
V1nt-i-dos casabknquers anaren a Lluc a Peu A la fotografia, els
tres primer: que hi arribaren.

A l'interior trobareu ample reportatge de la Perruqueria E7 Cid
de Ca'n Pastilla. A la fotografía, una mostra del que seré la moda
aquest estiu a la nostra comarca. Cabells curts 1 "punckts", una

moda per homes com per dones,

Els alumnas de l'escola del Pla de Na Tesa tenen moka d'animals:
peixos, tortugues, cabots, rates blanques. La parche d'aucells
que han fet niu i coren els seus ous són els principals protagonis-

tes aquesta primavera.
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PREU 50 PTES.

Els cantadors de Sant Jordi, dels Inés aplaudir: al festival
	

A l'hora del dinar, els pelegrins s'escamparen pek roquissars de la Font Cuberta.
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sellar-la:
IJAR INTERNACIONAL
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Davant les properes elec-
cions a l'Associació de Vef-
nats Pla de Sant Jordi, i
com a socis d'aquesta, vo-
lem fer, públicament, i
perquè aixi és la democra-
cia, una valoració de la tas-
ca duita a terme per la
Junta, que al nostre enten-
dre, ha estat negativa. La
feina feta per aquesta Asso-
ciació de Veïnats ha estat,
amb poques excepcions,
excassa. Així, en la part
cultural, per posar un
exemple, no s'han fet
gairebé més que festes,
de les quals en tornarem
parlar al final. No s'han
canviat noms dels carrers,
i, ni tan sols s'han tra-
durt. A les festes hi hem
trobat a faltar exposicions
d'una mica de categoria,
etc. etc. A la resta de les
activitats, tampoc s'ha bri-
llat a molta altura. La de-
sinformació ha estat qua-
si sempre absoluta, i, quan
no ha estat així, no n'hi ha
haguda molta . La pressió
davant la segona pista de
l'Aeroport de Son Sant
Joan s'ha limitat, pel que
sabem, a una reunió amb

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'assegu-
rano 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
Tele-Taxi 401414.

A LA PART DE
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Ajuntament . 660050
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responsables de l'Aeroport
i poqueta cosa més. En ge-
neral, podem dir, que la
preocupació més grossa,
solament pareix haver es-
tat la de les festes, de tal
manera que, del fracàs o
èxit d'aquestes s'ha esde-
vengut, per a la Junta, el
seu èxit o fracàs.

I, aquí, volíem acabar.
Perquè, també, en aquest
aspecte trobam que s'ha
fracassat. Les festes de la
Mare de Déu d'Agost han
estat enteses, segons com
hem deduït, com un "ne-
goci" d'uns quants. Ente-
nem-nos, ja sabem que
ningú es fa ric amb les
festes i que, aquestes, no-
més duen mals de cap Pe-
ra, la concepció de l'Asso-
ciació en aquest terreny,
quan es dedica a fer socis
de 5.000 ptes. i després
fa pagar en la majoria
d'actes, i, al final si hi ha
hagut ganáncies, se les de-
dica als socis de 5.000
ptes, és a dir als de les fes-
tes, per a fer un sopar, no
está bé. Perquè, per les
festes, reben una subven-
ció de l'Ajuntament de
Ciutat, la qual, en el cas
de guanys, no hi ha dret
que se la repartesquin els
socis festers, ja que la sub-
venció era per a tot el po-
ble, no notnés per a uns
quants Es millor cercar la

col laboració voluntaria e
tot el poble sense obligar
a aportacions que no tot-
hom pot oferir. Cadascú
que aporti allò que pugui
i al final, o bé gastar —s'ho
tot per a tot el poble, o
bé deixar-ne per a les pro-
peres festes.

Pera és que fins i tot,
enguany, sembla no ha-
ver-hi hagut més que pèr-
dues. Hem sentit rumors
d'unes 200.000 ptes. per
a les d'agost passat. I, en
quant a Ses Flamades, que
per cert de cada any em-
pitjoren, i les falles, en-
guany molt més poques i
de més mal gust, no sabem
quin resultat econòmic
han tengut. Hem de dir
que si bé aquestes han es-
tat de franc s'ha degut a la
subvenció d'una caixa d'es-
talvis, segons creim. Així
i tot han estat un fracàs.

I fetes aquestes críti-
ques personals, pensam
que davant unes eleccions
a la Junta, els comptes de
totes aquestes festes hau-
rien d'estar aclarits d'ho-
ra, si és que no es pensa
fer així. Ens referim a qué
passa amb totes aquestes
pèrdues de l'estiu i si n'hi
ha hagudes per ses Flama-
des. No pot esser que es
presentin uns candidats
sense sebre a temps l'es-
tat de comptes, i l'ay( lb es

vegin obligats, encara que
només sigui inoralment i
tan si aquests comptes els
complauen o no, a presen-
tar-se. I, tampoc pot esser,
si és que les pèrdues són
així com creim, que hagin
de carregar uns senyors
nous amb la mala gestió
d'uns vells vocals. Per al-
tra banda, i pels rumors
que hem sentit, no tot está
molt ciar. I, així, dema-
nam, que ha passat amb
una subvenció d'unes
50.000 ptes. del Consell
de Mallorca per unes ca-
rreres de cavalls i que ha
cobrat, creim, l'Associa-
ció de Veins? Es veritat
que es vol cobrar per ade-
lantat la subvenció de
l'Ajuntament per a les fes-
tes d'agost d'enguany,
d'unes 75.000 ptes., per a
disminuir el déficit? Es
aixa correcte, si és que és
així? Ho és senyor presi-
dent de l'Associació? Ho
és senyor Batle de Ciu-
tat?

Amb tots aquests dub-
tes i crítiques expressats
públicament per qué creim
que les persones elegides
per a qualsevol càrrec han
d'estar decidides a les pre-
guntes i crítiques públi-
ques, sinó que no s'ha-
guessin presentades, aten-
tament:

UN GRUP DE SOCIS DF
L'ASSOCIACIO

MALLORCA I TV3

EN CATALUÑA
Sr. Director:
Davant l'aclaparadora supe-

rioritat deis mitjans de comuni-

cació en castellà a Mallorca, so-

bretot de la radio i la televisió,
els mallorquina ens trobam en
une franca inferioritat i ara

que a Catalunya han fet la TV3
totalment en la nostra !lengua
ens trobam amb la sorpresa de

que a Mallorca no arriba, par-
qué s'hauria de fer una inversió
inferior al mig milió de peino-

tes.
El nostre Govern balear hau-

ria d'aprofitar aquesta oportu-
nitat per a cuidar la nostra llen-
gua. Per altra part hi hauria par-
ticular% que ells totsols estarien

dísposats a fer-ho. El poder asu-

re diariament pel.licules dobla-

des a la nostra 'lengua a les bo-
ros punta, seria la millor mane-
ra de normalitzar-la, a més d'un
dret dels mallorquins que actual-

ment no tenim.
Almanco fins que Baleen no

tengui el &su canal propi, s'hau-

ria de conectar amb TV3.
Confiant amb el seny de les

nostres autor nata,
Xavier Domenech i Ferrer

EL "TU"I EL
"VOSTE"
Contesto rla senyora Rosa Bal-
cells, qui en una lletra a IP
Bústia del dia 1 de març mani-
festa el seu refús a la tendencia
actual de tutejar sense tenir cap
franquesa, i abona pel tracta-
mera de «vostè».

Li senyora Rosa és ben

lliure, és clar, de tenir les seves
preferències, però no encerta
pas els motius ni el títol de la
lletra «De vostè, si us plau».

El «tu» (segona persona del
singular) és, justament, l'únic
tractament gramaticalment cor-
recte, i el català, com tots els
idiomes romànics, el té
llatí, que no n'usava d'altre.
cert que, amb el temps, LI hem
donat un caire íntim, i hem in-
troddit un nou tractament de
cortesia, però d'igual manera
podem tornar a emprar el «tu»
en l'ampli sentit original

No oblidem, tanmateix, que
aquest nou tractament de corte-
sia, en català, no és el de
«vostè» sinó el de «vós»
(segona persona del plural),
igual com el francés. I que 'In-
glés, que no n'usa d'altre, ja
que el tractament de «tu» t .:s
reservat a les pregàries, espe-
cialment per parlar amb Déu.
El tractament de «vostè» (ter-
cera persona singular o plural)
és típicament castellà i relativa-
ment recent, ja que el castellà
antic també usava el «vos».

Llavors, si la senyora Rosa
invoca «la nostra idiosincra-
sia», refusa «costums filtrats
d'altres terres» i vol evitar
«que els aires forans malmetin
la nostra manera de ser i de
fer», no té altra solució que re-
fusar precisament el tractament
de «vostè», perquè ens és to-
talment postís. Si no li plau el
«tu», que és ben català, pot
usar el «vós.>, encara molt
vigent, sobretot a comarques, i
totalment usat a la Catalunya
Nord, on, sense la influencia
del castellà, el tractament de
«vostè» no s'hi ha tuero/11.in.
Rafael Bastardes i Parera

UNA MENTALITAT
COLONITZADA
Ens cal admetre la gent
d'aquesta baquetejada terra
ens han mentalitzat en tal
mesura que no sé si ens en
podrem sortir...

El roleu colonitzador que ha
planat, des de segles, damunt
nostre, ja començava a actuar
a partir de la nostra naixença.

Tan bon punt el capellà rui-
xava els nostres tendres caps
amb les aigües baptismals i ens
posava els noms de Pere, Joan
o Bartomeu, o bé de Caterina
o Agnès, Ii calia transformar
aquests noms suspectes i ins-
criure'ns al registre amb els
més ortodoxos de «Pedro,
Judn 1 ft,trtolomé», o bé de

«Catalina o Inés». Després,
una mica més sortits, aprení-
em a llegir —encara més
dificil— en una llengua foras-
tera, i mentre confegíem, amb
penes i treballs, les salabes,
ens assabentàvem que del pa
se'n deia «pan», del vi «vino»
i de la Ilet «leche». La nostra
mare era «la madre» i el qui
ens ensenyava les beceroles
no era exactament el mestre
sinó «el maestro». Tot això
—no cal dir-ho—ens trauma-
titzava un xic. Més tard, quan
ja érem nois, ens abocaren al
damunt generosos dolls d'his
tòria patria d'una nació que no
es podia pas dir ben bé que fos
la nostra. Per una banda, els Ili-
bres en qué estudiàvem no
,..ren mai en la nostra llengua;
tampoc no ho eren els contes o
les novelles que Ileglem, els
diaris o revistes que comprà-
vem o les pellícules que
vèiem. Així, gairebé sense
adonar-nos-en, la nostra men-
talitat anava quedant colonit-
zada, i fins a alguns de nosal-
tres, qu,in arrihava l'edat de
cercar parella II haguera estat
més fácil, potser, més d'acord
amb les seves vivències en la
ficció literaria o cinematográfi-
ca, de dir a la dona escollida:
«Te amo» en lloc de «T'esti-
mo». I això durant llargs, in-
comptables anys.

La nostra pobra llengua,
més o menys embordeida per
influencies alienes, només
podia servir per a parlar amb la
familia o amb els amics. Llevat
d'això, el roleu colonitzador
ens aixafava sempre.

I ara, de sobte, quan sembla
que agafem coratge i comen-
cem a aixecar el cap —talment
pollees mig desplomats que
acaben de trencar la clova-
vénen certes distingides perso-
nalitats —d'un costat i de
l'altre—, mogudes per Déu
sap quins soterrats designis, i
ens surten amb allò que som
un pél massa agressius, potser
racistes, futs i tot imperialistes
en tot cas, que tirem més aviat
a cargues, ¡que el nostre nacio-
nalistne (tan innocent i defen-
siu, pobret!) pertany, per dell-
nició esotérica, a la dreta més
repugnant i corsecada,
encara —oh descarada
paradoxa!— que pretenem dis-
criminar els qui fins ara ens han
colonitzat.

I jo em pregunto: és que no
existirá per a nosaltres un petit
lloc en aquesta terra on
pugui respirar en català? Es
que no podrem mai desintoxi-
car la nostra anima de tanta
cultura estranya? Perc Bech,
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Obert els mig dies
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Banquets de batetjos, noces, primeres comunions, festes socials...
Cada horabaixa, música d'orgue a cárrec d'en Pedro.

Avinguda Bartomeu Riutort, entre els Belnearis 1 i 2 de Ca'n Pastilla.

Telefon: 260119- 264563.
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Totes les religions han segregat tabús, normes i prohibicions en
relació amb l'alimentació. Les religions judeo-cristianes, particular-
ment, han posat èmfasi en aquesta qüestió, a causa de la seva
concepció globalment antihedonista. En el catolicisme, l'episodi més
interessant —també des del punt de vista gastronòmic— d'aquesta
mena d'intervencions és la Quaresma.

El menjar, en la mesura que
penany a l'esfera personal del
plaer, es, juntament amb el sexe,
un element estrictament contro-
lat per la religió —i, val la pena
remarcar-ho, per totes les reli-

gions.
¿No va començar el judeo-

cristianisme el seu sistema de
creences amb l'afer de la "Po-
ma"? És a dir, arnb el menjar i, a
més, ja de bell antuvi, associat
amb la dona i, per tant, més
pecaminosament suspecte.

Menjar i fornicar, per la típica

mentalitat "hedonofóbica" de
les nostres religions, és sempre

sospitós. Amb Adam i Eva els dos

elements es relacionen estreta-
ment, i ja, per sempre, des dels
llibres sagrats fins a tos tipus de
hterannardulmsa.pararchgu ,

sa, hi haurà condemnes contra

els plaers del gust i de la carn.
El frare catalá del segle XIV

Francesc Eiximenis, a la seva de-

liciosa guia Com usar bé de beure e
sosté que el càstig diví a

Sodoma, en realitat, fou degut a
l'afecció dels seus habitants als
plaers de la taula. Segons l'autor

del Terç del crestiá, la més gran
perversitat d'aquella gens era la
"golateria, car entenien a satisfer
a la gola e a tots sos plaers, de
que.s seguí en ells la lur capital

iniquitat horribla".
Naturalment, la intervenció

del codi religiós en els afers de la
manduca no es limita a formula-
cions més o menys genèriques,
sinó que adopta inequívoques

formes coercitives per mitjà de
prohibiáons i tabús: de consum
de determinades menges, deju-

nis, abstinències, etcétera.

Xuies j xuetons

La petja d'alguns d'aquests ta-
bús, segurament, ha marcas al-

Els jueus, antecessors rk la

nostra religió cristiana, portaren

a extrems inusuals els tabús ah-
mentaris. El seu déu venjatiu i
cruel, i tan obsés de control que,
segons el psicòleg W. Churchill,

exigia, amb la circumcisió, una

castració figurada, exigia també
la "castració" de molts plaers del

paladar.

S'ha desmentit que l'obligato-

rietat de la circumcisió fos real-
ment per modus higiènics

semblantment, se sosté que el

més cregut dels tabús hebreus, el
de la carn de porc, no és pas per
aquests motius, sinó pel fet que
els porcs salvatges (com encara
passa amb el "porc ibèric) consu-

meixen serps, símbol del mal i,

per tant, el porc que n'ha consu-
mirles és també el mal.

Una de les obsessions de l'he-
braisme, heretada pel cristianis-
me o alguna de les seves sectes, és
el terror a tot allò que no és clar,
inequívoco Abd, pel que fa a
l'alimentació, es condemnen to-
ses les parts d'un animal que no
són inequívocament carn (entra-
nyes, menuts, etcétera) i, sem-
blantment, tot peix que no té
escasa (i per tant el marisc, val la
pena saber-ho, si aneu a Israel) és
també condemnat.

Pel que fa a les limitacions en el
menjar, concretades en dejunis,
snagres i abstinències, foren he-
retades per cristians i musulmans.

Aquests, a més, com és prou
sabut, no poden menjar porc i
tampoc no poden beure vi ni
alcohols. Això darrer, val a dir-
ho, no ha impedit una gloriosa
tradició musulmana de poesia
del vi, d'una¿banda, i justifica a
hores d'ara, de l'altra, les batudes
dels aéleptes de Khomeini, escam-

pats una mica arreu de la more-
ria, contra els subjectes que beuen
una miserable cervesa i contra els
establiments que en veneno

Actualment, dins una societat
afortunadament cada cop més
laica, tenim tendencia a riure'ns
una mica d'aquestes prohibicions

aquestes qüestions, constitueix
efectivament un repertori d'in-
formacions que malgrat que són
obsoletes, ens han influís encara
ben recentment.

I, val a dir-ho, aquests codis de
prohibicions, com en el cas de la
t'011a popular mallorquina, han

influn a bastamem en les di verses
cuines europees dels paisos catò-
lics.

Sense voler ser exhaustius, re-
cordarem algun deis productes o
hábits gastronòmics que, en la
nostra cultura, són fruit de la
religió.

I ja que som en temps de
Carnaval i Quaresma, direm que
la cuina de Carnestoltes i Dijous
Gras, rica en carns, greixos i ous,

ho era a causa de la prohibició
que comportava la quaresma.

En el mateix context, el gust

dels paisos mediterranis pel ba-

talla i altres peixos secs o salats
(arengades, peixopalo, etcétera)
té tarnbé aquest origen. No en va
els supercatólics i nous conversos
bastos foren el s qui sntrodwren a
la Península, en el segle XVI,
aquest producte de tanta impor-
ancia gastronómica, base de la
cuina portuguesa i molt present
est la mateixa cuina basca, en la
catalana i en la provençal.

Hem parlas, fins aquí, de jueus,

moros i cristians. Però, per exem-
ple, dels budistes, ¿que en po-
dríem dir? Doncs, almenys des

del punt de vista alimentari, si bé
potser amb formes no tan coerci-
tives, el budisme i d'altres reli-
gions orientals són, en alguns

aspectes, encara més compulsi-
ves (recordem les severes normes
dels silths hindús) i, des del punt
de vista gastronòmic, també prou
devastadores, si hi lliguem, per
exemple, també una actitud an-
tihedonista i cenes debilitats pel
vegetarianisme i d'altres sistemes
gastronómics alternatius. Entrem,
però, en un altre capítol certa-
men( ben d'actualitat: el dels nous
i modems tabús alimentaris, ja
siguin a causa de la "línia" o a
causa de l'adopció de cenes filo-
sobes orientaloides.

JAUME FÀBREGA

guises cuines populars. Per exem-

ple, l'omnipresència del porc seis

seus derivats en la cuina mallor-
quina i la celebració realment
excepcional de les "porqueja-

des" amb rituals, balls, cançons,

etcétera, no serien estranys a la

reacció contra el tabú "Xuetó"
(paraula que, segons alguns, vin-

dria de "xuia", zulla, costella de
post, pel que fa al consum de la

carn porquina.

i normes, però no podem oblidar

que en el nostre món catòlic la

irracionalitat d'aquests planteja-

ments és relativament recent.

Si [Alter ja es va escandalitzar
pel fet que les butlles pontificies,
entre altres coses, permetien als
rics de prescindir, ambl"almoina"
consegüent, d'aquestes minúcies,
en el racionalista segle XVIII els

teòlegs catòlics discutien aferris-

sadament sobre l'importandssim
fet de si la gavina s'havia de
considerar carn o peix i, per tant,
si el seu costum s'havia de pros-
criure en temps de Qjtaresma.

Però com que el ws humà,

amb les seves passions i amb el

desig insaciable de plaers, tracta

de seduir o de subjugar l'esperit,
cal aplicar amb mes o menys
freqüencia el segon remes, o sigui
el dejuni, que tendeix a treure

per penitencia el que és conve-
nient, i de vegades alguna cosa
del que és necessari, mesure (com
observa prudentment Sant I gnasi

als Ejercicios) "No es corrompi el sub-
jecte ni se 'n segueixi malaltia notable"
(subratliat-ongmal). Asid s'expres-

sa el dergue F. Martí, autor, jun-
tament amb el conegut 1. Dome-

nech, del llibre A yunos y abstinen-
cias. Cocina de Cuaresma (Barcelo-

na, 1914).

Però el record particu-

lar de cadascú de nosaltres és
molt segurament molt Inés re-

cent, ja que, almenys fins al Con-
cili Vadea II, tot aquest codi ca-
sulsticarnent obsés d'autoritza-
cions, dispenses i prohibicions

era ben vigent.

Aquest deliciós manual, com
d'altres que s'han publicat sobre



CONSELL
INSULAR
DE MALLORCA

V"
BARTOLOME RILJTORT 110

TELS 26 23 59 . 26 49 44

CAN PASTILLA

SNAK BAR IBERIA
Especialitat en carns i barbacoa
Carrer Virgili, 17
Ca'n Pastilla

Plaça Reine
M.o Cristina s/n

Tel. 26 68 15 - S'ARENAL

Floristería II

Deixi que les flora palta.

Metalúrgica ARENAL
PEDRO CANALS QUETGLAS

Reixes, Barandilles, Ferro forjat, Treballs en
alurnini, Treballs per a obres, Soldadura eléctrica
i autógena, Treballs al torn.

Carrer de Mallorca, 10 Tel. 263910
S'ARENAL DE MALLORCA

e JOIERIA RELLOTGERIArtu CHISUN
Tel. 269815
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CURSOS DE FORMACIÓ DE COMERCIANTS 1 PETITS
EMPRESARIS A TRAVÉS

DE RADIO POPULAR DE MALLORCA
COMUNITAT AUTONOMA

DE LES ILLES BALEARS

(28, II, 1984) El conse-
ller de Comen; i Indústria,
Gaspar Oliver, se reuní
día 26, amb el director de
l'emissora especialitzada
en ensenyament Ràdio
ECCA de Rátlio Popnlar,
i arriba a l'acord de im-
partir un curs bàsic a Ba-
lears de formació de co-
merciants i petits empre-
saris, per ràdio.

TOT UTIL
BRICOLAGE

Pintures especial* per:
fusta
façanes
interiors
anti-humitat
tapa-crulls
anti-rovell

Estanteries
Cadires
Taulers
Llistons
Perllongues

PRODUCTES PER A LA
CONSERVACIO DE LA

FUSTA
XILAMON Y
XILADECOR

Servei gratuft sobre
problemes de fusta i la se-

Aquests curs posara ni
servei dels comerciants i
dels petits empresaris de
Balears els recursos tecno-
lògics més nous de l'en-
senyament radiofònic. La
ràdio possibilitarà que els
comerciants els quals te-
nen dificultats per sortir
dels establiments per se-
guir un curs, aconseguei-
xin de connectar en el seus

va conservació corc, formi-
ga blanca, foncs.. , a arree
de n'Antoni Guasp Serra,
diplomat per l'Institut
D'Enginyers Civil' d'Es-
PanYa•

Carrer BARTOMEU
OLIVER DE CA'N TUNIS,
no. 28 — SON FERRIOL

llocs de feina amb la ràdio
per fer l'aprenentatge de
les tècniques necessàries
per el millor desenvolupa-
ment dels seus negocis.

D'acord amb el siste-
ma tridimensional de l'en-
senyament ECCA, els co-
merciants i els petits em-
presaris rebran un mate-
rial imprès, especificament
concebut per a l'ensenya-
ment per radio, seguiran
les classes desde ca-seva,
ompliran uns qüestionaris

oficialment, assistiran a
unes reunions presencials
d'orientació.

Balears será zona pio-
nera a Espanya en la un-
partició d'aquest curs ra-
diofònic per a comerciants
i petits empresaris que,
fins ara, ha tingut només
carácter experimental a
Canàries, on Radio ECCA
té la seu central. Allá
l'èxit desbordà les previ-
sions i seguiren el curs
més de 1.400 persones. A
Balears l'emissora serán
Rádio Popular de Mallor-
ca, de Menorca i d'Eivi-
ssa que impartiran el curs
esmentat, ja que aquestes
emissores tenen suscrit un
conveni amb Ràdio ECCA
a través del qual ja funcio-
na a Balears el Centre
ECCA d'Ensenyança per
Adults. El Projecte, amb el
suport de la Conselleria de
Comen; i Indústria, perniet
d'eixanir lar l'acció d'edu-

cació d'adults del Centre
ECCA al sector especia-
litzat de formació dels co-
merciants i petits empresa-
ris, devers que quinze mil
en aquesta Comunitat
Autónoma.

La remiró del conseller
de Comerç i Indústria amb
el director de Ràdio ECCA
serví per aprovar cadascun
dels detalls del projecte
d'aquests futur curs radio-
fònic, patrocinatpatrocinat i organit-
zat per la Conselleria de
Comen; i Industria_per
aquest anv.

La promoció d'aquest
curs començarà el dia 15
de març i es perllongarà
durant dotze setmanes, a
raó de tres classes per set-
mana; les primeres tin-
dran lloc a partir de la set-
mana de dia 26 de març i
amb carácter limitat, s'ha
previst que s'hi matriculin
unes cinc-centres persones.

L'ESTATUT PER A
TOT-HOM, UN LL1i3RE
DE LA CONSELLERIA

D'EDUCACIO I
CULTURA DEDICAT

PRINCIPALMENT A LA
POBLACIO ESCOLAR

(27, II, 1984) Coinci-
dint amb el primer aniver-
sari de l'entrada en vigor
de l'Estatut d'Autonomia,
la Comunitat Autónoma a

través de la Conselleria
d'Educació i Cultura, ha
editat un libre dirigit,
principalment, a la pobla-
ció, amb una finalitat di-
dáctica.

Aquesta obra, titulada
"L'Estatut per a tothom"
es repartirá a tots els alum-
nes de 6o. d'EGB de Ba-
lears i ha estat realitzada
pel Col.lectiu Pedra Fogue-
ra, Bartomeu Rotger
Amengual, Miguel Vives
Madrigal, Gabriel Janer
Manila, amb il.lustracions
de Mateu Rigo,

ESTUDI SOBRE LA
VIABILITAT DE LA
IMPLANTACIO DEL
TERCER CANAL DE

TELE VISIO A
BALEARS

(24, II, 1984) Dia 24
el president del Govern
Autònom ha firmat el
contracte amb l'empresa
consultora IDOM que amb
la col.laboració de "Estu-
dios Hamburg" reahtzará
un estudi sobre la viabili-
tat de la implantació del
tercer canal autonòmic a
les Balears.



LES SEVES FOTOS COLOR
MÉS GROSES

(Grossária Ox 15)

MES BONIQUES
(Sufflficie inolt brillant)

•

MES RAPIDES
(No -ins en 90 ittinuts)

I 11«113
„u"

A S'Arenal de Mallorca
(Entre halnea , is, 7 i 8)
Avinguda N-clima'. 12
Telefon 262326

HOTEL
BAHIA DE PALMA

A PARTIR DEL PRIMER D'ABRIL,

REOBERTURA DEL BINGO

Perruqueria per holles i per dones
Servei de restaurant

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

MARISQUERIA
SEA FOOD
FRUITS DE MER
MEERESFRÜCHTE
GRILL

•

Punta Estancia, 18,70. Tel. 267035. Ca'n Pastilla

Dinars de bodes i comunions.— Dinars de negocis.
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¿CARN? SENZILLAMENT, DIGUÉS NO
ué és la Quaresma?,
¿qué és Espanya?,
¿que són aquestes pi-
cors, doctor?, ¿de quin

signe ets?... Aquesta mena de preguntes
que pretenen dur-nos fins a l'infinit o
deixar-nos tocar amb els dits la ralla de
l'horitzó són sempre un pretext per iniciar
una història d'abismals desavinences. Aquest
Carnaval han figurat a l'ordre del dia de
qualsevol capellà disfressat de pais à i amb
el cap ple de monges, de qualsevol jardiner
ministerial disfressat o de
qualsevol arreplegada mal disfressada de
dona arnb cuixa conversable. Habitual-
ment, gent que tenen mal beure i s'han
après la resposta de memòria al llibre
d'instruccions, ja sigui Biblia, Constitució,
"Calendari del Pagés", "España inverte-
brada", o el "Coneix-te a través de les
estrelles". Ara bé, no els ha servit de res, la
gent de bon beure, poc rics per comprar-se
el llibre i amb poques ganes d'encetar
argumentacions sense base, han respost
unànimement. Conscients que la Quares-
ma, Espanya, les picors i els signes zoolò-
gics no existeixen, arnb un parell de renecs
n'hi ha hagut prou.

De tota manera, cal ser fidels a la Histò-
ria: la Quaresma ha existit, i precisament
per això, alguns creuen que encara exis-
teix, però no és l'autèntica. Potser l'arg-u-
ment és el mateix de sempre: dir senzilla-
ment no a un dimoni de persona que

t'ofereix pedres després de quaranta dies
d'abstinència. Però l'escenografia ha variat
substancialment. Avui, només podem en-
sumar quelcom del que foren anys i segles
d'autenticitat quaresmal en el racó més
sòrdid d'una porteria de l'Eixample, o en
el prestatge més inaccessible d'una llibre-
ria de vell. Per raons òbvies, llocs on, fins a
aquesta data, encara no ha penetrat ni un
tímid raig de sol.

La Quaresma era una vella encartrona-
da, de pell morada i ossos corcats, perma-
nentment glaçats pel fred que s'escolava
per sota les portes de les sagristies, a l'hora
aquella en qué els escolanets, d'amagat del
senyor rector, es menjaven les hòsties i
feien concursos de palles ràpides. Era
aquella vella desdentegada, d'ungles ne-
gres i recargolades, que amagava quatre
cabells enganxifats, verdosos i rovellats,
sota un tètric vel negre, il.lustrat magnífi-
cament amb cruents escenes del martiro-
logi. L'altre vel, el de la seva joventut i els
seus somnis de cotó fluix, pianos i roba
blanca, l'havia desat a les golfes del temps,
com el trofeu d'una victòria contra el desig
i els bons propòsits d'un xicot que era
mosso d'esquadra i duia bigoti.

Eren temps i novel.la decadentista. Mai
no feia sol. Les dones es reunien en conci-
liábuls al voltant d'una espelma, molt trista
perquè la millor cera era per al ciri pasqual,
sargien mitges indefinibles, resaven, s'in-
tercanviaven escapularis i, el diumenge,

tiraven un raig d'anís a l'olla on bullien els
naps i les cols. Tot era violeta. Mai no
s'obrien les finestres. A l'interior de les
cases es respirava un aire dens, secular,
l'aire que havia fet emmalaltir els pulmons
de tots els avantpassats, les cares dels quals,
de color sepia i tancades en marcs ovalats,
reposaven eternament penjades a les pa-
rets.

D'homes, no n'hi havia. Tot eren cape
llans casposos que, endimoniats, cridaven
des dels púlpits: "Sou pols, i pols esdevin-
dreu". Les esglésies eren immenses, bui-
des, només una esquitxada de taques ne-
gres, com un detall, ocupava els primers
bancs. Totes eren amigues companyes de
narració d'Espriu i s'odiaven a mort, però
com que aviat serien un munt de pols en
un nínxol esquerdat del cementiri, no
s'escoltaven el capellà, passaven les hores
xiuxiuejant, barrejant llurs pútrids alens,
comentant els darrers adulteris del veïnat i
ambientant l'església amb una flaire de
pixtim agre més que característica.

En aquells temps hi havia una veritat
única, omnipotent, i una Quaresma única,
increïble. Ara coexisteixen, més o menys
arnablement, mil veritats amb mil qua-
resmes corresponents, per() cap d'elles no
supera la sublim Quaresma d'abans. Fins i
tot es donen casos de gent que es munta
quaresmes particulars i no convida ningú.
De fet, cada dia se n'inventen de noves.

De carn, no en mengem gaire, la veritat.

Per?), de tant en tant, si es treballa amb
ganes i es respecten les normes d'una de les
moltes quaresmes que hi ha, es pot tocar
una mica de pèl. De debò. El dejuni
estricte no es porta gaire. Sempre se'n
troben, d'ànimes caritatives disposades a
convidar a caramelets; tanmateix, s'ha
d'anar amb compte amb els individus
sospitosos i, si s'escau, dir senzillament no.
El dimoni aprofitarà qualsevol moment
per fer-nos caure. Ho diu el llibre d'ins-
truccions.

Les quaresmes actuals tenen moltes
formes, tantes com dimonis existeixen.
Principalment es caracteritzen per l'absti-
néncia, la reflexió o el sacrifici. Per als

junkies hi ha el "mono"; per als demòcra-
tes, el dia de reflexió; per als obrers, la
desocupació; per als noctárnbuls, el dia; per
a algunes, la regla... La dreta, l'esquerra,
els intel.lectuals del cambio o els de Pedral-
bes, els ecologistes, les feministes, els pro-
veristes, els mossos de pista i la senyora
dels lavabos, organitzen quaresmals jor-
nades de reflexió en indrets rurals insospi-
tats. En tornar, estarrufats per les conclu-
sions obtingudes, empastifen els apara-
dors de llurs pastisseries, amb cal.ligrafia
dubtosa, anunciant tota mena de bunyols
de Quaresma que, en qüestió de poques
hores, satisfaran les necessitats més pri-
máries d'acòlits i simpatitzants. I quan no
en quedin, nova fornada.

XAVIER MONTANYÁ

LLUCMAJOR: DIMITEIX MIQUEL MAS
La noticia botà la set-

mana passada, encara que
no de manera oficial i in-
mediata, però amb tots
els visos de seguretat: Mi-
guel Mas Juan, el primer
tinent d'alcalde de l'Ajun-
tament de Llucmajor de la
coalició d'A.P., del sector
de S'Arenal, presenta la di-
misió, dieuen que per mo-
tius de salid, aconsellat pel
seu metge.

De totes maneres, altres
comentaris asseguren que
s'ha vist forçat a prendre
aquesta clecissi6 davant les
presions t disconformitats

per la seva gestió de les
forces vives arenalenques,
al no haver pogut
en la confecció del presu-
post municipal incluin les
esperades minores per a
S'Arenal, com pot esser
el camp municipal (Pes-
p orts

La baixa que per aquest
motiu es produirà en el
consistori llucmajorer, será
coberta per Jaume Adro-
ver, d'A P., l'actual presi-
dent del C.D. España, el
qual, com es dóna la eir-
eunstáncia de que regen-

ta els serveis del Bar ins-
tal.lacions del camp mu-
nicipal d'esports, que és
incompatible amb el cà-
rrec de regidor, está dis-

post a renunciar a la re-
gencia de l'estadi per ac-
tuar com integrant de la
corporació municipal lo-
cal.
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Na Fina del Pla de Na Tesa. Fa feina a El Cid. Na Carme de Ca'n PastillaNa Mercé de Ca 'n

Na Mari Pepa de Ca'n Pastilla Fa feina a El Cid Na Uterina de Ca 'o Pastilla. Al seu costat Na Boira.Na Franeisna de Ca'n Pastilla. Ella és la propietdria de Na Boira,
una cuna afgana d'alió més inteligent I be&

PERRUQUERIA EL CID

GIMNAS CHONG-MA II, SANT MARINO, 6— TEL. 267994
COLL D'EN RABASSA

CUPIDO
Solarium Caribic
Massatges - Plagues - Netetge de cutis - Depilacions -
Perfumeria
Galeries Cupido, devant Balneari 4
Tel. 265211
S'ARENAL DE MALLORCA

Perruqueria de dones i d'homes



Gimnástica Rítmica i de Manteniment
Classes d'anglés (Profesora Nativa)
Altres Activitats (Horaris a convenir)
Carrer de Pádua, 2
Ca'n Pastilla

E NT RO
SISTENCIA

EDICA

Miramar, 30

Tel. 49 00 67

Miramar, 9

Tel. 49 02 22

EL ARENAL (Mallorca)

Obert les 24 hores del dia.
Medicina General.
A.T.S.
Pediatría (Servici cliari de 17 a 18 hores)
Análisis complets (Senici diari de 8,30 a 9,30 hores)
Laser Terapia (hores convenides)
Acupuntura (hores convenides)
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Acaba de publicar-se el
texte de la nova ordenan-
ça municipal per a la inser-
ció dels animals de com-
panyia en la societat urba-
na que conte la normativa
a la qual s'han de some-
tre tots els ciutadans que
desigin tenir animals de
companyia a casa seva i
també, com és de supo-
sar, tots aquells que ten-
guin establiments relacio-
nats amb la venda, guar-
da i embelliment i aten-
ció sanítAria i enterrament
d'animals.

La complexitat (raques-
ta nova ordenança, que en-
tra en vigor l'octubre pa-
ssat, fa aconsellable l'ad-
quisició i estudi del texte,
ja que les normes dicta-
des són nombroses i es-
trictes per a tots els ca-
sos.

La nova ordenança, en

Defensa
Es farà un servei
curt i a la pròpia

regió militar
Madrid.— La possibilitat de fer
el servei a la regió militar d'o-
rigen, la nova edad militar als
dinou anys i la durada del
servei — que será entre dotze i
quinze mesos — són les tres
novetats més importants de la
nova llei del servei militar que
es va aprovar ahir al Congrés
de diputats, a proposta del mi-
nisteri de Defensa.

Les minories nacionalistes
catalana i basca defensaren
que es pogués fer el servei a
«la comunitat autónoma d'o-
rigen», però, finalment, la re-
dacció definitiva emprà el
terme militar. Aquesta distinció
pot afectar els reclutes cata-
lans i aragonesos si s'unifiquen
les dues regions miltars.

la redacció de la qual par-
ticipa l'ex-caporal dels ser-
veis veterinaris de l'Ajun-
tament de Ciutat. Lluís
Pomar, ha estat conside-
rada pels experts com una
de les Inés avançades «Eu-
ropa. Per primera vegada,
l'accent d'una norma dic-
tada per l'Ajuntament in-
cideix no sols en l'evita-
ment de les inoltsties que
poden ocasionar els ani-
mals de companyia, sino
també, i sobre tot, en ga-
rantitzar les inínimes con-
dicions de benestar i sa-
lut dels anitnals.

Per aquesta raó, al ma-
teix temps que es respon-
sabilitza als responsables
dels animals dels mals que
aquests puguin fer a altra
gent, es dicten normes que
prohibeixen els mals trac-
tes als animals, així com la
sumisió a condicions de vi-
da que no reuneixin les
mínimes condicions de vi-
da.

Un exemple dels nous
criteris inspiradors de la
no ordenança són les nor-
mes relatives als accidents
en carretera. Mentres que,
fins ara, quan un animal
domèstic es veia involu-
crat en un accident l'úni-
ca preocupació era la de
terminar la responsabili-
tat del seu amo, a partir
d'ara existeix l'obligació
d'atendre a l'animal acci-
dentat i traslladat-lo a la
clínica veterinària més pró-
xima per que allá sigui
degudament atès.

La nova ordenança con-
cedeix gran importància al
cens municipal de cans,
corn instrument de control

sobre l'existencia de cans
en el terme municipal,
així com sobre les condi-
cions sanitàries d'ells. Per
això, s'obliga als propieta-
ris a inscriure en el cens els
seus cans en un plaç d'un
mes a partir de la data
d'adquisicib.

Paral.lelament, l'entra-
da en vigor de les noves
normes obliguen a una po-
tenciació del centre sanita-
ri municipal de Son Reus
al qual se li atribueixen
noves funcions, com són:
el control del cens, expe-
dició de certificats de va-
cunes.., a més dels serveis
de recollida d'animals
errants o abandonats pels
seus amos i la recollida de
cadàvers i restes, tant per
iniciativa pròpia com per
petició dels seus amos.

Crida especialment
l'atenció la complexa nor-
mativa a la que s'han de
sotmetre els establiment,
dedicats a la guàrdia, ven
da, cria, atenció sanitlria.
embelliment i en general
tots els que d'alguna forma
reuneixen en unes insta] -
lacions a un nombre consi-
derable d'animals.

Calefacció, neteja, con-
dicions satitáries, espai su-
ficient per cada animal, a
cobeert i a l'aire Iliure...
són algunes de les condi-
cions exigides a aquests
centres. Igualment s'exi-
geix a aquests establiments
l'existIncia d'un llibre de
registres en el qual figu-
rin les dades deis anima:'
que hi ha.

Especial importància e'
condicionl sanitàries dei
animals amb l'objectiu

de conservar la seva salut
com d'evitar perills de con-
tagiament per a les perso-
nes amb les quals convi-
ven.

Un capítol especial es
dedica a la lluita anti-ra-
bica, obligant als propie-
taris a sotmetre als animals
a vacunacions amb peño-
citat anual a partir dels
tres mesos d'edat. Igual-
ment es sotmetrà a una re-
visió de l'animal cada vega-
da que produeixi mals a
persones mitjant mossega-
des.

Igualment, els establi-
ments dedicats a la venda
d'anirnals i criadors están
obligats a donar els ani-
mals als seus nous propie-
taris acompanyats de les
certificacions de revisions
i vacunes reglamentàries.

BIEL VILANOVA

N'Antònia Bosch de Tarrassa. Es la propietária de la Perruqueria
el Cid.

Mi Gerbrúa de Ca'n Pastilla. Fa feina a El Cid. 	 Na Alaruja de Clutat. Va aposta a Ca 'n Pastilla per pentinar-se.

NOVES NORMES SOBRE ELS  ANIMALS DE COMPANYA



ANY DE
LLUC

Una generació arribada de Sant Jordi, S'Aranjassa, So Casa Blanca, Sant Jordi, Es Pía de Na Tesa,
Es Pont D'Inca, Es Figueral, Sa Cabaneta, Porto', 13uflola i els pobles de l'Arciprestat de &raer,

omplt l'aeoRinzent de Lluc Els baties dels diferents pobles al davant.
Representants de cada poble oferiren a la Mare de Déu, els fruir:

de la seva terra.

En Graffem Vidal, baile del
terme de Marratxt, feu oferi-
ment a la Mare de Déu de l'Es-
cut del Terme. Aixd mateix fe-
ren els bailes de Bunyola, 56-

Iler i Fornalutx.
La rossa i la morena se disputen l'home de la :enyesa. Tot esté

ben vist a Lluc.Remo!! de sonferriolers.

1, 15.11.1"1,..41110etelte lre

/4ihrhol"
	,wameorw.,

Els rectas de cada poble concelebraren a la celebració eucarísti-
ca. El Vicari Episcopal sen yor Orell prerpli

PERRUQUERIA HOTEL EL CID SOL

PERRIMERIA AMA
(DEVANT HOTEL EL CID)

SISTEMA BRUSHING

CAN PASTILLA
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Els sonferriolers de l'OCB hi anaren el cita abans. Les despeses a
cdrrec de l'Obra Cultural Balear. Els santjordiers a l'hora de l'oferta.

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

BAR TUNO
WIRTS, BILLAR,

PING PONG,
CANTES,

PARXESSI...
TELEFONO 267217

ES TURÓ DE
S'ARANJASSA



MOTO- CROS A S'ARENAL

1111 TALLERES

MILLAS
SER VICI OFICIAL

CITROÉN
EXPOSICIO I VENDA
0/. GUASP, 7. TEL. 260590.
COLL D'EN REBASSA

CITROÉN ›5\'- BX 14 E - BX 14 RE - BX 16 RS BX 16 TRS

14.

•. • •
..•

a».

COPERADIO POPULAR
LA RÀDIO ENCESA

CARDENAL ROSSELL, 82

COLL D'EN RABASSA

RADIO POPULAR
rrr

SOM LA RADIO

Una radio en la qual tu tens peu. I Pot. Que te informa 1 entreten. Aquesta á la radio qué
feim a RADIO POPULAR. Una &kilo amb els micráfons oberts per tu les 24 hores del di&
Una radio amb mis de 700 professionals fent prograrnexper a tu. Programes realment popu-

lar:. Programes per esoltar 1 parlar. RADIO POPULAR.

Ingredients: ARXCFES FARCIDES

Per a deu carxofes: Dues lates de tonyina.
Dues culleradetes de tàperes.
Salsa de tomátiga espessa.
Salsa maonesa
Llimona. Ceba. Julivert. Al!.
Un ou o dos.

Manera de fer-se:

Se lleven les fulles dures i la part de dalt de les carxo-
fes. Una volta arreglades, es couen uns 20 minuts dins
aigua amb llimona 1 sal. Cuites les carxofes, es buiden i
tot lo que se treu es pica juntament amb la tonyina i
les táperes. Una vegada picat, es freigeix una ceba, un
poc de julivert i un poc d'all 1 es mescla amb la tonyi-
na, se li posa sal i un o dos ous cruus perquè aquesta
pasta lligui bé i un poquet de farina i es rellenen les
carxofes.
Un pic farcides es posen dins el forn per espai de mitja
hora (abans de posar-les dins el forn, se posa un rol d'o-

i llimona a les carxofes). Quan són ja cuites, es treu-
en i es posen dins un plat gran, on amb anterioritat,
haurem col.locat la salsa de tomátiga i les taparem de
maonesa.
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Tots els dissabtes i durant tot el dia,
joves motoristes de S'Arenal, S'Aranja-
ssa, Sant Jordi, Son Ferriol i fins i tot de
Sa Cabaneta, entrenen al camp de moto-
cross veinat de Les Tres Pales.

Ara, quasi tots estan federats, la qual
cosa fa que estiguin assegurats si tenen
una averia, cosa corrent en qualsevol de-
port però potser més en motorisme.

Aquesta temporada darrera han fet sis
carretes organitzades per ells mateixos.

Ara, tenen problemes amb el propie-
tari dels terrenys que no els vol més dins
la seva propietat. Un greu problema, ja
que si els foragiten del lloc, no saben a on
haruan d'anar.

Si aquests motoristes tenen un camp a
on correr, no molesten per les carreteres
i camins. A més, des del punt de vista tu-
rístic, un petit camp de motocrós, és ben

interessant: els dissabtes, molts de turis-
tes que passen, s'aturen a visionar les evo-
lucions dels motoristes.

L'Ajuntament hauria de construir una
pista de motocros tot d'una que el Pla Ge-
neral estigui aprovat, el mig de la pista hi
podria haver un camp de futbito.

Estam en una societat d'oci, on l'es-
plai i l'esport tenen l'important paper de
gastar les energies i el temps de manera sa-
na i agradable.

I no tot ha d'esser futbol! El motoris-
me és qualque cosa a tenir en compte.

També seria ben convenient que a
aquest joves motoristes creassin d'una ve-
gada La Penya Motorista de la nostra Co-
marca. Això els donaria l'unitat i la forca
legal que d'altra manera no tenen.

MATEU JOAN FLORIT



BAR PUB DON XUSO
Carrer de Trassimeno, 67 B. S'Arenal de Mallorca.

CAFETERIA CALIPSO
Plats combinats
Carretera Militar, 252. Tel. 262631. S'Arenal de Mallorca.

Viver de peixos i mancos
Dinars de noces i comu-
ni< )11S

Reunions de negada
Avinguda Nacional, 18
Teléfon 266179
S'Arenal de Mallorca

BAR SALOBREÑA
Tapes variades
Carretera Militar, 282. Devora Es Pont. S'Arenal de Mallorca
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DAMIÁ SASTRE BAUZA, PRESIDENT
DI. P. DE S'ARENAL

NA VICKI I EN MINE HAN OBERT

CERVESSERÍA 1 MARISQUERÍA

NEW PICADILLY
PEIX BÓ I FRESC

CARRETERA MILITAR, 232

S'ARENAL DE MALLORCA

—Espanya, l'únic irn-
portant, diuen els vostres
slógans, vos que hi deis?

Mallorca és una part
d'Espanya, noltros, els ma-
llorquins allò que hem
procurar és que Mallorca
vagi bé,

—Que opinau del presu-
post de l'Ajuntament de
Llucmajor on voltros teniu
majoria? S'Arenal aporta
un 75 per cent al presu-
post llucmajorer i aquests
doblers se gasten a Lluc-
major o a S'Estanyol.

—S'Estanyol ha tengut
necessitat d'un camps de
futbol i Llucmajor té pro-
blemes amb la xerxa de
l'aigua potable. A S'Are-
nal se ferá tot alió 'que hi
faci falta al seu temps.
Pohesportiu, mercat, fins
i tot és molt possible que
construrguem el cemente-
ri. Podeu escriurer-ho,
l'Ajuntament admetria
ofertes de finques per a la
construcció d'un cemente-
ri aprop de S'Arenal. En
tres anys que mos queden,
pensara complir tot el nos-
tre programa electoral que
beneficia i molt a S'Are-
nal.

—Segons vos, ha fet bo-
na feina el nostre ajunta-
ment?

—Un ajuntament és

El regidor de l'Ajunta-
ment de Llucmajor, Joan
Perdió Palmer ha estat du-
rnt cinc dies a la ciutat
alemana de Blisheim, acom-
panyat de la seva dona,
com a convidat de la co-
missió organitzadora del
Carnaval-84, una manifes-
tació d'alt mvell interna-
cional loan Perelló ens
parlava, a la seva volta,
que l'estancia a Alemanyia
havia estat un exit, que
l'havien atés molt bé i que
foren re buts pwr una banda

Nostro
ambaixador,

feliç.

com una empresa. Els nos-
tres homes no estaven
acostumats a comandar,
amb aquest any de rodat-
ge que duim, estam en
condicions de governar bé.

—En Miguel Mas, regi-
dor are naler que feia de se-
gon batle ha dimitit. Per
quin motiu?

—En Miquel Mas ha fet
molta i bona feina a
l'Ajuntament. En Miguel,
però está pre-diabètic.
Arrel de les darrers análi-
sis el metge li ha recoma-
nat tranquilitat, cosa que
no té un regidor que vol
fer feina. Ha hagut de di-
nutir. Ens agra darla que
el regidor que entrará al

de música en el propi aero-
port per una nutrida repte-
sentació que encapçalava
el propi halle de la ciutat.

Al llarg d'aquestes jor-
nades a en Joan li, han im-
posat prop d'una dotze-
na de distincions honorí-
fiques, relacionades amb
els actes que s'estan cele-
brant i que, en el fons, i
pensant en la nostra in-
dústria turística, serviran
per estrènyer mes els 'li-
garas d'amistat entre Ale-
manya i Espanya.

seu lloc fos arenaler pe-
ro segurament será lluc-
majorer ja que li toca se-
gons la "lista.

—Una darrera pregun-
ta. Com és que tants
d'obrers i camperols vo-
ten A.P., el partit dels
recia?

—A.P. és un partit de
gent amb iniciatives, no
és el partit dels rics, ho
és de les persones que yo.
len seguretat ciutadana i
que no vol "el cambio",si-
nó que volen tornar a la
tranquilitat que teniern
abans A la llibertat dintre
de un ordre.

MATEU JOAN I FLORIT

Durant el pròxim es-
tiu, digué Perelló, serán
molíssims els alernanys
que tornaran a Mallorca
per passar les seves vacan-
ces El nostre representat,
al llarg deis seus dies d'es-
táncia en la ciutat ale-
manya, entrega diversos
obsequis a les autoritats.

Una proposta hi ha fe-
ta, és la solicitud de ger-
manar S'Arenal amb Blis-
heim, com ja s'ha fet amb
d'altres.

TOM.EU SBERT

JOAN PERELLÓ PALMER, AMBAIXADOR
A ALEMANIA



CAFETERIA SANT DIEGO

COQUES DOLCES CADA DIA
1 AL VESPRE MUSICA DE PIANO

La "tira" tie tapes
Benvinguts siau-co nvi-
véncia germanor

Carrer de Trafalgar, 8 —
Telèfon 269418

COLL D'EN REBASSA

TALLER DE JO1ERIA
K.D. WEHDEN
Joies Noves-Reparacions-
Camvis de Models-Treba-
llam el seu or vell
Feina a mà.
Carrer Amilcar, 9
S'ARENAL DE
MALLORCA

CUINA MALLORQUINA
GRAELLA GRILL

Carrcr Parcelas, 102
Les Meravelles de S'Arenal
Devant el Balneari 5
Obert nomes els vespres.
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MARRATXÍ: JAUME MIRALLES, CAP DE
LA POLICÍA MUNICIPAL

Varem entrevistar a en
Jaume Miralles, cap de la
Policía Municipal de Ma-
natx-i perque ens comp-
ti com va anar la reunió
que tenguéren aquests dies
passats varis caps de la Po-
licia Municipal de la part
forana.

—Bé, encara que no
assistiren tots els pobles,
uns degut a causes justi-
ficades i els altres no va-
ren poder venir perque
el batle o delegat no els
va autoritzar. Inclús n'hi
ha que venguéren d'ama-
gat del batle, Per la me-
ya banda puc dir que no
hi va haver cap impedi-
ment, sino tot el contra-
ri.

—La reunió, com anà?
—Fou possitiva i molt

interessant. El que s'inten-
tá dur a terme és la unifi-
cació dels sous i que els ca-
bos tenguin una retribució
especial per la seva respon-
sabilitat. 1 que la Policia de

Malgrat tenir un decret
de bilingüisme i que la nos-
tra llengua comença a tenir
una força i un us més so-
vintejat, les forces públi-
ques i algunes associacions
del nostre terme, pareix
que no se n'han donat
compte d'aquesta realitat.

En primer lloc, l'Ajun-
tament, compost total-
ment de gent mallorquina
i que parlen sempre la nos-
tra llengua: tota la docu-
mentació "oficial" i les re-
tolacions en castellà. Ni un
trist paperet de tràmit bu-
rocràtic en la nostra llen-
gua. Fins i tot la darrera
membria, editada íntegra-
ment en castellà; una me-
moria dirigida a un poble
on el 90 per cent és de par-
la mallorquina. Al manco,
per començar, l'Ajunta-
ment hagués pogut fer
aquesta memòria en bilin-
güe iniciant així una tasca
de normalització que és
més que necessària i de la
qual, de moment, a nivell
municipal res de res. De
passada aprofitam per fer
constar que a PORTULA
no hem rebut encara dita

la part forana es dediqui a
cumplir amb la seva misió
estricta de policies muni-
cipals.

Jaume Miralles té tren-
ta set anys i en duu onze
com a professional de la
Policia . Es un borne molt
humá i que demostra un
gran interés pel seu tre-

membria de manera ofi-
cial, tot i que un de nol-
tros, a l'anterior número,
ja ho advertia... Que deu
passar?

També hem fet referén-
cia a associacions. Una
d'elles és la de Pares
d'Alumnes del CoLleg,i
Costa i lobera del nostre
Terme. La Junta Directiva,
sorgida de les darreres elec-
cions ha fet, fins ara, tots
els escrits dirigits als pares
totalment en castellà, quan
l'anterior Junta havia
aconseguit que tothom
acceptás les convocatòries
i els escrits fets en la nos-
tra llengua; í ara la nova
Junta amb total despreci
per la nostra cultura ha ti-
rat per terra la introducció
que s'havia anat fent, arra-
conant d'aquesta manera
una característica pròpia
del nostre ser com si no-
més servís per usar-la
d'amagat o en petit comi-
té.

I, per fi, l'anomenada
"Agrupació Socialista de
Marratxí" ha editat un bo-
lletí informa tiu —perdó,
boletín informativo"— que

ball. Per cert des de fa poc
la Policía Municipal de
Marratxí compta amb els
esprays per a entabanar als
pressumptes delinqüents,
grades a una iniciativa per-
sonal,

—Jaume, qué has apor-
tat personalment a la reu-
nió?

—Jo més que propostes
específiques, el que he
aportat ha estat la meya
experIncia en quant al
que succeix a Marratxi.
M'explic, he dir que la
millor manera de solucio-
nar els problemes és anar
al grá, entablant un diá-
leg directament amb el
batle,

—Al pensar que aques-
ta reunió ha estat positi-
va, pensau amb reunir-vos
una altra vegada de cara
a la probable unió de la
Policia Municipal de la
part forana?

—Sí, sempre són necesà-
ries aquestes reunions.

l'única cosa que té d'aquí
és el nom, tot lo demés és
de fora. Curolles apart:
creim que pot ser molt in-
teressant un bolletí
d'aquest tipus i encorat-
jam al PSOE-Marratxí a se-
guir endavant. Però, per
favor, feis-lo un poc mes
nostro, que no pareixi del

Srs. de l'Ajuntament,
de l'A P.A. i del P.S.O.E.
(entre d'altres):

No creis que ja basta de
marginar la nostra llengua?
No creis que ja és hora que
el poble sàpiga que els ma-
llorquins tenim una llen-
gua i una cultura pròpies?
No creis que, ben al con-
trari del que passa, hau-
ríeu de ser voltros els pri-
mers en usar-la i donar-la
a conèixer?

Reivindicam lo nostro,
cultura i llengua que ningú
ens ha imposat per les ar-
mes sinó que és una herén-
cia dels nostres avantpa-
ssats que si aixecassin el
cap i vessin el tracte que li
donam renegarien de l'ac-
tual generació i ens dinen
rnalvenuts.

EDITORIAL DE LA REVISTA
"PORTULA"

REPORTATGES FOTOGRÀFICS

FESTES, BATETJOS, PRIMERES COMUNIONS, NOCES...
PODEU COMPRAR CUPIES DE LES
FOTOGRAFÍES D'AQUEST PERIÚDIC	 ES UN SER VICI MÉS DE

SÁrenal
de Mallorca

TEL 265005



Amb 27 minuts de retard, els 177 atle-
tes prengueren la sortida a l'altura del bal-
neri 5 de S'Arenal el matf del diumenge
dia 25 de març.

Jakisch Wilfrid fou el primer en arribar
a la meta després de correr els clàssics
42,195 quilòmetres en dues hores i vint-i-
quatre minuts. El va seguir el també ale-
many Helmut Stenzel vint segons més
tard. En Francesc Cámara fou el primer
mallorquí en arribar a la meta en quinta
posició amb un teinps de 2'32'54,1a qual
cosa significa un nou récord a les Balears
en Nlarathon.

Des deis primers metres de la carrera,
els participants sortiren prou estirats,
forma nt-se una capsalera d'homes que a
la fi ocuparen els primers loes, excep-
tuant Cámara (Mediterrani) que fins als
20 quilòmetres de carrera no agafaria
l'escamot de devant.

Les dones, ben poques en proporció
als homes, tengueren un papel més be dis-
cret en aquesta V Marath6n de la nostra
Platja, organitzada com sempre pel Club
Peñalver-Aspe. Bianka Hoosche de la Re-
pública Federal Alemanya se proclamá
primera en fémines, igual que l'any pa-
ssat.

ELS LLADRES TORNEN ENTRAR A
L'AMBULATORI DE S'ARENAL

Una vegada cada dos mesos, els lladres
entren a l'ambulatori de S'Arenal. La da-
rrera vegada fou la matinada del dia 26/3.
Entren per una fmestreta després de rom-
pre el vidre, destrossen la porta del quarto
on posen les injeccions i s'en duen els do-
blers de la vidriola de la Lluita contra el
Cancer. Aquesta darrera vegada, els la-
dres donaren del cos abans de tornar-sen,

MUSICA-FOLKLORE-CONCERTS 

mu
Centre TOTHOM Hl ÉS

BENVINGUT

JOIERIA RELLOTGERIA‘

MARINA
CARRER SALUT, 21-TEL. 262415

S'ARENAL DE MALLORCA./

SON FERRIOL
Avda. del Cid, 82

41 99 65

* TIPOGRAFIA * OFFSET

* DPT. FOTOGRAFIC

SANT CRISTOFOL, 116 TEL. 268964

S'ARENAL DE MALLORCA

Local deportiu
Tapes variades
Carretera Militar, 275

S'ARENAL DE
MALLORCA

PÁd i
Rellotgeria. Joieria. Argoteria. Objetes de regal.

Trofens. Gravat. Preus de Fábrica

ames
Paitb

ANTONI AMENGUAL I
MARI CARMEN GARCIA

L'EXQUISIT

POLLASTRE FRIT

AVINGUDA NACIONAL, 7 (ENTRE BALNEARIS 7 1 8) APARTAT 17 —
S'ARENAL DE MALLORCA— TEL. 266562
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TOMBATS A LA MOLSA ELS VENOS  

Als paisos de l'Europa Central, especialment a la República Fedéral
Alemanya (R.F.A.), el tradicional equilibri de les forces polítiques s'ha vist
desbarata t per la presència d'un nou grup que ha entrat a formar part del
joc polític democrátic: els Verds.

Els Verds, que ja tenen representants al parlament de la R.F.A. i a
alguns estats federats, varen ser, de bon principi, uns coHectius sense mas-
sa vertebració, significats, especialment, pel seu ideari pacifista i ecologis-
ta. Després aquests grups s'organitzaren i es decidiren a presentar-se a les
eleccions i fer la competència als partits politics tradicionals. No aprofun-
direm ara en la seva estructura orgánica ni en la seva política sectorial, ens
dedicarem senzillament, a tractar de veure qué és el fenómen Verd a la
R.F.A. i a Europa en general, on cada dia guanya adeptes el moviment.

La dreta tradicional considera els Verds com uns «infiltrats del pacte
de Varsovia», pagats per «l'or de Moscú», rerta ment perquè ataca la se-
va política armamentista; l'esqlierreta (es pot llegir «socialdemócrates»)
els considera uns «rebentadors d'eleccions»,  perquè perd vots per culpa
seva. La questió és que, tanmateix, el fentimen Verd va endavant, proba-
blement perquè defensa dues coses molt senzilles i molt importants: la
supervivència de l'home i de la naturalesa.

El moviment «Verd» és evident que és un producte del desencís pro-
duit pels partits polítics tradicionals, La gent, especialment si está sen-
sibilitzada vers- segons quines questions, se n'adona que, en molts aspec-
tos la divisió entre els partas de dreta i d'esquerreta ja no existeix. Hi
ha massa diferencia entre la política militar dels socialdemócrates (es-
querreta) o dels cristianodemócrates . de la R.F.A.?, ha deixat de practicar
Ja política intervencionista de Giscard la França del «socialista» Mitter-
rand? Sense anar més lluny a l'Estat espanyol, en questió de política ex-
terior i d'armament, les coses, ara per ara, no van molt diferents amb el
PESOE, d'així com anavcn an- b la UCD: no hem sortit de l'OTAN, es gas-
ten milers de milions en armaments, es signen els pactes bilaterals amb
els USA,...; per altra banda, i ja entrant en la defensa de la Natura, es
segueixen installant centrals nuclears a la península, i a Mallorca ens anem
quedant, quasi sense adonar-nos, sense els espais verds i lliures que en-
cara ens queden (no cal repetir-los: es Trenc, Dragonera, s'Albufera, i
molts més).

Els «Verds» de la R.F.A. són ara un avis als partits tradicionals d'Eu-
ropa, tant de l'Europa Central com de l'Europa Mediterrània. La gent ca-
da dia es va concienciant més que una millor qualitat de vida i un més
alt benestar social passen, necessàriament, per la conserváció de la Natu-
ralesa (en definitiva dels recursos naturals) i de la propia vida. Per aixó
els Verds guanyen adeptes i escons. Ara sols són «l'avís, la denuncia». Es-
perem que els partits polítics tradicionals aprenguin una mica d'ells, per-
qué si el futur de la Humanitat no és verd no tendrá cap color.

Ramon Turmeda

w "Cc) »e e w
ESPARTERIA

Carretera Militar, 293 - A

S'Arenal de Mallorca

INSTITUT DE BE-
LLESA I GIMNAS-
TICA
Manija Fernández
(Senyora de Tito Rob-
les)
Pedro Martell, 6 —
Ciutat Tel. 292090

Carretera Arenal I.Luehmayor
Kn1.14 tel. 262031
El Arenal -Mallorca

S'ARENAL DE MALLORCA /1 D'ABRIL DE 1984
	 13

LA LLENGUA NO TE OSOS, PEROLA RENDA PER CÁPITA DE LES ILLES ES
LA MES ALTA D'ESPANYA

S'acaba de publicar el
darrer exemplar del tradi-
cionals estudis que el Banc
de Bilbao realitza per mit-
jà del seu Servei d'Estu-
dis "Renta nacional de
España y su distribución
provincial" corresponent a
l'any 1981. En el es po-
den trobar dades intere-
ssants sobre les Illes, així
com la seva relació amb la
resta de l'Estat.

L'increment de pobla-
ció segueix essent, entre
el 1979 i el 1981, supe-
rior al de la mitja nacio-
nal: 3,96 per cent en-
front del 2,15 per cent.
Amb això, continua crei-
xent la participació de la
població balear respecte
del total espanyol: del
1,71 per cent en el 1979
al 1,75 al 1981.

La població activa ha
disminuit en un 1,8 per
cent menys que la mitja
nacional, que fou de 3,4

per cent. La tasa de l'atur
és també menor que en
el conjunt de l'Estat, 10
per cent contra 14,6 per
cent, de totes maneres, el
creixement d'aquest és
més accelerat a les Illes
durant els darrers anys.

Pel que respecta a la
producció, la participa-
ció de les Illes que fou
d'un 2,19 per cent del
total a 1979, s'elevà al
2,31 per cent en 1981,
amb un increment del
36,17 per cent, mentres
la mitja nacional fou d'un
29,12 per cent. Malgrat
això, en 1979 ocupava el
desè lloc en quant a pro-
ducció neta, passant al
dotzè en 1981 Si se con-
sidera la renda provincial
"per capita" ocupa el ter-
cer lloc, darrera de Ma-
drid i Barcelona. i i es
classifica per comunitats
autònomes ocupa el pri-
mer Roe.

El sector de serveis se-
gueix essent el de major
pes, tant en el conjunt
d'Espanya com en les
Illes, de totes maneres,
aquí en una proporció ma-
jor. La producció d'aquest
sector en 1981 ha supost
el 76,30 per cent del to-
tal de les Illes i un 60 per
cent en el global espan-
y oL

L'hostelería balear
aportà a la producció bru-
ta balear un 22,4 per cent
en 1979 i un 23,3 per cent
en 1981, proporcionant un
20,2 dels llocs de treball
en 1979 i un 22,6 per cent
en 1981. El segon lloc en
la producció, amb poc més
del 11 per cent, tan en va-
lor afegit com en llos de
treball, és el comerç, si bé,
el sector d'indústries fa-
brils proporciona un 13,9
per cent dels llocs de fei-
na i un 10 per cent del va-
lor de la producció.

"Si vols la pau..." Ja no
seran només quatre "brus-
quers" els qui canviaran
l'acabatall de la coneguda
dita llatina per un
para la pau".

I al manco a molts no
els vendrá de nou (hau-
ran sentit empanes) si per
explicar el "prepara la
pau", recordam el lema de
la Diada de la Pau de fa
uns anys: "Si vols la pau,
treballa per la justícia".
(Joan Pau II)

Sí, a poc a poc, a l'unic
ritme possible en que es
pot conjugar el verb
"CONSCIENCIAR", crear
consciència, la idea de que
la pau ha d'esser curolla de
tots i tasca de tots, es va
obrint camí.

Ara bé, preparar la pau
s'ha de fer als nivells on
es fabriquen i comercien
les armes. També a altres
nivells, que ens queden
molt més prop. Ja que no
podem oblidar que dispa-
rar una arma és sempre e
punt final d'un procés
llarg. Amb una primen
etapa que está a l'interior
de les persones. Si pensara
malament dels altres...

Això succeix a nivells
que tenim inolt prop.
violència comença quan un
pensa que els qui no tenen
les mateixes idees.., no són
dignes de trepitjar aquest
món (o aquest poble). Que
el qui no baixa el cap i dó-
na la raó als qui "per cos-
tum la tenen", és una ma-
la herba -que no convé dei-
xar créixer. Que el qui pro-
mou grups, o tasques, o
acull projectes que no vé-
nen pels canals de cos-
tum, és un subversiu al
qui hi ha de eixalar com
Inés prest millor.

Sí, l'agressivitat, la vio-
lència, comença a l'inte-
rior dels homes i dones.
I, com que de l'abundàn-
cia del cor en parla la bo-
ca, l'agressivitat del pensa-
ment passa a una segona
etapa: l'agressivitat verbal.
La saviesa popular fa

temps que proclama: "La
llengua no té ossos, per?)
en trenca de ben grossos.

Si creim que preparar la
pau és tasca de tots, hau-
rem de començar, tots:

lo.— Acceptant que to-
tes les persones tenen qual-
que cosa bona. I que fer
poble és unir tot això que
hi ha de bo Pensar així,
tenir ben endins i ben al
veiu aquest convenciment,
esdevé la primera passa cap
al desarmament d'un po-
ble. Hi ha molt de bo dins
totes les persones i dins
tots els grups. No es trae-
ta de fer desaparèixer
grups o estils d'actuar, si-
nó d'ajuntar tant de bo,
apreciar i unir tant de bo,
respectant les ideologies i
grups dins les quals es tro-
ba.

2o. — Des d'aquest con-

venciment, ja no podem
donar la culpa de la vio-
lència a la democràcia, als
partits, a les idees dels jo-
ves, a l'Església que predi-
ca més l'Evangeli del Bon
Jesús en lloc de dir que
creguin i facin bonda...,
perquè está ben claz que la
calúmnia, la violència o te-
rrorisme de la calúmnia,
assassinant honres, il.lu-
sions, convivència gratifi-
cant, alegria de viure..., és
el fruit madur de la vio-
lència del pensar malament
dels altres.

I si ho pensara, més
prest o més tard ho deim
Així anam fent vere tam-
bé avui la dita antiga: LA
LLENGUA NO TE
OSSOS, PERO EN TREN-
CA DE BEN GROSSOS ,
Santa Barbara.



Parla ment de les Mes Balears.

Exposició de
la premsa
comarcal
catalana a

Madrid
Madrid. — Dos-cents trenta
títols de la premsa comarcal ca-
talana són exposats per Iniciati-
va del Centre de Representacló
I Informació de la Generalitat
en els locals de l'Associació de
la Premsa de Madrid. Lexposi-
ció, que havia estat presentada
abans a Expo-cultura, fou inau-
gurada ahir pel president d'a-
questa entitat, Luis Apostua, i
el director general del Patrimoni
Escrit i Documental de la Gene-
ralitat, Joan Granados. Van  as-

sistir també a l'acte el cap de
promoció de la premsa, Vilalta,
1 el president de l'Associació de
la Premsa Comarcal, Masoliver.

Una quarantena de publica-
cions periòdiques de la comu-
nitat autónoma de Madrid han
estat invitades a participar en
rexposició I en els debats que
se celebraran avui, demà i
demà passat. En aquests
debats s'estudiarà la situació
actual de la premsa regional,
comarcal i local; les funcions
de la premsa comarcal en el
context polític; i, en la darrera
sessió, els problemes técnic,s
d'aquestá mena de publica-
cions.

Coincldint amb l'exposicló
será presentat a Madrid el
llibre de Jaume Guillamet Le
premsa comarca/, editat pel de-
partament de Cultura.

CiJoaquin Verdaguer. 12
Arenal Tel. 26 67 21

IMEVANT EL BALNEARI 8

oRiEtalra•

CHINA
oSTAURAN?

RENAULT

JOSEP VALLESPIR I GOST
SERVICI OFICIAL
TALLERS VALLESP IR
Sant Joan de la &en, 65
Telèfon 413867
SON FERRIOL
	 o
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Lis llucmajorers estan d'enhorabona. Tenen rizan de parlamentaris al parlament de les nostres
111es la qual cosa vol dir que a Llucmajor hi ha inquietuts per la cosa pública. Que hi ha liomes i
dones que se preocupen i fan feina pel benestar de la colectivítat, El darrer que ha entrat al Parla-
Tnent ha estat ('ex-hatle de Llucmafor, En Miguel Clar prou conegut a S'Arenal, on té casa i nego-

cis. La nostra enhorabona al nou diputat

TOMBATS A LA MOLSA

LA TREVA
No sé qué deu pensar el partit que está en el Poder Central, pere¿ si

jo fos ell començaria a preocupar-me una miqueta pel present i pel futur
de la situació social i laboral a l'Estat espanyol.

Quan el PSOE guanyà les eleccions en aquell any del «cambio», el
1982, els sindicats i , genéricament, els collectius de treballadors i d'asso-
ciacions laborals, concediren una mena de «treva» a aquell partit que tan-
tes espectatives havia creat. La illusió pel «cambio» es deixava sentir al
carrer i no es tractava d'agobiar al nou Govern amb reivindicacions que,
tanmateix, encara es torbarien prou temps en ser realitzades. L'empresa-
riat, per la seva part, es quedá mirant una mica de reüll el nou govern
que es presentava en escena i que, potser, podia posar en perill els seus
interessos.

A hores d'ara la situació ha canviat, millor dit, ha -eliblucionat. Per
una part l'empresariat es queixa contra la política d'el PSOE, per?) per
l'altra també són les classes treballadores les que es queixen de la polí-
tica laboral i económica que está duguent a terme el Poder Central. La
«treva» ja s'ha acabat, es va acabar en els darrers mesos de l'any 83, i un
cert desencís comença a ocupar el lloc de la primera eufòria.

Madrid ha conegut en els darrers  mesos. més manifestacions proce-
dents «de províncies» que mai, i en la perifér4 els actes de protesta s'han
concretat en manifestacions, vagues, ocupacioris de terres i vagues de fam.
La protesta afecta als treballadors del sector que ha de ser «reconvertit»
(siderúrgia integral, construcció naval), però també els llauradors es quei-
xen, i els ramaders, i els jornalers andalusos, i el sector de la metaHúr-
gia. El País Valencià, Euskadi, Galicia, Astúries, Andalusia, Catalunya i
Navarra han estat alguns dels escenaris on la protesta popular s'ha con-
cretat contra la política governamental.

Posades així les coses tot això no deixa de ser preocupant, sobretot
ha vent en el Poder Central un partit «obrer» que ja  comença a ser con-
testat per la classe obrera. Les sollucions, per altra banda, no es veuen a
curt termini i potser totes aquelles espectatives que ereá la illusió del
«cambio» quedin en no res en el parell d'anys que sols manquen per arri-
bar a unes properes eleccions generals. El pitjor que podria fer el partit
en el poder seria tancar els ulls a les coses que estan passant ara ma-
teix al carrer. A això ho va fer la UCD quan governava l'Estat i els re-
sultats estan ben a la vista. No es estrany, doncs, que els partits que
estan a l'esquerra del PSOE vulguin deixar ben clares les distàncies, so-
bretot mirant els resultats polítics que pot obtenir la línia política gover-
namental a curt termini.

Ramon Turmeda.
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PLA DE NA TESA  

LA
NATURA
L'ESCOLA

Escola modèlica en
molts d'aspectes la dcl Pla
de Na Tesa. La natura hi
és estudiada en tots els
seus aspectes: terrenys on
se planten alls i sebes, to-
mátigueres, llenties i mon-
getes, faves, patates i pi-
pes.

A l'interior, plantes en
germinació de moltes cas-
tes.

Els escolars tenen i cui-
den una tortuga d'aigua,
una parella de periquitos
que ara han fet niu i con-
ven. Tumbé tenen un ani-
malito que pareix una ra-
ta, però no ho és.

Peixos, cabots i altres
animales d'aigua, compar-
teixen pacíficarnent les
aules amb nins i nines del
Pla de Na Tesa i els seus
mestres.

Tampoc s'olvida l'as-
pecte cultural: En Miró
és el protagonistas dels
darrers murals pintants a
l'escola.

Una bona escola, gra-
duada en tres aules, per-
que no hi ha més nins
que ben prest desaparei-
xerà o millor dit, se re-
convertirá en aarvulari. Els
nins més grans, aniran a
l'escola en construcció del
Pont d'Inca, just a l'altra
banda de l'aeroport.

Els torrents de Ciutat de Mallorca 	
Miguel Ferrá i Martorell

Endemés de La Riera,
cinc són ela torrente que
van a valsar les sayas
aigües a la Badia de Ciu-
tat. Un és el del Mal Pu,
que davalla de Na Bur-
guesa, de la part de la ilo-
nanova i acaba el aeu cura
a Can Barbará. Sobre el
seu pont, ja a l'Edat Mit-
jana, passaven amb càn-
tics i rama de flora, els
romeus, que anaven a
visitar anualment a Sant
Nicolau, a l'Oratori de
Porto-Pi. Un altre torren-
t6, igualment breu, és el
de Sant Matgf, nascut
també deis xeregalls de
Na Burguesa i que pas-
sant per aquella Untada
de pedra que és el Poble
Espanyol, va, sense pena
ni glòria cap el Passeig
Marítim, ja esdevingut
pobre clavaguera. Un ter-
cer germà petit, ja més
allunyat cap a la banda
d'Orient, és el Torrent

deis Jueus, que potser
reb aquest nom per haver
estat refugi d'una xuetes
perseguits per la Inquisi-
ció, en el segle XVII, que
intentaren vanament fu-
gir amb una barca des de
l'Arenal... 1 davalla
aquest rierol del Puig de
Socorrata, on les casa
d'aquell lloc ens parlen
d'aquell famós bandola
que per tal de robar a la
masia, es feu paasar per
un captaire. Així i tot, la
madona, s'en va adonar
de que portava armes
sota la uva roba espelle-
ringada i amb l'excusa de
fer una pellada de
bunyols, li envestí amb
Poli bullent a la cara. Mig
cremat, li faltaren carnes
per a fugir d'aquell in-
fern. Però eh; dos to-
rrente grane que poden
presumir de ciutadans,
tinguent llargues carnes a
la ruralia, són el de Bar-
bará i el Gros. I així, el
torrent de Barbará que té

la conca de recepció a les
muntanyes d'Esporles,
travessa quasi gloriosa-
ment la vila, pel bel
mig, sota pontets urbana
que uneixen carrerons de
tipica vivenda illenca, on
no hi manquen arca de
mig punt o finestres amb
rempeu. Després agafa el
camf de Ciutat per Son
Castillo, dissortadament
urbanitzat, i pasea sota
la via del Tren d'Ea P11,
aguan cavan de ferro
amb ploman de fum que
astorava ala pagesos del
segle passat i que, avui,
ja no corre ni bufa vapor
ni fuma a la desesperada.
I les aigüea, duguent la
llavor de canyars, matolls
i joncs terreny envant,
s'afiquen dins Son Vive-
ro, entre carrera subur-
bials, tot defugint des-
prés vera una petita zona
d'horta que amenacen
ombres de torres ciuta-
danes... A la ff, entre ca-
rrera de la Barriada de

la Soletat, l'autopista de
cintura li marcará el
rumb de la mar. Ja ca-
rregat de fems i brutor,
a la vista del Molinar i
el Portitxol. Aquí desea-
rrega a la força, lee seves
aigües cansadas, plorant
la manca de presència
d'una gegants amics, el
molino de vent...

Altra via porta el To-
rrent Gros, que reb
sigiles del Torrentó de
Bunyola, entre les quals
bromea i espessors hi ha-
biten ele falistroncos de,
la llegenda, mena de mi-
núscula folleto bosque-
tans, i del Torrent de Coa
Negra, freqüentat per
aquell veiardo que
diuen l'Home-Cabrit 1
que no té altre curolla
que anar a la recerca i
caça de les dones d'aigüa.
Paró el Torrent Grog ha
de conèixer que el seu
veritable bressol és l'es-
tret de Vandemossa,
petit barranc on segons

tradició, el Dimoni Bufa-
ren hi feia caure na Ca-
talina Tomaos, la Beata,
que a cada punt, un dia si
i l'altre també, havia
d'esser salvada per Sant
Bruno. I de S'Estret a
S'Eaglaieta i Sa Garriga,
antany parad fe de caça-
dora, per entrar cap dret
a S'Indioteria, aixf ano-
manada per la gran quan-
titat de galls d'indi que
antigament s'hi criaven.
Pobres granoteta i ser-
patona del torrent!. AB?,
devia amar una apocalip-
si... I deixant a l'esque-
na el record d'aquella ani-
mala mágica de la mi-
tologia deis india amen-
ans, el torrent s'industria-
litza, s'embruta més si
cal, passant pel Poligón
de Son Castelló. I ja
estam en el Pont d'Inca,
on el torrent ha marcat
el topònim d'aquesta
gran barriada i d'aquí,
cap a Son Ametler, entre
mollas i más molins. bu-

rúa& artefactes hidráulica
introduita el segle passat
des d'Holanda per Paul
Bouvig. Com ha d'enyo-
rar el torrent aquella ja
quasi desapareguta pastu-
ratges per on anaven a
lloure bous i cavan&
de tota mena!. I també
per aquests redols,
mal estol de bruixes, ce-
lebrava antany ela seus
"aquelarres% devorant,
a manca de víctima& hu-
manes, el cor 1 els mem-
bree d'un poltre jovent
i vigorós. I sota les ales
deis avicons, des d'aquell
gloriós vol de Salvador
Hedilla, creuant per aire
i per primera vegada des
de Barcelona a Mallorca,
el dos de Juliol de 1916 i
aterrant dins uns rostolla
de Son Sunyer... I desai-
güa per sr.-lar, el To-
rrent Gro, en Ea Coll
d'En Rebasas, r_.‘o iluny
de Cala Gamba, :ent ho-
nor al seu nom ami) tan
'larga correguda
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DE QUAN L'AMO EN PERE ANTONI XINXA, Villa Perduda
A CIUTAT, VA ANAR A DINAR A FONDA

iii havia anat per feines, a Ciutat,
l'Amo En Pere-Antoni Xinxa. Feines, aixi,en
líneas molt generals.Els pagesos, quan baixen

a Ciutat, una de dues, o és per anar al metge
especialista, o, repetesc, és per feines en
línies molt generals,o entre cometes, si vos
vé de brí el posar-les-hi.

Bé, resulta que no va poder agafar el
tren del migdia perquè no les havia acabades
totes, a les feines. idò hauré d'anar a dinar

a la fonda, pensé l'home. Fet i dit. Tenia
coneguda devers Can Blau, allá baix, a
l'entrada de Ciutat per la carretera de Mana-
cor, i s'hi encaminé ben decidit, amb passes
de cinc canes.

avui?. Tenc uns llussos frits ben bons, i sé
que li agraden ...

- Ben bé m'aniran aquests llussos. M'en
dugui una racció, madona.

Esperant el dinar, l'Amo'n Pere-Antoni,

jugant amb el torcaboques, mira qui mira per
la finestra els cotxes que passaven per la car
retera, com cent llamps, com si no hi ha-
guéssin de ser a temps allá on anaven.
L'altre fullejava el diari, el més desintes del
món.

Ben aviat els fou servida la comana: un
bon plat de faves per un, i el peix frit per
l'altre.

QUE ETEEM-
BLA, SI LvEsTF4e ?
HE EM31Nt5TRAT
AQuESTA MON41

•	 Quan hi arribé, estava quasi tot pie. Es
veia que tenia bona tirada Can Blau. I,
mem, fotre, el feien gustós i a bon preu al
menjar, com fet en casa, i la gent no és par-
dala del tot, no. Els beneits es moriren tots
l'any del grip, es veu.

Mira qui mira, no veia cap taula buida
p'enlloc. A la fí a un raconet n'afiné una i
amb una fua s'hi va asseure. Prácticarnent
al mateix temps urt altre home l'havia vista i
s'hi dirigia, també.

Uep!. Oh!. Bé, mos hi asseurem tots
dos, si vosté ho troba. I sí. Au idO.

Es tractava d'un perfecte prototipus de
cutadanet llongueter. Dependent de comerç,
ben segur, va pensar l'Amo'n Pere-Antoni.
Magritxol, mal color, mans finoies de. dits
Ilarguíssims, camia color d'ala de mosca,

corbateta, clar, i jac obscuret de color indef
nit per les anades i vengudes de la tintoreria,
el coll i els punys de la camia que ja dema-
naven reciclatge.

Al punt s'hi va acostar la madona.

- Uep, l'Amo'n Pere-Antoni, que sou
vós?. Com estau?. Que heu vengut a dinar?.

- Per dinar i per veure-vos a vós, he
vengut, eh-he-he!.

- Ala, ala ,ha, ha, de que heu de dinar?.

- Què teniu cuinat de qualque cosa?.

- SI precísament ahir cuinàrem faves, si
en voleu.

- ldò si. Duis-me'n un palt.

- 1 vostè-a l'altre-, de què ha de dinar

- I qué han de beure? -la madona-.

El ciutadé que, com que els dos bevien
vi, dóncs s'en podien partir una botella. S; sí.
Ben bé. Tothom d'acord. Una botella i dos
tassons.

I bones cullerades de faves. I bones espi-
pellades de peix. Ben aviat l'Amo'n Pere-An-
toni denoté que l'altre glopejava espesses ve-
gades. S'abocava mig tassonet de vi i glope-
jadeta. Al cap d'una estona, mig tassonet
més i glopejadeta. Ben al contrari que el pa-
ges, que la botella estava quasi mitja i no
havia begut cap vegada.

El ciutadá, animat pensant que l'altre
bevia poc i ell es fotria la major part del vi,

. va afinar que l'Amo'n Pere-Antoni s'hi

havia fixat en el detall en qüestió, fent la
mitja rialleta, digué:

- E peixet de la mar, de tant en quant
vol glopejar

No respongué, l'Amo en Pere-Antoni.
Ell, tira que venga, al plat de les laves. En
un no-res les se va haver acabades. El plat
ben net, va fer. Llavors, agafá la mitja bo-
tellade vi que quedava, la se dugué als
morros i, sense alenar, Ilec-glec-glec, fins
que n'hi hagué gota, beatificament.

besprés, va alçar una cella i dirigint-se
al ciutadà, que badava uns ulls com platets
de café, li va enflocar aquesta:

- Les faves, senyor, una saó i bona!.

Encara ara la conten4 devers Can Blau,
aquesta eixida.

Biel Florit 

FEBLESA A L'ESCOLA
H em llegit que als EUA

l'escola ha estat decisiva
en la creació d'una nacionali-
tat ben travada. El cert és que
els ciutadans de California se
senten tan nord-americans
com els novaiorquesos, i que
a San Francisco, per exemple,
on molts dels carrers duen
noms castellans, l'única 'len-
gua és l'anglesa, rúnica ban-
dera és la de la Unió —la de
l'Estat costa de trobar— i a la
plaça de l'Ajuntament el
millor edifici és el que pertany
al govern federal Els signes
parlen d'una sola nació perfe-
ctament lligada, i no en-
ganyen.

Si diyersos pobles d'Europa,
Asia i Africa s'han fos en una
sola nació i els trets culturals
d'origen han esdevingut pecu-
liaritats de grups ètnics o so-
cials, si no hi ha cap Estat
amb velleitats secessionistes,
si allá no calen «conllevancias»
orteguianes és, entre d'altres
causes, perquè l'escola ha fet
aprendre a tothom la mateixa
llengua. Aconseguint la uni-
formitat lingüística, un país
ha ensorrat barreres objectives
de comunicació i ha creat una
base comuna damunt la qual

bastir imatges significatives
per a la globalitat de la pobla-
ció.

Però les úni9ues imatges
no són les linguistiques, mal-
grat que totes es puguin «dir»
amb la llengua. Un exèrcit vi-
ctoriós, una gesta tecnológica,
un monument particularment
expressiu, fabriques en plena
eufória, la figura magnificada
del cap de l'Estat, una empre-
sa col.lectiva espectacular
poden forjar una certa adhesió
general Aquest element psi-
cològic, la identificació mes o
menys entusiasta amb un
símbol del país, connectat ja
sigui amb una idea (progrés,
riquesa, etc.), ja sigui amb
una persona o amb un resul-
tat, té una importància supe-
rior a l'escola per a aconseguir
la unitat nacional El mateix
ingredient que defineix una
nacionalitat té una base psico-
lógica: són nacions aquells
pobles que tenen consciencia
de ser-ho.

La llengua, que també és
una peça simbólica de la
collectivitat que la parla, és
igualment susceptible de
rebre una adhesió multitudi-
nària si aconsegueix de susci-

tar la simpatia que atribuíem a
les imatges descrites més

L'eficàcia de l'escola en
l'ensenyament d'una llengua
nova per als alumnes está
lligada amb el grau d'adhesió
que la collectivitat té per a

.aquest mateix idioma.
Quedant-nos encara als EUA,
podríem dir que la imatge de
llibertat i progrés econòmic
que han donat els nord-
americans ha contribtiit molt
més a la integració dels inuni-
grants que no pos l'escola; i
que si aquesta ha aconseguit
una unitat idiomática és, en
bona part, a causa de l'adhesió
prèvia dels nous forasters a
l'obra d'aquells primers arri-
bats a América i, doncs, a la
seva manera de pensar i parlar.

El lector ja deu haver ende-
vinat on volem arribar amb

aquesta digressió americana_
Almenys lingüísticament, Ca-
talunya no és una nació trava-
da. El 52 per cent dels ciuta-
dans s'expressa normalment
en castella. El fenomen és
nou, però no passatger.
D'ençà que la Generalitat té
competència en matèria d'en-
senyament no universitari
s'ha atribuit a l'escola primària
la missió d'aconseguir que
tots els nois i noies dominin
el català. Aixes és impossible
sense un alt nivell de simpatia
per part del grup castellano-
parlant envers el que significa
la 'lengua catalana.

Aquest nivell de simpatia
no sempre, ni de bon tros, té
el seu origen en la mateixa
llengua. Quan existeix es pre-
senta com un fenomen més
global i menys ecolar. Hom
s'identifica amb Catalunya a

través de l'entusiasme pel
Barya, o de la confiança en la
industria catalana, o de l'admi-
ració per les nostres institu-
cions polítiques, o del gust
per una novella de Quim
Monzb, o de la passió ecolo-
gista, o del fervor montserratí,
o de la integració en un grup
d'avantguarda musical, o de
la gràcia de qualsevol de les
imatges que poden representar
aquest país.

Sense poder d'atracció per
part del conjunt nacional la
tasca encomanada a l'escola
és massa feixuga. Dit d'una
alta manera, la institució esco-
lar és absolutament feble si
Catalunya no es pot presentar,
a traves d'aquelles imatges
que la representen, com un
projecte avantatjós i notable.
Per tal que l'escola jugui amb
possibilitats d'èxit cal que,
fora d'ella, la mainada i els
joves s'hagin persuadit que el
nostre idioma és una eina de
promoció clara i, per això
mateix, admirable, en la
mesura que ho és ser català.
Mancada d'un projecte nacio-
nal atractiu o de les imatges
que expressen aquest projecte,
la llengua catalana no passarà
d'ésser, per al grup castellano-
parlant, una decorativa
segona llengua.

Miguel Tresserras

La 'minada i elsjoves s'han de persuadir que el nostre idioma és
una eina de promoció clara




