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La Sagrada Familia ME la Coya.

Els Reis Màgics passaren
per la Plaga Major del Riu
Centre a les Meravelles.
Repartiren 420 regals en-
tre els fills dels empleats
i els fills dels clientes de
la cadena d'hotels Riu.

4-

El Rei Herodes va voler
estar present a la seva
anual a la Porciúncula de

S'Arenal.

5' Arenal de Mallorca
Bulleti informatiu del poble
de S'Arenal, del terme de
Llucmajor, el de Marratxi i
la part rural del terme de
Clutat de Mallorca.
Edita Associació de Veïnats
Son Sunyer
DI RECTOR
Mateu Joan Florit
IMPRIMEIX
Imprenta Atlante
DEPOSIT LEGAL
PM 473-80
PublIcitat i suscripcions
Camf Canteres 132
Telefon 265005 S'Arenal.



Subscriu-te a
S'Arenal
de Maliorca

BUTLLETÍ DE SUBSCRIPCIÓ

Nom

Carrer 	

Pobloci6     Tel. 	

M'an1eresso uno subscripció:

O SEMESTRAL 600 Ptes.

Fonzi, ele pegom. ent:

O RolnesP eingTlcádbol n {2ñ aanc

019Re

Compte n.°_	 Ti9uler

O Comptat

Oinpliu aquesta
132, s'Arenal.

targa i enviau-la al 'amí Canteres,

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

Residencia de l'assem-
sanca 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
Radio Taxi 255440.

A LA PART DE
LLUCMAJOR

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

Bombers . . . ..660756
Policía Municipal 	
	  661767

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

!Club Tots Junts 	
	  265538

A,sociació de Veinats. .
265005

Grues Sampol...264193

d'una nació, però quan hi és
mostra d'una manera directa i
evident la diferencia amb els
altres paisos. Es una realitat, i
con.' a tal innegable.

Es per això que d'ençà que
els espanyols (i els francesos)
ocupen els Pisos Catalans,
una de les fites que han perse-
guit d'una manera persistent í
per tota els mitjans es l'anihila-
ció del nostre idioma. Evi-
dentment, dins el marc més
ampli d'anihilació de tota cons-
ciencia nacional de la població
sotmesa. No cal citar cap
exemple, car tothom n'és
conscient, per poca  memòria,
informació i objectivitat que
t . tal.

Es aidt tizabl Ca-
tala12, i árticullamm/ ele
mella resistente unts cons-
chante, n'han fet una banoltre
de Iltaita contra ropressor, con-
venguts que k oír, la
llensua ópia crea°r un
prode Irreversible que ens
portarla ti a rassimillació
completa 1 definitiva,

Amb husquisme s'arribt
a unes .0)/(sz da violncia molt
altes contra loe ialllò que fos -
t avien proposat echos-
rar el nostre idioma del mapa
d'una veaaLi per sempre;
..t uesta o'c irució era ha
chau de le solució utpanyok
que womenaven «problema
catalán». Srtosement
poble catea va donar mostra
de la seva fermesa 1 reeixí a
coneervar eneam que

otoniunt dell pás no ha sertit
•	 beta purat d'aquest
119.11WSWEI:

d'un tat la rotoblult
que no ah pulla ?aran pan no
remita ni el che Si bé
actualment la repressió no és
tan dura, continua a ser-hi. Els
obstacles que posa el govem
de Madrid a normalitzar-lo
són nombrosos, i alhora no es
limiten a això sinó que conti-
nuen portant una política
d'atac sistemàtic.

On aquesta actitud és més
Ferotge es al País Valencia, on
s'arriba a unes cotes d'irracio-
nalitat i bestiesa reahnent in-
creibles. S'ha de continuar Ilui-
tant com sempre, intentar
guanyar terreny a l'enemic,
que malgrat que canviï de
careta és sempre el mateix.
N'hi ha que creuen que amb
l'autonomia s'ha aturat el
procés de suplantació de la cul-
tura catalana per una altra d'es-
trangera. Van ben equivocats.
El conjunt dels mitjans de co-
municació al servei de la*
negra cultura continua cucú
cede 12115111 ,192 de k
na, o • el no., re propi territori
nacion: !

A V114 (144; 51/21b1 que
estem tact acceturnals que ans
Irepitin que watt ens defaten
respirar une orden ests pensem
que ia som hiume. No ens
ganyem pas; oontinuem
Fa [exila a sobre. XaDza Ruta
aznolgan, Esto

IIVL1MA,
TEEM 11E TtITS
ELS QUE
PARLAN CATALÁ

Is-111
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CONTRA FELIX
PONS

Senyor Director:
Li agrairia la publicació

d'aquesta carta al seu diari.
Sense cap dubte els ciu-

tadans d áquest país hem
perdut ja la capacitat d'as-
torament davant les acti-
tuds dels nostres política,
no així la d'indignació.

A la darrera sesió ple-
naria del Consell Insular,
a la proposta presentada
pel grup nacionalista PSM
sobre la conveniencia que
els mallorquins que vul-
guin realitzar el servici
militar ho puguin fer a
Mallorca, el senyor Félix
Pons aixecà la veu per
denunciar semblant pro-
posta com a "aberts e",
inculpant a qui la votassin
de frIvols, simplistes
irTes • nsebles.

Enhorabona, senyor Fé-
lix.

Aquest mateix senyor,
fa uns mesos tractava, sen-
se cap esment, de ximbom-
bers a un grup de mestres
i pfires d'una escolade Ciu-
tat que fa l'ensenyament
en la nostra 'lengua i que
havien anat a demar-li re-

colzament cara a una sub-
venció per el centre; amb
actituds com aquestes ens
va desvelant quina és
l'autèntica ideologia que
corre per les seves yenes.

No puc deixar de pre-
guntar-me si semblants ac-
tituds i pensaments sobre
allò que ha de ser la de-
fensa de la riostra terra,
cultura i llengua els hem
d'imputar exclusivament al
Sr. Félix Pons o si són
també compartides pel
grup polític que represen-
ta, el PSOE.

De tota manera em
sembla prou trist que

uest fou i continui
essent ralterantiva a la Fre-
landa del nosstre Govern
autònom.

L' ternative del canvi.

MIIQUEL MONSERRAT

luÉ 11111:1?
Impacientment voldries saber-
ho tal del que és l'amor 1 cona-
tantment soilicites una res-
posta, impossible de donar,
com si l'amor es pagues satis-
fer amb una resposta.

L'amor pot ser la teva
mirada, que esdevé més inten-
sa, i la Ilum de la cual sorgeix

de les dues estrelles dels teus
ulls.

L'amor és una llàgrima,
perla d'ópal, que brilla sobre
tes galtes enfebrides.

L'amor és el tremolar dels
teus llavis pel pensament d'a-
qua petó que s'espera i que
triga a venir perquè s'omple de
tendresa...

L'amor és la magia d'aquesta
paraula que em ve de tu, ja que
sols tu en coneixes el secret i
saps dir-la.

L'amor són aquests silencis
al fons dels quals culis esperan-
ça d'un demà que será o no se-
rá...

L'amor és la teva frágil pre-
sencia de la teva absència de
de n1;1 .

L'amor és el somni que
uneix nostres desitjos sovint
sense assolir-los, però que
casL. nit ens acosten més a un
demà millor...

L'amor és el meu desis de
tu,	 !nave espera de tu, la
meva comunió irervent .1t;
cos i ánima...

L'amor és: lama els tetes
ulls... obrint el teu con.. ets
Mencl Claven etqursiffié

1M 11E01
1 Z1111M

La llengua própia és un dele
trets més caracteristise 1 visto._
sos d'una comunitat. Dio és un
element absolutament neces-
sari ni suficient en l'existència

He anat llegint aquesta contro-
versia entre l'amic Garriga
Frullols i el senyor Josep M.
Ninaud, a qui aprecio molt, i

hi voldria aportar un pum de
vista des de comarques.

Primer que tot, he de dir
que, tristament, el senyor
Ainaud té raó; quan nosaltres
partem de Catalunya, ho fem
referint-nos exclusivament a
la Catalunya estricta, i així ho
han fet també els nostres histo-
riadors.

Ara bé, els catalans no som
tres-cents milions i no hauríem
de restar. Ens caldria que ho
féssim tal com ho interpreta
en Garriga Trullols, encara
que dissortadament no ho
fem. Catalunya caldria que fos
tot el territori on es parla
català, que nosaltres tingués-
sim aquesta idea de Catalunya
i que sempre ho expresséssim
així i només així. Que Cata-
lunya, la terra dels qui parlen
català, els qui són catalans, és
de Salses a Guardamar i de
Fraga fins a Maó.

Pesque, si no, em direu
quina diferencia hi ha entre la
gent de Sant Caries de la

'pita i la de Vinarás, per
exemple? Tots aún la mateixa
gent, que parlen la mateixa
!lengua, amb la mateixa forma
dialectal; per qué els hem de
diferenciar?

TINGL29
ASTELLANf3
Sr. Dlgector:

prec que publiqui
aquest eserit de resposta
e una cana armada per
I. Reecelle que publiek
a s'Ultima Hora de día
14-12-83.

El senyor Rosselló co-
mençava tractant-me, de
"catalanista acèrrim". Na-
turalment, hauria de sebre
jo qué enten aquest sen-
yor per "catalanista" per
sebre si li he de donar sa
raó o li he de dir que no
en té.

També deia que jo ha-
via tractat de gent desin-
formada o gent encapa-
rrotada a sa gent que con-
sidera que així com xe-
rram a Balears té catego-
ria de llengua, i aixtl
mentida: sempre he pen-
sat i he dit que lo que jo
xerr és una llengua tan dig-
na 1 de tanta categoria
c m lo que pugui xerrar
qu7.sevol Ultra persona del
món. A centinuaci6 me
donosa ea !ab referent a
que ase !quieres de Iterar
dIc bqleurs, valencia= i cu
tliane formen per/ d'un
match ioblorna (a e'escát
mea, que el senyor Reme-
216 eitatta, no hi halla de-
lerted he Alza cesa—. Me-
ta ah, alett ci, que aquest
toa orna eomft ella de dir
llemosí en lloc de dir-se ca-
tala. Pens que sa questió
des nom és de manco im-
portància que sa de sa co-
munitat d'idioma (ene que
això de llemosí está prou
aclarit d'on prevé i, cien-
tíficainente, a hores d'arn
no es pot mantenir).

Deia llavor el senyor

Rosselló: "Aquest bon
senyor Bonet pareix que
encara no se n'ha donat
compte d'es tinglado que
hi ha armat amb això de
imposar es català a Ma-
llorca, Baleas". Efectiva-
ment, he de dir que des
"tinglado" que més m'he
temut, i ja fa molts
d'anys, és des que hi ha
armat per imposar es cas-
tellà a Mallorca: ses esco-
les, sa radio, sa televisió,
ses guarderies, es cartells
de ses botigues, etc., casi
totalment en castellà; ses
idees que han conseguit
aficar-nos: de que quan
hi he present quaicú que
xerra en castellà hem de
xerrar en castellt, que lo
contrari és de mala edu-
cació (com si se nostra

a fos ofertare), o
que ho hem de ;cerrar en
castellt pesqué mino no
mea cenen (cona á es cas-
tellano-pulants fessin
capahlos d'aprendre ea ma-
llorquí), o que, com que ja
mos havien posat sea asco-
les en castellà, es pues
havien de xerrar en casta-
hlá amb sos seus fi lla per-
qué així no tercueesin
problemes en anar-hi (po-
sau-hi es comentari que
volgueu), i ara, darrera-
ment, que a force d'endo-
sar-nos es castehl de tantas
maneres han arribat a con-
seguir que no mos fos ma-
ssa estern, mos volen fer
creure que es castellà tam-

bé és sa nostra llengua,
que som bilingües per na-

turalesa (dins es procés de
colonització aquesta és sa
passa previa a sa sustituci6
definitiva a fer que es ma-
llorquí desapareixi des ma-
pa).

No sé si en el senyor
©melló	 ha pv,..at per
t tot 	si encara diu

"peal des fems" com jo
matebt o ja ha p at a
oli r "cubo de basura", si
procura narrar en ma llos-
quí. Lo que á sat 1 diré,
ja qua eh s'ho demanava,
és que jo no xup de cap
"cuento" (ell, no ho sé,
però no acab d'entendre
perquè, si va de bona vo-
luntat, va dir que jo ha-
via dit una cosa a uns, sa-
bent ell cert que he bavia
dit a uns altres).

Atentament e! saluda,

J. BONET



Cesáreo Rodríguez Aguilera, president de l'Audiència

Es podrá parlar en català als
tribunals de tot Catalunya

«Qui viu aquí té el deure d'entendre la ¡lengua»
Barcelona. — Qui decideix de
viure a Catalunya té «el
deure étic o sociològic» de
conèixer el català, si més no
de manera passiva. Abrí ho
ha assegurat el president de
l'Audiència Territorial de Ca-
talunya, Cesáreo Rodríguez
Aguilera.

En una separata de la «Re-
vista Jurídica de Catalunya»
que acaba de publicar la di-
recció general de Política Lin-
güística de la Generalitat, Ce-
sáreo Rodríguez Aguilera es-
tudia la situació de la !lengua
catalana en l'administració
de justicia. Hi anuncia que a
l'Audiència Territorial de Ca-
talunya s'establirà quan sigui
l'hora, amb caire oficial, una
oficina d'interpretació i tra-
ducció castellano-catalanes.

La ponencia del president
de l'Audiencia Territorial de
Catalunya havia estat pre-
sentada a les jornades sobre
l'administració de justícia a
Catalunya que es van cele-
brar a Montserrat el juny pas-
sat. Ara, en forma d'opuscle,
ha estat divulgada pel depar-
tament de Cultura de la Ge-
neralitat.

Quan hi havia el règim an-
terior, el fet de parlar en
català al jutge era castigat
com un delicte de desacata-
ment, del qual havia estat
acusat entre d'altres Jordi

Carbonell, ex-director de la
Gran Enciclopedia Catalana i
actual president de Naciona-
listes d'Esquerra. Amb una
anàlisi detallada deis textos
legals vigents, Rodríguez
Aguilera conclou que la coofi-
cialitat implica el reconeixe-
ment de la igualtat en l'ús del
catalá i el castellà.

En els procediments legals
que hagin de sortir de Cata-
lunya caldrà afegir-hi una tra-
ducció deis textos, si són en
català. Si no n'han de sortir,
s'hi podrá emprar el català o
el castellà, indistintament. En
els actes de vista, els jutges i
els presidents deis tribunals
han d'exposar als lletrats la

situacló pròpia o la dels mem-
bres del tribunal a fi que trfin
en llur informe la !lengua que
vulguin, amb intèrpret o
sense.

Al registre civil, els llibres i
les certificacions, en la part
impresa, han de redactar-se
en les dues llengües oficials.
Rodríguez Aguilera, que ante-
riorment havia presidit

Territorial de les Bale-
ars, considera que el català,
com a Ilengua de Catalunya,
ha d'arribar a ser conegut,
després d'un període pru-
dencial, per tots els ciutadans
de la comunitat autónoma, in-
dependentment de la llengua
que emprin habitualment.

&sale() Rodríguez Aguilera, president de
Territorial de Catalunya

MUSIC BAR BRASILIA
Banquets de batetjos, noces, primeres comunions, festes socials...

Cada vespre, música de guiterra a carrec de Manuel i Ferrand.
Avinguda Bartomeu Riutort, entre els Belnearis 1 i 2 de Ca'n Pastilla.

Telefons 260119 - 264563.
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RETALLS DE PREMSA
REFERENTS AL NOSTRE
COL. LABORADOR
ADOLFO DE VILLAROIA

CANTES

PERILL EN EL COLL
D'EN REBASSA

Sr. Director.
Vaig regularment al Hi-

permercat Continente i en
repetides ocasions m'ha sa-
but greu els embussos pro-
dufts tant en la desviació
de la carretera al sortir
del Coll, corn a la sortida
del recinte de l'esmentat
estableixement, on és im-

possible creuar l'asfalt ja
que la carretera o bifur-
cació per a la sortida és
certament conflictiva, de
gran intensitat de tràfic i
on, de veres, no passa cap
dia sense l'accident de ri-
gor.

Accidents de tràfic
d'absoluta necessitat. 1
m'explicaré. Aquí han fa-
llat les autoritats encarre-
gades del tràfic, que no ha
previst unes vies segures
per donar abast a un trà-
fic de varis milers de
cotxes que a diari van a
aquest hipermercat.

En les hores de la nit,
la situació es fa encara més
perillosa. Convit des d'ara
a que els tècnics correspo-
nents —que crec que n'hi
haurà— vagin a aquest
lloc i estudün sobre el te-
rreny les possibles solu-
cions.

Insisteixen en que
el perfil comença en la
desviació de Cardenal Ro-
sell fins el laberinte de
l'autopista i acesos a Con-
tinente.

MAGDALENA A.
AMENGUAL

Oportunament dona-
rem la noticia (S'Arenal de
Mallorca, no. 38) amb el
següent comentari al peu
de la foto. "El nostre col.-
laborador habitual, Adol-
fo de Villaroia, té altres
aficions que ens tenia ama-
gades. El passat divendres
dia 21 se va presentar so-
ta seudónim al concurs LA
FAMA A TRAVES DEL
FORO DE MALLORCA i
aquesta és la crítica que
transcrivim del diari "Ul-
tima Hora": Dom Grana-
dos, en canción melódica,
la sorpresa de la noche y
también la máxima pun-
tuación de la gala; se per-
fila como uno de los fa-
voritos..."

Doncs bé, es va complir
el vaticini. DOM GRA-
NADOS, el nostre col.la-
borador Era Adolfo de
Villaroia, després de dife-
rents eliminatòries al llarg
dels mesos d'octubre, no-
vembre i desembre, es va
col.locar entre els cinc
M'alistes de la Nit de Na-
dal i, amb mil quatre
punts —la que va guanyar
n'obtingué mil doscents i
tants— conseguí Copa de
Classificat. ¡Llástica que
se celebras la finalissima
en Nit tan assenyalada,
puix que Adolfo va can-
tar per a un público total-
ment estrany, ja que els
seus admiradors hagueren
de quedar-se a celebrar les
Matines de Nadal i era el
públic que donava els vots
del triunf!

Però lo que sí va conse-
guir DOM GRANADOS
fou el despertar l'interés
de la Premsa de la nostra
Illa. I en això ha estat el
gran vencedor del CON-
CUAS LA FAMA A TRA-
VES DEL FORO DE MA-
LLORCA. Transcrivim les
paraules que posaren d'ell
els nostres col.legues UL-
TIMA HORA i BALEA-
RES.

"HOMENAJE DE UN
EMIGRANTE. Todos los
temas son válidos para ser-
vir de inspiración en la
composición de una can-
ción. Mallorca, sus gentes,
su geografía, sus costum-
bres, sus tradiciones, si-
guen siendo fuente de ins-
piración, muy rica por
cierto, de letristas de muy
diversa índole. El último
ejemplo es el de Adolfo de
Villarroya, Dom Granados
en el mundo de la canción,
quien, desde su condición

de emigrante peninsular,
homenajeará la hospitali-
dad de la isla en la final
del concurso "La Fama"
como aspirante al primer
premio en el capítulo de
canción melódica. El tex-
to del sentido homenaje
reza aií:

"Yo no he nacido en la
isla, provengo de otra tie-
rra, por mares de esperan-
za y cielos de promesas.
Yo no he nacido en la is-
la, mi madre es tierra aus-
tera, y llego a la abundan-
cia de gente y de empre-
sas.

Amante de trabajo, en
busca de riqueza, conozco
a más paisanos, me baño
en las caletas... Yo no soy
mallorquín, pero aprendo
a decir "¡qué bona es Sa
Roqueta!"

Yo vine de emigrante
y hoy tengo patria nueva,
enclave de culturas, de ra-
zas y creencias. Yo vine de
emigrante, con miedo y
tristeza, y encuentro otros
hogares: Mallorca es ya
"ca nieva" (Ultima Hora,
24-XII-83; pág. 23).

I el BALEARES, en la
seva darrera página que
comparteix amb l'artista
universalment famós VIE-
RA, li dedica per la ploma
del prestigiós i admirat
JOAN PLA paràgrafs com
els següents, il.lustrats amb
la foto que incloen:

"Con Dom Granados y
con Viera UN "BELEN"
MUY PARTICULAR... En
un lugar de tragos y buen
yantar, donde Suárez ce-
lebró su "última cena", lu-
gar llamado, para bien de
viandantes y contribuyen-
tes, el "Foro de Mallorca",
se habría de levantar un
gran festejo, patrocinado
por "Antena 3-Ultima Ho-
ra", con la cooperación del
equipo de "Nueva Ra-
dio"... Entre los Antonio

de Córdoba y Benjamín
Habichuela, Inma y Salsa
Picante, descubriríamos a
Dom Granados, cuya po-
pularidad es ya sobrada y
eminentemente en los pa-
gos turístico-frailunos de/
Arenal y de la Porciúncu-
la, respectivamente.

Dom Granados, para es-
te humilde paria de la plu-
ma cotidiana, es un exce-
lente artista, cantautor y
fraile por el mismo precio,
clerical y matrimoniado
por un mismo evento de
conciencia y, sobre todo,
humano a carta cabal.

Pues bien, Dom Grana-
dos, al que conocen los
frailes de la Porciúncula
y los destinatarios de su
felicitación navideña por
Fray Adolfo de Villarro-
ya, ha compuesto otra
canción, espléndida, en la
que, tras reconocer que es
forastero en Mallorca, con-
fiesa y declara el amor del
emigrante bien parido, que
sabe decir —y lo dice can-
tando, al son de una bra-
va melodía-- "qué bona
es Sa Roqueta!".

Nunca hubo de hallar el
periodista mejor y más sig-
nificativo personaje para
celebrar la Navidad. Dom
Granados, cuando canta
esta canción del emigrante
en Mallorca, del forastero
enraizado en esta tierra,
nos está cantando las ver-
dades más sutiles de la Na-
vidad; es decir, las verda-
des de aquellos que, como
Jesús, nacen y renacen en
tierra extraña...

Agradecí a Dom Gra-
nados su buena canción de
esperanzas y bons Na-
dais... (BALEARES, 25-
XIII-83, contraportada).

Per la nostra banda sols
ens resta donar-li l'enho-
rabona i l'endavant. Ja
ens tendrás informats d'al-
tres novetats.



MIERCOLES
CERRADO

Ca'n letip
CUINA MALLORQUINA

Ir 26 55 75
C/. NEIRA, 13

SANT JORDI ( Mallorca)
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Joieria-Rellotger
CHISUN
Tel. 269815

BAR-RESTAURANT ANDREU
Grua, 8 — Tel. 261073
Ca'n Pastilla

IN: M'AME
MOBLES AUXILIARS
Amoblement infantil-jovenil
Módtds i estanteries per a Saló-Menjador
Murals amb mirall per a entradetes
Conjunts per a Sales d'estar
Tresillos, raconeres i sofás Ilit-niu

Carrer Exercit Espanyol, 7
Telèfon 261629
S'Arenal de Mallorca

BAR-RESTAURANT ES CONTROL
Carretera de Manacor SANT JORDI

Saló de
bellesa i
perruqueria
MAKA

Depilació;
Pedicura
Netetja de
cutis, Pentinats
C/. Botánic
Bianor, 29
Tel. 260756
S'ARENAL

Tram pes
Rebaixes de gener
Els millors esta-
bliments en pan-
talons i camises.
Carrer Historia-
dor Diego Zafor-
tez , 49
Avinguda Nacio-
nal, cantonada,
Joaquín Verda-
guer.
S'Arenal de Ma-

llorca.

Perruquerfa per a senyores
MA"1A DELS ANGELS	 Tel. 266057

Carr-r de Bartomeu Calafell, 5 S'Arenal de Mallorca PUNT 1 COMA	 Avinguda del Cid, 94 	 SON FERRIOL



LES SEVES FOTOS COLOR
BIÉS GROSES

(Grossària 1 Ox 15)

MES BONIQUES
(Superficie molt brillant)

MÉS RÁPIDES
(Iskyinés en 90 mimas)

LASER A S'Arenal de Mallorca
(Entre balnearia, 7 i 8)
Avinguda Nacional, 12
Telefon 262326

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.

Telefona 262192- 269491.
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DINS EL TERME DE CIUTAT Hl HA CINQUANTA VUIT
ESTABLITS IL.LEGALS CINC D'ELLS HAN ESTAT AUTORITZAT DARRERAMENT

1.- Camí de ses Cases
Noves i Camí de Son Ma-
graner, Son EspanyoL De-
nunciat en informes núme-
ros 183532 de fetices 11-
10-76 i 3-12-76.

2.- Ca'n Frissa-S'Hos-
talot, Camí vell de Sineu.
Denunciat en informe no.
736 de 28-5-76 i 1000 de
19-6-79.

3.- Camí 140 i Torrent
Gros (carrer Santiago) de-
nunciat amb data de 13-4-
76.

4.- Son Verí de Baix,
Camí Vell de Sineu i Ca-
rretera de Manacor. De-
nunciat en informe 1252
amb data de 14-10-75.

5.- Camí des Destre,
enrevoltant la carretera de
Soller. Denunciant amb
data 7-10-76.

6.- Ca'n Pou, Sant Jor-
di. Denunciat en informe
267268 amb data de 27-2-
76.

7.- Son Sunyer, Carre-
tera de Llucmajor i Camí
de Sa Siquia. Denunciat i
posteriorment AUTORIT-
ZAT.

8.- Es Prat, Camí de
Sa Síquia. Denunciat in-
formes números 732-995

Joan Josep Carot
L'Ampolla. - Avui s'han tancat
a les dependències municipals
de la població costanera de
!Ampolla els quatre regidors de
la candidatura unitària en
senyal de protesta perquè l'al-
calde del Perelló, el socialista
Francesc Gil, «no vol negociar
la segregació del barri de l'Am-
polla». Els quatre regidors que
té l'Ampolla al consistori del Pe-
relló ja van tancar-se fa quinze
dies a les dependències muni-
cipals durant dotze hores. El
tancament que han iniciat
aquest matí continuará domé
diumenge fins a les dotze de la
nit. Així matelx, com ja va
passar la primera vegada, s'es-
pera que nombrosos conciuta-
dans s'uneixin als quatre regi-
dora tancats. Aquests han
anunciat que si l'alcalde socia-
lista del Perelló no accedeix a
negociar la segregació, torna-
ran a tancar-se el cap de set-
mana vInent de manera ja
finida

Cal recordar que els quatre
membres de la candidatura uni-
tária de l'Ampolla va dimitir, en
el darrer ple celebrat a l'Ajunta-
ment del Perelló, deis seus càr-
recs municipals, jaque l'alcalde
es va oposar a la proposta que
va presentar aquesta candida-
tura. Concretament, aquesta
proposta sol licitava una nego-
ciacIó immediata de la segrega-
ció de fAmpollá indicava que
mentre es realitzessin les nego-
clacions el govern de la pobla-

arnb dates de 1-4-78 i 11-
5-78.

9.- Ca Ses Lluisses, Ca-
rrer Llarg, Son EspanyoL
Denunciat en informes no.
957 data 15-5-79.

10.- Sa Vinya de'n Fo-
nolL Camí Son Palou amb
accés per la Carretera Vella
de Sineu, K. 1'8. Denun-
ciat en informe no. 1158
le 31-3-79.

11.- S'Oliveret, Camí
140 i Torrent Gros, de vo-
ra el Viver Municipal. De-
nunciat en informe no.
511 de data 14-3-79.

12.- Son Pax Vell, Ca-
rretera de Soler km. 4'5.
Denunciat en informe no.
589 de 26-12-78.

14.- Ca'n Membre, Sa
Creu Vermella. Denunciat
en informe 1520 de fetxa
12-1-76.

15.- Camí Son Magra-
ner o d'Es Pou, Son Es-
panyol. Denunciat en in-
forme no. 1355 data 7-10-
76.

16.- Torre Rodona,
Ca'n Pastilla.

17.- Camí 140 (bis) i
Torrent Gros, Carrer Cade-
na. Denunciat en informe
no. 485 de data 4-6-76.

ció hauria d'estar a càrrec de la
candidatura unitürla, amb una
dotació económica.

CAssociació de Veïns de
l'Ampolla, població que fou mu-
nicipi durant un període de la
segona república, ha anunciat
que iniciará diverses accions
per aconseguir la segregació,
com noves manlfestacions,
vagues de protesta, etcétera.
Francesc Sancho, membre de
la coordinadora d'Entitats de
l'Ampolla, ha manifestat a
rAVUI respecte a la posició
deis diversos partlts política
sobre la segregacló, que «a
rámbit comarcal, tenim el

18.- So N'Apau, Camí
140 i Carretera de Soller
km. 7'3. Denunciat en in-
forme 1915 amb data 19-
9-79.

19.- Camí des Clot,
Carrer Forat, Camí 140 i
Torrent Gros. Denunciat

30.- Ca'n Tauler, Ce-
nit Vell de Sineu Km.
8'900. Denunciat en infor-
me no. 1832 de 10-10-80.

31.- So N'Oliver, Camí
de So N'Olivaret. Denun-
ciat i posteriorment AUTO-
RITZAT.

32.-. Sa Torre. Carrete-
ra de Soler. Denunciat in-
forme 1044 de 1980.

33.- Secar de Son Sar-
dina. Carretera de Soller
Monsenyor Mairata. De-
nunciat en informe 2082
de 31-1080.

34.- Son Pons dels
Ullastres, Carretera de So-
ler, Son Sardina. Denun-
ciat en informe no. 2082
de 31-10-80.

35.- S'Aranjassa. De-
nunciat 1 posteriorment
AUTORITZAT.

36.- Ca'n Tamorer, Ca-
rrer Verd Son Sardina. De-
nunciat en informe no.
802 de 23-4-81.

suport total d'ERC, CDS, PSUC
CIU i hi ha certa reticéncla per

part del PSC-PSOE». A l'àmbit
nacional -ha afegit-, la posi-
ció del PSC-PSOE sembla que
no és la matelxa. Jo tino noticia
de dirigents nacionals d'aquest
partit que no comparteixen la
posició dels aocialistes de l'E-
breo.

Cal un diàleg

D'alta banda, Josep Marta
Simó, diputat al Parlament de
Catalunya pel PSC i alcalde

37.- Son Pons Nou,
Carretera de Soler Son
Sardina. Denunciat en in-
forme 2086 de 23-11-71.

38.- Ca'n Butxaca, Ca-
mí de Ca'n Peixet 1 Camí
dels Establidors, S'Aranja-
ssa. Denunciat en informe
2186 d'11-12-81.

39.- Son Prunes, devo-
ra Sa Creu Vermella. De-
nunciat informe no. 2245
data 11-12-81.

40.- Sa Tanca de So
N'Orlandis, Camí de So
N'Ametler. Denunciat en
informe 1661 de 6-10-82.

41.- Son Llinàs, Carre-
tera Vella de Sineu km.
2'4. Denunciat en informe
1954 de 2-12-82.

42.- Son Mora, Sa
Creu Vermella. Denunciat
informe 550 de 27-4-83,

43.- Son Brunet, Avin-
guda del Cid, Camí de
So N'A, metler, Camí Vell
en informe 1886 i data
19-9-79.

20.- Camí de's Moli-
ners i Camí de Son Roca
aprop del Camí Vell de
Sineu. Denunciat en in-
formes no. 2070 de fet-
xa 19-10-79.

21.- Ca'n Quintana,

d'Amposta, ha manifestat a
l'AVUI sobre aquesta problemá-
tica que «per solucionar aques-
ta qüestió de l'Ampolla 1 el Pe-
relló cal un diàleg entre les
dues parts 1 per això no s'han
de mantenir posicions de
forca-. «Jo crec -ha indicat a
més- que el govern de la Ge-
neralitat ha de definir clarament
quina és la seva política sobre
les segregacions, perquè per
exemple quan ralcalde de Vila-
seca 1 Salou era socialista, la
Generalitat era partidària de la
segregació, 1 ara que el cap del
govern de la vila és convergent,
je no ho és».

devora el Carrer Llarg,
So N'Espanyol. Denunciat
en informe no. 2482 de
19-12-79.

22.- Ca'n Valent. Ca-
mí deis Establidors amb
entrada pel Camí Vell de
Sineu. Denunciat en infor-
me no. 2237 de fetxa 19-
11-79.

23.- Ca's Tamborer,
prolongació del Camí de
Son Fangos al Pil.larí. De-
nunciat en informe 2141
de 30-10-79.

24.- Les Palmeres, Ca-
mí Ca's Correu devora la
Carretera de Manacor. De-
nunciat en informe no. 27
de 10-1-74.

25.- Hortet de Ca'n Si-
lis o Es Pinaret, Camí Vell
de Sineu km. 7. Denunciat
en informe no. 27 de 10-1-
74,

26.- Bellavista, S'ARE-
NAL

27.- L'Amo Arnau, Ce-
rní 142 Casa Blanca. De-
nunciat 1 posteriorment
AUTORITZAT.

28.- Son Genovés, Ca-
mí Vell de Sineu i Terme
de Marratxí. Denunciat en

informe 2243 de 10-11-80.
29.- Son Gua!, Carrete-

ra de Manacor. Denunciat
i posteriorment AUTORIT-
ZAT.
de Sineu. Denunciat infor-
me 840 de 23-683.

44.- Ca'n Bibiloni. Ca-
rretera de Soler devora
Son Reus. Denunciat in-
forme 1182 del 28-9-83.

Hi ha 14 establits més
dins el terme de Ciutat
que no esmentam per es-
tar fora de l'àmbit d'aquest
periòdic, en total, 58 esta-
blits iLlegals, tots els  con-
trolats per Cort.

Segons En Jaume Car-
bonero, Regidor d'Urba-
nisme de l'Ajuntament de'
Ciutat, se cercará una so-
lució a cada un d'aquests
establits, de fet molts
d'ells són contemplats a
la Revisió del PI/ Gene-
ral de Ciutat.

Se començarà a fer fei-
na en aquests establits una
vegada aprovat el Pié Ge-
neral de Ciutat . Mentres-
tant, haurem de terur pa.
ciència i esperar.

E NER4 L 1 LA Lt u S'ES fl.UF'A,
\l'UNTA ENT D'élivi Po LL A-

tEeP ET

Volen la independència del seu barri

Els quatre regidors de l'Ampolla
es tanquen a l'Ajuntament
El batlle de/Perdió no vol negociar la segregació

Els velas de l'Ampolla es van manifestar a prtmers d'octubre davant la Generakat demanant la
segregació

41.70%14,',"›
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100 Ptas.
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PARA REVELADO FOTOS

DISCOUNT BOI1US FOS FILM PROCF-SSING



"Le brutal pressió urbanística que el creixement accelerat de

la ciutat suposà els enys 60-70, en ha donat coma resultat una
barraje urbana absolutament desconcertada -

L'ESTACIÓ DEL COLL D'EN
REBASSA PASSA A SER DE
PROPIEDAD MUNICIPAL

El solar i l'edifici de l'antiga estació
de ferrocarril del Coll d'en Rebassa ha pa-
ssat a esser propietat de l'Ajuntament de
Palma, després de la donació efectuada
per la Caixa d'Estalvis "Sa Nostra", pro-
pietaria, fins ara, d'aquests bens.

De fet, l'edifici i el solar ara donats es-
taven essent utilitzats ja per l'Ajuntament
i en ells s'hi havia instal.lat provissional-
ment el centre de preescolar a l'espera de
l'antiga estació no será, de totes maneres,
segons hem pogut saber, el de centre esco-
lar sino el de centre cultural municipal
per a la barriada del Coll. De fet a l'hora
de projectar les obres que amb carácter
d'urgència es tengueren que dur endavant
per a la habilitació de l'edifici per a que
pogués complir les seves funcions com es-
cola, es va tenir en compte ja el futur des-
tí del locals per tratar de rentibilitzar al
màxim la inversió realitzada que, com es

va informar en el seu moment, ascendia
a uns dotze milions de pessetes.

El solar donat per "Sa Nostra" a
1 Ajuntament té una extensió d'un poc
més de 2.000 metres quadrats, amb el
qual, a més del terreny ocupat per les edi-
ficacions queda espai per a instal.lacions
esportives i joc infantils.

Amb aquesta donació, l'Ajuntament
veu incrementat el seu patrimoni en una
barriada en la qual ja disposa d'altres pro-
pietats que estan a l'espera de convertir-
se en els equipaments que necessita i re-
clama la barriada des de fa temps.

La definitiva ordenad() deis terrenys
de la Torre d'en Pau, la construcció del ja
projectat centre bàsic de salut i la realit-
zació de les inversions promeses en con-
cepte de canon de compensació per la
producció d'energia, són prolectes espe-
rats pels vern del Coll d'en Rebasa.

Estatut deis trcballadors, acomiadament lliure, temporers, aturats, de-
sesperació...

No, això no és una societat justa ni sana ni igualitaria!

Cerca on són els vells del teu Poble
i observa com són tractats.

Llavors sabrás quin grau de maduresa ha aconseguit el teu Poble.
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Record les primeres i
balbucients incursions en
el món complex i apassio-
nant de l'urbanisme com
un aprenentatge de sen-
zilles regles, d'aplicació
universal, que divIdien la
vida i la ciutat en sectors
acolorits, assignant a ca-
da zona un ús específic.
Treball, residencia i oci
eren els tres parámetres
essencials de l'existencia
de les col.lectivitats, i
per a cada un d'ells la
ciutat havia de contenir
de forma separada, neta
i asséptica les correspo-
nents iones especial itzades.

La residencia separada
de la indústria per amples
zones verdes, les zones es-
colars agrupades als afores,
a illades convenientment i
un gran hospital en qué la
concentració d'activitats
fos la norma; la segregació
del tipus en tràfic, peato-
nal 1 rodat, amb vies espe-
cífiques de tráfic que per-
metessin unir tots aquets
paquets d'usos.

Brutal pressió urbanística

Aquesta concepció de
la clutat, basada en la teo-
ria racionalista de la carta
d'Atenes, pretenia supe-
rar el col.lapse I l'amun-
tegament de les grans ciu-
tats industrials fonamen-
tant les seves actuacions
en un esquemátic pla de
zones que regulava de ma-
nera general l'enorme crei-
xement a qué es velen sot-
meses aquestes ciutats. Qui
és que no veu en aquesta
exposició teórica bastantes
semblances amb el desen-
rotllament urbanístIc de la
nostra clutat? La brutal
pressió urbanística que el
creixement accelerat de la
clutat suposá els anys
60-70, ens ha donat com
a resultat una barreja ur-
bana absolutament descon-
certada 1 molt sovInt des-
concertant. No és just do-
nar-no la culpa només als
plans urbanístics; però en
qualsevol cas es fácil cons-
tatar com serviren aques-
tes regles racionallstes
d'ordenació per a facilitar
la densificació i ocupa-
ció de noves àrees que no
configuraven gairebé mai
un teixit urbá 1 que es des-
tinaven a activitats esped-
fiques: barris - dormitori,
zones escolars, zones co-
mercials, etc.

I aquesta situació no
només va afectar les áreas
de nou creixement, sinó
que pel conegut mecanis-
me de substitucló d'usos
tradicionals, totes les
zones de la clutat exis-
tents foren ocupades I que-
daren ImpossIbIlltades de
satlsfer amb equipaments
les demandes de la nova
densIfIcacló, ja que fIns I
tot els equIpaments pre-
existents s'estan trasIla-
dant a noves á rees especia-

litzades.
l la clutat d'avui, que

en menys de deu anys va
fer trossos el que havia
estat durant molts segles
mitjançant un Pla Urba-
nístic (1.963), sobre el
contengut, determina-
cions i gestió del qual po-
dría o b rirlse un flore id t
expedient, és la suma he-
terogènia del IlegaLque els
nostres majors ens trans-

meteren, de les aporta-
clons cultes d'un urbanis-
me renovador (Alomar
1.943) 1 del desenrotlla-
ment Inconnex I segregat
de zones monofunclonals
en qué els elements fo-
namentals del fet cultural
integrador de la ideologia
urbana: els carrers, les pla-
ces i els monuments, han
perdut vigencia, i d'una es-
tructura viária que respon
més a plans apriorístics
de lógica (!) de tràfic que
a les autentiques necessi-
tats urbanes.

Recuperació del

teixit urbá

Per tot alxó, és esperan-
çador que a la Revisló del
Pie General del 73 s'hagin
seguit unes dlrectrius que,
aprovades per unanimitat
per l'anterior Consistori,
suposen una clara supera-
ció de l'urbanisme de zo-
nes (zonIng) i, entroncant-
se amb els cultes plans tra-
dícIonals, sol.liciten del
Planejament la recupera-
ció del teixit urbá, la lo-
calització d'espais públics
destinats a equipaments
com eixos o nuclis articu-
ladors de la vida urbana
a l'interior de tots els
barris, i l'adopció de me-
sures estructurants a nivell
de ciutat, sobretot en ma-
teria de viari, que huma-
nitzi les previsions 1 actua-
cions anterlors.

En definitiva, es tracta
de girar els ulls cap a la
ciutat existent, i actuar-
hi de forma programada,
tot seguint les determi-
nacions del Pla General
Municipal. Alhora, és
necessarl proteglr —mit-
jançant el matelx Pla—
aquelles árees agrícolas I
forestals que han de
quedar preservades del
procés urbanitzador. A
part, tenim un Pla que res-
pon a totes aquestes ne-
cessItats. Un Pla que res-
cata terrenys a tots el ba-
rris per dedlcar4os a esco-
les, zones verdes I espor-
tIves, que preveu per a ca-
da sector un centre inte-
grat socio-cultural - assis-
tencial, un institut i un
camp de futbol.

Un Plan que estructu-
ra la trama viária Iligant
amb nous carrers peces de
'la ciutat avul separades,
que humanftza e( nous
vials i dissenya espais pú-
blIcs aptes no només per
automòbils, sinó també

per als peatons i ciclistes.
A més, cerca la localit-
zacló de fites significati-
ves que permetin als ba-
tris recuperar la identitat
perduda pel cúmul d'ac-

tuacions transformadores
realitzades..

Un Pla que recupera
per a la ciutat part dels
beneficis que el fet urbá
proporciona als agents ur-
banitzadors de noves zo-
nes, en establir per al sól
urbanitzable una estra-
tegia quant a determina-
clons, dimensions I termi-
nis, que són la base deis
concerts urbanístics que
estam —promotors i Ajun-
tament— duent a terme.

Un Pla que promou la
rehabllitació de la nostra
ciutat antiga amb un am-
ple ventall de mesures des-
tinades a la preservació
dels valors tlpológics i ar-
quitectònics de les edi-
ficaclons, a la creació de
nous espais públics 1 a la
sisternatizació de la gestió
municipal que faci tot això
possible.

Un Pla que dóna a la
mar, que dibuixa les pro-
postes de tota la façana
marítima de la ciutat,
que peatonilitza part de
l'Avinguria Nacional de la
Platja de Palma, que crea
nous i importanfs parcs
públics, a primera I ínla,
que promou dues noves
platges. En definitiva, que
projecta solucions perquè
la nostra ciutat es torni a
dirigir -amb "urbanitat"—
a la mar.

El Pla, un instrument

Cal ajuntar esforços 1
11.1uslons per a conseguir
que alió que proposa el
Pla es dugul a la práctica.
Els interessos de la ciutat,
de la majoria del ciuta-
dans, són al costat de la
cultura, de la urbanitat,
de l'Increment de la quali-
tat de vida, del fre a l'aspe-
culacló, de la publificacló
d'espais urbans per a usos
col.lectlus, del reconeixe-
ment i recuperacló de les
senyes d'identitat que con-
formen i caracterltzen la
nostra clutat.

En definitiva, la ciutat
futura dels versos d'en Ga-
briel Alomar té amb el
Pla un instrument per-
qué entre tots la cons-
truim.

(') Tinent de %tic -d'Ur-

banisme de l'Ajuntament de

Palma.

El Pla de Palma Por Jaume Carbonero
Malbertí (*)
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El Ministeri de Defensa ha iniciat les gestions per a
l'adquisició d'una amplia zona de terreny, amb una ex-
tensió de més de setcentes quarterades. Aquesta ben bé
podria esser la futura ubicació de la gran base militar que
es projecta fer a Mallorca.

Aquesta operació té que veure amb el Plan META de
reestructuració de l'Exercit de Terra, que preten reduir
a doscentes les dos mil instal.lacions militars que hi ha
actualment i situar-les fora de les ciutats.

Conseqüencies secundáries de la construcció d'aques-

ta base militar, será l'allargament de l'autopista de
l'aeroport que arribará fins a la urbanització de Cala
Blava.

Les futures instal.lacions serán dotades de missils
de baixa cota que el Ministeri de Defensa adquirirá aviat.
Amb tot el que això comporta de cara al lloc on apunta-
ran els missils soviètics.

Aquesta base formará part de l'anomenat Eix Balears-
Estret-Canàries, un punt neuràlgic de la defensa nacional
espanyola.

ELS CARTERS DE S'ARENAL Agent oficial no. 0523

FRAIT Automóviles
Compra-venda automovils usats
Exposició:
Avingda. del Cid, 84
Tallers:
Rocinante, 18
Informació i venta: Rocinante, 22. Tel. 241947
SON FERRIOL

4,4 rird-)1 VIDEO
'll" "1-"Iv CLUB1`

Carretera Militar, 258 - Telf. 26 80 60 S'ARENAL (Mallorca'

Alarmes electròniques per a la detecció de: robatoris,
sabotage, incendi, inundació i fuita de gas. Coneccid
automática per teléfon o via ràdio.

ELECTRONICA
INDUSTRIAL

//VA TAWAÍ DEPARTAMENT DE
SEGURETAT

Gabriel Tomás
Carrer Duc de Rubí, 21. Tel. 242218
SON FERRIOL

."‘

LLOGUER DE
DISCOTEQUES
MOVILS PER A

HOTELS,
RESTAURANTS I
PARTICULARS

(BODES,
COMUNIONS...).

TEL. 233133

BAR TURÓ
DARTS, BILLAR,

PING PONG,
FUTBOLIN,
CANTES,

PARXESSI...
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Avui duim a les planes
de la nostra revista a n'En
Manolo Manjon, conegut
al nostre poble per la seva
militancia al partit que go-
venia a l'Estat Espanyol,
membre de la Associació
de pares de l'Escola on van
els seus fills i actiu a mol-
tes de les activitats que se
desenvolupen al nostre po-
ble. En Manolo, fa 13 anys
que fa de carter a S'Are-
nal, va venir exactament el
novembre le l'any 1970.

-Quis camvis has vist
a S'Arenal? li demanam.

-A Son Ved de Mari-
na, hi havia 5 canes a la
setmana, ara n'hi ha 80
cada dia, es clar que el
Club Naútic Nou és el
lloc que dona més feina,
hi ha molts de vaisells an-
corats que reben molte
correspondencia.

-Te,nps enrera, els car-
ters feieu més feina. Re-

partieu set dies a la set-
mana, ara només cinc dies.
No trobes que això atura
molt la correspondencia?

-Arreu del Mon on
opera la Unió Postal Uni-
versal se fa així. De totes
maneres vull puntualitzar
que els dissabtes se repar-
teixen giros, cartea urgents
i premsa diaria. També hi
ha servici d'oficina, de
classificació i enmagatza-
ment de correu.

Per aquestes festes te-
niu més feina amb el re-
partiment de les Nadales
i regals de Nadal.

-Efectivament, hi ha
un increment de corres-
pondència i per tant de
feina que hem de fer nol-
tros perque per aquestes
festes no s'incrementa la
plantilla a S'Arenal. Du-
rant l'estiu si que s'aug-
menta la plantilla, durant
mig any hi ha cinc con-

tratats que venen a en-
grossar la plantilla.

-Vols afegir qualque
cosa més?

-Deixar constancia de
l'Administrador de Co-
rreus de S'Arenal. Don

Guillem Ensenyat, és un
company més de la nos-
tra plantilla, fa moltes ho-
res de feina i se desviu per
a la bona marxa del ser-
vei de correus.

MATEU JOAN
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N'Antoni 1 En Joan renguren al mon aquestes festes de Nadal passades. El seu padrf, En Joan Vell
des Jamaica no hi cap de content. En Toni des Jamaica 1 En Pep de Ca': Baster seran els padrins

de ses fonts. Molte bassonada hem tengut devers SArenal auest  començament d'any.
Na Joana 1 En Xavier varen neixer tumbé aquestes passades Festes. En Paco des Bar 1 Na Joana, sa

caminera de k Placa del: Nins, estan ben contents d'haver tengut bessonada.

DEVORA LA
GASOLINERA DE
S'ARANJASSA

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

SE VENEN
PORTES - FIN ESTRES
PERSIANES I
VIDRIE RES

Carrer Jover Coll, 26
Tel. 275283 Part. 270673
SON FERRIOL

PAII I BE DELINOUNCIA INFANTIL

Per tant anem-hi tots junts
al portal allá on es nat
cantant-li una canconeta
portem-li mel i brossat

Son les festes nadalenques
cant d'esperança i d'amor
fan esclafir de alegria
i ens enpapen de dolçor

Pau i be als hornos de la Terra
es el crit que ens adressa l'Infant6
fessem cas i descartem tot lo que es guerra
donem-nos les mans pera Nadal, visquem l'amor.

BARBARA MATES I SASTRE

En una entrevista del setmanari "Tiempo", Ramón
Tamames (ferotge debelador de l'atlantisme i del neo-lli-
beralisme del PSOE) em diu que la delinqüencia juvenil
está passatn a esser delinqüència infantil.

Per una altra banda, en les pàgines de "El Periódico",
un dibuixant tan subtil com El Perich treia a la llum
aquest assumpte amb una llegenda que deia: la delin-
qüència juvenil cada dia més jove.

M'ha impressionat aquesta coincidencia. I la dada és
tan aborronadora —els periòdics donen raó d'ell tots els
dies— que mereix la pena reflexionar un moment sobre
aquesta especie de monstruositat social. Procuraré no
convertir-me en un sociòleg de xirigota.

Entre les condicions socials per a la formació s'hi tro-
baya, entre d'altres, d'una manera essencial, la tradici6

Però la pèrdua de la tradició, per efecte de l'acelera-
ció vertiginosa del progrés, i tot una serie de seculant-

zacions quasi traumàtiques, ha condit a la destrucció
dels automatismes morals. En un altre temps, l'autori-
tat mediava, més malament que bé, entre la tradici6 i
la rebeldía dels subjectes. Però les reformes escolars
—dictades, diguem, pel temps del progrés acelerat, més
que per principis ideolbgics— descartaren l'antiqüada
autoritat, però també debilitaren el sentit moral de la
llibertat, convertint-se aquesta, entre altres coses, en un
esperó de la violencia.

Això per una part. Per una altra, com apunta Tama-
mes en l'entrevista, existeix un panorama socioecon6-
mic desolador, amb un atur creixent que treu als carrers,
davant els mostradors inalcanzables de consum, a mils de
persones, entre elles molts de joves i molts de nins.

CANDI DO

Es l'Infanth tan menut
II tremolen les manetes
té a sos llavis rialletes
aquesta nit ha nascut

De la muntanya el ressò
i amb els pastorets cantem
i d'alegria etzultem
oferint-li nostro cor
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RESTAURANT
EMILIO RENART

AVDA BARTOLOME RIUTOR - 5-A3ATER 104 • Tel 26 81 67
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Escola de Karate Tenshin
Jazz-Gimnástica de Manteniment
Carrerl)uc de Rubí, 3 Tel. 273 1 26
Son Ferriel,

W-Nr TALLERES

MILLAS
SER VICI OFICIAL

• •
CITROEN
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CONDEMNATS
Dia set de de decembre

de l'any mil noucents vui-
tanta-tres.

–Després de deliberar
el cas, del delict pel qual
heu estat acusats. Després
d'escoltar el fiscal i la
defensa; el jurat arribé a la
conclusib de que tots vos-
tés son culpables...

La condemna és la se-
güent:

Tu, home normal, a tu
cambrer de S'Arenal, a tu
trecador de Ses Cadenes i
d'Es PiLlarí, a tu sabater
de Llucmajor, a tu ofici-
nista de Ciutat, a tu mes-
tre d'escola de per tot, a
tu... "hauràs de ser feliç
tota la vida, aqueixa és la
teva condemna.

Quina condemna més
cruel que ens han posat a
tots nosaltres, és quasi im-
possible de complir ningú
no sobreviurà a ella, per-
que ¿Qui és l'home que ho
pot esser dins la nostra
societat?

No n'hi ha cap, el cam-
brer fa feina per un mise-
rable sou, el picapedrer
deixa les mans i el cos a la
feina, els sabaters perden
la vista i la son, som uns
rellotges que a les set co-
mencam a fer feina, a les
dotze i mitja a dinar, a la
una a escurar i a les tres
altre cop a la feina, a les...

CRICS TANCATS
El Centre de Programació de la

Progenie es trobava al 1.247 de la
Cinquena Avinguda, just al centre de
New York. Jo i la meya muller hi
acudíem recomanats pel Dr. Hop-
kins de Yale, amic meu. La veritat
sia dita jo hi anava entre escèptic i
temorenc. Creia que Hepkins havia
exagerat força les possibilitats de la
moderna cebernetogenética. Era im
bon científic per?), també, un poc
massa optimista.

Ben prest vàrem haver de passar
a l'acció. Una eficient infermera, que
més semblava una taxi-gírl, aviat es
posà a fer preguntes:

— Quans de fills voldríen? Més de
tres? Menys de quinze?... Ja veig.
Sembla, per la seva expressió, que
es conformaran amb una quantitat
no inferior a un, però  no més gran
que cinc. Oi?

Vaig fer que si amb el cap. La
meya muller es va arrufar i em
prengué el braç amb força.

— Mascles tots?
— Jo crec que un mascle...
— Ja. Un mascle i tres famelles.
— No. Un mascle i una famella...

—vaig fer, tot tímid.
— Estatura? Pes? Color dels ca-

bells? Pigues? Orelles? Quántes ore-
Iles? Dues perhom?

Era gairebé feréstec veure fins a
quin punt la genética era capaç de
manipular els genes per tal de pro-
duir el fill desitjat. Estavem massa
astorats per poder fer cap mena de
resposta concreta. Quan podíem, o

quan ec del llit el ;tia-
tí veig que hi ha hoines
que cremen els boscs i
d'altres que tallen els da-
rrers pinars i maten l'àgui-
la pescadora de S'Albufe-
reta o disparen a la cigon-
ya que ve de pas, que es
pot esperar d'un món així.

L'únic que em fa ser un
poc feliç és observar les
ones de la mar quan bate-
guen les roques i passan
per damunt les barreres
que li posen els homes.
Elles no es cansen de  llui-
tar perque sabet que un
dia o l'altra tomarán aque-
lles barreres; vosaltres
amics meus que estau con-
demanats a ser feliços feis
el mateix que les ones, bo-
tau per damunt de les ba-
rreres que ens posa la so-
cietat de consum. Deixau
fer tots els productes que
la societat us ofereix i que
no necessiteu perque
aquesta societat ens vol
fer els seus esclaus. No vol
que siem lliures ni feliços
perque ens té alianats baix
el seu poder de falsa como-
ditat, ens fa objectes i ens
fa anar on ella vol com si
fossim mens de cordeta.

Amics condemnats,
diem no a tot això, que
compra el nostre dret a la
felicitat i després podrem
complir la sentència i el
món anirà molt millor.

EN BELLUGUINS

jo o la dona, fèiem que si o que no
amb el cap i llavores l'infermera
signava una creu a la casilla corres-
ponent. Si nosaltres no déiem res
amb el cap, l'infermera feia una creu
a la casilla corresponent al no sap,
no contesta.

— La filla, tortillera o normal?
Enfermetats preferides? Alguna in-
tervenció quirúrgica abans de Vado-
lescncia? Després? Tipus de sang
que volen? Carácter suau? Manies
depressives? Els dos o Domes la ne-
na? Asignatures preferides? Capaci-
fat per agunntar el suroll? Ell, no
més, oi? Algún de sord?

Alió era reahnent ferestec. L'infer-
mera estava ja llençada. Les pregun-
tes seguien plovent.

— Han d'esser bessons? Propen-
sos als vòmits? Tendencia filosófi-
ca? EscOtics, diu? Menjamiques?
Ja, ell tragón, ella normal, Quans
any shan de viure? Burgesos? Fre-
dolers? Empagueidors, diu?

Els cors no ens sonaven ja. La
suor regalimava per la meya espat-
lla. La dona tenía fesoinies de pànic.

- Religió monoteista? Alcohòlics
perduts o només fumadors? Tinus
de tabac? Baix en nicotina? Tenden-
cia política? Aerofagia? Crónica o
contagiosa? Algún de músic?

Aprofitant que l'infermera girava
la página, sensa fer suroll, sortirem
de l'habitació i baixarem l'escalera.
Fora, l'aire ens refrescà el cervell.

Es Sereno

SOM LA RADIO

Una ràdio en la qual tu tens veu. I vot. Que te informa 1 entreten. Aquesta és la radio que
feim a RADIO POPULAR Una Radio amb els mierófons oberts per tu les 24 hores del dia.
Una radio amb més de 700 professionals fent programes per a tu. Programes realment popu-

lars Programes per esoltar i parlar. RADIO POPULAR

RADIO POPULAR COPE

LA RADIO ENCESA

l'oficinista perdut i ama-
gat darrera un munt de
papers que li tapen la vi-
da i la felicitat, el mestre
d'escola ha d'aguantar uns
aLlots que no son seus, i el
pitjor que hi ha és que
molts d'ells són quasi sal-
vatges i no per la seva cul-
pa si no per la de la socie-
tat que fa que els pares no
els puguin donar un am-
bient familiar, una dolrior
que tots els infants han de
menester.

¿Com podem ser feli-
ços si només el matí quan
llegim el diari, al migdia al
veure les noticies de la T.
V. etc. tant sols hi trobam
monstruotaitats, assassi-
nats, guerres, robos, aug-
ment de la violència per
tot el món.

No és sols aixb els im-
posts pujen, la bencina
també ho fi, tot puja me-
nys el poder adquisitiu
dels treballadors que han
de fer molts de comptes
per arribar a la fi de mes.
Els únics que arriben a fi-
nal de mes sense haver de
fer comptes són aquests
malnats que els interessa
que els traballadors no
arribin a la fi del mes amb
doblers, aquests senyors
són estats els mateixos des
de que el món és món.

Com puc esser feliç si

EUGENESIA
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ARRIBADA DELS REIS A SSENAL

Tres camions ben carregats de juguetes, dugueren els Reís a
S'Arenal. Les dones del Rei Negre; ben galatzones totes quatre.

Els Reis i el seu seguissi, s'aturaren a l'esglesta per adorar al Nin
Jesús. Plena com mai, eslava l'Esglesia de S'Arenal. El Rel Negra feu un bell parlament dins el Temple Parroquial.

Mentre esperavem als Reis, les halladores de S'Arenal entretin-
gueren al públic.

Els Reis arribaren amb un vaixell rnolt gros que duia llenes en un
idioma estrany. La Guardia del Mol! de S'Arenal els obré aun(

El Rey Negre amb les seres dones. Sort que te ell.Els motoristes de l'Ajuntament de Ciutat obrien la comitiva Va-
ren entrar dins el tenne de Llucmajor en aquesta ocasib.

Les pagesetes de S'Arenal acompanyaren al Rei Ros assegudes a
la seva currola.

PERRUQUERIA AN GE L
Coarnetologista diplomat
Canonge Mateu Rotger, 11
S'ARENAL

3 4 5 1, 7 5
II IR	 14 OS

Ni T7 e. t9 30 al igt
252637 51125

RENAULT

JOSEP VALLESPIR I GOST
SER VICI OFICIAL
TALLERS VALLESPIR
Sant Joan de la Creu, 65
Telèfon 413867
SON FERRIOL

ESCOLA

/.2

PETITO

Plaça Reina
14. 1 Cristina s/n

Tel. 16 68 15- S'ARENAL
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El dia dels Reis, els Tres Mdgics assistiren a l'Ofki.

Els doctors de k Llei.
	 A l'horabaixe, els Reis anaren a la Porciúncula.

Els tres som Re* Coronats/que de molt Ruiz), *pm venguts per un
sant ímpetu moguts/del cel que ens ha inspinsts; els cors tenim
inflamats/d'un amor par i Jagrat. I si rosa Majestat/dei g.st ser-

vir n'Es d'informar-nos a on ¿riel més gran Rei recen: nat.Eh Cbnsellers del Rei Hesodes.
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ESTADA DELS REIS A
S'ARENAL

Els Reis Màgics arribaren al moll de S'Arenal entrada
de fose el dia 5. Foren rebuts per tot el poble com se pot
veure a la plana anterior, feren una prossess6 pel poble,
com no haviem vist mai, damunt tres carroces molt ben
engalanades, arribant fins a ses Cadenes, des d'on se re-
partiren pels carrers i places del poble i els llogarets que
l'enrevolten, amb els regals i juguetes que entregaren als
nins i nines que n'havien demanats. Aquesta operació va
durar tota la nit perqué el nostre poble és molt gran. Es

molt gran i té molts de nins i fines.
L'endemà, els Reis i el seu seguissi anaren a l'Ofici a

l'Esglesia Parroquia' donant d'aquesta manera esplendor
a la celebració relligiosa.

A l'horabaixa anaren a la Porciúncula on se trobaren
amb el Rei Herodes, allá passaren els fets maravellosos
que captà la nostra cámera fotográfica i que podeu veure
a n'aquesta mateixa plana.

Sibil.la: Tota plena de
temor/obeint son mana-
ment som venguda promp-
tament/ ¿Qué vol de mi,
gran Senyor?

Herodes: Vull que amb
claretat/i sens ocultar-me
res diguis amb qué consis-
teix/lo que está profetit-
zat i perquè et puguis de-
fensar/i a ningú tenguis
ternos com Rei i Empera-
dor/sa meya espasa et vull
dar.

(Sa Sibil.la diu cantant)
Sibil.la: El jorn del ju-

dici/parrá el qui haurà fet
servici.

Ans/ del judici l'Anti-
crist/vendrá/i ferá tot lo
m6n trist i fent-se com a
Déu/servir/qui no el creu-
rá/ferá morir.

Ilerodes: Per no morir
jo el creuré/i sense passar
torment ho passaré alegre-
ment/i an es meu trono es-
taré.

SibiLla: El seu regnat
será molt breu/i baix el po-
der seu màrtirs moriran
tots a un lloc/aquells dos
sants: Elies i Enoch.

Herodes: Si tanta pena
i tristor/l'Anticrist ha de
causar molt prompte el fa-
ré matarji em quedaré Em-
perador.

Sibil.la: El sol pedrá sa
claretat/mostrant-se fose i
oscurat la l'una no dará
claror/i tot lo món será
tristor.

Hcrodes: Amb tanta
d'obscuritat/cap tristor
tendré perquè én iLlumi-
nat/es meu palau tendré.

SibiLla: Gran foc del
cel davallarkmar, fonts i
rius, tot cremará los pei-
xos donaran grans crits/
perdent sos naturals delits.

Herodes: Si mara i fonts
tot ha de cremar/a mi,
gran torment me cites ja
puc tirar sa corona/que el
César me va donar.

Los cossos
morts s'alçaran/sos esperits
recobraran i al ah de trom-
peta breu/dirá: Veniul al
juí de Déu.

Herodes: A tal juí jo no
aniré/i aquel qui me'n par-
lará amb ses tropes el pren-
dré i prompte el faré matar

Sibilas: Després, del cel
venir veurem/amb gran
cort el Fill de Déu brillant

amb sa Majestat/de lo seu
cbs glorificat.

Herodes: Rei será molt
poderós/que venga, del cel,
gloriós; amb mi poder no
tendrá/ni el sol me crema-
rá.

Sibil.la: Jesucrist, Rei
universal,/homo i ver Déu
eternal, del cel vendrá per
a jutjar,/i a cada un lo just
dará.

Herodes: Qui contra de
mi, Emperador/me farà
semblant traici6, de venir
per judicar,/el meu furor
provocará.

Sibil.la: Als bons, di-
rá: Fills meus, veniu/bena-
venturats posseïu, el regne
que está aparellat/desde
que el m6n va ser creat.

Herodes: ¡Ai, trist de
mi! ¿Qué faré?/per cert,
cridat no seré, ma corona
se perdrá/i mon regnat
s'acabarà.

Sibil.la: Als mals dirá
terriblement:/anau, ma-
leits, an el torment; anau,
anua, al foc etern/amb vos-
tro príncipe de lo infern.

Herodes: Si he de pa-
tir eternament/en lo iii-
fern, crudelment i per sem-
pre condemnat,/més val-
dria no fos nat.

Sibilla: Oh humil Ver-
ge vós qui heu parit/ Je-
sús infant, Rei infinit, vu-
llau a Déu per nos pregar/
que de lo infern ens vulla
guardar.

Herodes: Si és vere que
ha nat a nit/un Jesús, in-
fant, Rei infinit, vullau a
Déu per nos pregar/que de
Jo infern ens vulla guardar.

Herodes: Si és vere que
ha nat a nit/un Jesús, Déu
infinit, mon ceptre i coro-
na han caigut/i estic del
tot perdut.

El jorn del ju-
dici/parri el qui haurà fet
servici
(Tot just sa Sibil.la ha aca-
bat, es criat I diu al rei:)

Criat: Aquesta endavi-
nadora/s'explica molt ma-
lament Senyor, ella li és
traïdora/la faci callar ra-
bent, que si un poc m'es-
concorra/faré un esquerra-
ment. Jo vassall d'Herodes
som/ i m'estic com un
lle6. ¡Senyor rei, no temi,
no!/Que goberni tot lo
món.

El Rei derodes s'enrrabia/
perque el Bon Jesús es nat,
sempre m'ho havia pensat/
que el dimoni el se'n duria.
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LLOGUER DE COTXES
CAR HIRE

Llaüt, 40 - Tel. 26 41 25
Les Meravelles

S'Arenal de Mallorca

qabtiel Aztheu eetveta

MAGATZEM
Pin sos-Cereals-Llavors-Adobs-Fertíitzants-Product es
Agykoles-Servei de Manescal-Llenya per a la Foganya.

Castillejos. 24
Tel. 26 98 67
	

Coll d'En Rabassa

Rubí Automóviles Llucmajor, S.A.

A Llucinajor: Exlroáció, venta i
reparació.
Carretera Arenal s/n Tel. 660234

A S'Arenal: Exposició i venda.

Carrer Terral, no. 4
Devora el Club Nautic.

El darrer crit-en bosses i articles en pell
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Carnets color
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Puolicitária
Material fotográfic
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Lamí de. les Meravelles
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"LODE"1111.
En aqueixa —hauria de

dir "aquella", pel que a mi
em pertoca— tena de remi-
sons, de creuades religio-
ses o politiques, de mi-
ssions i predicadors a ca-
rregar-se el que sigui. Avui
ens salven, demà ens beati-
fique, o, segons els vents,
ens envien als inferns. No
hi ha terme mig. No hi ha
el centre ponderat, equili-
brat, just... lliberalment
lliberal. "Txusss"! (1), qui-
nes coses, la ponderació
pels flemátics saxons o els
freds germànics, se dirá
més d'un.

La veritat és que, ja ho
veuen vostés, la ja famosa
LODE crea tensions i cris-
pacions. Una altra vegada
els espanyolets enfrentats.
Els clàssics bàndols i divi-
sions. ¿Fatalisme...? En
tot cas, les tradicionals in-
transigències.

NoNo soc socialista i, per
tant, no atac ni defens —el
Cid es va esfondrar amb
l'escepticisme contempora-
ni— la LODE, però si em
meravella la histèria amb
que han acollit la seva dis-
cusió els aliancistes amb
Fragues i els senyors (lle-
geixi també, faltaría més!,
monjes, cures, religiosos,
beatos, beates i tota la
cort celestial no de les al-
tures, sino dels negocis te-
rrenals i deis comptes co-
rrents bancaris) de l'en-
senyança privada que vol
esser subvencionada, però
no controlada. "Txioss"!
(2), així que volen les
"pelones", ara no rones

sino blanques, però si s'ha
d'evitar passar comptes
feliços com a damisel.les
en flor, cantar "veniu i
anem tots..." Subvencions
sí, però pares d'alumnes,
alumnes i professors fora
quant més enfora millor,
"Txaria"! (3) de les esfe-
res de direcció i decissió.
¿Tanta por els hi tenen
als prares deis alumnes?
¿Serán tots socialistots?,
en deman. ¿I els "pro-
fes"?

Calma, senyors, que si
el toro va agafar a en Ma-
nolete... l'admirat i recor-
dat Antoni Ordóñez enca-
ra és viu.

(1) Forma contemporánea,
ultramoderna, d 'e nom enar
a Déu. Els idiomes avan-
cen que és un primor.
(2) Equivalent, també en
idioma modern (de la mo-
dernitat democrática l'ibe-
ral, uns pocs anys abans
que el porro), de Déu.
(3) Idem de Maria, la ma-
teixa que va crear la rnolt
iLlustre i respectada saga
de les filles de Maria.
Amén.

ANTONI SERRA

II TROFEU

DE CAP

D'ANY
L'horabaixa del 31

de desembre, festa na-
cional de les Nostres
files, se va jugar el II
trofeu de futbol feme-
ní al camp Antoni Ro-
ses de S'Arenal, entre
les jugadors de la Cafe-
tería Lis i les del Bar
Estació.

Guanyaren per go-
letjada, 8 a 3, les ju-
gadors de la Cafetería
Lis.



TOMBATS A LA MOLSA

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
L'Obra Cultural Balear, fa uns mesos va treure al carrer la campanya

LLEI DE NORMALITZACIÓ LINGUISTICA, ARA, amb la intenció de
sensibilitzar el nostre poble vers aquesta questió i pressionar, en certa
manera, a les nostres institucions i als partits polítics que actúen a les
Illes, per a que es dugui al Parlament Illenc aquest tema i es faci aquesta
llei. Val a dir, ara de passada, que sols Euskadi, Catalunya i Galicia tenen
una Ilei d'aquestes característiques, lleis que, tanmateix, han topat d'una
manera o l'altra amb l'Administració Cen ral, cosa que ara per ara és
inevitable en aquests casos i que posa en entredit això que s'ha vengut
anomenant «autonomia». Però no aprolundirem més en aquesta questió
i seguirem amb el tema que ens ocupa i ens preocupa.

La questió principal és que necessitarn amb urgencia una llei feta pel
nostre Parlament que garanteixi i prornocioni l'ensenyament de la nostra
lltngua i el seu ús a tots els àmbits de la nostra vida quotidiana. Així de
sencill. Desenganyem-nos, emperò, si ens pensam que si s'aprova qualque
dia aquesta llei la nostra questió lingüística estará ja resolta. Clar que
aquesta llei pot ajudar a deixar les coses molt més clares a les Illes Ba-
lears i Pitiüses quant a l'ús de la seva pròpia llengua, sobretot perquè
n'hi ha dues que són oficials al territori, pela') de la mateixa manera que
un poble ni es fa ni es desfà a cop de lleis i de decrets, el mateix passa
amb una llengua, amb la nostra llengua en aquest cas.

La normalitzacó de la nostra l'engua a icts els  àmbits de la vida diària
no vendí') de la ma d'una llei, sitió del recolzament popular que la nostra
llengua i aquesta llei puguin tenir. Si seguim veient pares que troben
ridícul o inutil que els seus fis estudiin «mallorquí» a l'escola, o escrip-
tors nostres que collaboren als diaris ciutadans escriguent en espanyol,
o radios «d'aquí» que no en fan ús de la nostra llengua, o gent que s'avel-
gonyeix de xerrar en públic la nostra llengua o xerra als seus fills en es-
panyol «perquè fa més fí i més modern», no anirem enlloc.

N'hi ha que diran que la nostra llengua no es troba en una situació
tan alarmant i que amb el «decret de bilingüisme» s'ha aconseguit l'en-
senyament del català a l'escola. Això, en la meya opinió, no és cert en
absolut. Convid a l'amable lector a que es llegeixi quan pugui l'informe
editat per la C.E.N.C. i l'O.C.B. on es fa una anàlisi de la «Situació de
l'ensenyament de i en català en els dilerents nivells educatius» (aquest
és el seu títol). Després de Ilegir aquest opuscle de mitja dotzena de pa-
gines es pot tenir una visió real de l'ensenyament de la nostra 'llengua a
l'escolá: hi ha escoles que ni tan sols fan les tres horetes setmanals de
«mallorquí» que marca el decret de bilingüisnr, la «llengua de les Ba-
lears» (com eufemísticament se l'anomena) s'ha convertit en una asigna-
tura «maria» que no és necessària per poder aprovar un curs i de la
qual tanmateix es pot aconseguir fins i tot l'exempció. No parlem ;a dels
centres que ensenyen en català, els quals són totalment minoritaris, o de
l'ensenyament del català a la Formació Profssional, a la Formació d'Adults
o a la Universitat. Per altra banda, si bé és veritat que el català de Ma-
llorca ha pogut sobreviure fins ara a les mesures restrictives que progres-
sivament ens arribaven de Madrid, ho ha fet, senzillament, pel fet de
l'aïllament geogràfic. Recordem que la nostra illa, fins els començaments
d'aquest segle, vivia pràcticament aillada de la resta del món i la immi-
gració era mínima. Ara la situació ha canviat completament i la ruptura
de l'aïllament per una banda, i l'acció deis mitjans de comunicació per
l'altra (recordem que fa cent anys no hi havia ni ràdio ni televisió i ben
poca gent llegia els diaris), estan posant en perill greument la supervi-
vencia de la nostra llengua.

La normalització és cosa de tots. De nosaltres depèn que la llehgua
de Mallorca sigui una llengua viva o un objecte de museu.

I com el tema de la normalització lingüística no s'acabarà fins que
arribem a ser un país normalitzat, protablement en una propera oportu-
nitat seguirem amb el mateix tema.

Ramon Turmeda
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MARRAnd S'HA DE REFRESCAR LA "MEMORIA"
Rep una carta de l'Ajun-

tament de Marratxí en la
que hi ha un "saluda" que
em diu que es complauen
en enviar-me una Memò-
ria del 82. Més valdria que
m'haguéssim enviat dues
botelles de xampanya! Pe-
rò, de totes maneres,
s'agraeix el detall.

La Memòria abans es-
mentada, escrita en caste-
llà, com és de suposar, duu
en primer lloc una fotogra-

fia de l'anterior Consistori
dels que en queden tansols
sis, tots ella ex-indepen-
dents, ara 54 quilòmetres
quadrats, igual que en la
Memòria del 80, però el
que si ha canviat ha estat
el nombre d'habitants que
de 7.758 hem passat a
8.222. En quant a camins
municipals, també hem
augmentat la familia, afe-
gint-s'hi el Camí des de
C-713 fins a CARMA a

Ca'n Bronquet.
La línea del ferrocarril

segueix sense tenir una ca-
mioneta que vagi des de
Marratxí fins a Sa Caba-
neta i Pórtol, tal com hi
era abans i, els serveis per
carretera segueixen essent
cada vegada menys perque
"diuen" que no omplen.

L'activitat corporativa
ha estat la mateixa, Reis,
Carnaval, Jocs escolars,
Festes de Sant Marçal í

Curset de 'Wad& El que
ha augmentat ha estat el
nombre de vivendes cons-
truïdes que, de 91 a l'any
80 hem passat a 123 en el
82.

L'AGRICULTURA I LA

RAMADERIA

En l'aspecte dela vida
económica, la principal ri-
quessa la constitueixen
l'ametller i el garrover,
tainbé els fruitals i la rama-
deria vacuna, ovina i por-
cí. Encara s'ha de (tu' que
la gent, cada vegada més,
s'allunya de la terra perque

En el darrer ple extra-
ordinari del 83 celebrar a
Marratxí es va informar
que la Comisió Permanent
ha aprovat la normalitza-
ció lingüística, l'ús de la
nostra llengua. A arrel
d'això, els professors de
l'Obra Cultura Balear do-
naraán clases de "Llengua
i Cultura de Mallorca".

Els objectius primor-
dials d'aquests cursos són
els següents:

a) Donar a conèixer la
nostra cultura en totes les
seves manifestacions, His-
tbria, Literatura, Art, etc...

b) Dona conciencia so-
bre la necessitat d'adqui-
rir hábits de cultura, en-
tensa aquesta corn un bé
a l'abast de tothom i no
de minories privilegiades.

c) Integració dels veïns
castellano-parlants a la
nostra cultura.

d) Intentar, mitjançant
l'ensenyança, la coordina-
ció deis nuclis d'un terme
on la dispersió geográfica
ens afecta en molts d'as-
pectes de la convivència
municipal.

Els cursos s'impartiran
distribuits en tres centres
per aglutinar amb major
facilitat als alumnes de
Marratxí. Aquests centres
serán: CoLlegi Costa i Llo-
bera (Pórtol, Sa Cabaneta,
Es Figueral, Marratxinet),
Escola Pública del Pont
d'Inca (Sa Cabana, Pont
d'Inca), i el local social
de l'O.C.B. a Marratxf
(Pli de Na Tesa, Pla de
Son Nebot).

Els horaris s'establiran
després d'haver tengut un
primer contacte amb els
matriculats, per?, se pot
anticipar que s'ajustaran al
final de la jornada labo-
ral. Els cursos serán un-

no val la pena l'esforç per
el que et paguen. Els po-
lítics, en general no se'n
donen compte de la poca
ajuda que reben els page-
sos, al mateix temps que
t'ofereixen diners per a
rompre les finques bones,
com Sa Cabana o les del
Marqués de Mondéjar, per
les quals passa l'autopista.

I per acabar, ¿qué vo-
len que les hi compti més
d'aquesta Memòria?, que...
en el 80 els gastos de re-
presentació foren de
1.323,600 ptes. i en el
82 han estat de 2.125 000
ptes. en canvi les dietes
del personal han passat

partits gratuitament, pe-
nó es pagará una matrícu-
la simbólica de 500 pta.
Els professors están en
possessib del títol corres-
ponent i experiéncia peda-
gógica en el camp de l'en-
senyança. Els cursos co-
mençaran aquest gener. La
seva durada está prevista
per a sis mesos, en el curs
inicial. El nivel d'aquests
cursos será de carácter pri-
mari en un principi, per
anar progresant en el fu-
tur.

Finalitzats aquests cur-
sos, l'O.C.B. concedirà un
diploma als alumnes que
hagin aprofitat les classes
donades.

A més d'aquests cursos
de llengua i cultura catala-
na, es donaran també cla-
sses pel Graduat Escolar
en el Col.legi Costa i Llo-
bera. Pel desenvolupament

de 2.510 pres. a 2.532
ptes. 22 peles! No está
malament.

BUSQUETS

d'aquests cursos s'ha soli-
citat una subvencib de
200.000 ptes. Sobre aquest
punt també ens varen in-
formar que hi ha una pro-
posta de subvenció al Con-
sell per al curs 1984.

BAND MUNICIPAL

A partir del proper dia
9 de gener de 1984 s'ini-
ciaran els treballa de fumi-
gad() amb herbicida de les
voreres del carrera, camins
i carreteres del Municipi
de Marratxí.

Per casen els herbicides
uns productes generalment
tóxics, s'adverteix al veit-
natge i públic en general
de la convinéncia d'abaten-
dre's de recollir vegetals i
animals d'aquestes voreres
i enrevoltants per a qualse-
vol ús.

CURSOS DE LLENGUA 1
CULTURA CATALANA PER ELS
ESCOLARS DE MARRATXÍ



Barbería J. Bernat
Carrer de la Blatera, 3
Son Ferriol

CAFETERIA SANT DIEGO

COQUES DOLCES CADA DIA
I AL VESPRE MUSICA DE PIANO

CHINA
ItESTAUR4Nr

EDEL VEIS-CA
NA PILI

Perruqueria per dones i
per bornes.
Pentinats i tallats de ca-
ben.
Carrer del Soldat Moll
Corró, 15.
Tel 244208
SON FERRIOL

Cuitar-Bar

ACUARIO
LOCAL CLIMATIZAT

CADA VEME
Ejército Español, 54 - Tel. 26 62 16	 -	 El ARENAL (Mallorca)

°MIENTO°
Woaquin Verdaguer, 12

Arenal Tel. 26 67 21
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LA FESTA DE L'ESTANDART
Eren les deu i mitja de

día 31 de desembre quan
varen començar a la Plaça
de Cort els actes amb els
quals l'Ajuntament de Pal-
ma celebra l'entrada de les
trapes del rei En Jaume
a la Madina Mayurqa mu-
sulmana, ara fa 754 anys.

Els actes començaren
amb la col.locació de l'Es-
tendard al centre de la
plaga, que havia estat tret
pels regidors de l'Ajunta-
ment. Acte seguir, es varen

dirigir en processó cap a la
Seu, precedits per la sec-
ció muntada de la Policía
Municipal i acompanyats
per la Banda de Música.

En arribar a la Seu, el
batle va complirnentar les
altres autoritats i es varen
asseure als bancs de la pre-
sidència des d'on seguiren
la missa oficiada pel bisbe
de Mallorca, durant el
transcurs de la qual varen
actuar els cossiers i els ca-
vallets. Es de destacar el

brillant sermó que va fer el
pare Francesc Suárez, pro-
fessor de filosofia, el qual,
amb referències a les idees
d'Heráclit, René Descartes

Hegel va exposar que
l'Església ha canviat, re-
nunciant als seus privilegio
i demanant una actitud
igual als que pensen com
al segle passat; també va
dir que asa l'Església no
vol l'aliança amb l'estat si-
nó que només es vol basar
en Crist, acabant per dir
que "Mallorca, será cris-
tiana o no será".

Acabada la fundó, la
comitiva va tornar a Cort,

Després de les vacacions de
Nadal, els alumnes de kárate
continuen el ieu aprenentatge

a Son Ferriol

retirant-se l'Estandard al
qual una companyía de
l'Exèrcit va retre les sal-
ves d'ordenança.

Després es va represen-
tar "La Coleada" de Pere
d'Alcántara Penya per na
Miquelina Lladó i les nines
de l'Escola de Folklore.
Llavors el batle va fer un
discurs, evocant les figu-
res de Gabriel Alomar i
Joan Miró, fent un resum
de les activitats realitza-
des i desitjant una ciutat
més culta i més participa-
tiva.

Per acabar aquesta jor-
nada, a la Sala de Sessions
es va fer la proclamació de
Gabriel Alomar i Villalon-
ga com a Fill 'ilustre de
la ciutat de Mallorca, pro-
cedint el batle a descobrir
el retrat fet pel pintor Xim
Torrents que hi romandrà
exposat esclofint el públic
que l'omplia en aplaudi-
ments, entre els quals hl
havia els descendents de
l'homenatjat i totes les
autoritats de les Illes. Des-
prés de la lectura del dis-
crus de Jaume Vidal, on va
glossar la figura del socib-
leg, pedagog, moralista i
literat Alomar, la seva vida
i la seva obra, el batle va
tancar la sessió.

La jornada festiva es va
completar amb la celebra-
d() de la carrera de rellens,
des de Santa Ponga a Pal-
ma, seguint el camí del
rei En Jaume, que s'ha
celebrat enguany per pri-
mera vegada

JOAN CAPO

Ele comarsdos lingülstics fan bona jeina a la nostm contrada

Obres al :lit del Torrent dels Jueus de S'Arenal Una vegada aca-
bades, podran servir molt be de poli-esportiu,



CONTARELLES

Equip de Son Gotleu.

Rehera's de S'Arenal.

S'ARENAL DE MALLORCA / 15 DE GENER DE 1984
	 15

Blel Florit Ferrer
Binibó, fa devers trenta cinq o quaranta anys,

era un llogaret petitó, tranquil, tres dotzenes de
cases que es donaven la cara a un sol carrer povil i
orientat de llevant a ponent, el carrer Major per a
tothom, i, aleshores, des de l'any anterior, sobre el
paper i a les rajoles de cerámica blanca amb lletres
blavenques: «Calle Del Generalisimo Francisco
Franco».

Era un nucli de població sense ajuntament propi,
i la máxima autoritat era Don Rafel, el batle
«pedáneo» que, en veritat, quan s'havia preocupat
de que la bombeta de Ilum de davant l'església estás
encesa, ja havia complit com a batte, ell, canten.

Binibó, fa trenta cinq o quaranta anys, era un
llogaret arrufat entre serrals que companejaven el
pinar amb l'alzinar, bancals amb  ametllers i prune-
res, qualque pressequer, comellars d'hortalissa entre
felgueres agoserades, molsa, verdet i murmuris de
fonts empegueides.

I no gaire fam, a dir ver.
Malles viudas de marit viu, això sí: homes a

França a varemar, a feinejar terres forasteres, a
escampar fems pér allá parqué, poc i malament, al
manco pagaven amb doblers de ben de veras.
Homes embarcats fent la ruta de l'Atlántic, apa, m'en
vaig i ja veurem quan tornaré... Contrabandistes.de
fardell, cinquanta o seixanta quilos al coll pels
penyassegats... Qualque contrabandista deis altres,
deis de au, tu, agafa la colla i tes això a tal hora. I
mitja dotzena de pescadors. I prou

L'Amo en Joan i Madó Catalina, ja havien
perduda tota esperança de descendencia quan els
vertígens comparegueren, una horabaixa boirós de
desembre, davaat la foganya. 1, ai, Joan no sé que
tenc. No s'ho podia imaginar mal, ella. pensau,
després de quasi vint anys de matrimoni. Paró sí,
l'endemà el metge del capçalera li confirma: Madó
Catalina, o molt m'he d'errar, o teniu malaltia per set
o vuit mesos només, vos. Va esser un no m'ho
pensava mai. Mirau que n'havien agrenades moltes
d'escales d'abaix per amunt, ells dos, com aquell que
diu, infructuosament, anys i anys. I llavors, quan
menys s'ho esperaven, jas!, el -present».

L'aconteixement bou alegre, clar, per ells dos
sobretot, i per la gent que de cor els estimava. Pels
nebots, no tant, fotre, que ja es velen hereus d'un no
gens despreciable patrimoni. I ara, pa-plaf, res, fum
d'estampa! Pero, mira, bona cara i ja veurem on se
colgará en gelat, eh?

Era una familia que , estava bé» .No passaven
estretors. Eren posseidors de dwes cases, una a:
mateix Garrar Major l'altre un poc decantada. A la
del carrer Major hl tenien una botiga de que-viures, la
duien ells dos i més o menys els peímefia defensar-
se més bé que malament. També tenien Son Fangar,
cap al nort, vuit quarterades de marmota que no valla
res, aquells temps, pinarots espès i torrentera fonda
amb moscards, aigües embassades i pudentes,
canyar i granates...

Nasqué ~de i li posaren Miguel. Miquelet. En
Miquelet de sa botiga. Un nim com un bonjesuset
plorador.

No es cansaven de mirar-se'l, ells dos, amb el
cor inflat de sensacions novelles. Fins i tot l'Amo. en
Joan, que no era ni havia estat mal gens infanter,
mirau, es passava llargues vetlades filvernenques
vora el bres fumant la pipa beatificament, («Joan, no
fumis devora es nin!»), engronsa qui t'engronsa
aquell hermós rebrot de fruita tardana.

Passaren els mesos, les estacions, els anys,
amb la rapidesa d'un ale de ropit i, ben aviat, tant son
pare com sa mare d'en Miguel, i a poc a poc totnom,
se n'adonaren de que aguan ninet, co era com els
altres. No és que fos coix, ni curt d'enteniment, ni
baldat d'enlloc, no... Succeïa que les sayas teso-
mies, el seu fisic, s'enrodonia 1 suavitjava, talment
una femelleta. Mentre els altres al.lots del seu ramat
se n'anaven a treure nius per l'aspes de la garriga o
jugaven a pussa amb les baldufes grosses de clau
Ilarg d'acer, ell trobava més gust jugant a cuinetes
fent vestits per 4es pepetes, amb les fines del carrer.

Això Ii espassará, está moltenmarat, deia son
pare. Quan canvii d'edat canvirá també de posat, el
meu fillet, comentava sa mare.

Paró no, al contrari, amb l'edat l'assumpte va
revenir, va inflar com el manjar blanc, es reafirma, es
consolida. D'un nin, d'un al.lot d'afeccions -diferen-
tes», va passar a convertir-se amb una personeta
vestida d'home , penó amb els gestos, el mourer-se.
[estar en situació, l'afectació de la veu. el caminar,
tot, talment unti temeila.

L'Amo en Joan i Madi) Catalina, amb un gran
pesar damunt, vells, envellits pel que, aleshores,
encara ara, Déu meu, cap-d'any 83-84..1—, era i
significava una gran deshonra. Era el temps recordat

amb aspror que els corrien a garrotades. als
mareites, d'alt murada, recordau? Idó imaginau-vos
el coret de son pare i sa mare

Hi ha que dir que mai per mai se Ii conegué cap
escàndol. La seva conducta, llevat d'això de que a la
botiga tractava amb més afabilitat als homes que a
les dones , que els ulls se li perdien en un
indefinible tendresa quan en Sion de S'Hort els dula
les Iletugues a la botiga. I cols. I qualque manat de
rayes vermells que en Miguel netejava de tulles
baldares i acariciava amb quasi amagada voluptuosi-
tat. L'hortelá era un bell jove i en Miguel ho sabia
reconéixer. Això era tot. D'aquí no passava.

Feu el servei militar, en Miquelet, sí, a artilleria
de montanya, sí. Les va passar moradas. N'hi taren
de tot color. Fins que un tinentet de bona llei el posa
d'ordenança la sala d'oficials i el decanta una
miqueta de cabrum. Mai havia Iluit tant, l'estancia
d'oficials com des d aquell dia.

Després, apa, altre vegada a Binibó a vendre a
la botigueta. Miguel, una lliure de fideus, fes-me bon
pes eh? Si, madoneta. si...

Passaven els anys, i son pare nomas duia una
idea fitxa: provar de casar-lo. Sí, ja ho sabien, ells,
tothom. que no era gaire casador precisament, ell.
Paró bé que l'envoltaven, fill meu, reió, una dona t'és
necessária , pensa que ton pare i jo qualque dia et
faltarem i una persona necessita companyia..., i
calentoreta al Hit, als hiverns. I ell, com si em yentes,
res de res.

Aquell any arriba al poble una nombrosa familia
d'andalussos. Venien a espolsar ametlles, així,
d'entrada. 1 després, al que lora. Començaven a
ensumar-se els primers perfums deis doblers del
turisme. Set fills, pare i mara. gabieta amb canari,
au, a Mallorca s'ha dit que diuen que hi ha feina. La
filla segona, na -Maiuja», començà a anar a fer net
per les cases amb sa mara. I ben bé. Un germà deis
grans, de les fotografies antiguas en treia uns
dibuiXos a -carboncillo», cosa fina. I ben bé. El pare
es col.locà de guixaire amb un mestre d'obres. I ben
be.

Na -Maruja», era currota, trepitjava segura,
morena, d'ulls grossos, redons i verdosos. com
aglans de la campaneta. Amb la mirada destenyia el
sol, na -Manija». A la taverna, als masclets els
pussejava la cadira, quant ella passava, ramenant
aquellas anques de pollina nerviosa... El que en
mallorquí de qualsevol banda es diu: una real
femella.

L'amo en Joan. quan l'afina ho va veure tot-
d'una ben clar: Si aquel! cosset no "movia- a; seu
Miguel, ja no hauria farsa terrenal que el mogués. Ho
feu venir be. La llega per netejar la botiga. Els
observa dia altre. Setmanes. Mesos. Fins que un
dia t'apta a ella i Ii digué, en tret, pera calent que
cremava, en buit, pera amb el gavatx sadoll d'un sol
argument: «Fes-lo un home, -Maruja», i tot lo nostro
será teu...!»

Des de Ilavors, ella Ii cabrá molt d'apreci. a n'en
Miguel.

L'any vinent es casaren. Pera abans passaren
per cal notari. Clar, era el tracte: l'Amo en Joan feia
hereu a n'en Miquelet de tot el que 'tenia i esperava
tenir , i aquest, a la vegada, ho deixava tot a na
-Maruja», i als fruits d'aquell diguem-li, laboriós,
matrimoni.

No tengueren bilIs, clar. Són mal de fer brostar
els empelts de prunera a un tronc de figuera de
moro. El blat no neix de paraules, ni d'escritures de
notan, ni sols de terra bona: si no hi ha I lavar, no hi
ha collita. Mai.

La casuística, la providencia, el destí, els astres,
la I luna, tot, es junta per posar-li cgs que vols, cos
que desitges, a na -Maruja». Amb un any enterra al
sogre, i amb un any i set meso al marit. Del cor, el
sogre. D'un mal-mal. en Miquelt, dos mesos, llest.
Aixi de rònec, de sensill. En manco de res, ella es
veié posseidora d'un patrimoni ben llépol, no per
mes acordat manco tant de jorn.

Na -Maruja» va quedar com una dona amb la
sogra, dones la tengué a peu de reina fins a la seva
mort, quatre o cinq anys després.

Poc temps espera ell, a tornar-se a casar.
Devers dos anys. Amb un mestre d'obres. Tengue-
ren dos fills, una hermosura.

Si ara vésseu Son Fangar, no ho coneixerieu,
farcit d'apartaments com a caeres. Ara es diu
«Urbanización No Sé Cuantos». I la botigueta és
dels “self-services , mes rendables de la zona. A ella
Ii diuen "Doña Maruja», i encara parla foraster. No
ha pogut aprendre la nostra llengua, mirau. Francés i
anglas si que els xapurreja. «No sé lo que me pasa,
oye, que se me traba la lengua, con esto del
mallorquín...», diu. «Y además, ¿para qué, eh?», diu.

Segueix -rumbosa», «Doña Maruja».

FÚTBOL SALA A CA1 PRUNES

Bar Quinramis de Chita:.

Equip del Deresa de Llucmajor, s'hi poden veure un pare!! d'arertalerr.



Alevins del S'ArenaL
El Rotlet, primera regional Preferent, va el darrer de tots, amb 6

negatius. S'Arenal	 va fust devant amb 4 negatius.
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Alevins del Sant Jordi. No van dels primers perr) això no es
cap desgrdeia. Allb que és important és participar ,Coratge i

endavant!Infantas del Ca 'n Gaspar del Pla de Na Text.941019,

Equip del Son Sardina. Van els primers a la classificació i es ben segur que pujaran de categoría.El Alarrabcí va b.e amb 3 positius.

Infantil del Ca Isfa Paulina del Coll d'En Rebassa.

Formació d'alevins de Rellotgeria Calvo La mejoría de la part
forana del Terme de Ciutat. A la fotografía se pot comprovar
que manca kt bandera dels mallorquins Que vos han fet els ma-
llorquins amics santjordiers per no posar la seva bandera? Es que
voltros no vos hi sentiu mallorquins? Totes les banderes merei-

xen un respecte, però la nostra sempre ha d'esser la primera!

L'Espanya de Llucmajor amb O negatius, un equip que va prou
be.

'ç 	RAPERÒ A, ToT
D'UNA, EM TROBO

MOLT Bá !

DEUEN 14,1vER ESTAT UNS
()PU MINUT9 DE GRIP

AQUEST MAT I ,
EN DESPERTAR.

  MIME SENTIT UN
XIC MAREJAT—




