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L'andalús del Moltnar.
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El Parque, del Molinar.
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La comarca que va des
de S'Arenal fins al Moli-
nar, amb el Pla de Na Te-
sa i S'Aranjassa, és la que
més petanca i petanquis-
tes té de tot Mallorca, pe-
tanquistes que els diumen-
ges dematí omplen les pis-
tes deis diferents clubs,
i els menjadors dels bars
de devora les pistes, per-
qué no se poden concebre
unes pistes de petanca,
sense un menjador on po-
der beranar a la mitja part.

Vegem, pero com van
els diferents equips i co-
mençaren per Preferent.

El Molinar té un equip
a Preferent, equip que va
el segon amb 8 punts, el
Ca'n Gaspar del Pla de Na
Tesa, dins la mateixa cate-
goria, només té 2 punts. A
Primera A tenim al S'Are-
nal, primer de la clasifica-
ció amb 10 punts, el Pal-
ma del Molinar amb 4, el
Sant Francesc del Pilla-
ri amb 3 i el Turó de
S'Aranjassa amb O punts.

A Primera B, el Ca'n
Pastilla hi té un equip
que va el segon amb 10
punts, el Son Verí de
S'Arenal va el vuité amb
4 punts seguir del Moli-
Dar amb 4 punts, el Caba-

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) . .
	 22 7643-2 27 644

Bombers . . . . 281250-
	  290017

Residència de l'assegu-
ran ça social . . 289100
Creu roja de Ca'n Pasti-
lla 	  264040.
Policia Nacional . . 091
Policia Municipal. . 092
Policia Municipal de
s'Arenal 	  267654

Serveis médics 	 490011

La Porciúncula 260002
Ràdio Taxi 255440.

A LA PART DE
LLUCMAJOR

Ajuntament-.. 660050
Oficina de s'Arenal . .
	  264071

Bombers . . . ..660756
Policía Municipal 	
	 661767

Gudrdia Civil 	  264121
Ràdio Taxi. . 	  263080
Parròquia. . . 	  263265
Club Tots Junts 	
	  265538

Associació de Veinats. .
265005

Grues Sampol...264193

na del Pont d'inca amb 2
i l'Atletic Molinar amb O
punts.

A Segona A, l'ANDA-
LUS del Molinar hi té un
equip que va primer de la
classificació amb 10 punts,
seguit de tots els altres
equips, que com que no
són de la nostra comarca,
no comentaren les seves
actuacions.

A Segona B hi tenim
un Parque del Molinar que
va tercer a la classificació
amb 6 punts, seguit del
Ca'n Pastilla també amb
6 punts, el Turó de S'A-
ranjassa amb 5, el Son Ve-
rí de S'Arenal amb 5, el
Collerenc amb 5, el Sant
Francesc del Pil.larí amb
2 i el Molins de Vent de
la Casa Blanca du el faro-
let vermell amb O punts.
Cal remarcar el Collerenc,
únic equip a l'únic club de
petanca del Coll den Reba-
ssa—, noltros pensam que
hi podria haver més equips
de petanca al Coll degut a
la tradició petanquista del
poble i la seva proximitat
al Molinar aon hi ha equips
de petanca a dotzenes, pe-
ro, els collers, són els qui
han de jugar i els qui han
de dir quants d'equips vo-

len teniri ;nantenir.
A Segona C hi tenim

un Arenal en seté lloc i 4
punts, Es Figueran de Ma-
rratxí també amb 4 punts
i el Ca'n Gaspar del Pla
de Na Tesa amb e punts.

A Segona D, no hi ha
cap equip de la nostra co-
marca. A Tercera A hi te-
nim un Portitxol en cm-
qué lloc i 6 punts. La Por-
ciúncula de S'Arenal amb
4, l'Atktic Molinar amb
2 i la U.P. Manar amb
2 punts.

A Tercera B, hi tenim
El Derroche del Molinar
amb 4 punts i el Bar To-
lo del Pla de Na Tesa amb
2.

A TErcera C hi ha
l'Atlétic Bar Cabana del
Pont d'Inca amb 8 punts
el Turó de S'Aranjassa
amb 8 punts, el Bar To-
lo del Pla de Na Tesa amb
6, el Ca'n Gaspar també
del Plá de Na Tesa amb
4, el Molins de Vent de
Sa Casa Blanca amb O i
el Ca'n Pastilla també amb
O punts.

En Fémines Primera hi
ha el Turó de S'Aranjassa
amb O punts i el Ca'n Pas-
tilla que juga a Segona
també amb O punts.

Subscriu-te a
S'Arenal
de Mallorca

BUTLLETÍ DE SUBSCRIPCIÓ

Nom

Carrer

Poblocsó
	

Tel

M'interessa una subscripció:

fl SEMESTRAL 600 Pies.

Formo de pogoMent:

[1] Rebut domiciliot a un Bonc

Banc  	 Suc._

Compte n. ° _	 Titular

Lii Comptat	 Firma

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



HOUIA10 DE MS SESS 1 BATEIGS
A l A ZONA -

DE PLATJA DE PALMA

CONSELL DE MINISTRES

AMPLIACIÓ DE L'AEROPORT DE SON

NORMALITZACIÓ

LINGÜÍSTICA A LA
NOSTRE ESGLÉSIA

Devant d'aquest cartel] indicador de
l'horari de misses que se pot veure a l'en-
trada dels nostres temples cal fer-nos unes
reflexions en el que, a normalització lin-
güística es refereix:

- Que la comisió lligúrgica del Bisbat
assumeix aquesta normalització a l'edi-
tar el cartel en català.

—Es esperançador que a totes les pa-
rroquias hi hagi una misa en la nostra llen-
gu a, encara que és molt trist que hi hagi
19 misses en castellà i només 6 en català.

—No ens agradan massa les misses en
idiomes: a cada missa de la nostra zona
turística hi poden anar cristians de dife-
rents indrets d'Europa i del mon. En
aquest cas, el llatí és l'idioma universal.
Es emocionant participar a una missa en
llatí, és emocionant recar el -paternos-
ter" i les altres oracions, juntaments amb
creients de tot el mon, cadescu en el seu
accent, pero tots en la mateixa llengua.

Es de lloar la iniciativa del rector de
Ca'n Pastilla, únic a la nostra comarca que
diu una ,nissa en aquesta llengua univer-
sal.

En el nostre amor per la nostre llengua
i per tot allò que és nostre, en atrevim a
demanar als cristians de la nostra comarca
que vagin a missa els dies i les hores que
se resa en la nostra llengua. Es la manera
que de cada dia s'en hi diguin més fins a
la total normalització.

Els batetjos és un altre capitol. A la
nostra comarca se celebran tots en caste-
llà, ¿se suposa erroneament que els nos-
tres nins neixen en castellà i no se vol fe-
rir la seva sensibilitat? pobres infantons a
qui des del bateix se nega la integració a
aquesta Mallorca on han nascut i a on han
nascut i a on hauran de viure tota la vida.

MATEO JOAN FLORIT
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Exposició commemorativa
del centenari de Darwin
18 NOVEMBRE 1983 / 8 GENER 1984

CASA DE CULTURA
PALMA c/. Ramon Llull, 5

De Dilluns a divendres de 10 a 13 h./de 16 a19 h.
Dissabtes	 de 9 a 14 h.

AJUNTAMENT' ;DE PALMA

MUSIC BAR BRASILIA
.3anquets de batetjos, noces, primeres comunions, festes

Cada vespre, música de nuiterra a carrec de Manuel i Ferrand.
Avinguda Bartomeu Riutort, entre els Relnearin 	 2 de

Teiefons 260119 - 2645&:
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SANT JOAN
El Consell de Ministres

celebrar a La Moncloa so-
ta la presidencia de Felipe
González va aprova la set-
mana passada l'expedient
pel que s'autoritza la con-
tratació de les obres per a
la remodelació i amplia-
ció de l'edifici de la ter-
minal a l'Aeroport de Son
Sant Joan per valor de
1.218,9 milions de pesse-
tes i un plac d'execució
de sis mesos.

Les obres que s'execu-
taran durant la tempora-
da baixa a fi d'evitar
molesties, inclueixen les
següents realitzacions:

- La facturació se rea-
litzará a l'hall principal
de l'edifici amb 41 mos-
tradors.

—La zona de sortides
internacional tedrá 9.000
metres quadrats i disposa-
rà de 12 preembarcaments,
una sala d'espera de pri-
mera classe, botiga lliure
d'imposts, bar i restaurant.

—La zona de sortides
nacionals tendrá 3.500 me-
tres quadrats i disposarà
de 6 preembarcaments i

una sala de primera cla-
ssel.

Les arribades que se
realitzaran an la planta bai-
xa, disposaran de 6 cintes
articulades, quatre d'elles
per a avions de gran capa-
citat.

-El pont aeri interinsu-
lar se ubicará entre el hall
de facturació i zona de ser-
veis de l'aeroport. Tendrá
una zona de sortides
409 metres quadrats, amb
un hall d'espera i de pre-
emb arc am en t.

—L'edifici s'amplia en
5.619 metres quadrats
amb una millor raciona-
lització dels espeis, renova-
cions i modernitzacions.

Moderació de la telefo-
nia, megafonia, aire acon-
dicionat, mecanització
d'equipatges, detetcíó i
protecció contre incendis,
teleindicadors, senyalitza-
ció, etc. Tot això evitará
temps d'espera i aglomera-
cions a les arribades i sor-
tides.

El Museo de la Porchíncula de S4 renal segueix praMin i fent cultura. Ben prest sortirà al carrer
la seva guia en chic idiomes; carda. castellá. francés, alemany i inglés. Un museo que cal potenciar i

que cal visitar. Es el museo de S'Arenal.



Un nombrós grup de persones de la tercera edat de Sant Joan. visitaren S'Arenal aquesta quinzena
passada. A la fotografía, una vista parcial del grup dins l'esglesia parroquia! de S'Arenar.

ELS GRANS OBLIDATS
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La societat moderna
idolatra l'agressivitat, la
forca, la joventut, el pro-
gres permanent... tot un
conjunt de valor que es-
tan a la rel d'una socie-
tat en continu canvi. En
aquest món la vellesa és
vista com una maleedicció,
una etapa inútil en la qual
l'individu entra en una de-
cadencia física i psíquica
que no li permet esser
coinpetitiu i eficaç, social-
ment. Si a això hi afegim
la manca total d'equipa-
ments i centres adequats,
hauren de concloure que
la nostra societat deixa
molt poc lloc pels an-
clan-5; són els grans obli-
dats.

En altres moments his-
tòrics els vells continua-
ven treballant dins l'agri-
cultura familiar práctica-
ment fins a la seva mort,
i d'una manera o l'altra
sempre eren útils a la se-
va familia. A més la seva
experiencia i els seus co-
neixements, apresos du-
rant una vida de treball
i esforços, eren reconeguts
i respectats. Encara que
aquella :,ocietat fos inolt
més pobra que la nostra,
una m or integració social
i famhar donava seguretat
i coherencia a la vellesa.
Però avui la societat ha
dona: un tal capgirada que
ha canviat de cap a peus
les relacions familiars i.el
papel dels vells dins el
conjunt de la societat. Els
veliz d'avui en dia, que
han passat la seva vida dins
une. Mallorca agrícola que

em deixat enrera, es
veuen empesos a un món
que eis margiina i els ig-
nora. Són d'un a'. o
temps, i el seu consell pa-
reix que no ens pot esser
de profit. Sentint-nc inú-

tils, amb unes pensions so-
vint miserables, es troben
abocats a la soledad i a la
vida vegetativa.

Després d'una vida as-
pra, plena de dificultats:
anys de fam, de guerra,
moltes vegades fent fei-
nes feixugues, malavejant
per treure els seus fills
del món que ells han vis-
cut..., es troben que la
societat no els reconeis
el seu esforç, i que espe-
sses vegades sols se'ls veu
corn a una càrrega i un
destorb.

Es per això que tot allò
que contribueixi a deixon-
dir una consciència da-
vant aquest problema és
molt important. La Cai-
xa de Pensions, per exem-
ple, ha organitzat des de
fa molts d'anyt l'Home-
natge a la Vellesa, i per
això es mereix el nostre
reconeixement, com se'l
mereixen tots els compo-
nents del Patronat Local
que té esment de l'orga-
nizació d'aquest acte.

Activitats com l'Home-
natge a la Vellesa ajuden
a crear un nou ambient
davant la tercera edat, pe-
r-6 avui —sense llevar gens
de mèrit als Homenatges—
cal qualque cosa més. Ara
ja no es tracta de l'acció
carregada de bones inten-
cions que es fa .un dia a
l'any, ara és mester una
tasca ininterrompuda de
cap a cap d'any encamina-
da a minorar les condi-
cions de vida dels jubilats
i a fomentar la conviven-
cia entre ells.

A Son Ferriol, a Sant
Jordi i a altres viles, exis-
teixen Clubs de Jubilats
, rue amb l'ajuda de la Pa-
rroquia i la Caixa, empren
locals ben acondicionats,

amb llibres, diaris, joscs,
televisió, etc., que organit-
zen excursions, activitats
culturals, rifes i altres co-
ses que puguin entrete-
nir als seus socis. A Lluc-
major, aquests dies están
organitzant el Club 'del
Pensionista, a S'Arenal, al
Coll i al Molinar, una de
les zones més densament
poblades de Mallorca, no
hi ha cap club per a la
gent de la tercera edat.

Nosaltres, no som qui
per dir que s'ha de fer i
com. Els pobles de la nos-
tra comarca, amb molte
de gente desarrelada, i pre-
sisament per esser gent
desarelada, necessiten
clubs de Pensionistes. La
parroquia, és ara per ara,
Púnica entitat que agluti-
na a la gent a aquests po-
bles que no tenen ajunta-
ment, Les Caixes, que pa- ,

guen les pensions als vells
i que guarden els seus es-
talvis juntarnent amb la
parroquia poden organit-
zar els seus estalvis jun-
tament amb la parroquia

Toden organitzar aquest
clubs que una vegada en.
marxa, marxen tots sols.
No mancará l'ajuda dels
ajuntaments ni del Go-
vern de les Illes si és ne-
cessaria:

No hi ha cap dubte
que aquest assumpte con-
vé que sia estudiat sense
pressa, però també convé
que qualcu el mogui, no
hi ha res que se mogui
no ho enpenyen. Un cen-
tre que foS a la vegada re-
sidencia i lloc de convi-
vencia pels vells seria un
guany extraordinari pels
nostres pobles. Esperen
que no es deixi perdre
aquesta oportunitat.

Barcelona. — El president del
Parlament europeu, Pleter Dan-
kert, en una carta dirigida a la
Crida a la Solidaritat diu que la
Cambra que presidelx no té
competéncles per a
pronunciar-se sobre la declara-
ció de «nació sense Estat» per
a Catalunya I altas nacionall-
tate europeas. El presIdent
opina que aquesta Iniciativa ca-
talana, a la qual no hl ha res
que s'oposl, és una qüestió de
la incumbéncla de les «institu-
cions estatals».

'.Aquesta resposta d'acoill-

MIQUEL RAYO
1 FERRER

Poc a poc, com el de-
gotis deis grans d'un re-

llotge d'arena, va canviant

l'actitut deis mallorquins

envers de la Naturalesa.

Lentament, això sí;

amb una parsimònia de-

sesperant per als qui, tre-

ballam en ella i sabem de

la seva fragilitat i deis

seus valors. Fa dotze anys

que aparegueren, per a

seguir de mode regular
fins avui mateix, els pri-

mers articles sobre la De-

fensa de la Naturalesa als

diaris de les nostres illes.

Des de Ilavors, la veu deis

qui pretenen la Conserva-

d() de les especies i dels

espais naturals insulars,

no ha deixat d'aparèixer a

les planes de la premsa lo-

cal, Aixl, a força d'escriure

una vegada i una altra les

mateixes coses, els con-

servacionistas comenpam

a notar el canvi d'actitut

del que parlàvem en les

primeras línies d'aquest

breu escrit.
D'aquest canvi, n'hi ha

hagut demostracions con-

tundents en els darrers

mesos; basta analitzar la
manifestad() del propas-

sat die 30 de setembre

per 13 salvaguarda íntegra

d'es Trenc Però, i a

aquests vull referir-me ara

ment i obertura és la que, en
definitiva, esperava la delegació
catalana», ha dit el secretariat
de la Crida.

La carta del president del
Parlament europeu és la con-
testació a un document que
una delegació de la Crida va
lliurar al Parlament europeu, a
Estrasburg, ara fa un any. En
aquest document, a més d'afir-
mar la vocació europea deis
Països Catalans, hom demana-
va que el Parlament acollís la
petició raonada de considerar
Catalunya I les altres nacions

mateix, hi ha quotidiana-

ment fets menys especta-

culars, paró no menys im-

portants que demostren el

mateix: que la gent ma-

llorquina comença a co-

néixer la Naturalesa i, so-

bretot i com a conseqüèn-

cia d'aquesta coneixenpa,

comença a estimar-la pels

seus valors intrInsecs.

Vull glossar-ne un a
continuació. Fa pocs dies,

un pagés de la Serra Nord
trobá enmig d'un coster

un voltor negra viu, posat

en terra i aparentment

sense cap ferida. L'home

s'hi acostá. L'aucell no

s'espantava: sense dubte

era un animal malalt o

afamegat, sense forces.

La reacció hauria d'haver

estat de fuita. La reacció

«normal» de l'home fa

ben pocs anys hauria es-

tat d'anar a cercar l'esco-

peta per a abatre l'aucell

d'un tir, per a després

bravejar-ne davant els

amics i els familiars. Pero.

europees sense Estat propi
com a nacions amb dret a ser
representades com a tals en
les institucions europees.

Per altra banda, el secretari
del CIEMEN (centre internacio-
nal Escarré per a les minories
étnIques I nacionals), Angel
Colom, participará el pròxim
dia 28 en un debat sobre les
nacions sense Estat. En
aquest debat, que es fará al
centre Pompidou de París, hi
pa rt iciparan representants d'U-
craina, Armènia, Euskadi i Le-
tónia.

l'home capturé el voltor

viu i, en lloc d'anar a cer-

car l'escopeta, va anar a

cercar el guarda de l'ICO-

NA, per a donar part de la

seva troballa... No cal

dir que el voltor és a Son

Reus (el Centre de Recu-

peració d'Aucells de Pre-

sa, que l'Ajuntament ha

instal.lat a aquesta finca

municipal), i ha estat ob-

servat pels menescals ex-

perts en aquestes qües-
tions. Ells determinaran

qui és el mal del voltor,

quin tractament cal

donar-li, i quan será retor-

nat a la llibertat.

Des d'aquestes linees,

doncs, vagi la nostra feli-

citad() per l'horno guaya

saber respectar la vida

d'un animal, l'espècie del

qual está a punt de des-
comparéixer de les nos-

tres muntanyes. Aquest

home mereix una medalla.

El seu civisrne obri una

porta cap a l'esperança.

No és competència del Parlament europeu

Dankert no es pronuncia
sobre nacions sense Estat

Questió
d'actituts
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Carretera Militar, 258 - Teir. 26 80 60 S'ARENAL (Mallorca'

El Bar "El Puerto", recent pintat 1 acondicionat de cara a l'hi-
pern Un lloc ben acollidor, aquest bar del curses Males de

S'Arenal.

Video Reportatges-VHS i BETA

CONDOR
Li feim una cinta video reportatge de les seves noces,
comunions dels seus fills, festes familiars, a fi
de que pugui a cualsevol hora mostrar-ho al seu
aparell de T.V., als seus amics i familiars.
Preus molt econòmics.
Ens cridi sense compromís.

Telefons 262192- 269491.
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HIROSHIMA 1 NAGASAKI: IN MEMORIAM
El sis d'agost de 1945,

el quatrimotor 8-29 "Eno-
la Gay" de les forces
aérees nord-americanes va
deixar cante a les 8,15 del
matí la primera bomba
atómica de la història so-
bre Hiroshima, a l'Ala de
honsyü vota al riu Ota a la
Seto Naikai. "Little boy",
es deia la bomba.

Automàticament, 13
km2 quedaren completa-
ment destruits.A l'acte mo-
riren unes 60.000 persones
aproximadament: primer
quedaren cegs mirant
aquell infern, després ve-
ten com la pell els queia,
esqueix reta esqueix i fi-
nalment es convertien en
torxes humanes. A finals
de 1.945, un altre quatri-
motor 8-29 del mateix
exèrcit nord-americà, dei
xava caure una altra bom-
ba atómica, aquesta de
plutoni, sobre la ciutat
de Nagasaki al NW de
Kytisytt, també al Japó.

Aquí els kilbmetres
quadrats destruOts foren
set, els morts a l'acte

30.000, i a finals del ma-
teix any 70.000. La bom-
ba fou habitada "Home
Gas".

Estudiant els resultats
de les dues bombes, els
metges descubriren una
nova, novíssima, malaltia
que feia molt més matx
que la mateixa bomba in-
cendiaria en sí: la radioac-
tivitat. Aquests són uns
quants sínptomes entre
molts d'altres: febra alta,
pèrdua de cabells, excés de
globus bienes, pèrdua de
sang per les genives i un-
gles, pèrdua de la percep-
ció sensorial, anemia to-
tal... que, inexorablement,
abocaven a la mort.

Davant aquesta desola-
ció, el 15 d'agost del ma-
teix any 1.945, l'exèrcit
japonés presentava la ren-
dició als nord-americans.
Poc més o manco cent-
vint mil víctimes era el
botí ianqui més "adequat"
per a provocar la capitula-
ció del país del sol ixent.

Trenta vut anys després
d'aquest holocaust, més de

370.000 sobrevivents pa-
teixen encara les conse-
qüencies de la radioactivi-
tat, i molts mils de recent-
nats sofreixen malforma-
cions diverses.

Fins aquí, lacónica-
ment, la fredor de les xi-
fres, de les dades. Xifres
i dades que, de tant senti-
des, potser ben vé que pa-
tinin juganerament per
aquesta pell humana nos-
tra que comença a ser, a
copa de guerrea, de morts,
de violències, de terroris-
me, de dictadures, de de-
sapareguts, de torturats,
de dissorts diverges de tot
aborronadores, pura i des-
til.lad assima insensibilitat.
I de cap manera els trenta-
vuit anys de dol que ens
separen d'aquest ferotge
i indigne i covard magni-
cidi poden haver-nos va-
cunat la rabia, el crit
exasperat i la lluita que
aquest mateix acte provo-
ca.

No es tracta de fer tre-
m en dis m es , ni d'invocar
vanament a l'optimisme:
és ben palpable el perill

(imminent o a curt o llarg
termini) d'un enfronta-
ment bé1.1i que, com deia
n'Einstein, de donar-se se-
rá el darrer, perquè el que
li pugui seguir tendrá a les
pedres per armes. Es im-
prescindible prendre cons-
ciencia de que hi ha mol-
tes amenaces (annarnentís-
tiques o no) que penjen
sobre les nostres testes
com si fozen en crujes
enormes sostingudes per
fils finíssims: des d'unes
centrals nuclears i les seves

- deixalles, dipositades en
qualsevol fossa atlántica,
fuis a la destrucció massi-
va i abusiva deis espais na-
turals.

La qüestió no és simple-
ment el tòpic de qui "pit-
jara el botó"; el problema
és que hi ha un botó capaç
d'activar un mecanisme in-
frnal que a la vegada, pot
transformar radicalment
tot el que fins ara conei-
xen per humanitat. El
"quid" és que existeixen
mitjans de destrucció que,
tira tira, arraconen l'home
del seu entorn habitual,
fins a convertir-lo en una
titella en mans d'una cas-
ta superior de guerre ávida
de poder, un poder que
apunta directament a la
destrucció. No importa
que aquesta "casta" sigui
blava, roja o groga: el fet
és que la casta o castes
guerreres existeixen tot
amenaçant.

Es fa necessari prendre
consciencia i saber cali-
brar exactament l'extensió
de tot allò que, a comptes
de progrés, se constitueix
en una amenaça. Es fa ne-
cessari valer-nos de la veu
i cridar i fer sentir el nos-
tre disgust per tot alió
bèl.lic per tot alió que sig-
nifica desolació, mort.

Malgrat tot, Hiroshima
i Nagasaki són un toc
d'alerta que no pot espan-
tar la distancia que ens se-
para, com deia abans. Per
això anualment el batle
d'Hiroshima demana la
suspensió del procés arma-

mentístic de les dues • ban-
des". I per això, fugint
tanniateix d optimismes
exagerats i de pessimismes
derrotistes, cal tenir pre-
sent les conseqüen¿ies
d'un magnicide com aquell
que traslladat als nostres
dies, no deixaria de ser,
gairebé, un simplíssim
"aperitiu".

Hiroshima i Nagasaki
són dos estigmes més en el
front de la nostra cons-
ciencia impossibles de cu-
rar. Nagasaki i Hiroshima
voten demostrar des de
tanta devastació que "per
a la vida s'ha fet 1 home
i no per a la mort" com
canta el nostre Raimon.
JAUME MATEU MART! 
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A Sant Jordi, hi ha foc de loteria les Rasgues venales d'aquest hivern. No direm a on, qualsevol
sanOordié trobarà el ¡loe si el serra.
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TROBADA DE LES PARROUIES
DE L'ARCIPRESTAT DE SANT MARCAL

Unes 120 persones de les parroquies de Sant Jordi,
S'Aranjassa, Son Ferriol, Es Pla de Na Tesa, Sa Cabane-
ta, Portol i Bunyola, parroquies que integren l'Arcipres-
tat de Sant Marcal, se reuniren el passat diumenge en
una trobada d'estudi, reflexió i esplai a Sant Jordi, sota
la presidencia del seu arcipreste que és el rector d'aques-
ta darrera parròquia.

El matí se van discutir diversses ponencies, el migdia
hi va haver dinar acabat el oual els joves santjordiers can-
taren i represen taren comedies curtes acabant la troba-
da a mig horabaixa amb una celebracio eucarística.

Aquestes trobades, se fan tres vegades, se fan tres ve-
gades cada any, de forma rotativa a les diferents parro-
quies que integren l'arciprestat de Sant Marçal.

MARGE O CARAMULL DE PEORES?
El dissabte de Nadal de

l'any 1945, les antenes de
Radio Vaticana feien arri-
bar als pafsos europeus,
encara dins la pols i el fum
de les bombes, i als de
l'Amèrica del Nord (Ha-
vors, per aquí, encara li
déiern "el món" a aquest
tros) unes paraules ciares
i compromeses de Pius
XII: "aconseguir la pau
passar per aconseguir la de-
mocracia; i aconseguir la
democracia suposa fondre
la massa per a convertir-la
en poble".

MASSA ho deim a un
caramull de coses,k o de
persones acaramullades
com si fossin coses, com si
sols comptassin pel seu
número. POBLE, és un
conjunt de persones, cada
una lliure, conscientment
lliure, i que s'uneixen (es
fan solidaris) per consti-
tuir un poble.

Un caramull de pedres
no és sinó un caramull,
que fa nosa o es fa servir
de barrera. Per construir
un marge, hi ha que aga-
far les pedres det , cara-
mull, una a una, colocar-
les, amb mans de mestre

marger, a fi d'aguantar la
terra de la marjada on
creixeran els arbres.

El Papa Pius XII parla-
va, aquell dissabte de Na-
dal, a la societat europea,
no directament a l'Esgie-
sia. Que l'Església ha
d'esser POBLE i no MA-
SSA, ell ho donava per
descomptat.

Anys després, el Conci-
li va parlar de l'Esglesia no
com a "societat perfecta"
que voldria dir: com un
caramull de pedres col.-
locat on l'amo vol (".arno"
amb lletra petita, per fa-
vor!), sinó com a POBLE
de DEU, on, reunits per
l'Esperit, tots estam junts
perqué volem.

Però... ens costa passar
dels bons desitjos als fets.
Per exemple, si dins l'Es-
glésia no som pedra del
caramull, sinó pedra del
marge, jo tenc la meva pa-
raula a dir, no sols anar re-
petint com un lloro... Una
paraula responsable (això
sí). Paraula de "pedra"
que és part d'un marge,
que té una finalitat... Sí.
No qualsevol paraula. Pe-
rò tampoc qualsevol si-

lenci.
1 no ho solem fer. Cert

que desanima el veure com
a qualcú li enfoquen un
tapamorros quan parla. I
ens donen una bona excu-
sa per a cultivar la peresa
i la comoditat. Però... ¿yo-
lem o no volem esser pe-
dra del marge, persona Iliu
re que fa poble?

Per exemple, jo estic
cansat que parlin en nom
meu (en nom de los "ca-
tólicos españoles", o "del
clergat") quan ningú m'ha
demanat el meu parer en
qüestions damunt les quals
tenc obligació de pensar i
d'opinar. No "dret", sinó
obligació de fer-ho.

Em va treure de pollo-
guera llegir als diaris una
carta "en nombre de los
católicos españoles" do-
nant les gràcies al Papa
per haver entregat una bo-
na part del donatiu que 11
férem entre tots, ningú té
el dret a donar aquestes
gràcies sense haver-m'ho
consultat. ¿Som pedra del
marge o del caramull?
¿Ilem de fondre la massa
per fer-ne un POBLE (tam-
bé, i primer, a l'interior de

l'Església)	 o	 deixar-ho
anar, com si fossim paran-
les guapes... d'altre temps?

Per-6 és que no ho són.
Jo hi continuu creient.
Pentura encara més ara,
quan sé i bé, per experien-
cia, que fer marge suposa
molta de paciencia, i

aguantar la coftja de mol-
tes engrunades de dits... i
que aparenti caparrudesa
el que és Esperança. Sobre-
tot ara, quan es posen de
manifest els forts intere-
ssos perquè l'Església no
sigui aquest llevat de
l'Evangeli ("perillas" llevat

per a determinats i con-
crets "interessos"), llevat
capaç, per la forza que li
ve de Jesús, de tovar en
vertadera i engrescadora
democracia a la nostra so-
cie tat.

MIGUEL MULET COLL



CASA MORA

Falleves, corretges de persiana, estanterías arra_mba-
dors, barreres, REIXATS, ferrería artística, pulidor
de metals.
Tel. 270458
C/ Rocinante, 28 — SON FERRIOL

71' 27 04 58

C/. Rocinante, 28-	 SON FERRIOL

TAVERNA DE C'AN BENET
CARRER BAUÇÁ, 3 	 S. JORDI
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URBANISME BEN FET
Per a principis d'any,

comenzará a funcionar
una Agencia RENAULT
a la nostra comarca, con-
cretament a Son Ferriol.
Era ben hora, perque fins
ara calla anar a Llucma-
jor o a Ciutat per fer les
revisions quan compra-
ves un cotxe d'aquesta
marca. Ben prest donarem
més notides. amb el lloc on
se troba aquesta agencia

de vendre i revisar cotxes
a Son Ferriol.

Un poble ben fet Son
Ferriol que amb la nova
normativa del Pla Gene-
ral que ara se revisa que-
dará molt bé. Hi ha gent
que se queixa de no po-
der fer més altures, però
es que amb un soterrani,
una planta que pot ser de-
dicada a vivenda, comerç
o industria i un pis queda-

rá molt bé, quedará amb
una densitat d'uns 300 ha-
bitants per hectárea, den-
sitat que sobrepássa un
poc en alió que és ideal,
segons els urbanistes.

Perqué,,estás ben demos-
trat que densitats més ele-
vades crean molts de prcr-
blemes: començant pels de
la circulació i aparcament
dels cotxes i per la irrita-
bilitat de la gent que es-

tant massa estreta crea
con flic tes.

Qualsevol casta d'ani-
mal, quan está massa es-
tret, mossega als altres, en-
cara que sien de la seva
mateixa especie. Un cas
ben clar el tenim en S'A-
renal. Cases de 12 pisos,
llavors hi ha turistes que se
tiren dels pisos alts al ca-
rrer, aquesta temporada
passada n'hi ha hagut més
de tres. Tiren aigua, bote-
lles i altres objetes als qui
passen i ves a saber qui h
ha estat, d'un pis nou o
deu i amb tants de pisos.
Renous i desgavell tant

de dia com de nit i tot de-
gut a una urganització pen-
sada amb sos peus. Urba-
nització que se paga molt
cara, ningú que pugui hi
vol quedar. Els qui la va-
ren fer i els qui han fet
quatre do-blers, s'en van
a viure a altres llocs
més espaiosos, hi que-
den els qui no els que-
da altre remei. Els turis-
tes tampoc hi volen es-
tar més que en s'estiu de
pié i els de més baix po-
der adquisitiu. Ara, per
Tots Sants i fins a Pas-
eo, només queden tres
hotels oberts a S'Arenal

i no arriben a tants a
Ca'n Pastilla. A les Mera-
velles i Sometimes, lloc
millor urbanitzat, enca-
ra que per ara no tengui
totes les dotacions i ser-
veis, són dotzenes els ho-
tels oberts i amb bona
ocupació. Les botigues i
souvenirs tenen bones yen-
tes i les discoteques mar-
xen. Perque l'urbanisme
ben fet dona doblers a
molte de gent. Al con-
trari de l'urbanisme mal
fet que n'enrriqueix a uns
pocs, pero tira dins la ini-
seria i el mal viure de la
majoria.

LA POLICIA ACONSELLA

Aquests dies passats hi ha hagut assemblees massives a Sant Jordi ja Son Ferriol per explicar la Re-
pisió del Pla General. A molte de gent Ii agradaria tenir la possibilitat de construir mes altures de

les previstes al plá.

La policía aconseja:
—Posi persianas a totes

les finestres i balcons i les
asseguri amb un forallat in-
terior.

—Col.loqui reixats a
aquelles finestres da facil
accés des de l'exterior. No
deixi entre barres una se-
paració major de 1 20 mm.

—Posi a les seves fines-
tres un tancament herrné-
tic e ficaç i, a ser possible
utilitzi vidre aisllant Mas
tellable, compost de dtit
o tres làmines compactes.

BAR TURÓ
DARTS, BILLAR,

PING PONG,

FUTBOLÍN,

CANTES,
PARXESSI...

ES TUR6 DE
S'ARANJASSA



Sanr Joan de la Creu, 90- 100
Telèfon 240297
SON FERRIOL

Fusteria metalica
en ferro i alumini
Porte, balcons, barreres, arrambadors
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Belles. estil.litzades i
plenes de salut són aques-
tes dones. Ho són perqué
practiquen un deis millors
deports inventats fins avui.
Elles perden quilos a cada
sessió, si llavors segueixen
un règim adeqdat, l'eterna
joventut és segura.

A l'Escola Pública del ,Volinar també s'ensenya Karate.

.CPÁ1
Ha tornat a obrir
POLLASTRES A L'AST
Avinguda del Cid, 30 — Son Ferriol.

DEVORA LA
GASOLINERA DE
S'ARANJASSA

m 1 tea. fa.
SE VENEN
PORTES - FINESTRES
PERSIANES I
VIDRIERES

cke2
-	 «

111C1'
,

- 'tener Jover Coi, 56
Tel. 275283 Part. 270674
SON FERRIOL

OIMMIE
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U. D. COLLERENC FUTBOL DE EMPRESES 

COMERCIAL MANÍ

El seu local social, és la Cafeteria Am-
bar devora la Placa de la Reina Maria Cris-
tina de S'Arenal. Abans, fou al Comercial
Marí del Coll d'En Rebassa, durant dues
temporades i el camp on juguen, és, sem-
pre ha estat el Camp del Collerenc, entre
Ca'n Pastilla i el Coll.

El president d'aquest club és en Miguel
Marí, el vice-president en Tomeu Quetgles
i el secretari-delegat de camp, en Joan
Cerdà. La plantilla está formada per juga-
dores de S'Arenal i del Coll, tots cares co-
negudes del futbol de la nostra comarca,
són els que segueixen: Rigoberto, Mari,
Quetgles I, Quetgles II, Riera, Sastre,

Guasp, Reines, Busquets, Bosch, Aziz,
Cerda I, Cerda II. Rodríguez. Meleno.

_
La majoria jugadors mallorquins amb

molte de moral, van el número 7 de la
classificació pero pensen que quan acabi
la liga estarán dins els tres primen. Per
aconseguir-ho no fa molt fitxaren l'inter-
nacional marroquí Aziz i están en tractes
amb en Roman del Rafal que l'any passat
jugava a primera regional preferent.

Molta moral, molte companyonia i un
renover que sempre fa en Tomeu de l'Am-
bar, dona instruccions als seus jugadors
durant tot el temps del partit.

SER VICI OFICIAL
••

CITROEN
EXPOSICIO 11~A.

GUAt3P, 7 1„.. .TEL.
IROLL D'EN REBA1313A

C1TROÉN - BX 14 E - BX 14 RE - BX 16 RS - BX 16 TRS

Fa dos anys que el Co-
llerenc fou absorbit pel
Mallorca. El Coll d'en Re-
bassa se va trobar sense
futbol durant un temps,
fins que aquesta tempora-
da un bon deportista, en
Montserrat Ferragut va po-
sar fil a l'agulla i va orga-
nitzar altre vegada el fút-
bol al Coll.

I han començat bé, amb
5 equips dels més modests,
pero!) que ja pujaran de ca-
tegoria.

El Collerenc té un
equip de Benjamins, que
juga el Torneix del Consell
Insular, i quatre equips fe-
derats; alevins, infantils, i
tercera regional.

Un tercera regional que
no ho será molt de temps.
Van primers a la classifica-
ció seguits del Ferriolenc.
Es quasi segur que passa-
ran a segona al final d
d'aquesta lliga. La plantilla
del Collerenc está integra-
da per: Bernat Carbonen,
Andreu Joan, Angel Me-
nén dez, Josep M. Crespí,
Manuel Alfambra, Fran-
cesc Fuster, Josep Alfam-
bra, Joan García, Francesc
Mir, Josep Ramis, Pere
Barceló, Vicent Roig, Ma-
nuel Gimeno, Pere Vega,
Eduard Vega, Sebastiá
Bauza, Josep M. Pérez, En-

ric Munar, Nicolau Martín
Antoni Más i Enric Gil.
Els entrenadors són en Jo-
sep Fuster i en Pau Más.
El delegat de camp,
n'Abraham Roncero. La
directifa del Club, és la
que segueix:

President:	 Monserrat
Ferragut Ramis.

Vice-president:	 Juan
Vega Valle.

Vice-president: Enrique
Gil Gregorio.

Tesorer: Salvador Alba
García.

Secretari: Vicente Fus-
ter Martí.

Vicesecretari: Juan La-
marca Hervas.

Vocals: Antonio Vega

Valle, Antonio Aroca Na-
vas, Abraham Silva Ronce-
ro, Antonio Alfambra Al-
fambra, Francisco Durán
Millas, José Durán Millán,
Antonio Vidal Bonet, José
Gil Gregorio, Bartolome
Bauzá Sánchez, Angel
Menéndez Pardo, Jaime
Más Capellà, Gregorio Mo-
nerris.

Una directiva, uns juga-
dors, una organització que
donará molt que parlar els
anys que venen. Ben segur
que no en ten dran de ga-
nes *de deixar-se absorbir
pel Mallorca ni per cap al-
tre club, deixar-se absor-
bir, és morir.

Coima Perales, una gran aficionada del Collerenc. fusbol d'Empines fa té solera a S'ArestaL "El bar La E:rack:Sri és el club més aztric en apuesta
moclalltat.
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COLLEGI PÚBLIC PONT D'INCA 

PRIMER PREMI NACIONAL DEL DIA
DE LA ALIMENTACIÓ

El col.legi públic del Pont d'Inca ha
estat guardonat amb el primer premi na-
cional sobre el Dia Mundial de l'Alimen-
tació. De tots els treballs presentats per
distints col.legis d'EGB d'Espanya, el
del Pont d'Inca ha merescut la important
distinció.

Al col.legi es donen tots els cursos
d'EGB i preescolar. Comta amb noran-
ta-quatre alumnes i quatre professors. Es
director del centre, Gabriel Pol i el pro-
fessor de plástica, directament vinculat
al premi, és Antoni Carbonen.

El treball presentat ha estat realitzat
pels alumnes de sisé, seté i vuitè. Els pro-
fessors donaren unes informacions sobre
.q tema de l'alimentació, centrant-les so-
Dretot a la nostra fha i després a tot el
món.

Els alumnes, vint-i-cinc en total, pre-
sentaren un mural de quatre metres que
ha estat el treball guardonat. El títol del
mural era "Alimentaria-83, dret priorita-
ri". En ell s'ofereixen estadistiques, es-
tats i situació alimentària.

S¿•.n Juan de la Cruz 119 -Tel 413867

PERRIOL(Mallorcl°
BERENGUER DE GIRALT, 5 SANT JORDI

Tel. 266813

Pina Reina
Ata C.ristin, s/n

Tel. 26 68 15 - S'ARENAL

El Club d'Esplai del Pla de Na Tesa funciona a ple rendiment. Els dissabtes 1 diumenges tenen activitats manuals, preparen excursions... Un bon club que soluciona el ternps More de la jorentut del Pla

GUILLEM VIDAL, BATLE

"EL QUE NO PUG Mil ÉS EL QUE HA DE FER L'OPOSICIÓ"

Guillem Vidal

En Guillem Vidal, bat-
le de Marratxí és un poli-
tic nat, interessat en tots
els temes que duguin a una
millor política municipal.
Estudiós en profunditat de
les Lleis de Regim Local,
fins i tot li han dernanat
que se dediqui a instruir
polítics, com és natural ha
dit que no, ja que se deu
al seu partit i a la seva ges-
tió al front de l'Ajunta-
ment de Marratxí. Totes
les preguntes que li fa
aquest aprenent de perio-
dista són contestades per
Vidal recolzat en els seus
:oneixements de les lleis,
nrque és ben diferent par-

lar de política a un bar, o
fer-ho assegut al front
l'una comissió municipal
er pósar un exemple, on

.a Llei de Règi m Local
iempre hi ha d'esser pie-
;en t.

--No ita deman que fe-
ceu un balanç dels vostres
anys de gestió per que se-
ria molt llarg. Pero si de la
dan-era singladura, ¿és có-
modo fer feina amb aques-
ta ample majoria que us
donaren les urnes?

—Bé, la problemática
dels ajuntaments ens ve
marcada per la Llei d'Ad-
ministració Local. Jo puc
dir que sempre ha inten-

tat cercar la col.laboració
de lotes les opcions políti-
ques dins de la normativa
legal, lo que no puc fer,
és dir alió que ha de fer
l'oposició en el govern que
actua. La meya responsa-
bilitat és seguir el progra-
ma electoral i intentar re-
soldre els problemes que
tengui el municipi.

—Grades a un inform
d'ICONA, Unió Mallorqui-
na ha decidit recolzar la
proposta socialista de no
urganitzar Es Trenc, que
opinau vos personalment
d'aquesta decisió?

—Pens que U.M. ha es-
tat conseqüent amb el seu

program a poi tic.
---Per a quant senyor

bate, el camvi de nom dels
carrers i la normalització
lingüística?

- Nosaltres ens devem
a un programa polític i a
un partit polític local,
ells són els qui han de de-
terminar el moment en
que s'han de camviar els
noms. De totes formes, el
grup municipal d'U.M., va
demanar no fa molt a un
grup de joves que estudia-

in cien tificam en t aquest
tema a í de poder fer
aquest carnvi aixt com no-
saltres volen que se faci.

XLSCO BUSQUETS
neo Busquet&



El Mallorca que no pita.

El personal dels

nearis	 ie lit Platja (;.

S'Arena:. agraeheit 1.•

bona acollida que el; eiti-

LS littcmajirers i rP-•

nalers eh dispensen

Sempre al ‘soyt , -
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STEAK HOUSEI A DWF 71/,
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HISTORIES DES BOTXÍ DE SON CANTAGRINS

MALLORQUETA, rESTIM MOLT!
El R.C.D. Mallorca es

per tots els mallorquins
una de les nostres repre-
sentacions esportivas mes
importants de cara a quasi
tot. Aquí vivim básica
ment del turisme i tot allò
que, d'una manera o d una
altre, pugui promocionar
Mallorca es prou impor-
tant.

Tothom sap que l'are-
naler Miguel Contestí, va
esser es "capotas" d'aques-
ta darrera etapa del Reial
Mallorca. Sense maníes,
amb foro i fent moltísi-
ma feina (Que mai li po-
drem agrair els mallorqui-
nistas) va pujar al Mallor-
queta de Tercera Divisió
a Primera. I ara... ja el te-
nim dins Primera.

Lo "fácil" está fet, ara
ve lo dificil, que es ni mes
ni manco lo que estas pen
sant, mantenir-se. Els re-
sultats de moment, no
acompanyen gaire. de ca-

ra a conseguir aquest pro-
posit que tenim tots els
mallorquinistas.

Ses solucions, desde de
fora des club, sempre son
fácils de donar, que si aix6
slauría de fer d'aquesta
manera o d'aquesta altre.
Emperó lo que si, pareix
molt clar són un parell de
premises a tenir en comte:

ler. Començar a fer fei-
ne perque d'aquí a uns
anys tots els jugadors que
juguin amb el Mallorca si-
guin mallorquins o fets a
les nostres Canteras.

2o. Aconseguir que les
Autoritats de les Illes se
conciencien d'aquest pro-
blema i facin tot el possi-
ble perque Mallorca tengui
prou camps d'entrenament
per els futurs valors.

3er. Fundar una escola
de futbolistes dirigida i
coordinada per auténtics
profesionals, per les matei
xes raons.

So. Anar educant de
forma progresiva i "sin
rupturas" al nostre aficio-
nat. ¿Com? Bé, podem co-
mer-10r parlant en la nos-
tra llengua per el alteveus
d'es club els dies de partit,
fent els carnets i tot cuant
surti de les oficines d'es
club igualment amb la nos-

tra llengua. ¿Perque així i
no en castellà com es fa
ara? Molt sencill. Una de
les pocas cosas que ens
queden als mallorquins
qe ens uneix, avui per avui.
es sa nostra llengua, ¿o
no? Els mallorquins, de to-
ta la vida hem estat un po
ble servilista i colonitzat,
antiguement per fenicis,
moros, etc. i avui per
1 allan turistic. Aixo, si,
hem sabut prou treura du-
ros a tothom, emperó i per
noltros? i entre noltros,
que és lo que ens uneix?
Per desgracia, només sa
llengua i si adamunt la

anam aniquilant a poc a
poc, jo no se a on arriba-
rem!

Els aficionats no esti
man es club. I com el no-
rem estimar si tots els ju-
gadors que hi ha son fo-
rasters i ens han costat una
millonada? Com podem
perdonar una fallada a un
jugador que cobra 50 mi-
llons i lem pagat entre
tots?

TOT TE SOLUCIO!

I es així, tot te solució
en aquest mon, manco la
mort. El Mallorca ha pu-
jat igualment que han pu-
jat tots els hotels que hi
ha a S'Arenal a primera
fila, sense que ningu per-
sas en el futur. Xra ho te-
nim així perque tots ho
hem volgut així. Sa peti
ta diferencia entre els ho-
tels o la propera autopis
ta entre la platja i els ho-

tels i el Mallorca es que
lo del Mallorca té solució
i lo dels hotels no.

Sr. Contestí una vega
da mes li prec, que co -

menci a fer els fonaments

--rroslre Mallorqueta,
els nostros fills Ii ho agrai-
rán.

ES BOTXI DE SON
CANTAGRINS

ELS SANTSJOAN CARLES THOMÁS, JOVE VALOR DEL
PLANTER

Joan Caries Thomás y
Salom, amb 14 anys és un
jove valor del planter de
Marratxí en el mon de la
bicicleta. La seva aficció
va començar l'any 81 i fou
dos anys campió en fondo
i carretera d'alevíns de Ma-
llorca i campió de les Illes
en pista.

--A cuantes carreres has
participat?

- A setenta tres, com a
aleví, quaranta com a in-
fantil el primer any, i quin-
ze infantil el segon any.

-Quins entrenadors has
tengut?

- En el C.C. Marratxí,
el senyor Porres, en el 2
Perellons, el senyor Ramis
i actualment mon pare.

-Quins són els teus

projectes?

-Continuar i arribar a
professional, faig comtes
de guanyar totes les carre-

res que pugui, encara que
será difícil per que no te

recolza massa als corre-
dors.

-Creus que a Mallorca
hi ha bons corredors?

- Es clar que n'hi ha, i
molts, pero no els ajuden.

- Quin corredors admi.

res més?

-A n'En Joan Calden-
tei de Manacor.

Nosaltres, desitjam mol-
te de sort i que segueixin
els triunfos d'aquest ma-
rratxiner.

'CISCO 13ARCELO

Per si un cas el santoral
no estás ben carregat de
sants, el Vaticà ha donat
llum verda als seus homes
per a que duguin endavant
la santificació de les vícti-
mes de la guerra civil que
ho mereixin. De moment,
tres monjes assassinades a
Guadalajara ja guardan
coa_ S'han destacat d'en-
tre un milió d'assassinats i
encara que Roma tengui
mànega ampla, imagin que
no hi haurà un milió d'al-
tars dispostos a cobrir-los
a tots.

Hi tendrá que haver se-
lecció-també eh sants han
de fer oposicions -i a bon
ull ja no sé del radió quins
pujaran als altars i quins
baixaran a l'infer. Eh rojos
-als quals sempre les fa
flamejar l'ànima- als in-
fems. I els balus? Doncs
a confondre's amb el blau
del cel. Francament, tot
això és poc seriós. Alguna
cosa estará tramant la Es
glésia en aquesta vall de

llàgrimes en que s'estan
convertitn les Espanyes,
afamades en el sud i mo-
ssegadores les del nord.
Intentará aixecar les ico-
nes de la Creuada? l'osa-
rá messions a favor dels
bons al.lots i en contra
dels dolents, per veure si
el socialisme es va al fons"
del mar, matarilerile? Yer-
gue, m'imagin que ningú
proposarà la santi ficació
de Don Julián Besteiro,
que a la glòria sia. No em
faig a la idea de veure'l
amb el seu vestit entre
ciris i fiors. De totes ma-
neres, la dreta donará sants
com per a permetre guan-
yar una altra guerra. Es la
penúltima esperança d'en
Fraga, doncs Ignaci de Lo-
yola i Santiago ja li han
donat tots els seus vots.
Les tres santes de Guada-
lajara poden ser-li una be-
nedicció.

Repetesc que no émj se-
riosa aquesta exhumació
de meritatges que comen-

ña el Vaticà, per que la
dreta unida així en la te-
rra com en el cel, no es
podrá aturar.

No ens hem d'oblidar
que, per aquestes terres,
els sants sempre han ten-
gut estimació cap a la dre-
ta. (I em sembla que els
dimonis també).

LLORENC CAPELLA
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"CHAPEAU", UNIÓ MALLORQUINA

Al vi de les Illes l'hi ha
sortit un gran amic: el Par-
tit Socialista de Mallorca.
Això es bo per a els nos-
tres vins. El PSM presentà
una proposició no de llei a
la mesa del Parlament en la
que hi planteja d'una ma-
nera prou clara la situació
dels nostres vins i el que es
pot fer amb ells.

Com a premisa elemen-
tal recorda la competèn-
cia exclusiva de la Comu-
nitat Autónoma en el fo-
ment del desembolupa-
ment econòmic dintre del
propi territori i com a
competencia tambe exlusi-
va l'agricultura i la ramade-
ria.

Específicament el PSM
vol una potenciació de la
producció vinícola cap a
un nivell de calitat i no
estimular la producció
fent-se grans cantitats de

baixa calitat. Posé també
sobre la taula la manca
d'una política coherent en
els nostres vins i manifestà
que en altres indrets han
evolucionat, mentres que
aquí no. Al parlar de les
Denominacions d'Origen
estima necessari l'empara
dels nostres vins. També
hi ha una manca de divul-
gació i d'ajuda per a soste-
nir-la i desemvolupar-la.

Finalment el PSM re-
ssumeix tres punts:

1.— L'elaboració d'un
estudi detallat de la situa-
ció actual de les vinyes i
deis vins de les

2.— Colaboració de la
Comunitat amb els cellers
que desitgin tenir una de-
nominació d'origen.

3.— Que la consellería
d'agricultura i pesca junta-
ment amb la de turisme,
elaborin i duguin endavant

una campanya de divulga-
ció dels nostres vins.

Com diu el PSM no és
fent molt de vi dolent
com ens salvarem, sino
fent un vi de més alta cali-
tat, encara que se'n fagi
menys.

MANUEL PICO

El bon seny, la sereni-
tat ; la imaginació i la vo-
luntat de futur —un futur
millor-- sembla que, a la fi,
tengueren el seu protago-
nisme en aquesta terra de
calamitats. Es Trenc no
será urbanitzat! Es lá no-
ticia. Una noticia impor-
tant, tranquilitzadora, ja
que pot esser el principi de
un nou o, al menys, dife-
rent "saber veim" i "sa-
ber interpretar" Mallorca:
o sigui, sortint al pas d'es-
peculacions destructores.

N'hi ha que, amagats
darrera una mesquina visió
de l'econbmia, volen con-
vertir Mallorca en una pla-
taforma de ciment. Han
destrossat la costa. Crearen
murades de formigó a uns
pocs metres del mar, a
Santa Ponça i S'Arenal.
Aixecaren un monstruós
Manhattan a Magalluf, in-
dubtable cáncer del mal
gust incrustat en el nostre
paisatge de platjes i pins.

Destrossaren Cala Mesqui-
da i Cala Sant Vicenç. I
no satisfets en la seva
feina de termites especu-
ladores, feren projectes de
destrucció per a Es Tmec,
S'Amarador, Ses Covetes,
Sa Dragonera... Ara, la de-
cisió d'Unió Mallorquina
de donar suport a la pro-
posta socialista, pot repre-
sentar la primera adver-
tencia: Mallorca ha d'esser
salvada, prou de destruc-
ció, comença l'època, fe-
liç época, preferesc imagi-
nar de la reconstrucció.
Tenim un patrimoni que
protegir i valorar: paisat-
je, la costa, les possessions,
els poblats talaibtics de
Ses paines o de Capicorb,
etc. etc.

Si Unió Mallorquina se-
guís aquesta política de
"mallorquinitat" — o si-
gui, escoltás més a les ba-
ses militants com ha pa-
ssat amb la decisió sobre
Es Trenc, personalment

pensaría que el partit aban-
dona vacil.lacions, debili-
tats i personalismes en be-
nefici dels interessos gene-
rals de la Illa. 1 que les ma-
nifestacions de Pere Morey
sobre normalització lin-
güística no són tansols pa-
raules buides de contingut.
Voldria creure que ha co-
mençat el temps de l'es-
perança, d'un futur millor.
Que Es Trenc no és una
táctica circumstancial, sino
el principi de la fi de la
destrucció.

ANTONI SERRA

* TIPOGRAFIA * OFFSET

* DPT. FOTOGRAFIC

SANT CRISTOFOL, 116 TEL. 268964
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Els components d'una de les 20 aules de l'escola pública de Llucmajor. Ells poden ser els principal: protagonistas de la Fasta de l arbre

LLUCHMAJOR: PRÓXIMA CELEBRACIÓ
DEL DIA DEL ARBRE

ESPARTERIA

Carretera Militar, 293 - A

S'Arenal de Mallorca

ESCOLA DE KARATE-
TENSHIN

INFANTIL-ADULTS
JAll-GIMNASTICA
DE MANTENIMENT

CARRER DUC DE RUBI, 3 TEL. 273126
SON FERRIOL

MOLÍ CAN PERE
Carretera Arenal I.Luchinayor

Kin.14 - tel. 262031
El Arenal-Mallorca

ESPECIALITAY EN CAR GALLEGA;
OBERT TOT L'ANY

fi BAR
CAIN
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Local deportiu
Tapes variades
Carretera Militar, 275
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El grup d'urbanisme
ecologia i medi ambient de
l'Agrupació Socialista de
Llucmajor, está fent una
crida a tota la població en
general i als ajuntaments,
grups ecologistes, partits
polítics, associacions de
veïns i associacions de pa-
res, instituts, escoles pú-
bliques i particulars que
vulguin colaborar en l'eno-
menat Dia de l'Arbre, amb
la intenció i el desitg de
que aquest dia servesqui
per a canviar la tendència
de la destrossa ecológica
del medi ambient, que és
quasi bé permanent en
l'ám bit nacional i local.

En el darrer pié munici-
pal, presidit pel batle An-
toni Zanoguera Rubí, es
varen pendre importants
acords. Corporació Muni-
cipal, acord de la Junta
electoral de zona, pel qual
es designa regidor a Joana
Maria Nadal Guasp en sus-
titució del senyor Aulet
Sastre el qual va renunciar
el càrrec per malaltia. Es
va donar a la senyora Na-
dal la delegació de cultu-
ra.

També es varen intro-
duir les següents modifi-
cacions en les comisions
informatives: Entra a for-
mar part de la comisió de
cultura i esports la nova
regidora, de manera espe-
cial de les matèries corres-
ponents a biblioteques i
arxius, i , juntament amb
el senyor Perelló, deis
assumptes relacionats amb

Tots els interessats en
colaborar en aquesta idea,
es poden dirigir al local de
l'Agrupació Socialista, Pla-
ña d'Espanya, 28 de 6 a 8
de l'horabaixa, o també al
telèfon 660035.

ASSOCIACIO DE
PENSIONISTES

S'ha constituit a Lluc-
major, amb més de quaran-
ta filiats inicials, l'Associa-
ció Democrática de Pensio-
nistes i Jubilats.

Aquesta associació está
adscrita a l'Associació Ba-
lear, la qual també ho está
a la Unió de Pensionistes

centres escolars i beques.
En la cornisió d'obres,

urbanisme i agricultura pa-
sa a formar part d'ella
Joan Puigserver, a qui,
igual que al senyor Perelló
se'ls hi encarreguen els
assumptes corresponents a
la tercera edat i ajudes als
disminuits.

En quant a les obres
municipals. s'ha autorizat
la solicitut al Consell de
Mallorca d'una subvenció
a fons perdut per a la cons-
trucció i equipament de la
residencia d'avis arn b un im-
port total de 61.563.348
pta.

En quant als serveis;
Demanar a la Jefatura de
Ports i Costes de Balears,
per al proper any, la deli-
mitació de zones de la
platja artificial de S'Are-
nal, vora el port esportiu,
platja de Cala Pi, platja

i Jubilats d'Espanya, i que
compta actualment amb
més de siscents mil afiliats.

El motiu de constituir-
se aquesta associació a
Llucmajor es per a aten
dre les inquietuts dels pen-
sionistes i jubilats, pixí
com també els problemes
que se'ls hi puguin presen-
tar. També s'espera conse-
guir minores socials en be-
nefici de tots els associats.

L'adreça provisonal de
l'Associació a Lluc major
és placa d'Espanya, 28. El
seu telefon és el 660035,
obert de dilluns a diven-
dres, de 6 a 8 de l'horabai-
xa.

Recó a efectes d'instala-
cions temporáries.

També es va autorit-
zar la solicitut al Consell
Insular de Mallorca d'una
subvenció a fons perdut
per el manteniment de la
guarderia infantil munici-
pal, la quantitat de
221.480 pts. pel període
compres entre l'octubre i
el desembre d'aquest any.

Es va deixar de banda
el punt referent a la peti-
ció d'augment del preu de
compra de l'aigua de Son
Verí, per considerar que
previament s'ha d'infor-
mar a l'enginyer indus-
trial i dictaminar la co-
misió informativa que per-
toquei.

Hi va haver una moció
del grup socialista referent
a la declaració del terme
municipal de Llucmajor
zona desnuclearitzada.

COST DE L'IMPOST
SOBRE SOLARS SENSE

EDIFICAR
Per a fer-nos una idea

del nou augment que, a
partir del proper any 1984
significará pels propietaris
de Llucmajor, l'impost
municipal sobre solars sen-
se edificar s'incrementarà
prop del 79 por cent. Es
a dir, per un solar que pot
costar cent mil pts. 1 any
82-83 se n pagaren 3.840.
A partir d'ara se n paga
ran 6.900 pta.

ARNAU TOMAS

IMPORTANTS ACORDS EN EL PLE
MUNICIPAL DE LLUCHMAJOR
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LLUCHMAJOR JOANA MARIA NADAL, NOVA REGIDORA

"PER FE COSAS POSITIVES HEM D'ESTAR EN
ACTIU 1 NO A L'OMBRA"

Com el lector ja batirá
sabut a través de la prem-
sa diaria, uillem Aulet,
regidor de cultura (1(.1 nos-
tre Ajuntament, ha presen-
tat la dimissió per motius
de salut. Igualment ja és
de domini públic que la
Unió Mallorquina local ha
designat com a substitut
del Sr. Aulet la candida-
ta que ocupava el sisé
lloc dins la llista munici-
pal: Joana Maria Nadal.
D'aquesta forma —amb
la renúncia del eandidat
que ocupava el cinquè
loe de la llista--, per
primera vegada en la
història local, una dona
entra a formar part del
Consistori Iluemajorer.

Joana Maria Nadal és
ciutadana, però des de fa un
bon grapat d'anys viu a
Llucmajor, oil es va casar
amb el menescal Antoni
Tomás. Fins ara ha fet les
feines pròpies de qualsevol
mestressa de casa i mare
de dos fills. Anys enrera,
en un col.legi de monges de
molta anomenada, va cursar
estudis, que ella qualifica
"de cultura general a niveW
del que avui s'anorliena
COU, però sense obtenir
títols de cap casta". Ira,
a hores lliures, es dedica
pel seu .compte a estudiar
mallorquí, ja que dins
l'escola d'aquelles monges
de la seva joventut. la Ilus-
tra !lengua hi era bando.
jada.

la participaciO dc Jua-
na N'aria Nadal en actisi-
tats de caire social a 1,1m-
major es concreta en la in-
tervenció dins la recent-
ment creada Associació
d'Amics de la Tercera Edat
(ADATE) de la . qual és
membre fundador, i secre-
taria. Així no obstant,
té interés a fer notar
que "aquesta associació no
té res que veure amb polí-
tica, és a dir, primer va
néixer ADATE i després em
vaig ficar en política.
M'agradaria que alzó
quedas ben clar".

Els motius de la seva
irrupció en el camp de

la poi;tica i de presentar-
se a les eleccions, diu que
els té ben clars "perque
cree que des de l'Ajunta-
ment es pot fer qualque
cosa positiva. S'Ila d'estar
en actiu i no a l'ombra".
Tot seguit fa una afirma-
ció que no hauria de passar
per malla dms un poble
com Lluemajor:"El qui no-
més critica i no aporta
res a la societat es desqua-
lifica per sí mateix". •

"NO ANAM GAIRE
SOBRATS DE CULTURA"

Si li preguntarn per
qué va afiliar-se a UM
no a qualsevol, altr pár-
tit, considera que la pre-
gunta és fora de lloc. Macó
no obstant, afirma que
"Unió Mallorquina és el
partit que está tnés aprop de
la nieva ideologia. Creé fer-
rnament en el regionalisme
i voldria tina societat Iluny
d'extremistnes, tant d'es-
querra com de dretes",

Com a encarregada de
dirigir la regidura de cultura,
Ii dernanan que ens faci
halarte sobre l'estat de la
cultura a Llucmajor. Amb
humilitat confessa que "just
acá d'entur -rt contacte
amb la realitat cultural delpoble , pero pens que l'es-
tat ole la cultura a 1.1tictna-
jor no dru ser n'olt dife-
rent de la resta de ptd,les.
I ja sabern que en el nos-
tre país no anam gaire so-
brats de cultura. Per tant
la tasca és ntolt ainple
ara mateix, n'oh difícil de
precisar. En atplest itio-
ment no podria anomenar
tina qüestió concreta que
tengui prioritat, perque to-
les són prou importants
per sí mateixes. Resu-
mint, cree que s'ha de
potenciar la cultura en
general - .

La nova regidora dóna
per descomptat que con-
tinuará els projectes cul-
turals i la normalització
lingüística iniciats dins el
Consistori per (;ujllem Au-
let: "El meu antecessor, en
opinió meya, ha estat un

"Cree que això és cosa
de polítics de Inés
altura".

bon regidor de cultura que,
desgraciadament, no Ita po-
gut dur a terme les seves-
idees pels rnotius que tots
coneixem. Pens que si
pogués continuar la seva
tasea i posar-me a la seva
altura em donaría per rnolt
satisfeta".

EL FEMINISME I
L'AUTOMARGINACIO
DE LA DONA

Totalment contráriii a
la legalització de les atiorne-
nades "drogues blanes",
Joana Maria Nadal es con-
sidera feminista, però amb
matisacions: "Si per femi-
nista S'entén anar contra
l'home, no ho som femi-
nista. Sí que cree que
amb la situació actual estam
un poc discriminades, pe-
rò moltes vegades la mar-
ginació la fomentarn noltros
mateixes. L'Ideal és que
la dona sigui un comple-
ment per a Phome i vi-
ceversa".

El problema de la
guerra i el pacifisme tam-
bé la proicupa: "Som total-
ment partidaria del pacifis-
me i estic totalment en
contra de qualsevol classe
d'armes. Cree que les
guerres no serveixen per a
res més que per posar mi-
séria i sofrirnents". A pesar
d'aquesta rotunditat en la
resposta, no s'ha plantejat
en profunditat si Espanva
ha de sortir (le I :UF
o si Id ha ole rotnandre:

Ca'n Pastilla

C. P. CA'N PASTILLA
A manca d'altres de-

ports, a Ca'n Pastilla flo-
reix el de la petanca amb
quatre equips. Primera 13,
Segona B, Tercera C i Fé-
mines. L'equip de Primera
B, és el que va millor ja
que fins ara no ha perdut
cap partit, ha jugat 4 par-
tits i té 8 punts.

El 30 d'octubre passat
hi va haver inolt de bullit
al Camp del Ca'n Pastilla
jugant contra el Molinar.
Pareix que els moliners vo-
lien guanyar així com fos
i a inés de molts aficionats
arribats en cotxe, en va
arribar un autocar ben pié.
Més de cent moliners ani-
'luyen als seus jugadors,
cosa que va provocar un
estat de nivis mai vist en-
tre els qui jugaven el no-
ble deport de la petan-
ca.

Peixeters, gitanos, re-

nouers i altres noms que
volien ser insults, foren les
paraules que els pastillers
hagueren de sentir. Si no
hi hagué tocs, fou perque
els pastillers se feren por.

De totes inaneres, els
jugadors de tots dos equips
se pertaren inolt correcta-
ment. Fou el públic visi-

tant que sortí fora del
solc. Cosa que al nostre
parer, és més bé bona.
Abans, aquest deport te-
nia ben pocs espectadors.
Avui comença a tenir-ne
molts i deiná pot esdeve-
nir un deport quasi tan
violent i espectacular com
el fútbol i el rubby.    

CAFETERIA SANT DIEGO

COQUES DOLCES CADA DIA
I AL VESPRE MUSICA DE PIANO



HE SOMIAT UN PAÍS
He somiat un país en el qual les persones es valoraven per lo

que crea, més que no per allo que tenien o bé aparentaven tenir...
En el qual la gent s'alegrava dels exits, encerts i triumfs dels

vemats i coneguts, i al mateix temps eran molts discrets i procura-
ven no orejar els defectes, vicis i intimitats...

Un país en el qual es parlava sovint  d'allò de bo que havia fet
aquella persona o aquella altra, d'aquell gest desinteressat, d'aque-
lla acció lloable i digna d'imitar, d'aquell testimoni d'entrega i d'a-
juda mútua, d'aquelles persones que havien fet les paus i d'aque-
lles altres que s'havien ajudat en moments de crisi o dificultosos...

He somiat un país en el qual les persones amb dobbers i rique-
ses havien renunciat a guanys elevats a canvi de poder donar tre-
ball 1 vida a aquells que en cercaven, i també he somiat treballa-
dors participant en la gestió de les empreses, honrats, responsables
i conscients en la seva jornada laboral...

He somiat un país on es respectava el dret a la vida abans de
néixer i on els més vells eren estimats i gaudien d'una gran consi-
deració i afecte, cercant per a ells lo millor, encara que aixo supo-
sas sacrificis i més d'una privació en les famílies...

He somiat un país on els vells i malalts nweren utilitzats només
a l'hora de donar un vot,rti els joves manipulats amb drogues, tele i
discoteques...

He somiat un país on els cristians participaven en l'Eucaristia
només per convenciment i necessitat que no perque estava manat,
i on els creients no miraven el rellotge, per por de dedicar algun
minut de massa al Senyor en lloc del programa televisiu o la tertú-
lia de cafe...

He somiat un país on la gent era agraida amb aquells que lliu-
rement i d'una forma desinteressada treballaven a favor dels altres...

¿Que fas tu perque el teu noble s'hi assembli?
de "BONA PAU" Montufri

DESPRES D'AVUI

BAR HERMANOS DELGADO
"UN DURO MENOS"

TINENT GARAU FARGAS, 44 - ES MOLINAR
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UNA REVISTA EN MALLORQUi
De la Revista lluemajorera LLUCTIAYOR DE PINT EN
AMPLE reproduini aquest artiele que ens ve com anell al

ja que pel seu contengat, la seva  ideologia i fins i tot
per l'espai geogáfic on se mou, la revista de Llucraajor,

s'assenfule i inolt a S'ARENAL DE MALLORCA.

Ara que encara estam
en projectes de reestructu-
ració viaria, també aquí,
dins el nostre Gran Arenal,
ens fein portaveus del sen-
tir popular i d'una prácti-
ca cada vegada més gene-

Mallorca, he dit res do-
lent? Vos incomoda que
digui Mallorca o preferiu
que digui m...? Vos moles-
ta, perqué sabeu que es
quatre que quedam, vo-
lem dir Mallorca. L'esti-
mam, no volem consen-
tir que ens prenguin el
poc que queda. L'estimam
i no volem fer d'ella una
soll. Ah, que no vos con-
vé? Normal perqué sem-
pre haviu fet d'ella el que

ralitzada, l'us de la bicicle-
ta com a mitjà de trans-
port econòmic, saludable i
en augment: i la necessitat
peretória d'acel.lerar el
nostre reordenament viari
en carrils només péra a bi-

vos havia donat la gana.
L'estimam, estam enamo-
rats d'ella. Es perqué, no
ho sabem, potser que si-
gui per la seva bellesa,
per la seva natura o tal
vegada, perqué ens hem
adonat que ja quasi no
queda res a palpar.

Els mallorquins hem
vist sempre el negoci i pot-
ser que ara, tal vegada fa
molt de temps, hàgim dit
basta, uns per la vergon-
ya 1 altres per convenci-

cicleta, per aquest mitjà
de locomoció i de deport.
No només des Trenc viu
l'home. Veritat que sí?
nins i nines de la Porciún-
cula?

meent, però, encara en
queden, i el dia que se'n
vagin de pic-nic, no tro-
baran un bocí de terra sen-
se haver-hi una llauna o
una palada de fonnigó, i
quan no puguin trogar
l'ombra d'un arbre diran:
me pareix que és massa
tard. Ara és l'hora de dir
basta, i llavors dir Ma-
llorca, o sinó després sera-
pre haurem de dir

JAUME RABASSA

-Yo quiero ser suscrip-
tor de la revista "Llucma-
jor de pinte en ample".

-Ja ho trob que ho has
de ser, i ara totd'una. Però
escolta, i que te pareix que
ho entendràs?

-Me esfuerzo en enten-
derlo, i si algo no compren-
do bien, tú me lo vas a expli-
car.

Me va fer molt content
aquell horno. De Ilavors en-
çà veig que la Ilegeix i qual-
que vegada demana: "... I
esto qué quiere decir?" I jo
intent explicar-li. Quan veig
s'interés d'un castellano-par-
lant per sa nostra llengua i
ses nostres coses qued satis-
fet.

-"es que yo ya llevo
diez años en el pueblo y me
considero de aquí".

Això és lo que noltros
voldríem., que així fos, em-
perb, per desgracia sou
pocs. Es més freqüent
trobar indiferència cap a ses
nostres coses, ja ho sabem,
quan mos hem d'esforçar
a aprendre una cosa que no
mos dóna un rendiment ma-
terial, mos fa puces. Per
això ho consider una agude-
sa que un foraster demos-
tri sa seva simpatia cap a
noltros de sa millor mane-
ra que ho pot fer, volent
estar informat de ses nos-
tres coses en sa nostra 'len-
gua.

No tot són alegries lo
que mos duu fer feina per
a aquesta revista, ni molt
manco. —"Zeparatistas!
que zeis unos zeparatistas!"
Això m'he de beure qualque
vegada; i mes encara -"Es-

tamos en España, y aquí se
habla y escribe en español"

I olé, li dic jo, aquí xerram
s'espanyol, es francés, un
poc d'anglès i n'hi ha de
mallorquins que xerren d'al-
tres llengües estrangeres,
emperò sa pròpia, sa nostra,
sa que hem mamat i xerrat
tota sa vida és es mallorquí
o sia es català de Mallorca,
sa qual, després de molts
d'anys d'escriure-se molt
poc, está tan malmesa, tan
plena de barbarismes que
si no anam un poc alerta
quan xerram només deim
dois.

Sense entrar en polè-
miques de llengües, crec
que sa revista "Llucmajor
de pinte en ample" acom-
pleix bé sa seva funció si
hi ha gent que no llegia en
mallorquí i ara hi llegeix,
baldament ho facin com si
llegissin una rondalla. Però
si endemés comprenen
s'idea, això fa que mirin
Mallorca i es mallorquins
amb més simpatia i se tro-
bin més a gust entre nol-
tros.

I ara passant a sa
gent des poble, me deia
un s'altre dia: —"Me cos-
ta molt Ilegir mallorquí
perquè no hi estava avesat,
emperò quan tenc sa Re-
vista, Ilegesc un poc cada
dia i m'agrada". Un altre,
com aquest n'hi ha pocs,
me deia —"Trob que hi ha
poc que llegir, en dos dies
ja l'he esclovellada". I és
que si tot fossin escrits o
aquests fossin massa ex-
tensos resultaria pesada,
no pot ser; hi hi d'ha n ei

entrevistes, comentaris,
"xdscarrillos", estudis, fo-
tos, anuncis, passatemps i
tot lo que faci falta porque

una revista sia lo que ha de
ser.

A sa Revista ningú no la
mira de sa mateixa manera
--"Hi ha pocs comentaris
esportius" —"Hi ha massa
comentaris esportius",
—"només xerrau d'es

vells" —"només xerrau d'es
joves", —"escriviu en català
massa literari" —"escriviu en
mallorquí massa casolà". Sí,
sí, tot això m'han dit, i crec
que és bo que se digui, és lo
que volem, sentir ses críti-
ques, i en sa mesura de lo
possible fer es gust d'una
majoria. Encara crec que se-
ria millor que es comentaris
que mos feis p'es carrer els
mos escrivíssiu dirigits a sa
secció "Canes", riere, clar,
si vos fa puces llegir en ma-
llorquí, com no vos ne fa-
rà escriure'l?; no vos preo-
cupeu, ja les traduirem: po-
deu escriure en castellà.

Aquesta revista ja ha
vist tres vegades ses Fires,
i encara les ha de veure
molts d'anys més. Si sa vo-
luntat mou muntanyes,
aquesta muntanya que re-
presenta confeccionar sa
Revista, la mouen moltes
de voluntats no la mouen
doblers, no, sa nostra força
no és aqueixa. Sa nostra for-
ça, deia, la mos donau vol-
tros mateixos, es qui llegiu
sa Revista, es qui la com-
prau qualque vegada i es qui
hi estau subscrits, tots es
Barceló, Salva, Tomás, No-
guera, Manresa, Pou... i es
Tobarias, Guerrero, Rodrí-
guez, Pacheco, Mínguez,
Carmona, Comino... tots
voltros as cap i a la fi, Iluc-
majorers nadius o adoptats
que heu elegit sa nostra Re-
vista per estar informats, o
llegir xascarrillos o simple-
ment per fer practiques de
lectura en mallorquí, gra-
des per donar-mos aques-
ta força moral per conti-
nuar sa nostra feina.

Guillem Oliver.



VLITLIA! EL RE,
DE LES MONES ! QUE

FAIS

VOLEu 'TASTAR .UOLIEST
GuiSAT, REi DE .-ES ',NO-

NES ?

II Hila Perduda

E.
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UN GRIT EN EL DESERT
Anar de rodolons no és cap vega,
trob que és un quadre molt trist,
en el món sempre s'ha vist
que, el qui.estA ferit gemega.

M'agradaria que ex donassin sa de-
finició d'una persona (en aquest cas un
déficient mental) que cada dia ens
dóna una punyida en és cos i en es
cor; una persona que mos lleva dies,
anys de vida, que mos mata a poc a
poc, que no mos deixa fer sa feina que
toca perqué sempre hem d'estar pendents
d'ella. Qué me contestaríeu? Que no té
coneixement i que li hem de deixar
passar? Pere., perqué u deixem passar
no lleva de que ens acurça sa vida i
de que mos mata a poc a poc.

Jo em pregunt: ¿es a aquestes
persones que voltros voleu donar vida?
A un malforjat, físic i mental, que d'
aquí a cent anys n'hi hurá més que
mosques?

A aixd deis caritat? Quina caritat
teniu per aqueixes altres persones que
tant i tant sofreixen? Perqué no preniu
amb ses vostres mans aquestes mateixes
caritats i vos en duis una setmana per-
hom a ca vostra a una d'aquestes perso-
nes i sabreu quina cosa és sa caritat

vertadera? Per qué a sa vertadera només
la coneixen aquells que la practiquen,
perd no tots els qui la prediquen.

Crist va dir: Apreniu de mi...
i feis el que vos he manat; o sigui,
fer sa caritat amb ses obres i no tan
sols de paraula.

I per fer-la d'obra seria molt
guapo que fessiu tanta propaganda per-
qué el Govern fes a cada província un
Centre on tots hi poguessin anar (i es-
tassin ben atesos i que ajudés un poc
més a aquestes famílies que tenen sa
desgracia de tenir-ne un) com propa-
ganda heu feta en contra de sa despena-
lització.

L'Evangeli diu: (més o manco) Si
sa figuera se seca arrebassau-la. Si
s'arbre no dóna fruit tallau-lo. Perci
jo vos dic que si neix cugula dins es
blat i la segau amb so blat, no haureu
aclarit res, perqué tota sa llavor ja
s'ha espolsada i ha quedada en terra
per l'any qui ve tornar a néixer i tor-
nar tenir ses blateres brutes. Si l'
haguéssiu collida quan era petita,
o no l'haguéssiu deixada néixer, no vos
donaria cap mal de cap i tendríeu es
blat ben net.

Quin truit poden donar aqueixes
persones a no esser maldecaps a sa fa-
mília i a sa societat?

Jo el que he dit sempre: que un
ministre hauria d'esser de s'ofici de
lo que ell és ministre. No sé si em
deix entendre; jo voldria que aquests
que no ho volen fossin pares d'una o
dues d'aqueixes "persones", per a veure
sa caritat que tendrien per ells i per
ses altres famílies que en tenen o que
n'han de tenir.

O farien sa llei de s'embut...
a s'enrevés?

Apreniu de mi, deia Crist, perj...
Ell feia alió que predicava.

Jo vos vull demanar:
deixau ses coses tal com són.
no poseu més miseri en el món
que ja basta sa que hi ha.

Perqué sembrar arbres tarats
si no les heu de deixar créixer?
Per qué los heu de fer néixer
si tammateix seran marginats?

jaume Nigoitaci

PICADIS D'ESPIRES
Les idees són útils. Els homes són necessa-
ris. Però el realment IMPRESCINDIBLE
per fer una REVOLUCIÓ, són els doblers.
Desenganau-vos.

No hi ha res més hermetic que un poble,
quan es tanca de barres amb qualcú. Aler-
ta.

* * * * *

No hi ha homes dolents:, hi ha gent mal
pasturada.

L'interés és mala bestia, diuen. El capital
no té entranya, • diuen. Els doblers corrom-
pen, diuen. Dec esser una especie de gran
persona, jo.

Segueix essent veritat, Joan: dormir és viu-
re menys. El que envelleix no són les veri-
tats, amic meu, són les persones.

L'important és fer moltes coses, així, en-
mig de totes, qualcuna en surt de bé, de
vegades.

El procés evolutiu i harmónic d'una socie-
tat és una - mentida que s'han inventada els
involucionistes.

Un pai's és com un infant: quan ha de pe-
gar una crescuda, l'ha de pegar i foris. En-
cara que després hagi de fer

Abans deien: qui no vol pols que fugi de
l'era. Ara dic: qui no vol pols que fugi de
l'OTAN. Pols nuclear s'entén.

La llet, quan bull, infla i vessa del perol si
no la lleven del foc. Així també els homes
arnb massa poder.

Biel Florit Ferrer 




