. (Les
altres se torben un dia o dos a entregar-les).

A LASER només venen rodets frescs, de primeres marques i molt lluny de
les seves dates de caducitat.

I moltes altres petites aventatges. Per exemple: veis les fotografies i desit-
jau una copia per enviar-la a qualquú. La feim en 20 minuts.

Vos esperam. Veniu amb els vostres rodets i, veureu per primera vegada com
són processades les vostres fotografies a l'equip mes avançat del mercat mun-
dial, controlat per una computadora molt sofisticada i verificau, PERSONAL-
MENT, la impressionant pulcritut d'un laboratori professional i la reconescuda
calitat de les marques de totes les materies primeres que a ell s'utilitzen.

Avinguna Nacional, 12.

itr
-
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SERVEIS MEDICS
URGENCIES LES 24 NONES

Cl BRLEFIRFS

C/ EJÉRCliti 1

PAIRgeona

loun, c o 	SERVICIOS
MEDICO/

PALMA

Aquest mes passat se va elegir nova directiva de la Federació d'Assciacions de Ve/nats de Ciutat.
Aquí veim als elegits moments desprres de les votacions. Na Rosa fou reelegida presidenta per
quqsi unantrnitat.

Son els corresponsal: deporttus de Radio Popular a un sopar de companyonia a Can Prunes
aquesta semana passada. El corresponsal de S'Arenal no és a la fotografia. Estate darrera la

Uniera.

Un complexe de fdula, el de Son Vera' de S'Arenal: Snoopy's, Scorpio, Yes.. on hi ha més ambient.
pesó és al PICADILLY. A la fotografia, personal del PICADILLY , poc abans de començar la

jornada laboral que és de bent tard fins ben prest.

Mans delicades seneixen la TA.	 al Restaurant Es Pescador del carrer de Sant Bartomeu de S'Are-
nal. Les paelles sór 74ol • bone: 1. no és per menys, el cuiner, que és el propietari del local, ha es-	 NI	
tat xef a l'Hotel kormc,ior.

	

	 .-.rtaurant familiar, on se menja be , a bon preu ion se respira una
zrOnoafera ben agradable.

CARRER TERRAL, 52 TEL. 490011

S'ARENAL DE LLUCMAJOR

Stefano Pietzch di Ros-
si, propietari del nou labo-
ratori fotográfic de S'Are-
nal.



p

BAR DON BENITO
• Us trobareu be amb

Na Vicky i en Miguel

Internacional Pub

Edifici Don Benito
Carrer de Sant Bartomeu,
63

Aprop del Camp de Fút-
bol
S'ARENAL DE MALLORCA

Cafetería
~RIN" 40111rI

SALVADOR RODRIGUEZ
DIEGO FERNANDEZ

ESPECIALIDAD EN COCKTAILS
AMBIENTE SELECTO • COMIDAS

SERVICIO ESMERADO

C/ Misión de San Gabriel, 9
Tel. 266211 - ARENAL- Mallorca

* TIPOGRAFIA * OFFSET

* DPT. FOTOGRAFIC

SANT CRISTOFOL, 116 TEL. 268964
S'ARENAL DE MALLORCA
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SI, TOTS EN FEIM DE DIGESTIÓ"No vull sebre res de
política". "De política, ni
sentir-ne parlar". "Jo en
política ni m'hi ne aficat
mai, ni V1111 tenir-ni res a
veure..." Basta caminar pel
carter, sense cotó a les ore-
lles, per poder-ne recollir
un enfiloi llarg d'expre-
ssions com aquestes.

Quan sent repetir can-
çons semblants, a un re-
molí de dones d'un cap
de cantó, o a una colla
d'homes empatant la xe-
rrada, no puc deixar de re-
cordar la resposta d'aque-
lla criada quan el senyor
parlava que no s'havia de
tirar a l'aigua mentre feia
la digestió: "Noltros, en
el poble, no tenim temps
per fer aquestes coses".

No .110 sabia que feia
digestió, però... en feia.
I s'exposava a sofrir el
que vurgarment deim

"un corte" de digestit
al passar bruscament
la platja a la frescor de
l'aigua.

Tothom qui menja fa
digestió. Totnoin qui vui
fa política. Tothom qui
menja assimila l'aliment,
el coverteix en sang, en
forca. Tothoin qui viu par-
ticipa de la vida del po-
ble; influeix i rep influèn-
cies. Fa, amb els seus co-
mentaris, critiques, alaban-
ces, i amb els seus fets, que
vagi millor, que hi hagi
comprensió, pau, benestar;
o que hi hagi malestar,
bregues, enveges, etc... No
fer digestió, suposa no
menjar... i passaria el que
les rondalles conten
l'ase del solleric. No fer

política, suposaria viure
ben tot sol, sense ni sa-
ber que en el món hi ha
qualcú Inés; i això ja no
seria vida numana.

Es fa política, es parti-
cipa de qualque manera en
la vida del poble, influint
i rebent influències, també
amb aquell murmureig al
cap de cantó. I es fa po-
lítica a favor d'interessos
concrets. Tal volta la que
serveix interessos més con-
crets és la política del cap
de cantó (granera en mà,
carrera bruta i llengua es-
molada). ¿Qué ho sap?
Pentura tampoc no sap
que fa digestió. ¿Qué no
ho creu? Potser l'activi-
tat política més eficaç si-
gui la del qui la fa sense
saber-ho, i encara més si

ho fa sense creure-ho. Els
robots són ben útils per
a realitzar certes funcions.

Tots feim política. Ara
escrivint això. Tu ara Ile-
gint; més tard opinant,
coinentant. Tots, sempre,
feim política. No es tracta
de decidir si hem de fer o
no hem de fer política. Se-
ria tan absurd com deci-
dir respirar o no. Sí que
podem cercar respirar aires
més nets.

Així tambés es tracta
de decidir com, a favor de
qué, amb quina direcció,
febn política. Es tracta de
saber, d'estar enterats que
feim digestió. Coneixe-
ment necessari per no so-
frir un "corte". Es tracta
de saber que tota activi-
tat humana té una dimen-

sió política, que tot quant
feim té un caire polític,
per no apedregar, ingènua-
ment, les nostres pròpies
teulades.

Fins ara ha fet una
comparació entre el fer la
digestió i el caire polític
de tots els nostres actes.
Vull remarcar però tam-
bé per acabar, una di-
feréncia.

Tothom vol que siguen
conscients que fiem diges-
tió. Ningú vol un "corte"
de digestió per a ningú. En
canvi (aquí está la diferèn-
cia) sí que n'hi ha que vol-
drien, que voilen, que
ontinuem sense tenir cons-
ciència del caire polític
dels nostres actes. Perquè
sial ens poden manipular,

d'enfora, com es manipu-
len els robots.

Sí que hi ha interessos,
i peixos grossos interessats,
en que continuem pensant
que això de política és co-
sa d'ells, cosa dels grossos.
Fins i tot ens diuen que
"so política és bruta" i
que per això ells, perquè
nosaltres no ens embru-
tena, cilla la faran per tots.
O són unes boníssimes per-
sones o uns grandíssims
bergants. Tu, ¿qué penses?

La qüestió no és fer po-
lítica o deixar de fer-ne.
La qüestió és fer-la amb
els ulls clucs o amb els ba-
ats. Als qui tenen poder
per fer caminar els cecs
per on els convé, volen
que continuem ulls cines.
A tots nosaltres ens convé
caminar, viure, amb els
ulls ben oberts.

SANTA BARBARA

FECEM L'AMOR 1 NO LA GUE111111
De manera incompren-

sible, de manera salvatge,
amb orgulls nacionalistes
desmesurats, de manera
egoista, absurda, els paï-
sos s'empenyen en des-
truirse; rnisils, bolbes,
canyons, muntanyes de
dobler tirats, mentres tants
de liáis de persones dema-
nen la oportunitat de men-
jar cada dia. Ni hi cap raó
que justifiqui la guerra, en
canvi, ni ha mil i una que
demostren que la pau nos
pot ajudar a sortir de
aquests moments de ten-
sió que se viu a nivell inun-
dial. Però així i tot encara

hi ha molta de gent que
no s'ha donat compte del
perfil que vivim. Tal vega-
da, quan un missil des-
trueixi la seva casa, el seu
poble, i els seus amics, lla-
vors demanarà a Déu que
vengui la pau, però ja será
masa tard.

Tothom pensa que el
problema se viu a països
de Inés lluny. Els hi re-
cord que noltros vivim del
turisme a nivell mundial
la tensió és extrema, pocs
tindrán mitjans i ganes de
venir a passar uns dies a
ca nostre, el qui tengui

dos dits de seny ja es pot
imaginar que pot passar.

Record aquella frase
dels nostalgics hippys "fer
l'amor i no la guerra".
Quanta raó segueixen te-
nint.

Recordem el poema
d'en Lluís Llach que diu:

...a on vas
quan l'infant
ja no vol jugar
perquè el carrer
bessa de sang
i ets tu qui l'ompleixes...

JOAN TONI SALAS

\

r

CAFETERIA SANT DIEGO

COQUES DOLCES CADA DIA
I AL VESPRE MUSICA DE PIANO



A LA VORA DE... 

Castelao: Miran antic no entelat
dicions 62 ha publicat El problema de les
nacionalitats ibèriques; que és una anto-

logia de Sempre en Galúa, de Castelao. M'es-
talvio glosses i vaig directament a la transcrip-
ció d'alguns parágrafs que he subratllat, i que
foren escrits en l'exili de la postguerra, ara fa
quaranta anys.

Les ofenses tenen una explicació: els impe-
rialistes, quan es troben arnb la resisténcia es-
piritual d'un poble sotmès, confonen la
«duresa per a deixar-se assimilar» amb la
«duresa per a assimilar»: Així, els anglesos
ofenen els escocesos; els francesos, els bre-
tons; els castellans, els gallees. I totes
aquestes ofenses no són rnés que un reco-
neixement tàcit del «carácter nacional», que
no es deixa exterminar.»

«Els governants patriotes —castellans de
la dreta o de l'esquerra, castellanitzats de
qualsevol regió— se sorprenen que a Espanya
no es pugui governar amb normes 'úniques,
com si Espanya hagués estat mai una unitat
étnica, idiomática, cultural, económica o polí-
tica.»

«La seva mania preferida consisteix a
dir-se progressistes i a motejar de retrògrads
els qui no suporten la seva

Combatien els bases per reaccionaris, els
gallees per reaccionaris, els catalans per reac-
cionaris. I el rancor contra aquest pretès reac-
cionarisme partia des de Castella, que és el
centre de tots els retards...»

«Anglaterra seria capaç de convertir Espa-
nya en una colònia britamca, però no intenta-
ria pas que els espanyols es convertissin en
anglesos. Castella rompé sense adonar-se'n
la unificació hispana que s'anava formant es-
pontàniament i avui és el gran obstacle
perquè arribem a la unitat pactada...; la vo-
luntat subjugadora de Castella es féu l'ànima
de l'Estat».

«Vegem ara el que deelarm els socialistes
espanyols en llur programa vigent acordat a
Madrid el julio( de 1918: "El Partido Socialis-
ta Obrero Español considera necesario para
realizar su aspiración obtener las siguientes
medidas políticas y económicas: Confederaci-
ón republicana de las nacionalidades ibéri-
cas..." "El professor socialista Verdes Monte-
negro, que no hi estava d'acord, dimití; heus
act un cas exemplar de decéncia política,
però no podem dir el mateix deis socialistes
que adoren l'Estat unitari i esquiven les de-
claracions bàsiques de llur partit. Però, en ve-
ritat, la declaració dels socialistes de l'any 18
solament responia a una exigència doctrinal,
de tan improbables conseqlléncies que no
valgué la pena que fos sospesada en conscièn-
cia. Era un principi de realització impossible
a Espanya, i com a tal hom l'aprovà. Però la
caiguda sobtada del règim monàrquic posà
en perill l'hegemonia de Castella dins l'Estat
unitari tot presentant-se l'oportunitat de rea-
litzar la República confederal, i llavors el
partit socialista es féu enrera del seu acord i
s'aferrà a la postura de Verdes Montenegro.
Aquesta conducta pot ésser presa com un
fracás ideològic del socialisme a Espanya,
parqué a l'hora de realitzar un principi apare-
gueren a la palestra els compromisos contrets
per un sentiment atàvic. Volem dir que el
PSOE respongué a la voluntat imperialista
dels elements castellans que predominen en
el seu camp, i així Espanya fou vençuda una
altra vegada pel sentit hegemònic de Cas-
tella».

Seria absurd compartir tot el que diu Caste-
lao, però puc assegurar que cada página d'a-
quest llibre m'ha estat un estímul, com a
català, per a la crítica i l'autocrítica.

Josep M. Espinis

DES DE L'ARGENTINA, NOTICIES
.•.•.•

—Els partits politics es-
tan en plena activitat.

—El 30 d'Octubre hi ha
eleccions.

—Avui el vespre la Jun-
ta Militar difondrà un do-
cument on explicará tota
la qüestió dels desapare-
guts dins el contexte de la
subversió i la corresponent
repressió.

Els bisbes a un petit do-
cument han parlat de reon-
ciliació a partir de la Veri-
tat i la Justicia. I dem a-
nen: reconèixer els errors;
i reparació del mal.

—Els militars pensen,
després del seu document,
no tornar a parlar mes del
tema de la repressió i desa-

pareguts. I además pensen
que en el cas que hagi de
passar per tribunals de jus-
ticia per la qüestió dels ex-
cesos de la repressió, ha de
ser per la justicia militar.
Els partits polítics i l'Es-
glésia afirmen que la justi-
cia ORDINARIA.

—A la fi un bisbeha dit :
el problema no está en
haver tengut excesos dins
la repressió, cosa que els
militars reconeixen; sinó
en qué la repressió ha es-
tat, des de la perspectiva
ETICA, un carií equivo-
cat.

—Fa üns clics, a una ma-
nifestació pacífica a la
qual vaig participar, en Pé-

rez Esquivel va presentar
una petitória amb  1 50.000
firmes demanant aclarir la
qüestió dels desapareguts
i ningú de la casa de Go
vern els va voler rebre.

—La inflació no ens yo
deixar: Fa 6 mesos
bitllet d'autobús costavi
6200. 	 pesos, ara val 10.00(
pesos.

—El salari mínim fa riu
re.

— A algunes provincie
hi ha problemes de DES
NUTRICIO.

—Les inundacions de
Litoral són un desastre dr
pérdues.

—Els anglesos seguie
xen enamorats de "La:
Malv in as".

PIZZERIA ITALIANA

CAVALLINO
ROSSO

Carretera Militar, 269

Teléfono 2 6 07 25

EL ARENAL

PALMA DE MALLORCA

It RESTAURANTE GALLEGO

ALBEMADA
ESPECIALITAT EN:

MENJARS TIPICS ITALIANS
CARRER JOAQUIM VERDAGUER, 17 -

TEL. 263619 - SIAFIENAL DE MALLORCA 

CHINA
oSTAURAN?
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ENIMESIA

Es por dir nin "enurétic" a aquell que
s'orina damunt a partir de certa edat.

El nin abans del 15 o 18 mesos no con-
trola els esfinters, per tant sol esser inca-
paç de demanar per orinar. No obstant
han d'aprendre a no orinar-se damunt
abans dels 3 o 4 anys. A partir d'aquesta
edat diríem que aquest nin ha té proble-
mes d'anurésia, que solen esser nocturns,
o sigui, quan dorm.

Davant un nin amb més de quatre anys
que s'orina en el llit, el primer que s'ha de
fer es consultar al pediatra per descartar
que hi hagi qiinlsevol problema orgánic.
Una vegada clar aixt, el problema passa
esser un fet molest que generalment es
solucionará de forma natural, procurant
tranquilitzar el nin i ajudant-lo amorosa-
ment. En cap moment és convenient re-
nyar-lo, ni molt menys pegar-li, dones
d'aquesta manera generalment no farem
més que empitjorar el problema.

Les causes de la enurésia solen esser de
tipus psicológic. Per exemple: L'arribada
d'un gennanet pot fer que el nin que ja

no s'orinava damunt, hi torni. Això po-
driem dir que és un retorn a la infancia.
El nin, que era el rei de la casa, ha de
compartir la casa i els pares amb un al-
tre, i s'orina per cridar l'atenció, encara
que ho fa de forma involuntaria.

Uns pares rígits o massa exigents
poden provocar una reacció negativa
en el nin que l'expressa amb la sortida
involuntaria d'orina; és un cas d'autode-
fensa.

Així mateix uns pares massa protec-
tora no deixaran que el nin aprengui a
controlar rorinar. A vegades l'hospita-
lització d'un nin pot provocar un estat
d'angoixa tal que el faci oblidar contro-
lar l'orina.

Com veiem les causes són sobretot
psicológiques i per tant el més important
és que la relació amb el nin sigui bona;
que hi hagi comunicació i que l'ambient
que l'envolta sigui tranquil.

MONTSERRAT SAULEDA
Metge de Vilafranca.

LA PUNTA

Els colors a la cara
ncara que el temps no hagi estat excessi-

L:, vamenl disposat a col.laborar, aquests
caps de setmana llargs hauran servit per a
aconseguir les primeres morenors de la tem-
porada. Vull dir, les primeres morenors po-
pulars, que els més «in» ja fa dies que duen
la pell colrada, des de les estades a la neu, les
escapades a Canàries o a pisos de clima sem-
blant, o les sessions de lámpara al saló de
bellesa. Sigui com sigui, i'aquí a pocs dies ja
veurem rostres morenets, esquenes bn..nes,
braços colrats pel sol. El canvi de vestuari CD-
incidirá amb el canvi de pell propi de la tem-
porada, Només quedarem quatre oficinistes
esblanqueits per fer el ridícul inevitable quan
poguem anar finalment a prendre els primers
banys de les vacances.

No tinc cap dada, però sé que la venda de
cremes, olis i Mixtures de tota mena que ser-
veixen per a «protegir del sol», però també
per a aconseguir més ràpidament la morenor
de la pell, creix aquests dies, es dispara, i es-
datará ben aviat quan els ressagats ens
afegim a la cursa inevitable cap al color de la
salut, la bellesa, la moda i allò que en diuen
el «alt standing».

. A Zimbabwe, no. A Zimbabwe els negres,
i especialment les negres, s'han llançat de fa
temps a la cursa imparable Gap a la blancor.
Allá, ja deveu entendre per qué, ser blanc és
l'aspiració general. Allá el que es ven de
forma massiva són cremes per a emblanquir-

se, que també n'hi ha. Són cremes a base
d'hidroquinona, una substancia aLtiva que
impedeix la formació de melanina (exacta-
ment el contrari del que s'espera dels produc-
tes de fer bronzo).

Fins a tal extrem ha arribat aquesta moda
entre les senyores i senyoretes d'aquell país
africà, que les autoritats han hagut de posar
sota control !a venda d'aquests productes,
que es consideren perjudicials per a la salut i
que són, políticament, una deixa del colonia-
lisme, rr..an «tot el que era blanc era ho».
1)es d'ara, mimes es podrá comprar crema
contra la morenor a les fannacies i s'esta-
bleixen mesures contra qualsevol mena de
publizitast.

La moda és així. Quan a Europa només
eren blancs, blancs, els rics, els qui no havien
d'anar a treballar al camp, les senyores i els
senyors (els senyors es posaven taló alt i per-
ruca per a seguir la moda de París) diu que
havien après a respirar l'aire fètid de les co-
munes (només devien tenir comuna els rics)
perquè es deia que això emblanquia la pell ctç
la cara.

No desitjo pas als negres que aprenguin
una práctica tan poc higiénica. Ni que torni a
Europa la moda de la pell blanquíssima. De
blanc, ja n'hi ha prou amb els anuncis dels de-
tergents per a la roba.

Plus Pujades

C.Aloaquin Verdaguer. 12
Arenal Tel. 26 67 21
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Consells de
bellesa.

AMBIENT AGRADABLE
Exèrcit Espanyol, 5

Telèfon 266216
S'ARENAL DE
MALLORCA

"Perque d'ara mateix tot
quedi ben ciar. cstimat"!

CAFETERIA

EUROPA
Cama a la brasa.
Carrer Joaquim Ver-
daguer, 42.

Tel. 262046.
S'ARENAL DE
MALLORCA

R. C. D. MALLORCA
TEMPORADA

83/84

PREUS TEMPORADA
ABONAMENT

GENERAL DRETS
Ptes.

Homes	 8.000
Dones 	 6.000
Jubaats 	  wio
Jovenas (de 14 a 17 anys) 	 3.000
Infantas (fins a 14 anys) 	 500

TRIBUNA LATERAL
Devantera amb seient 	 15.000
Homes 	 10.000
Dones 	 8.000

TRIBUNA AMB SOL SEIENT
Abonament únic (enumerat) . .15.000

TRIBUNA SUPERIOR
Abonament únic (enumerat) . .15.000

TRIBUNA DESCIJBERTA
Llotges superiors (enumerades) 25.001
Seients centrals (enumerades) .20.001
Seients laterals (enumerades) . .15.001

TRIBUNA CUBERTA
Seients centrals (enumerats) . .40.001
Seients laterals (enumerats) . . .20.001

CAMPANYA CAPTACIO
DE SOCIS PENYA

MALLORQUINISTA

Prolongació de "EL GRADERIO"
Cafetería Gran Joy.
Carrer Missió de Sant Gabriel, 9.
Tel. 266211 S'ARENAI DE MA
LLORCA.
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A LA VORA DE...     

POBRES CAPTA1RES TEXTOS ELOQUENTS

He vist un home, farcit de licor, esbu-
cat per la tristor i que tot just s'aguantava
damunt els seus peus, allunyant-se a poc a
poc cap enlloc, mentre topava a la borda-
llesca contra les parets irregulars del ca-
rrer.

La gent que passava, el deixava seguir
com si es tractás d'un ca perdut, mentre
el mirava amb cara llastimosa com qui
contempla la viva imatge de la perdició.

Llavores he pensat que l'home, tot
home, no és més que un pobre captaire
que va d'una part a l'altra pellucant en-
grunes que satisfacin la seva forta fam de
pa, de salut, de felicitat, d'acollida,
d'amor y de joia.

Pero aixé viu, treballa, juga, no dorm,
pensa canta, plora, riu, estima, odia i perd
la vida.

En totes les entrenyes de l'home crema
ben rabent la mateixa set, hi batega el ma-
teix delit, quasi mai satisfet del tota. I
així resta un ser indigent, insatisfet, po-
bre.

Els nostres dies i les nostres hores sem-
blen un enfiloi d'andies insatisfetes que
esperen el seu moment creatiu, allunyat
de tota frustració.

Tots esdeveni, en qualsevol moment
captarires indigents que jugam a esser im-
portants, però que mai arriban a tenir un
cor.mesell de felicitat. La nostra agosara-
da ánsia de posseir tan sols es pot satisfer
en la plena realització de la nostra irrem-
plaçable personalitat.

GORI MATEU

A ndrés Sorel publicava fa dies a «El
País» un article —«Castilla no

existe»— on es lamentava de la situació
actual de Castella, i comentava la vertebració
Castilla-León amb aquestes paraules: «Ha
deixat fora de Castella Santander i Logronyo,
tan lligades a ella en els orígens de la seva
llengua, la seva història i la seva cultura. Hi
ha ficat Lleó, Zamora, Salamanca, Valladolid
i Palencia, fusionant el que va ser origen de
suenes i bardes constants. Lleó i  Segòvia
lluiten per la «uniprovincialitato. Burgos vol
una altra fronterització més fidel al mapa con-
format pels segles passats. Valladolid aspira
al domini del «ente». El «ente»: quina pa-
raula mes atroç...»

Diu Sorel que el Consejo General de Cas-
tilla y León no interessa el poble i que els qui
s'han «enganxat» al procés ho fan mes per a
defensar els seus interessos que no pas per
auténtica necessitat regional. «Molts són con-
tinuadors de »l'altra Castella", aquella des-
virtuadora que imposava la Dengue de l'impe-
ri... Els mateixos que van fer de la »Castilla
vencedora de la cruzada" la més vençuda de
les terres regides pel dictador...»

Comprenc la queixa de Sorel, encara que
objectivament no és acceptable això de «la
más vençuda», per?) anem al problema fona-
mental, 'que és el de Castella-Espanya. La
identificació ha estat funesta i és la culpable
de l'enorme confusió que des de fa segles viu
la península; només els portuguesos, en
separar-se, van introduir un element de co-
rrecció en la visió deformada. El fet és que
això que avui dia en diuen «España» és la
conseqlléncia del fracàs hegemònic de Cas-

tella. L'imperialisme histbric del cos de futx
onaris castellà —no dic del poble—, d'algui
intellectuaLs i dels ambiciosos de poder s'e:
pressa en textos prou eloqüents. El prim
discurs de la Falange a Catalunya comen
així: «Ha llegado España». Insistei
«España ha venido con las armas en la m
no...» Ens ho diuen ben clar, que Espan
són ells. I realment, com sentir-se integra
en una «España que se sostiene por arrib
por la misión trascendente, por la volunu
de poderío»? Qué en farem, d'aquesta «mí
tica armada», tan irracional i poc respecino
amb la realitat pròpia i deis altres?

L'any 1906, en el periòdic «Ejército
Armada» escrivien això: «Hay que castellar
zar a Cataluña... Hay que pensar en espailt
hablar en español y conducirse como espafit
y esto de grado o por fuerza. El soldado y
marinero catalán deben ir a servir a otras rei
ones de España para frecuentar otro trato
adquirir otros hábitos y costumbres. E
brusco, insubordinado, soez y grosero con
es en general el catalán se volverá amabl
transigente con las ideas de los demás y ed
codo». «El día 1° de febrero no debe hab
un solo soldado en la rmión catalaní
(suposo que vol dir d'origeW , «siendo su
stituidos por los de las demás provincias esp
ñolas, llevando allí la mayor guarnición po!
ble y manteniendo el estado de guerra».

I ara hi ha qui s'ha fet realment t
«amable, transigent i  educat» que demai
l'indult dels qui ens volen sotmetre
grado o por fuerza»...

Josep M. Espín



Els diveradres a migdk, en Campet reune& una bona taulada al
Restauran: Quirante de Sant Jordi Alk se parla de cavalls de ca-

rretes, de bestial; de pral: i de moltes alires coses. El gran Carino, un dels rnillors cavan: de MallorcaEn Mates: Campet a la Fasta Brava de l'anv passat.

TI

BERENGUER DE GIRALT, 5 SANT JORDI
Tel 266813

Na Joana, en Rancesc 1 na Paula feren la seva primera comunió
d pastas 3 de juliol a IE'sgksio Parroquia! de Sant Jordi a l'edat
de 10, 8 i 7 anys. A ca sera també sán subscriptors de la riostra

revista.

soo

O United 'satures Syndicete
Inc. 1910

Es en Sebastià loan 1 Obruslor
de Sant Jordi Al: tres meso:
h varen tallar els cabdls a la
perruqueria Kati Un cas no
rnai vist per aquestes contra-
des aquest de tenir tants de
cobeas a rata edat tan tendre.

P.S.Veiern qua heu en-
viat lo. histioria per
eorreu certificot.
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SANT JORDI•

FESTES DE SANT JORDI

A mitjan mes d'agost hi haurà les fastas de l'estiu a
Sant Jordi. L'amo en Mateu Campet ens conta que dins
el programa de fastas, té previst unes carreres de cavalls a
unes pistes que feran devers del carnp de fútbol. Cavalls
de Sant Jordi i S'Aranjassa, de Ciutat, de Manacor i
d'altres indrests de Mallorca participaran a aquestes
carreras.

—Quants de cavalls teniu, l'amo en Mateu?

- En tenc dos, tots dos molt bons, el Gran Camino,
que té 4 anys i n'Eden Mora de tres. En un any i mig, el
Gran Casino ha guanyat 35 primeras i és de lo rnilloret
de Mallorca. N'Eden Mora ha fet fins ara 7 carreras i n'ha
guanyat 5, a una ha fet segon i a l'altre tercer. N'Eden
Mora sera de lo. milloret de Mallorca.

També terurn previst fer una festa brava parles fastas

de l'estiu a Sant Jordi. Amollarem bous i vaques pel
carrer i ja veurem que en sortirà.

—Com anam de preus, l'amo en Mateu?
--Els preus no han variat. La palla és el principal

problema al Pla de Sant Jordi i a Son Ferriol. No n'hi ha
i s'ha posada a 30 ó 40 duros la bala. S'hauran de vendre
els animals per manca de manjar.

La millor barberia de la comarca, és MIS dubte la perruqueria Kati de Sant Jordi. El director de
"S'Arenal de Mallorca" té el costum d'anir-hi cada parell de meso: a arreglar-se els cabells i les bar-

bes.

Na Kati 1 na Petra han estre-
nat uniforme d'estiu aquests
die: passatt Un uniforme ben
original, bona incluida on
giurrden les cines del seu ofid.

MANCA DE VIGILANCIA
En Guallem Regis i Sansó, del carrer

Vadell, 11 de Sant Jordi se queixa de la
manca de vigilància entrada de fosc pels
carrers del poble. Motoristas gansa "tubo
d'escape" i bretols de tota casta molesten
als veinats.

Consultat el cas amb els municipals,

hem sabut que aquestes coses passen a la
nit quan ells j a no hi són i quan encara no
ha començat el tom de nit. Potser la
Associació de Veinats del poble s'hauria
de posar en contacte amb el Govemador
demanant que envii a la Policia Nacional a
fer qualque passada per Sant Jordi.
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les actuacions dels seus fills.
Festa de fi de curs a l'Escola Pública de Son Ferriol: caps gossos, soldats, entrega de	 l'orgue a una de les atillors sales de festes de Mallorca. Tot el poble va acudir a veure
trfeus, i bona .núsica. Per qualque cosa el rnúsic qu és un dels professors ha tocat

t r: t1
,...,. j.

e„, C.;,L...

Carns i aus a la brasa.
Carrer de Sant Cristofol n. 65

I Davant l'Esglésin de S'Arenal.

SON FERRIOL

Floristería 1El, I
SERVICIO INTERFLORA

DIGALO CON FRORES
SAY IT WITH FLOWERS
DITES LE AVEC DES FLEURS
LASST BLUMEN SPRECHEN

Con Pastilla

PALMA DE MM LORCA

San Juan de la Cruz 119 -Tel 41 38 67
Sftj FERRIOL(Mallox¿-'))

Pina Reina
ht. 1 Cristina sin.

Tel. 26 68 15 S'ARENAL

BARBACOA
SA MASIA

RES f AU ItANT
GKALLLA Va9n

erdera
Especialitat en Cuina Itiallorquina
Bodes i coratutions.
Carrer "Las Parcelas"
Balneari 5
Tel. 261057	 LES MERAVELLES



Les monges de Son Fe-
rriol shn lea Teatines, una
ordre religiosa no mana
coneguda a Mallorca on la
majoria de convents són
de les monges de la Cari-
tat o de les Franciscana.

Ens ho conta Sor Al-
mudena Sana: Aquesta
congregació fou fundada a
Napols el sigle XVI per la
Venerable Ursula Beninca-
SL

Era un temps que les
monges eren de clausura,
i se va fundar aquesta or-
dre per atildar a la joven-
tut, a la infancia i d'aju-
dara a l'esglesia. També
feien d'infermeres 1 man-
tenían residencies de jo-
ves.

Aquesta línea s'ha man-
ginguda durante aquests
quatre sigles.

Van venir a Son Fe-
rriol el gener de 1952 i
s'establiren al no. 14 del
Carrer Blatera, que aquell
temps se dela "Trigal",
tres monges, Sor Isabel
del Cor de Maria, Sor Ro-
sa Maria Pérez i Sor En-

cama Lateras.
Ara, son 11 monges, la

majoria mallorquines ja
que nomes n'hi ha 4 de
castellanos.

La majoria sbn profe-
ssors d'EGB i ensenyan
a l'Institut de Son Fe-
rrioL També tenen un
parvulari amb més de cent
Infanta al mateix convent,
la infermeria és a càrrec
de Sor Patrocini. Dirigei-
xen un club del Javent
amb una trentena d'asso-
ciats, cuiden del coro pa-
rroquial —que per cert
canta molt bé i en català—
tenen cura de la netetja

ornamentació de la pa-
rrbquia...

L'any 1945, aquesta
Ordre Napolitana se va
fusionar amb una congre-
gació mallorquina que se
'deia Filies de la Provi-
dència, fundada a Fela-
nitx per la Mare Provi-
dencia Escales. Aquesta
fusib se va fer sense trau-
mes de cap hasta ja que
les dues ordres tenen els
mateixos objectius. Les
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SON FERRIOL

Aquertes foto:tafia corresponen a la Festa de Fide OUT de 17nstitut de Son Ferriol aquel.: dio passatz

ELS PODERS TACTICS FETIDSI

Teatines tenen cases a
Italia, Espanya, les dues
Ameriques i Africa

—Futur de la vostra
congregació? demanam
a Sor Almudena.

—Tenirn vocacions en-
cara que poques.

—Feis realment falta a
Son Ferriol?

—Pena que si, si no fos
de nosaltres, la nostre fei-
na l'haurien de fer els se-
glar: els guata per tenir
obligacions familiars no hi
poden dedicar tan de
temps com noltms.

—Vosté és mestre d'es-
cola i és castellana. ¿greu
necessaria per a vosté el
coneixement de la llengua
catalana a Mallorca?orca?

—Cree que és necessari
entendre el català i molt
millor parlar-lo si una se
dedica a l'ensenyança.

—Moltes gracies sor Al-
mudena, i que per molts
d'anys pogueu continuar
fent feina en benefici dels
mes necessitats del nostre
poblé.

Mirant per la finestra i pensant
sobre quin tema podríem escriure
quatre línies, vérem passar un cape-
• a, el qual ens serví de mussa ins-
piradora. Direu que vaja mussa més
rara. I realment és cert, per?) el pro-
blema sorgeix del fet que pel nostre
carrer no hi passa mai cap (el) re-
gidor independent. N'hi ha que nei-
xen amb estrella i d'altres estrellats.

L'home de la sotana ens pOI-ta sub-
conscientment a la recordança d'u-
nes noves llegides en els diaris la
passada setmana. Una professora
del coHegi de nines «Madre Alberta»
de Ciutat fou «marxada», després de
dotze anys d'exercici en el dit coHe-
gi, per haver parlat favorablement
de l'avortament.

La Conferencia episcopal manifes-
ta les seves queixes davant l'actual
corrupció dels costums, l'eXcessiva
llibertat d'expressió, els nombrosos
canvis i sobretet per la pèrdua d'in-
fluència social del poder eclesiástic.

També es manifesta, la Conferen-
cia episcopal, contra la LO E (llei
d'educació- del PSOE) i l'ensenya-
ment laic. I això que reben una sub-
venció per als seus coFlegis, privats
i religiosos, de seixanta-set mil mi-
lions de pessetes. Naturalment l'Es-
glesia no vol perdre el control de l'e-
ducació, no fos cosa que sortís nin-

gú d'un collegi sense veure l'avorta-
ment com unã cosa terrible. Evi-
dentment ha d'esser el, govern, en
un estat democràtic, qui ha de con-
trolar el procés educatiu dels in-
fants procurant estimular en els al-
lots el sentiment democràtic.

També preocupa a la Conferencia
dels bisbes que els assumptes reli-
giosos perdin importancia social i es
converteixin en problernes de carác-
ter minoritari, familiar o personal. I
realment hauria d'esser així.

Ja veis a quins estranys pensa-
ments pot conduir la simple visió
d'un capellà que passa per davant la
finestra darrera la qual un está si-
tuat. Penó és que una Conferencia
episcopal no és una sessió del Parla-
ment i sembla corn si ck bisbes en
volguessin les competències. Alesho-
res tampoc no és res de l'altre món
que el fet de veure un capellà evo-
qui a la memòria tota una serie de
coses que ja feia estona revolaven
dins la ment.
PEDRADA-1

Al campanar.
PEDRADA-2

Els Fraga's boys mallorquins es
moriren de Halles (rialles en caste-
Ilá, naturalment) quan varen Veure
un dels cartells que diuen «lid l de
normalització lingüística, ara».

LES TEATINES



SON FERRIOL
AVINGUDA DEL CID, 10

TELEFON 243732

FESTES
POPULARS

Les viles i els barris

volem proclamar

que al manco la festa
será popular.

Que tornin les festes,
festes de carrer,
on el Poble pensa
que pot estar bé.

Festes de la Terra,
festes de l'estiu,
on el Poble sembla
que encara está viu.

Que tornin les fires,
amb els seus firons,
i que ressuciten
velles tradicions.

Que surtin gegantes,
amb els seus gegants,
dames de comparsa
amb els seus bergants.

Que tornin a plaça
murtra i paperins,
que cerquin fadrines
l'amor dels fadrins,

Que ja estan permessos
els balls d'aferrats,
que ja no és delictes
l'estar enemorats.

Que torni la Història,
amb el seu record,
que la festa digui
que tot NO está mort.

‘ a",•",,,""•Øo'"°'

Revoltem la vila
sense processons,
que el Poble comenci
a portar els calçons.

Sense banCalades
amb autoritats,

que el vells caciquismes
donem per passats.

La nit de Pevetla,
entonem cançons,
amb la nostra llengua,
sense repressions.

I que la gent surti
de dins els enfonys,
que se senti unida,
malgrat els seus bonys.

Unida l'esquerra
i els domesticats:
Que la dreta vegi
que reim tots plegats.

Que per divertir-vos
no volem cap guany,
volem que a la festa
ningú sia estrany.

LES VILES I ELS BARRIS
VOLEM PROCLAMAR
QUE AL MANCO LA FESTA
SERA POPULAR.

JAUM1 SANTANDREI.
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Després dels parlaments dE'n Pep Angalda i del Batk de Chita, Els ahormes de l'Escola de Judo de Son Ferriol feren les seves ex
el [talle va vokr posar per a la premsa. 	 hibicions de !Uta Japonesa.

Les nines de Son Feíllol practicaren la glinnelstias rítmica gut
des de la seva pm fesscra.

LES FESTES HAN
PASSAT

Organitzades per les entitats que se
bellugan per Son Ferriol, hi va haver les
festes de l'estiu aquesta setmana passada
a Son Ferriol.

Balls, d'aferrat i deis altres. Futbol al
camp que l'Ajuntament de Ciutat ha fet
construir ben enmig del poble. Gimnás-
tica rítmica, karate, fundó teatral a ea-

rrec del grup Auba. La magna diada ci-
cloturista que va arribar fins a Cort...
Unes bones festes, unes festes ben po-
pulars a un poble on la gent en sap fer
de festa, on la gent se coneix i s'estima,
'on la gent viu de manera agradable.

MATEU JOAN

Un: tres cents sonferriolers anaren fins a Cort en bicicleta durant les fines del poble. Aquí veim el
cap de k canwana ciclista a l'arribada a Cort

Sonfenlolers de totes ¡es edats ompliren la Piara de Cort durant una bona estona dei morí. La Te-
kvlsió 	 hl era.



IDIILI FRUSTRAT
<4 o vaig plantar tres kiwis, mque sóni s

arbres fruiters, procedents d Améri-
ca, que es van aclimatant molt bé a Galicia i
en algunes zones de Catalunya, =n'es ara la
Costa Brava. Vaig plantar un arbre mascle i
dos de femelles, perqué el kiwi és una
d'aquella mena d'especies que tenen exem-
plars de flora rnasculmes i exemplars de flors
femenines perfectament diferenciats. L'arbre
mascle el vaig posar al mig dels arbres
femelles per facilitar la feina dels insectes que
han d'aiudar la polinització...»

Tots escoltàvem, un xic bocabadats, les
explicacions amenes de l'industrial Eduard
Riera Marsà. La majoria no haviem sentit
parlar mai dels kiwis, i ens feia gràcia la
il-lusió que el senyor Riera Monegal posa en
la seva petita plantació experimental. Abans
haviem parlat de pomes, de préssecs, sobre-
tot de préssecs (vaig saber, després de molt
de temps de preguntar-m'ho, per qué va
desapareixent del mercat el préssec
«duran», aquel préssec de seol groc i pigal-
lat, dur de carn, el préssec bo històricament,
que ha quedat desbancat pel préssec mollar,
vermell, de pela poc comestible, sucós, un
xic aigualit... nomás perquè el presseguer
dóna fruit méaviat i en dóna més).

Quan tornàvem al kiwi el senycr Eduard
ens feia viure la seva emoció quan va veure
que una de les plantes, una de femella, treia
sis flors, que anaven creixent cada dia. Es-
perava illusionat poder collir els seus primera
kiwis.

Però l'arbre mascle no va florir. No va
poder-hi llover polinització i les flors es pansi-
en, a poc a poc, en espera inútil, fins que
varen caure. Va ser una decepció. Hauré d'es-
perar l'any que ve.

Sis poncelletes que es varen quedar per
vestir sants, encara que siguin vegetals fan
una certa pena. Es ciar que podria ser que
l'arbre mascle hagués decidit de no florir fina
que no tingui flors l'altra femella, per poder
triar arnb quina vol aparellar-se...

La vida vegetal deu ser, de totes maneres,
més senTilla Estic segur que l'any vinent tin-
drem kiwis a l'hort del senyor Riera Marsà. I
després vindrà una plantació de certa enver-
gadura. I els comercuditzark I en comprarem
a placa. I en menjarem a l'hora de les postres,
com aquel qui res. Sense pensar en les sis
gentils poncelles que s'han quedat sense
nuvi.

Plus Pujades
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TALLERS VALLESPIR,CAMPIÓ
L'equip de Tallen Vallespir se va proclamar campió

del "I Torneig de Fútbol en Pista-Son Ferriol 83" quan
va superar al final al conjunt presentat per Sa Botiga des
Moble en tres gols a dos. La Penya Mallorquinista Son
Ferriol, va superar de molt al Bar Jumar per sis a

Els partits eliminatbris oferiren els resultat que seguei-
xen: Sa Botiga va guanyar a la Penya Mallorquinista per
tres a dos mentres que Tallen Vallespir eliminava al Bar

Jumar en les tandes de penalti després d'acabar el temps
reglamentari en empat a quatre.

Tots els partits forem molt disputats, tenint ocasió de
veure gols i jugades d'autèntica bellesa_ No és estrany ja
que una bona part dels participans, son jugadors desta-
cats de preferent i tercera divisió.

La pista on se jugaren els partits —ben enmig del po-
ble— fou inaugurada la mateixa setmana pel regidor de

deports senyor Pascual. Al primer partit d'e4ibició, Es
caragol va vencer a la selecció de Son Ferriol per dos gols
a zero. També hi va haver un partit d'alevins entre el bar
Jumar i el 500 milles que fou un dels mes espectaculars
i emocionants. Van vencer el locals per la mínima de
cinc a quatre.

Va arbrita tots els partits de manera molt encertada
en Gabriel Ramis.

Gens de sota la contrada, acudeix els dissabtes dematí a la Cale-
seria Bennassar. Allá se merda frit, calamars a la planxa, tota cas-

ta de merdar de bon beure.

Polkts, anneres, cordlk, indtots, bous petfts 1 vadelks, tota casta
de bestiar se pot compar els dissabtes dematins al mercas de Son

FerrioL

El ganiveter, també és al mercas de Son FerrioL La gent del po-
bk 1 la de ks pouessions que l'enravolten hi van a comprar eines

de tota casta.

Després del merescut homenatge, Sor Parrocini continua curant a la gent al seu disperuari de Son
Furia.



El president del Govern de les Illes »7 visitar l'Ajuntament de
Marratxl aquesta setmana passada.

Va oferir la seva aluda als regidor: de Marratxí i els demand que
punyissin continuament al seu govern a fi d'aconseguir minores

pel poble.

El batle, 11 regale) un duren, simbol de la artessania ¿le la contra-
da. El president va comentar: "ara podrem siular".

Tot el temps hi va haver bon humor i cordialitat

Els joves de Portol se passen els horabaixes tirats per damunt
l'acera. Els agradaría tenis un local o un club on passar el temps.

Airó dluen ells i elles.

Aquest es el primer rétol en catald dins el terme de Marratx(
Tots els altres estan escrits en foraster a una terra on quasi

tota la gent és mallorquina. ¡ben mallorquina!
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El President del Govern, saluda a l'esal socialista a la guardia
municipal a la sortida de l'Ajuntament. Per cert, saluda molt
cordialment al caporal a qui coneixia i a qui no havia vist feia

mes de 15 anys.
El President Canyelles i el seu seguici, donaren un tomb pels

carrers de Sa Cabaneta.

FERRERIA CA1 RUBI

Treballs en alumini
Reparacions de lluqui -nimia agrícola
Canals de Zinc
Tot tipus de feina en ferro
Aíitoni Costa
Sant Domingo, 2
Tel. 602550 SA CABANETA

El president va beure un refresc i feu una estona de tertulia a un café de Sa Caban eta.

L'HOME MES VELL DE PORTOL

Stéfano Pietzch di Rossi, pro-
pietari del nou laboratori fo-

togrdfic de S'ArenaL

L'altre dia, treiem a les
págines de S'ARENAL a la
dona més vella de Portol.
Avui hi treim a l'home més
vell, l'amo Antoni Ros qui
va neixer l'any 1888 te
nou cavellons i mig d'anys.
El trobam a casa seva del
carrer de Juliol amb la seva
filia, na Maria qui ens aju-
da a l'entrevista, perque
l'amo Antoni és mes sord
que una maca.

—Quants de germans
ereu?

—Erem 8, jo era el
quart, de la llocada només
en quedam tres tots els al-

tres ja son morts.
—I de que feieu?
—Als 8 anys me lloga-

ren de porqueret a Ca'n
Pelat, anava descalç darre-
ra els porcs i guanyava
dues pessetes, dues pesse-
tes cada mes, no te pensis
que fossen cada dia. Cada
dia mos donaven faves per
menjar, els dematins i els
vespres, sopes, els migdies
faves. Mes tard vaig fer
d'execallador, anava a
exacallar devers Bunyola
i devers l'Alqueria Blan-
ca, hi anava amb el cavall
de taló que era la manera
que s'usava per viatjar

aquell temps, llavors ja
guanyava un poc més, no
molt més no te penssis.

—Com vos heu arreglat
per viure tants d'anys?

—Mai he estat malalt,
abans era molt fumador,
però quan vaig veure que
me feia mal ho vaig dei-
xar, jo he duit una vida
arreglada, mai m'han agra-
dat els estragos.

—Que cobrau molt de
la jubilació?

—Pots pensar, me do-
nen 17.500. Peró no me
queix.

MATEU JOAN FLOR IT
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MARRATXU.

FESTES DE SANT MARÇAL

Una missa cada hora se resa a l'esgiesia de Sant Marçal el día del
Sant. l'esglesia sempre esta plena. Es que Sant Mar pal cura de

dolor 1 de tot mal

Tot 172orabaixa del día de Sant Marçal 1 va haver carreres dins	 Les exposiclons de pintures a l'oli, forman part de les festes de
el terme de Marra txí. A la fotografia, la sortida d'una de les	 Sant Marçal. El artista de la comarca tenen aquests difs la

carreres.	 oportunitat d'exposar i vendres les seves obres.

Un altre exposició, aquesta de cerdmica, el dia de Sant Marçal.
Les guerres bordades, treballs artístics, ben caracteristics de Sa

Czbaneta i Portol.
Els ciurells són les juguetes mes característiques que se poden

comprar el día de Sant Harpa'',

N'Encarnació Campaner, que és col.laboradora de S'ARENAL DE MALLORCA a S'Aranfassa	 Els membres del Club d'Esplai de Na Tesa, també monten el seu negoci a la Pesto de Sant Marçal.
també era a la festa de Sant Marra. Aquí la veim amb els seus parents i andes de Sa Cabaneta.	 Amb les gandncies feran viatges aquest estiu.

Na Mema Mora de Son Ferriol
te 16 anys. En fa 4 que corra
la categoria Junior . També era
a les carreres de Sant Marçal.

Vt-
ezOr

1,11,
t')
(»d.

ID United Features Synd,cate
Inc 1955	 .
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Na Francesca Palou, també fa
ciurells a Sa Cabaneta. Na
Francisca, és filia de Madó
Bet des Ciurells que va mo-
rir fa 5 anys i a qui l'Ajun-
tament va retolar un correr
ara fa dos anys E7 correr de

ISABEL AMENGUAL.Na Maria Capó és la pintora dels ciurells tic brodadora de les gerres, de les gerres brodades Dins aquest forn se couen els cm re!!: a Ca Madó Bet de's Ciurells

LA LENGUA DE CADA DIA
SOBRE LLENGUA I POLITICA

L'espai d'aquest full está destinat a la llengua que
fehn servir a la nostra comunitat, és a dir, el  català que
es parla a Mallorca o si voleu, el mallorquí.

La llengua i la política han anat seinpre juntes. Avui
en día, a les Illes, aquesta relació és un brau cavall de
batalla qué, des de fa ben poc té un text constitucio-
nal que diu que la llengua catalana és també llengua ofi-
cial de les Illes Baleara.

Però això no és una realitat, just és un text escrit que
esstá a anys llum dels fets. Perqué es faci efectiu són
necessàries postures fermes i decidides. Es aquí on els
ajuntainents tenen a les seves 'nana els triumfos de les
cartes que faran factible el que diu l'Estatut.

Seria erroni i ingenu a la vegada, pensar que com que
la majoria de inarratxiners parlen mallorquí existeix una
normalitat lingüísitca que pateix una comunitat. Tot i
que la llengua que fa servir —el mallorquí— és gairebé
absolutament majoritària, es ven despalçada tot en fa-
vo d'una minoria castellana o castellanitzant.

Els ajuntaments han de donar o posar a l'abast de la
gent les eines necessàries perquè el català adquireixi
aquesta oficialitat que proclama l'Estatut. Alzó no es
produirà si no es segueix un programa lingüístic :nunici-
pal coherent elaborat amb un. escrupulós ror científic
per gent capacitada. S'ha de deixar de bada l'acció
purament intuitiva dels regidora en favor del treballa se-
riós dels especialistes. Es fa necessari la implantació de
l'assessor lingüístic en qualitat de funcionari que será
l'encarregat, entre altres coses, de normalitaar els impre-
ssos de la burocràcia municipal, ajudar als ciernes funcio-
naria en la utilització del català impartint-lis, si es nece-
ssari, classes i , molt important se n'ocupara de servei de
consulta per a qualsevol marratxiner.

D'altre banda la retolació dels carrera i '.es seety gaza-

cions s'han de fer en la nostra llengua i la revisió dels
seus noma s'ha de realitzar en base a una proposta co-
herent i rigorosa.

L'ájuntament ha de promoure qualsevol tipus d'acti-
vitat cultural que ajudi a la normalització lingüística del
nostre municipi.

Enumerar aquí d'una manera  programàtica tots els
punts d'incidència municipal dins el camp de la norma-
lització lingüística seria llarg. Toca ara als partits polí-
tica dir la seva i fer la seva una vegada dins l'ajuntament.

Per acabar vull fer meves unes paraules escrites ara fa'
82 anys per?) ben vigents avui en (tia. pel Inés abrant1t
lluitador de la nostra llengua: Antoni Ma. Alcover. (1)

"La seva vida —referint-se a la 'lengua catalana— per
tort que venga an els contraris, está assegurada y ben
assegurada, el camp es seu, la victoria es seva.

Sí, tot el mal, tots els copa, tutea les ferides que li
han fetes, desapareixeran, se posan bona de tot, xales-
ta y sana com un gra d'ay, si, cola a bon fills, Ii tenim
l'esment que li devem, si nos ne cuydain segons ella s'ho
mereix, si li aplican] els remeys que pertoquen, que tots
catan a la nostra ma".

(1) Lletra de convit que a tots els andes d'aquesta
llengua envia Mossén Antoni Ma. Alcover (Palma, 1.901)

He extret aquest fragment de PER LA LLENGUA
d'Antoni Ma. Alcover. Acura de Josep Massot i Munta-
ner. Editat per la Secció de Filologia Catalana. Universi-
tat de Palma i Publicacions de l'Abadia ci  Montserrat.
1983. 167 pp.

RAMON D. V1LLALONGA. PhrtoL Pasqua.

ELS CIURELLS DE SA CABANETA FESTES DE SANT MARCAL
ELS SOUS DELS REGIDORSA Sa Cabaneta i a Pór-

tol, s'hi treballa el fang,
allá s'hi fan teules, olles,
gerres, cirells...

Amb en Joan Amengual
que té una fábrica de fer
ciurells, gerres brodades
gerros de gres plata grana
per a decorar i altre mate-
rial de fang. En parlam:

—El ,neu padrí ja en
feia de gerres i olles i mon
pare també; jo vaig conti-
nuar en el negoci.

-Aquest negoci, va mi-
llor ara que abans?

—Temps enrera anava
bé. Ara fa una vintena
d'anys, el plàstic el va fer
anar malament, però la
gent ha tornat a posar de
moda els articles que fa-

bricam aquí. No les com-
pren per a emprar com
abans, les compren per
a decorar. Els ciurells,
temps entera, només se
venien a les fires dels po-
bles: per les festes de
Sant Marçal, les de la Bo-
nanova, les de Sant Ber-
nat a la Real, a la Fira de
maig de Sineu i a la Festa
de la Creu de Selva. Les
compraven pels infanta
que les rompien en tres
dies. També en compra-
ven les parelles d'enamo-
rats que les guardaven.
Ara la gent les compra
per guardar-los, per a de-
corar.

La gent els regala a les
festes i primeres coinu-

Un any més, han passat
les festes de Sant Marçal
patró del nostre tehne.
Com cada any ni ha ha-
gut coses bones i coses
dolenes a les nostres tes-
tes.

Entre les bones, podem
remarcar les novetats del
torneig (Pescas, i de ping
pong. Entre les dolentes,
hi ha el que hagin llevat
les exposicions de les dis-
tintes oleries del terine de
Marratxí. Era ben intere-
ssant veure aquestes expo-
sicions a una de les quals
fina i tot hi havia un home
que mostrava als nostres
visitants coin se treballava
el fang.

Dins lo normal i tradi-
cional de cada any tengue-
rern l'homenatge a la vele-
sa el día de Sant Pere. Els
homenatjats, se reuniran
als distinta núclis de pobla-
ció i a les 10'30 se concen-
traren tots a Sant Marçal
per oir missa, després,
mentre sonaven les xere-
mies foren obsequiats amb
ensaimades i siscentes pe-
ssetes. Als vells que no po-
gueran acudir a l'homenat-
ge, els dugueren els esmen-
tats obsequia a ca seva.

Com cada any hi va ha-
ver carreres de bicicleta. Hi
va haver carreres per ca-
dets, juvenils i veterana. A
la categoria cadets el guan-
yador fou en Llinàs. A la
categoria juvenil„ amb
molte alegria dels aficio-
nats locals va guanar en
Pep Joan, actual campió
de les Baleara i paisà nos-
tre. En Fullana, va guan-
yar dins la categoria de ve-
terana.

Un altre novetat d'en-
guany fou el tomeix de
futbol-sala. A la categoria
cadets el guanyador fou
en Llinás. A la categoria
juvenil, amb molte alegria
dels aficionats locals va
guayar en Pep Joan, ac-
tual campió de les Baleara
i paisà nostre. En Fullana,

va guanyar dins la catego-
ria de veterana.

Un altre novetat d'en-
guany fou el tomeix de
futbol-sala. A la catego-
ria juvenil va guanyar la
selecció de Marratxí que
guanyà la final a La Sa-
ne per 4-2. En fútbol-sa-
la fou guanyador Tallen
Salvà que s'imposà a la
final per 2-0 a la sele-
cció de Marratxí.

A la part cultural,
cal remarcar les exposi-
cions de pintures, olis
i ceràmiques: a les de-
pendències de l'Esgle-
sia, olis de na Frances-
ca Coll, Margarida Joan,
Caterina Jaume, Frances-
ca' Capó i Francesca Se-
guí. A una casa a l'altre
costat de la plaga, pintu-
res i cerámica de Vicens
i pilar Sastre.

Obres de teatre a a-
rree del Grup Mitjorn de
Sa Cabaneta, "Multe Fei-
na i pocs doblers" i una
altre a càrrec de la com-
panyia de Xesc Forte-
za, "Poca-Vergonyes S.A."

El Dia de Sant Marçal,
fi de festa amb l'actuació
del ¿tap folklòric "Sis
Som" i per acabar foca
artificials, molt aplaudits
per tothom.

ELS SOUS DELS
REGIDORS

Els nostres regidora han
votat els seus sous. Ara, el
batle guanyarà 47.369 pts,
un 28 per cent mes que l'a-
ny passat, els tinents de
batle 21.053, un 33 per
cent mes, regidora dele-
gats, 15.790 ptes i els re-
gidora sense càrrec 7.209
ptes., un 38 per cent man-
co que a l'anterior consis-
tori. Aquest sous s'aprova-
ren amb els vuit vota d'UM
actual majoria i la abaten-
ció del PSOE i de AP.

MIQUEL BOSCH 1 AUBA

nions, SA NOSTRA ens
en compra molts per a re-
galar als pensionistes als
homenatges que organit-
za anualment.

—Que val un ciurell?

—De cent a tres cen-
tes segons grossària. Tam-
bé en feim de mes gro-
ssos per un parell de mils
de pessetes.
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LLIGA DELS ANGLESOS: DISCOTECA  CHAPLINS CAMPIÓ
Aquesta Taula clasifica-

toria pot ser la definitiva si
la Lliga programada inicial-
ment a dues voltea s'inte-
rrompeix com pareix al fi
de la primera. El Trofeu de

CHAPLINS
Hole
Far W.
Drift Inn
Picadilly
Brit ania

la Lliga quedará per a la
Discoteca CHAPLINS i, a
més de "campeó d'hi-
vern", sería el Campeó de-
finitiu del Torneig.

Aixi estan les coses:

5 4 1 0 17 5 9
5 3 1 1 19 10 7
5 3 0 2 7 14 6
5 2 0 3 15 20 4
5 1 0 4 12 21 2
5 1 0 4 12 22 2

Chaplbis: Catnipió.

ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES.

Altres activitats depor-
tives: A imitad?) dels
grans, acabada l'activitat
escolar a tota la zona, tam-
bé els petits lorganiUen
en Competicions i Tor-
neigs esportius. La nostra
camera ha agafat aquestes
fotos que comentam.

Hotels i estimetgants:
Com aquests -que expo-

sarn n'hi ha molts més
que juguen i jugueran la
temporada turística. En-
davant les activitats espor-
tives! Que no sigui tot tu-
risme de discoteca i llit,
platja i menjador! I altres
activitats encara ,nés cul-
turas 1 fina i tot religio-
ses, per a quand?

ADOLF DE V.

El C.F. Els Lleons --sen diuen— va guanyar el diumenge dia 4
contra l'equip de l'Alborada per 8 a 7 goks. A la foto: Chispo,
Bernal, Pere Pau, Joan, Laico; acotats: Josep, Carry, Luvi, Paul;

damunt: Joan Caries.

L'equip de l'Alborada té el seu Local Social al Bazar Alzahiora
de S'Arenal. Son una vintena Raiga de aLlots amb moltes iLlu-
sions que cerquen entrenador. Que qualque jove amb ganes de

fer bona feina se posi en relació amb

HOTELS I ESTIUETJANS

Equlp de vakricians howedats a l'Hotel Riomar, contra un equip d'arenales& 	 Una sekeekS de la Discoteca Ko, abata de jugar un partit contra el Ca'n 77i Takca

Martí Santandreu, va
venir al mon a la ciutat de
Palma Lis Mallorca, enre-
voltada de ilum i Medite-
rrani, sota la mirada silen-
ciosa del pinacles i arcbo-
tants que coronen la cate-
dral.

Inicil els seus primers
estudia a un col.legi de
monjes i molt prest co-
mença a comprendre que

está enrevoltat de acti-
tuts absurdas i vicia in-
tencionats, li comen-
cen a catire els primera
versos catre Ilibres per
a nins bona i les notes mu-
SiCali3 que li ensenyaven a
l'escola, notes de compo-
sicions sacrosantos o can-
cons patriòtiques que era

la moda musical, única i
obligatòria d'aquella anys.

Ha estat finalista a di-
versos certamens de poe-
sia i colabora amb els
seus treballa a distinta dia-
ria i revistes literàries prin-
cipalment de Baleara.

Intulex que la seva
poesia és un rebuig cap a
lo superficial, cap a lo es-
túpid, una queixa d'alió
que fou i ja no és, o p'en-
tura no ligué ser, recer-

cant en ocasiona la ved-
tat nua de les coses per
absurda i grotesca que nos
pugui pareixer.

En Martí escriu la sa-
ya poesia excloient d'ella
rigors estètiques i litera-
rias, paró plasmant
delment allò esclati amb
llum pròpia. Va cercant
la veritat de tot alló que

ens enrevolta, nostra prò-
pia veritat, per a que no
tenguem que imaginar-la
o cercar-la als més recón-
dita llocs, sin6 que tots els
valora que avui ens ocul-
ten o deformen els ten-
guem a un futur pròxim
com a normes elementaLs
de convivéncia.

RAFAEL LORA

Martí.. Santsundrosa III

CUMAIIIRMI IIIRSA11111,1
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ESBERTADES ESPORTIVES

Les noticies d'aquesta
quincena son bones, més
bé breus i caloroses. ¡mi-
na calor que fot! Pero,

com que han venguts i se-
guixen venint molts de
turistes, encare que duguin
pocs doblers, se pot parlar

de progectes i de futur.
I perque? i També en el
esport' Comencen idó.

En primer lloc, parau-
les del nou president de
L'Unió Esportiva S'Arenal,
Vicens Mateu Grau.

Vicens Mateu mantin-
gué un parlament informal
amb el titular d'aquesta
secció. El flamant nou pre-
sident de l'equip del
"Camp Roses" está fent
molta de feine. L'entrena-
dor nou, será en Patrich,
un "mister" de fora, pero
que viu a Mallorca i pot
entrenar a dins Espanya,
segons es asegura en Vi-
cens, es president.

"Un Muller más" diría

un castizo.

I Ja que parlam del
Real Mallorca, vinculat
aquest Muller amb lo de
l'ascens a Primera Divisió,
també es president arena-
ler ens manifestà lo se-
guent: "Hem d'ascendir
l'equip a Tercera Nacio-
nal".

Aixó és nportant! I
gros! Ho conseguirem Vi-
cens Conta amb la nostra
modesta ajuga.

Si ho va aconseguir
l'equip que presideix en
Miguel Contestí, salvant
distancies, també ho pot
aconseguir el S'Arenal,
a l'ascens ens referim.

En el que es refereix a
la plantilla de jugadors,
poques noticies tenim.

Pareix esser que bastans
nigadors que a lo millor

ponen esser demantas per
equips de fora S'Arenal,
no han rebut propostas
de molts de dobbers. I
per tant creim que la majo-
ría de titulars de la tempo-
rada anterior seguiran dins
la plantilla.

El porter Capellá no.
Capellá no segueix dins el
S'Arenal. Hi ha comentaris
de tot calibre en referencia
a les darreres actuacions
d'En Capella defensant la

portería arenalera
Noltros, de moment,

no volem esser malpensats.

També en Capellá va
evitar que el S'Arenal per-
des alguns partits durant la
temporada pasada. Sabem
que es un bon porter.

"Si vol" va dir un que
estava enfadat.

I a Ca'n Pastilla, en el
"Cortijo Vista Verde"
homenatge i velada pugi-
listica a aquesta gran fi-
gura que es n'Isidor Ca-
beza. La venidera quince-
na els oferirem amples de-
talls de l'acte.

ASSOCIACIO DE PARES D'ALUMNES DEL PIL.LARI
Aquesta associació fou

fundada no fa gaire temps,
just abans de celebrar-se
les passades eleccions mu-
nicipals. Ara han fet la se-
va primera festa grossa:
la festa de fi de curs dels
seus al.lots. Una bona fes-
ta amb representacions
teatrals, jocs, baranada i ri-
fa d'un caramull d'articles
recaptats pels souvenirs
de devers la platja.

Una bona festa on se di-
vertiren grans i petits, gra-
cies a la feina dels directius
de la APA, dels professors,
i a la col.laboració de la
firma Coca Cola, Pa Bim-
bo, Trinaranjus, Pepsi,
Agama, Donuts la Pagese-
ta Sa Nostra i molts de
Souvenirs de la Platja de
S'Arenal.

La Directiva está for-
mada de la següent mane-
ra:

Presidenta,	 Romana
Bradaschia,	 Vice-presi-
dent, Tomas Henares, se-
cretari, Maria Cantallops,
tresorer, María Gaya, vo-
cals, Dolors Vega, Catari-
na Filice, Juliá Bunyoli,
Francesca Ferragut, An-
tónica Pou, Dolors Pons,
Rogeli Cabrera, Rosario
Torrecillas, Alfonso Gó-
mez, i Francesca Jaume.

Un bon equip de feina
que en fa, l'objectiu
principal del qual és acon-
seguir una escola nova al
Pil.larí. Pareix que aquest
hivern les obres per a la
construcció d'aquesta es-
cota que tanta falta fa,
començaran.



El personal dels bdI
nearis de la Platja de
S'Arenal, agraeixen la

7111 bona acollida que els ciu-,	 tadans, llucmajorers i are-te—T.0ot
	Lao diena.4	 nalers els dispensen.

Sempre al vostre se-
vei.

LA DIRECCIÓ
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COLL D'EN REBASSA FESTA DE FI
DE CURS

,

Les aLlotes, contentes per Izavcr acongeguit el tito! d'a,,Pninistra-
tio o conta5Ic.

Com als altres co.legis
de la comarca, també hi va
haver festa de fi de curs a
la Academia Lladó del Coll
d'En Rebassa. Una bona
festa, amb actuació deis
alumnes que tocaren la
guitarra, bailaren, cantaren
i feren tota clase de núme-
ros.

A l'entreacte, pel clau.

tre de professors, se feu el
lliurament de notes i diplo-
mes d'administratius. con-
tables i graduats escolars,
als alumnes que sen havien
fet mereixedors, que foren
majoría. Una festa ben
com podreu comprovar
per les fotografies que
il.luestren aquest repor-
tatge.

Son Verí
S' ARENAL DE MALLORCA

Argenteria i Rellotgeria

MARINA
S'Argenter de S'Arenal Carrer Salut, 21

MUNDI
FAUNA
Medicaments per a bestioles

Servei de manescals cada dia de 7 a 9
Exercit espanyol, 23

Devora es Pont




