
'Arena
de Mallorcaa n un v..

aa•m	 • •••1
es 	IiI	 1.101

te, IM I. I •W
11.•	 ••n•

af 1%;
' 1 n !'.711 I 	

BULLETI INFORMATIU N.° 49 PREU 50 PTES.15 D'ABRIL DE 1984

N'Aina fa Pina a la Perruqueria Ramis del Coll d'En Rabassa. A les planes interiors ample injorr
ció d'aquesta perruqueria.

Ella és Au Sita (Id Col! d'En Rabassa. Te una bu tiga de roba al correr Cardenal Rossell. Si entrau a
ca seva en sortireu ben vestits ja bon preu.

S'Arenal de Mallorca
Bulletí informatiu del poble
de S'Arenal, del terme de
Llucmajor, el de Marratx í i
la part rural del terme de
Ciutat de Mallorca.
Edita Associació de Veïnats
Son Sunyer
DI RECTOR
Mateu Joan i Florit
IMPRIMEIX
Imprenta Atlante
DEPOSIT LEGAL
PM 473-80
Publicitat i suscripcions
Camí Canteres 132
Telefon 265005 S'Arenal.

Aquesta setmana passada hi va haver ¡'entrega de trofeus del III Campionat de Dominé. del Bar Ca-
ramba de S'Arenal. Abans de ¡'entrega hi va haver un bon sopar per a tots ds participants, la qual
cosa explica l'eufòria i l'alegria de tots en el moment de ¡'entrega i de la fotografía que ilustra
aquesta resenya. Les parches guanyadores foren: Alfred Titos-Enrique Iglesias. Emilio López-Ma-

nud Rojas. Rafael Gómez-Antonio Real.Rabuda multitudinaria dels casablanquers al baile de Ciutat. Més informació a la pàgina 10.
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ampliu aquesta targa i enviau-la al rami Canteres
132, s'Arenal.
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CARTES
EL CANAL DE TV
DE CATALUNYA

Sr. Director, li suplic la
publicació de la següent
carta en el seu diari:

El passat dijous vaig
assistir a la sessió plena-
ria celebrada en el Parla-
ment de les Illes Balears.
Em va cridar l'atenció el
debat en torn a la cone-
xió amb el 3er. canal de
TV de Catalunya, i sobre
tot la intervenció del Con-
seller de Cultura, Sr. Gilet.

Aquest senyor al.legava
una sèrie de dificultats tèc-
niques per a la conexió
amb TV3, realment pens
que no són tantes les di-
ficultats, basta dir que hi
ha pobles de Mallorca com
Sóller, Valldemosa, Ha-
nyalbufar, Estellenchs, Sa
Calobra, Alaró, Lluc... que
encara que sigui d'una ma-
nera irregular i amb una
recepció boirosa de la
imatge reben les retransmi-
sions de TV3. El pressu-
post per a aconseguir una
bona conexió no és tant
alt si tenim en comp te
l'avantatge que suposa
un nou canal de TV per a
la nostra cultura.

Tampoc entenc com
una persona que es diu
partidaria de la Televisió

privada s'oposa tant fer-
mement a la conexió amb
un canal de TV. Sera per
qüestions dé !lengua? No
ho cree, ja que un canal
en català, amb un cost
inferior al müló de pesse-
tes, (que és el que costaria
el retransmissor que faci-
litas la conexió), és una
gran defensa per a la nos-
tra cultura i els interessos
del nostre Conseller volem
que estiguin en funció
d'ella, del seu manteni-
ment i de la seva promo-
ció tan necessària actual-
ment. Crec que desgracia-
dament no és aquest el
cas del Sr. G ilet.

Per acabar no em res-
ta més que donar la meva
més sincera enhorabona al
Grup que va presentar
aquesta proposta i les grà-
cies als que li van donar
su p ort.

JOANA M. BORRAS

DEMANA LA TV-3
Sr. Director del diari

Ultima Hora, Ii preg publi-
qui aquesta carta referent
al TV-3. L'altre dia vaig
assistir al parlament, on el
PSM-EN va fer la seva es-
mena de que TV-3 de
Catalunya es pogués veure
a les Balears; llavors al se-

güent dia vaig llegir tots
els diaris i alguns uells po-
saven que la esmena de
TV-3 va esser proposada
pel senyor Damià Pons en
nom del PSOE, això és
una, entre altres que hi
havia.

Això passa qüasi sem-
pre. el parta Socialista de
Mallorca, Esquerra Nacio-
nalista fa qüasi la totali-
tat de les esmenes, en la
Premsa surten poc i si sur-
ten, están molt mal expres-
sades.

A part d'això jo vol-
dría fer una crida a favor
del TV-3 de tots els ma-
llorquins que volen veure
aquest canal en la nostra
llengua, ja que encara, no
en tenim un propi, a les
illes 13alears, i els mallor-
quins tenim dret a po-
der-lo veure, ja que a molts
de pobles de Mallorca ho
veuen. També voldría de-
manar a veure qué passa
amb Rádio Mediterrània,
ja qlle la estan esperant
fa molt de tems i enca-
ra no ens ha arrivat. Ja
és hora de que poguem te-
nir algún majá de comu
nicaci6 en la nostra llen-
gua.

Gràcies.

N 'ESPARDAN Y ETA

VOL VEURE TV-3
Sr. Director, li agrai-

ria que volgués publicar
aquesta carta en el seu
digne diari.

Estic completament a
favor de la causa de la Ili-
bertat de que els mallor-
qums que vulguin veure la
TVe ho puguin fer, tenint
a l'abast de tothom una
cadena de TV balear po-
driem triar entre dos ca-
nals en català, amb els
aventatges que hi podría
haver en les col.labora-
cins entre elles i fins i
tot arribar a fer la TV
de tots els territoris de la
nostra llengua, la qual
compataria amb una im-
portància considerable i
unes aventages de tota
casta.

Pel.lícules en catalá o
dobladas, programes infor-
matius, telefilms com és
ara Dallas o el que sigui,
partits de fútbol, progra-
mes educatius per als esco-
lars, etc... és realment una
programació ben suggerent
pels telespectadors de les
illes.

El que hi hagi un bon
canal en catalá és un bene-
fici per tots.

Atentament,

MIQUEL BAUZA

CREU QUE HA
ARRIBAT L'HORA
DE DIR ¡BASTA!

"L'Atemtat Terrorista"
que va sofrir el passat día
24 de març la Platja des
Trenc i tot el poble ma-
llorquí, es ja lo darrer que
es pot aguantar de tota
una campanya duita a ter-
me per una gent del poble
de Campos (i per altres
que no ho som, pero que
els seus interesos son
molt semblants als dels
campaners).

A mi hem sembla molt
bé que aquests senyors
que no estan d'acord amb
la protecció dels nostres
espais naturals (entre
ells la platja del Trenc i
el Salobrar), per uns inte-
rezos poc clan, i que sen-
se cap dubte no son els
de la pagesia (com diuen
ells), pero si tal volta els
especuladors, emplein tots
el medis legals per fer
aturar aquesta llei de pro-
tecció, com fan d'altres
grups per fer-la dur ende-
v ant.

Pero clar, es mes bona
de fer una salvatjada com
la del día 24 i crear con-
fusionisme a la gent (in-
sinuant que una nota de
-Europa Press" diu que
.ian estat ecologistes del
•OB els que han duit a

terme l'acció. Quan tic

tots es coneguda la feina
que du a terme aquest
grup, que amb els seus 10
anys d'existencia ha rea-
litzat les mes diverses ac-
cions i campanyes, pero
sempre dins la legalitat
i de forma pacífica), que
no defensar els seus intere-
sos (poc clars) d'altres ma-
neres.

L'Historia d'aquest col.
lectiu l'hem poguda se-
guir tots per els mitjans
de comunicació, pero els
fets mes destacats crec que
val la pena anomenar-los:
una manifestació bastant
agresiva (organitzada no
se sap massa bé per a qui,
A.P.?, empresaris?), un co-
municat per a la part fora-
na, demagogic com ell tot
sol, i lo darrer, l'incendi
de dos cotxes i la tancada
de carnins d'acces a la plat-
ja amb fems.

Crec que ara ja ha arri-
bat 1 hora de dir basta.
En els diaris sortien no-
tes insinuant al poble ma-
llorquí que es farien
accions violentes, i el
passat cap de semana va
esser la primera. Esper
que també sigui la darre-
ra i que tots poguen dis-
frutar d'un dels darrers
grans arenals verges de Ma-
llorca.

Desde aquí deman que
si per aturar aquestes
accions S han de prendre
mides per part del Go-
vern Civil, aquestes es du-
guin a terme amb tota
la severitat que es merei-
xen, ja que la violencia
sols fa violencia.

UN PROTECCIONISTA

ELS DRETS NO
ES NEGOCIEN

Pel març vaig passar una
setmana a Mallorca i vaig
assistir a una sessió del
Parlament de les Balears.
S'hi debatia la connexió
de les Illes amb el canal
3 de televisió catalana.

Va ser interessantíssim
escoltar els nostres dipu-
tats, tots ells emprant la
nostra [lengua en el marc
politic i digne de l'antic
"Círculo Mallorquín"
(Qué devien pensar aque-
lles parets?)

Una cosa que era va
cridar l'atenció va ser que
cada vegada que un par-
lamentari havia de fer un
discurs entrava a la sala
un uixer enguantat amb
una petita safata a la mà,
amb un got d'aigua i la
deixava damunt la taula de
la tribuna. Quan l'orador
havia acabat el discurs
tornava a entrar l'uixer
amb un altre pot d'aigua
i el canviava amb l'ante-
rior. Malgrat que cap dipu-
tat en va heure un glop,
l'uixer sortí puntnalment

després de cada discurs a
canviar el got. Era com
una petita escena teatral
una cerimònia, que ser-
via per a donar solemni-
tat a l'acte, com per a
enlairar i dignificar, davant
nosaltres, l'auditori, les pa-
raules dels membres del
Parlament. Em vaig de-
manar si aquesta petita  ce-
rimònia l'han copiatla de
Madrid.

Una altra cosa curio-
sa era el debat en sí.

Quin poble del món
que es digui democràtic
ha d'anar al Parlament a
aconseguir els mitjans de
comunicació moderns en
la pròpia llengua i en el
propi territori?

Per qué hem d'estar
exposats a una parcel.la-
ció sistemática del nostre
territori lingüístic, d'una
mutilació feta amb tota
consciència des del centre
de l'estat?

Tot el ternps i els di-
ners que ens fa perdre en
la negociació de la nostra
llengua catalana a dintre
dels Paraísos Catalans!

RAMON CAVALLER

EMISSORES
EN CATALA
B arcelona té ara

com ara quatre
emissores que fan els
programes en català, a
més de les moltes que
han incorpoat el bilin-
güisme a la práctica dia-
ria.

Parlant l'altre dia amb
un professional d'una
d'aquestes emissores,
deia quelcom que és
molt cert: malgrat la co-
mpetencia, seria bo que
no siguin només quatre
sinó moltes més les
emissores que emeten
en cátala, per tal que la
normalització lingüística
fes encara més passos

De tota manera, és
molt bo que el ciutadà
tingui quatre opcions ca-
talanes, i quatre opcions
molt dignes. Radio
4 ha augmentat la pro-
gramació i la potencia, i
ha guanyat en qualitat
de so. Catalunya
per la seva banda, ha in-
augorat uns grans estu-
dis per tal de fer una
radio institucional mo-
derna i al dia. Radio
Avui i la Cadena 13 con-
stitueixen la primera
cadena privada de radio
que emet en català, amb
tots els reptes que això
comporta. I Radio Asso-
ciació no és només una
magnífica recuperació
d'un passat gloriós, sinó
una ferma aposta de
futur.

Santiago Riera



MUSIC BAR BRASILIA
Banquets de batetjos, noces, primeres comunions, festes socials...
Cada horabaixa, música d'orgue a  càrrec d'en Pedro.

Avinguda Bartomeu Riutort, entre els Belnearis 1 i 2 de Ca'n Pastilla.
Telefon: 260119 - 264563.
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ESCOLA D'INFANTS S'ARENAL: UN CENTRE EDUCATIU
L'escola d'infants S'Are-

nal (Guarderia S'Arenal)
és una de les guarderies
gestionades pel Patronat
Municipal d'Escoles d'In-
fants, des de que aquest
fou creat, ara ja fa cinc
anys.

Abans de la seva consti-
tució havien existit diver-
ses guarderies administra-
des per CARITAS com
una solució temporal al
problema dels pares treba-
lladors d'hosteleria. L'asso-
liment del que ara és

l'Escola d'Infants S'Are-
nal fou una conquesta de
les iniciatives populars,
ates que les possibilitats
de l'anterior guarderia eren
molt migrades i els seus
locals estaven en males
conaicions d'habitatge.

Actualment l'Escola
d'Infants S'Arenal consta
de nou aules amb capaci-
tat total de 125 places,
des dels nins de bressol
(quaranta dies és el mí-
nim d'edat exigit) fins
sis anys.

Els treballadors d'aquest
centre, molts d'ells mes-
tres tituLlats i la resta en
camí d'esser-ho, formen
un equip pedagògic que
intenta portar a terme un
programa educatiu adient
a les edats dels infants,
amb la idea básica de que
aquesta mena d'escotes de
bressol són centres educa-
tius i no simples magat-
zm es d'infants; així dones,
en la guarderia de S'Are-
nal se prepara el nin en
tots els camps per a la
posterior entrada en un
nivell superior: l'EGB, aju-
dant a l'hora com a fona-
ment de tot, a desemvolu-
par la creativitat pròpia
de cada infant, donant-li
els coneixements de pie-
escritura, pre-lectura, ma-

temática, etc.., que li Calen
a la seva edat. També no
es pot oblidar que l'es-
cola d'infants S'Arenal
está fent una continuada
tasca de normalització lin-
güística que, poc a poc,
va possibilitant l'aprenen-
tatge de la nostra llengua
per part dels nombrossos
nins que assisteixen, any
rera any, a aquest centre.

L'Escota	 d'Infants
S'Arenal té aiximateix els
serveis d'un reconeixement
mèdic, d'un psicòleg i
d'una assistenta social,
conjuntament amb altres
centres del Patronat Mu-
nicipal.

També, 	amb l'ajut
d'aquests serveis, es fa pos-
sible que se tengui cura
de la salut del nin, que se
U doni un menjar si i
equilibrat i que se tenguin
en compte els factors so-
cials i psicològics en el
procés educatiu.

Malauradament, l'Esco-

la d'Infants, encara no
compta amb una Associa-
ció de Pares, per bé que
ja se vagin donant les pas-
ses per a constituir-la.

Doncs bé, com a re-
sum cal dir que l'Escola
d'Infants S'Arenal és —i
ja s'han explicat tots els
per qués— un Centre
d'Educació Pre-escolar on
rinfant rep un ensenya-
ment a la mida dels seus
anys a partir d'un treball
d'equip dels educadors i
amb uns serveis comple-
mentaris que ajuden i
assessoren requip. Tot
plegat fa que —i no cal
oblidar que la feina del
personal docent possibili-
ta un local net i en perfec-
te estat així com un men-
jar ben cuinat i agradable
pels nins— que se pugui ga-
rantitzar en aquest centre
de S'Arenal uns bons resul-
tats en relació a l'educa-
ció integral del nin.

EDUARD RIUDAVETS

suministros

"'m'ARENAL, S.A.

C.I.F. A/07 - 094311

AMILCAR, 14 - TELS. 26 53 29 - 26 53 54

Un equip de protessionals al seu servei
TOT PER A LA SEVA PISCINA

montatge - conservació - reparacions - accessoris
MAJORISTA EN
productes químics

PRIMERES MARQUES NACIONALS I INTERNACIONALS
ASTRAL-PLATERAL-DELSA-BAYROL-DETERQUIMICA

S'Arenal de Mallorca



Metalúrgica ARENAL
PEDRO CANALS OUETGLA S

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

Carrer le Mallorca, 10 Tel. 263910
S'ARENAL DE MALLORCA
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DINAR DE CONVIVENCIA POLÍTICA
A S'Arenal, tenguerem

el. dissabte visitants il.lus-
parlan' en taris de Madrid
i de les Illes, regidors de

Ciutat i de Llucmajor amb
els militants i simpatitzant
d'Alianza Popular a la Sala
de Congressos de I Hotel
Bahia de Palma. Al final
del dinar, parlament del
president local Damià Sas-
tre, Del president Canye-
lles i de N'Abel Matutes,
aquest darrer, amb el seu
parlament de sempre, és a
dir de catrastofisme, de la
crisi i del govern socialis-
ta, que segons ell ho fa
de lo més malament.

Un dinar, que va reunk
a S'Arenal a la flor i nata
del parta que governa a
Mallorca amb els militants
de S'Arenal i de Llucma-
jor.

Tel. 260090
Carrer Llavotxim Verdaguer, 26
S'Arenal de Mallorca.

JOIERIA RELLOTGERIAriu CHISI1N
Centre

Tel. 269815

tres. Un dinar de convi-
vencia política reuní a

Floristería II

Deixi que les flors parlin.

BARTOLOME RIJTORT, no
TELS 26 23 59 . 26 49 44

CAN PASTILLA

Pina Reina
M. 1 Cristina sin.

Tel. 26 68 15 S'ARENAL

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

president Canyelles feu d seu parlament en la nostra llengua.



Mornent del reeontament deis vots.En Gabriel Bergues, nou president

A S'Arenal de Mallorca
(Entre balnearis, 7 i 8)
Avinguda Nacianal, 12
Telefon 262326

Perruqueria per ho -nes i per dones
Servei de restaurant

SALA DE JOCS BINGO

AL SERVEI DE S'ARENAL I
DE MALLORCA

67,557-

SA FOG A NYA

La now junta directiva que ferá d'ajuntament a Sant Jordi.

El president sortint, fou obsequiat amb una artística placa. ELECCIONS A LA AA. VV.
A conteix ern en t impor-

tant aquesta setmana pas-
sada a Sant Jordi. Di-
vendres a vespre, 6-4-84,
eleccions a la directiva de
la AA.VV. Pla de Sant
Jordi El nou president,
Biel Bergues; vice-presi-

dent, Benet Garau , secre-
tari, Antoni Adrover; tre-
sorer, Josep Pocovi; i quin-
ze vocals.

Unes eleccions molt im-
portants, a un poble que
no te ajuntament, i a on

la associació de veinats ha
de fer moltes gestions que
als pobles normals fa
l'Ajuntament.

Aquesta AA.VV., te
unes entrades per quotes

deis socis de 140.000 pes-
setes i en pague 48.000
pel lloguer del seu local
social, caldria que els sant-
jordiers la recolzassin
fent-se socis.

HOTEL
BAHIA DE PALMA

Pollastres rostits per menjar o per endur-se'n
Cafitat en HAMBURGUESES, “PINCHOS" I ENTREPANS

Carrer Dos de Maig, cantonada Josep M. Quadrado
A S'Arenal de Mallorca.

LES SEVES FOTOS COLOR
MÉS GROSES

(Grossària I Ox 15)

MES BONIQUES
(Superficie molt brillant)

MÉS RÀPIDES
(Nornés en 90 iiiinuts)
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N'Encarna des Molinar. Se pentina a Ramis.
N'Aina Maria, és de Llorzto. Viu ja fa anys al Coll d'En Rabassa

se pentina a Ramis. Na Glòria del Coll. Se pentina a Ramis.

Na Caterina de les Torres del Coll d'En Rabassa. Lluebt una pe
rnanent de cara a l'estiu.

SALÓ
UNISSEX

RAMIS
Coarnetologia Mixta.
Modela Estètic Masculí
Anàlisis gratuita de qualsevol
anomalía espiar
Trataments apilan.
Manieura-Pedicura.

Carrer lles Pitihuses, 15- baixos - 2a. Torre
Tels. 262637 - 246820 COLL D'EN RABASSA

Na Maria deis Angels és filia de la casa. Apren I bfici. Es una bona model.

N'Aina és la senyora de N'Amengual. Fa feina a la Perruqueria
Ramis.



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

PIZZERIA PORTO FINO
Ciudau Jardín. Trafalgar, 22.
A 190 'nenes de la platja.
Teléton: 268818.
GRAN VARIETAT
CUINA ITALIANA I INTERNACIONAL
POSTRES I BEGUDES EXOTIQUES
PIZZAS PER ENDUR'SE'N
BODES, BATEIJOS, COMUNIONS

PLACES LIMITADES

VINS DE CAVA
PEDRO ROVIRA

S ISTENCIA	 Miramar, 9, 

Tel. 49 02 22

EDICA 	ARENAL (Mallorca)m

ENTRO
A

Miramar, 30

Tel. 49 00 67

Obert les 24 hores del dia.
Medicina General.
A.T.S.
Pediatria (Servici diari de 17 a 18 hores)
Análisis complets (Servici diari de 8,30 a 9,30 hores)
Llser Terapia (hores convenides)
Acupuntura (hores convenides)
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NOVA REMODELACIÓ EN LA PLATJA DE
"CIUDAD JARDÍN"

Els peinar: de CYutat Jardí, encantats amb les millores que se
duen a terme a la vorera de mar.

"Ciudad. Jardín" ha estat sempre un dels llocs amb
més greus probleraes de infraestructura sanitaria. Actual-
ment s'estan realitzant obres per a intentar recuperar una
lista de sorra de més d'un quilòmetre d'extensió. La re-
novació de laplatja també comptarà amb una sèrie
serveis.

Des de fa uns mesos ja es veuen maquines devers la
zona. Ja fa uns deu anys, tant el MOPU com l'Ajunta-
ment de Ciutat Lavien elaborat plans per a recuperar la
platja, perla no s'havien tiuit a terme fins ara.

La realització bit train de paseig prop de la platja
ha estat parrocivat per la Jefatura de Ports i Costes ue
Balears.

Encara que el més probable sigui que abans de Sep-
tembre no estigúi tot llest, la companyia encarregada
de les obres está fent molta feina a fi que la majoria
les obres estiguin acabades abans ue l'estiu i així la
platja ja podria esser disfrutada enguany tant per malior-
quina 	 per estrangers.

El pla principal de l'obra és habitar un passeig ma-
rítim que sigui actual. La vella paret de pedra, pasada
fa uns cincuanta anys, ha estat tomada, de totes mue-
res, es trobava en un estat ruinós. Un deis objectius més
importants és dotar la platja d'una extensió sulicient de
sorra neta. Fins ara aquesta sutil el contacte de maté-,
ria orgánica i tie residus. També es dura a tenue una
neteja general dels fems que ara hi ha escampats.

Ea el passeig triarítim s'hi collocaran punts de llum,
arbres i alguna concesionaris de platja.

La zona de "Ciuuad Jardín" va venir a esser un nou
pulmó per a la Ciutat tiels anys treuta. Es començà
construint petites casetes particulars devers la zona.
L'hotel "Ciudad Jardín" fou construit en el períoue

d'entreguerres i remodelat amb el boom turístic dels
anys seixanta. Les piscines de l'hotel rebien a un gran
nombre d'estiuejants. Aquestes facetes de "Ciudad Jar-
dín" es perderen per problemes de infraestructura i
l'abanuonatneat que sufrí durant molts d'huy s.



«Tuixentes» i companyia
qui diu les «tuixentes», diu els «paradors

1 de paranys a la percaça de llana», i «l'es-
tanyapaelles», i els «samaires>. >, i el «quis-
tor» o el «repicallimes i entresca-serres»...

Els qui anem al . darrera dels mots i els
fets populars ens sentim com infants amb
una joguina quan topem amb un llibre que
parla d'aquestes coses; un llibre, a més, una
mica misteriós, perquè no hi he sabut
trobar cap referència editorial, i això que és
publicat d'ara mateix; potser és una iniciati-
va aventurada dels seus autors, Joan Farell,
que fa els textos, i Agustí Masvidal, que fa
els dibuixos. Els dibuixos són una delicia, i
els textos una meravella, o, si voleu, a l'in-
revés. Tipus populars. Feines i oficis té tot el
suc i tot el bruc de fa cent anys.

Resumir és un crim, però no em sé estar
d'explicar que les «tuixentes» eren les ve-
nedores d'herbes remeieres que anaven per
les cases i procedien —ho feien veure— de
Tuixén, a l'Alt Urgen (També en deien
«trementinaires», perquè la trementina era
un dels remeis que els havia donat més
fama.) El que és bonic és la  història de la
seva transhumància. Quan a mitja tardor, a
muntanya, ja s'havien fet les collites, el
temps era fred i la gent es tancava a casa, les
«tuixentes» anaven cap a terres menys
fredes, poble per poble i casa per casa, per
tal d'oferir les herbes de muntanya, conside-
rades millors que les de la plana. Quan les
«tuixentes» marxaven de casa, els seus
homes, pastora i pagesos, es quedaven a la
llar i tenien cura del bestiar gros, es preocu-
payen de les criatures... Quan arribaven a

les terres baixes, les «tuixentes» es troba-
ven que les feines agrícoles també s'havien
acabat, i corria el diner. u arribaven per
camins ancestrals, petjats per generacions.
Havien sortit dels pobles en grup, per
ajudar-se en els punts més perillosos, però
després s'organitzaven en parelles, formades
gairebé sempre per una trementinaire de
mitjana edat i una de més jove, que aprenia
l'ofici i també els camins. A l'esquena duien
un sac de tela gruixuda, amb les herbes pre-
parades a feixets, i a cada costat uns flascons
de terrissa que contenien els olis de remei;
al braç, una cistella amb altres herbes, un
ganivet i el menjar del dia. I així feien jorna-
des de set a deu hores.

A mitjan desembre, les «tuixentes» des-
feien el camí i tornaven cap a casa, portant
al sac alguna llepolia i altres coses de «per
avall» que ajudaven a celebrar el Nadql amb
tota la familia. I a mig gener, eren els
homes els qui marxaven de casa. per anar a
fer contraban o vendre, terres enllá, els
estris de fusta que havien fet mentre s'esta-
ven a casa o vigilavcen els ramats.

Si les «tuixentes» veiessin ara l'èxit de
les botigues d'herbes! Es quedaría tan pa-
rades com si nosaltres veiési'm trucar a la
porta del pis un «samaire», o 'sigui un «sal-
maire», disposat a recitar oracions per
compte d'algú a canvi d'una almoina. Quan
un s'admira de totes aquestes coses, sembla
que ressusciti entre els llavis aquell antic «a-
vemariapuríssima»!

Josep M. Espinás

CENTRO TECNICO SANITARIO
Fisioterapia - ATS (Prac-
ticants)
Gimnástica preventiva -
Geoterápia
Gimnástica infantil edu-
cativa
Iguales familiars - Refle-
soterápia
Gimnástica médica
Digitornasatges terapeu-
tics (sersici a domicili)
Dematins de 9 a 1 - hora-

baixes de 5 a 8
Dissabtes de 10 a 12
Diumenges i festius de
9,30 a 10,30
ANTONI GUTIERREZ
(Fisioterapeuta)
Rinesiterapia -Diffitoma-
ssatge - Reflexoterapia
Bronquitis - Ciàtiques -
Artrosis - Columna
Muscles - Paálisis - Reu-
matisme - Asma - Post-

rematiemes
Mal de cap (segons la
causa) Esgotament fisic-
Relaxainent -
Tractament de lesions se-
gons prescripció médica.
Teculles naturals; massat-
ges, geoterápia, alimenta-
ció integral, productes
vegetals, etc...
Hores a convenir.

B. Gasten, 27-1-.1. 490164
COLLD'EN REBASSA
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En noticies de cake mu-
nicipal, sabem que d'ara
endavant, i segons conveni
del batle de barri de
S'Arenal i el Tinent de bat-
le de Ciutat Antoni Tara-
bini, la policia municipal
de Ciutat i de Llucmajor
coL laborarà estretain en t
en tot allò que sia neces-
sari dins S'Arenal: se per-
seguiran els venedors am-
bulants, encara que passin

dins l'altre terme, els in-
fractors de tràfic i, espe-
cialment a la nit, se de-
manaran anida mutua,

sempre que sia necessaria
per a mantenir l'ordre.

Seguint amb noticies
municipals, podem dir que
en Joan Perelló, delegat
del batle de Llucmajor a
S'Arenal, passarà ben prest
a ostentar una tinencia
d'alcaldia a Llucmajor,

això sense deixar de ser
batle de S'Arenal.

Diumenge a 1 horabaixa
84-84, va tenir lloc a les
instal.lacions velles del
Club Nautic S'Arenal, la
inauguració del Club de
Vela. Assistiren a la inau-
gurad() el Batle de Lluc-
major, el tinent de batle de
deports i el batle de S'Are-
nal. Seguidament d'aques-
ta inaugurad() a la iris-
taLlacions del Club Nau-
tic Nou, va tenis lloc la
pesada i entrega de trofeus
del 'PRIMER TROFEU
ILLA DE MALLORCA
DE PESCA SUBMARINA,
patrocinat pel CONSELL
DE MALLORCA. Pesca-
dors de nou comunicats
autònomes espanyoles par-
ticiparen a aquesta pesca
a aigues de S'Arenal. Va
guanyar aquest trofeu, En
Pep Amengual de S'Indio-
teria. En Pep Amengual, és
l'actual campió del mon
en aquesta especialitat i
fins fa poc habitava en
Es Molinar.

En Josep Amengua!, campió
del trofeu.

Pesada deis peixos agafats al I Trofeu lila de Mallorca. Les autoritats municipal: Ilucmajoreres ho
contemplen.

LES CANTERES DE
S'ARENAL RETRASSEN
L'AUTOPISTE DE LLEVANT

Les canteres de mares de S'Arenal estan provocant un
important retràs en l'inici de les obres per a la prolonga-
ci6 de l'autopista de llevant fins devers Costa Blava. El
moviment de terres ha quedat totalment paralitzat per
un parell de mesos quan s'ha comprovat que les cotes del
primitiu projecte no se corresponien amb les actuals, de-
gut a les extraccions de pedra i marls dels darrers mesos.

L'adjudicació de les obres fou donada l'any passat a
l'empresa "Ferrovial y Bayopsa” per un presupost total
de 468,9 milions de pessetes. D'aquesta xifra una petita
part era d'obligada despesa durant l'exercici anterior,

l'any 1983.
Els autors del projecte estan fent en aquests moments

a un ajustament longitudinal de tot el recorregut amb la

intenció d'anar acoplant-lo a les actuals cotes d'altura.
Aquest reajustament del perfil longitudinal s'està

realitzant per mitjà d'ordenador ja que, a més de marcar
les noves cotes d'altura, s'han de preveure els volúmens
de desmuntament i els forats que s'hauran d'omplir.
Aquest estudi determina en cada cas les variants a
introuir en la cota longitudinal a fi de que els desmun-
taments serveixin per els ompliments i terraplens.

S'espera que aquest treball finalitzi pròximament,
aixf les obres podrien començar passat Setmana Santa.
L'arribada de la máquina pesada es esperada per a finals
d'abril. 1 les obres començarien a mitjans maig.

NOTICIES NOTICIES NOTICIES

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

CAFETERIA ALASCA

Plats combinats
Coques dolçes
Café amb nata
Irish coffee
Eiskaffee
Gelats amb nata
Maduixes amb nata
Avinguda Son Rigo-
Sortida no 4
Tel. 264652 - Sometimes
S'Arenal de Mallorca

BAR TUBO
DARTS, BILLAR,

PING PONG,
CANTES,

PARXESSI...

TELEFONO 267217

ES TURÓ DE
S'ARANJASSA

VIDEO
CLUB!' 
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FÚTBOL

Equip del BRASSILIA: van etés a la seva categoria de manera que la mantendrun, Devant el Son
Sardina perderen de 14-0, però és que tenien molts de lesionats, se pot (lb- que jugaren amb 8
homes aquest dia. Un equip, un club que cubreix una part de S'Arenal, són amics amb el S'Are-
nal, però no cotlaboren en res els dos clubs. Lis jugador: no guanyen res, però fan set o vuit sopan

cada temporada.

Jovenfis de tercera regional del Coll d'En Rebana: Van segons a la classificació a 1 punt del primer
classificat. En aquestes condicions, l'ascens és segur.

De 7 a 2 van guanyar els Ferriolencs jugant contra el Colonia de Sant Jordi diumenge el matí. La
pujada de categoria és segura, degut especialment a l'entusiasme de les penyes que recolzen el club.

Equip dd Molinar primera regional. Van els tercer: deis darrers, amb 18 punts i 12 negatius. Mol-
te probabilitats de davallar de categoría tenen els jugador: del Molinar.

COPERADIO POPULAR
LA RÀDIO ENCESA

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

CITROE-N	 BX 14 E BX 14 RE - BX 16

Lleixiu-detergent
EL PARADO
Tel. 260831 EL MOLINAR

CARDENAL ROSSELL, 82

COLL D'EN RABASSA

TELF. 26 4315

RADIO POPULAR

SOM LA RADIO

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

lars Programes per esoltar. parlar. RADIO POPULAR



Les pesan quistes del Club Molins de Vent, parlaren llargament amb el baile.

Els nins i tibies de Sa Casa Blanca, felices a la preve areola.

Una nina, Ilegf un beil parlament al 71 lustre visitant.

airmer

El rector de Sant Jordi, Pu els
honors a la belleza Una dita, u entregó un dibuix de I 'escola.

THE SWAN
Fa mil y Run - Britisch Pu p
Good Food - Pool and

Darts.
Carrer Mar Aral,
(Davant l'Hotel Cosmo-

p olitan)
Les Meravelles de S'Are-

nal.
Tel. 265551.
Ober 08,30 -03,00.

RESTAURANTE
EL BODEGÓN

Viver de peixos i maris-
cos.

Dinars de noces i comu-
Mons.

Reunions de nepcis.
Avinguda Nacional, 18.
Tel. 266179.
S'Arenal de Mallorca.

PERFUMERIA
HANI
CARRER GUASP, 2

COLL D'EN
RABASSA

NA VICKI I EN MIQUEL HAN OBERT

CERVESSERÍA 1 MARISQUERÍA

NEW PICADILLY
PEIX BÓ I FRESC

CARRETERA MILITAR, 232

S'ARENAL DE MALLORCA
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CASA BLANCA VISITA DEL SENYOR BATLE
Divendres a vespre, el batle de Ciutat

acompanyat de la seva senyora, visitaren
Sa Casa Blanca convidats per la Associa-
ció de Veinats del Lloc.

Damunt les nou del vespre va arribar
el batle que fou molt aplaudid pels 300
habitatns de Sa Casa Blanca. Va visitar
l'esglesia que ha estat objecte de repara-
cions. per valor d'unes 200.000 pessetes,
a continuació va visitar l'escola, que els
darrers anys del franquisme estava en

nes i ara está en molt bon estat i a on
estudien una seixantena de nins i nines.
Una nina llegí un petit parlament donant
les gràcies a l'Ajuntament Socialista per
haver adecentat l'edifici i permetre els
nins i nines aprendre sense havér d'anar
als pobles veinats. El senyor batle va res-
pondre dient que l'Ajuntament arregla-
va els problemes que hi havia al munici-
pi sense mirar si els habitants del lloc eren
de dretes o d'esquerres, cal tenir en comp-

te que els casablanquers, com a pagesos
que són, són majoritariament de dretes.
El batle fou molt aplaudid. Se visità l'es-
cola vella, també remodelada i que ara
és el local de la Associació de Veinats
arnb unes bones pistes de petanca. Allá
se va servir un buffer fred, hi va haver
menjar i beure per tots i encara en va que-

dar.
Festa grossa fou pel poble de Sa Casa

Blanca aquesta visita del batle i la seva
dona a la que participa tota la gent. Se-
gons els més vells del Lloc, fou la primera
vegada que un batle de Ciutat anava en
visita oficial, cosa que la gent agrai de
veres.



HISTORIA DE SANT JORDI
Sant Jonti és un poble situat damunt un turó i está

envoltat del Pla. Perteneix a Ciutat i está situat entre Es
Control al NE de Sant Jordi, Sa Casa Blanca, situada al
NO ue Sant Jordi, i S'Aranjassa, l'oest respecte a Sant
Jorai. El traban a uns 12 quibmetres de Ciutat, a 2 qui-
lbmetres tie S'Aranjassa, a 2'2 quibmetres de Sa Casa
Blanca, a 1'3 quibmetres d'es Control i a 13 quilòme-
tres d'Algaida.

Anant cap al SE de Sant Jordi troberem: Son Men-
dívi, Son Biniwilem, Cas Carboner i Son Oliver.

Té 1500 quarteranes tie prat, que son (o eren) terres
molt boues. Antigament malta gent venia a viure a Sant
Jordi; vegem aquí el ínuex de creixament:

Any 1906. Sant Jordi té 238 cases 11190 tul).
Any 1928. Sant jurad té 500 cases i 4700 hab.
Auy 1959. Sant jordi té 500 cases i 3560 bab.
Any 1964. Sant Jordi té 500 cases i 3800 bao.
Any 1972, Sant Jonli té 500 cases i 3000 141).
L'església está devora la playa Bisbe Planes, i aquesta

está devora l'escola. L'escala está devora un restaurant,
qual está prop d'una merceria, situada al costat un

forn. Més enibra bi ha una tenua de comestibles; això
és el centre. Els altres carrers, són ramiticacions deis
carrers anomenats, per les alares hi ha horts.

LA CREU DE SANT JORDI
n lector que es diu Jordi em parla
d'una illusió que té ficada al cap de

fa molt de temps. «Va començar quan,
seguint la meya dèria de colleccionar i
arxivar gravats, làmines, etc. de sant
Jordi —a hores d'ara ja en tinc més de
vuit-cents-- vaig anar a Alcoi quan eren
les festes de la ciutat i em vaig trobar im-
mergit en una mar de santjordis, a dojo i
arreu. I vaig descobrir-hi una cosa que
em tocà el meú punt feble: la creu de
Sant Jordi, que durant anys jo havia dut a
la solapa o a la motxilla.

«A Alcoi només em calia enlairar la
vista a finestres i balcons per veure multi-
plicada aquesta creu, roja sobre una ban-
dera blanca, signe de la festa gran de la
ciutat.

Em vaig sentir més que feliç. D'a-
leshores ençà, la idea de transportar
`alió" al Principat no m'ha deixat mai.
Fill com sóc de Barcelona, somio un 23
d'abril amb la ciutat plena a vessar de
banderes catalanes i creus de Sant Jordi,
a finestres, balcons, carrers, places...
Potser amb un disseny no tan quadrat i
feixuc com el d'Alcoi. Un cop arrelada a
Barcelona, la idea es podria anar estenent
per tot el Principat, per tots els Països Ca-
talans, a manera de crit d'unió, com el
que feien els nostres ayantpassats que in-
vocaven sant Jordi per vencer.

«Pot ser que la meya idea no sigui
válida en aquest moment. Potser si que
en la situació actual de Catalunya cal
pensar en coses més serioses i urgents...»

Potser sí... Però mai no fa cap mal que

les idees circulin. I és veritat que, si la
figura de sant Jordi és ben popular a Ca-
talunya i l'han repetida en mil formes di-
verses pintors i escultors, la creu ver-
mella sobre blanc, que hi sol aparèixer
sempre, és un signe que no ha arrelat en
la majoria de la gent. Estic segur que, si
preguntéssim a molts catalans quina és
aquella creu que es troba en una serie
d'escuts, no sabrien qué respondre. I si
en ve de lluny, perquè ja els cavallers me-
dievals de sant Jordi havien de dur «la
vestidura de drap blanc, amb la creu ver-
mella en la part d'enant...»

«Ta creu vermella i les barres / com un
incendi de sang / pugen per les ales
verdes / del neguit primaveral» (Miguel
Dolç). «Duu Sant Jordi el vestit blanc /
tot sangonent de la guerra. / I damunt
del pit Ii lluu / l'esvoranc d'una ferida...»
(López-Picó). I Lluís Gassó s'avançà fa
anys al desig del lector del nostre diari: «
Armes, escuts i cors, vetllen encara /
l'orgull pairal, el blat i l'aigua clara / i la
gràcia dolo de l'infant. / Alcem, avui,
l'ensenya de sant Jordi!» Penó en els
poetes no he trobat la història i penso
que seria oportú que, abans del 23 d'a-
bril, algun expert —que podria ser l'his-
toriador i heraldista Armand de Fluviá-
ens fes el servei d'exposar en aquestes
págines l'origen, el significat o alió que
els catalans d'avui hauríem de saber.
sobre una ensenya que és un dels nostres
seculars signes d identitat.

Josep M. Espinas

LA VORA DE...
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DIA VINT -I -TRES, FESTE DE SANT JORDI
L'extens camp o "tbrs-

nin", que com el de San-
ta Ponga, el formaven la-
ñes alqueries i "rahals"
(rafals), s'anomenava, Pla
d'en Catí, avui en dia
Pla de Sant Jordi, i en el

segles passats cavalleria
dels Arnaldes.

El bisbe de Barcelona
Ponç de Gualba, el 5 de
juliol de l'any 1314 davant
el notari Guillem Nadal, va
cedir perpètuament un

fuede al seu lloctinent i
Procurador General Maiin6
Peris, no sols el palau que
estava reservat per habita-
cions seves i demés bisbes
successors davant de la pa-
rroquia de Santa Creu,
sinó també la cavalleria de
les arnaldes del Pla d'en
Catí, avui de Sant Jordi.

L'any 1863 va comen-
çar a dir-se missa els diu-
menges 1 dies festius; i amb
aixes es varen celebrar fes-
tes anuals dedicades a Sant
Jordi acompanyades de les
festes religioses.

L'església semblava una
de las antigues cases page-
ses de porta amb dintell
i per distingir-la una espa-
danya al costat esquerre.
Dedins quatre arcs apun-
tats sostenien el sótil, una
trona de fusta reixada, un
retáule procedent de Santa
Eulalia i una imatge del
Sant del segle XVI. Per
descriure més l'església di-
rem que té quatre ares
punxaguts que sostenien la
seva sotilada, i darrera
l'altar major una imatge
de Sant Jordi.

La población de Sant
Jordi, va anar creixent, i
molt va esser insuficient,

i per això el Vicari un
Joan Llaneras, a l'any
1924, posà la-primera pe-
dre d'una nova església,
beneida i estrenada el
dia 18 de juny de 1950
i el Vicari un Joan Llane-
ras va fer el sermó en
aquella gran diada.

El 23 d'octubre de
1904 es va verificar la fun-
dació de una casa de Re-
ligioses Franciscanes, filies
de la misericòrdia, a la nos-
tra localitat.

La vicaria "in capite"
fou erigida en parròquia
d'entrada per decret de
l'Arquebisbe Miralles el
26 de Juny de 1934, se-
güent el primer capellà
ecónom un Rafel Calden-
tey.

L'any 1934 quedà eri-
git el nou oratori de
Sa Casablanca i la Vicaria
de Sant Jordi fou elevada
a categoria de Parròquia.

Els segles passats el
Prat era una zona d'aigua-
molls molt insalubre: ano-
menat Prat de Sant Jordi
i s'estenia dels turons de
Marratxí i Sant Jordi fins
a la Ciutat de Mallorca i
la mar.

A partir de 1767, la
dessecació del Prat va
preocupar l'administraci6,
però fins a 1818 no es
realitzà un projecte con-
cret, llavors foren comen-
çades algunes obres.

Però ábans, l'any 1770,
es presentà un nou projec-
te, en qué s'observava que
el Pla tenia 1500 quarte-
rades de prat, que, si se
dessecaven podrien pro-
duir 20.000 quarterades
de blat cada any, cosa tan
necessària per a Mallorca,
ja que és repetien molt
les males anyades i s'havia
de cercar blat de fora. No
se va fer.

L'any 1814, el dia 1 i

2 d'Octubre va fer un fi-
bló molt fort i el Pla de
Sant Jordi quedà quasi tot
inundat. A partir d'aques-
ta desgràcia es va cercar
un remei eficaç a aquell
mal tant antic. Es forma
una Junta per a dur a ter-
me aquella gran empresa.

Les obres de desseca-
ció començaren a l'any
1823, en que ningún esta-
va satisfet, i així queda-
ren les obres mig acaba-
des.

Les obres de desseca-
ció i recuperació varen te-
nir èxit complet a partir
deis projectes de 1948,
convertin-ho en una de les
comarques més riques de

Paul Bouvij, enginyer
vingut d'Amsterdam (Ho-
landa), va aplicar la matei-
xa forma de treure aigüa
que va aplicar els famosos
molins d'Holanda. Ell va
ser l'enginyer responsable
de la dessecació del Prat de
Sant Jordi i també intro-
ductor del primer molí
amb finalitats hidràuliques
a Mallorca, té un carrer
amb el seu nom dins el
nostre poble anomenat
"Carrer de L'Enginyer
Paul Bouvij". Ell arribà
l'any 1835 i va començar
a dessecar el Prat l'any
1845, de tal manera que el
1850, ja es pogueren co-
mençar els establiments a
les naves terres útils.

El primer molí de vent
per treure aigüa de que
tenim noticia, el que l'en-
ginyer Bouvij utilitzava
l'any 1847, a les obres de
dessecació. Els molins de
vent que eren utilitzats de
temps enrrera eren per la
molturació de cereals.

L'any 1891 ja Jai havia,
a l'horta de la ciutat 200
molins de vela.

Sant Jordi pereteneix a

Sant Jordi

Ciutat. El poble en si deu
tenir prop 700 metres
llarg, per 300 d'ample. No
té ajuntament propi, hi ha
uns 4000 habitants (Horts
Melosos). Normalment hi
ha a Sant Jordi, unes fes-
tes anuals que son: Ses
Flamades, Foguerons de
Sant Antoni, Festes
d'Agost i a vegades fogue-
rons per Sant Sebastià. Té
una església, una casa de
pensionistes, tres bars, dos
restaurants, i dos llocs per
els joves. Té dos estanys,
tres mecànics, catorçe ten-
des, dos ferrers i tres fus-
ters. Té davers 1800 mo-
lins, pero només en fun-
cionen un milenar.

FONTS. "Cap-xeriga-
nys" n. 6, 11 ¡12.

"Super Escolar de C.N.
M. de Sant Jordi".

"Notes històriques so-
bre el poble de Sant Jor-
di: de P. Gaspar Munar".

Alumnes de 80.: Jau-
me Sales, J. Garcia Pare-
de, M.A. Servera, J.M.
Mulet.

CAFETERIA SANT DIEGO

COQUES DOLCES CADA DIA
I AL VESPRE MóSICA DE PIANO

REPORTATGES FOTOGRÀFICS

FESTES, RATETJOS, PRIMERES COMUNIONS, HOCES...
PODEU COMPRAR CRPIES DE LES
FOTOGRAFÍES D'AQUEST PER1601C 	 ES UN SER VICI MÉS DE

SO.renal
de Mallorca

TEL. 265005



Ibrtada del dltc de Bartomeu Pava.
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SON FERRJOL
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CURTITS
Avinguda Nacional
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HOTEL TOKIO

LAS MARAVILLAS
LLOGUER DE COTXES
CAR HIRE

Llaüt, 40 - Tel. 26 41 25
Les Meravelles

S'Arenal de Mallorca
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MAGATZEM DE
Pinsos-Cereals-Ilavors-Adobs-Fertiltzant s-Product es
Agrfcoles-Servei de Manescal-Llenya per a la Foganya.

Castillejos, 24
Tel. 26 98 67
	

Coll d'En Rabassa

FOTO-CINE-ESTUDI

Ot 444 0.
Fotocópies a l'acte
Reportat6es foto-cine
Carnets color
bulustrial
Puulicitária•	 re Material fotogràfic
Servei	 revelat
per a l'aficionat
Cansí de les Meravelles

Tel. 26941
S'ARENAL DE
IviALLORCA
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LLUIS LLACH- DISCOGRAFIA"ENTRE LA NOTA 1 EL SO", NOU
ALBUM DE RAIMON

Joan Mamen

Raimón és un artista
amb un camí discogràfic
amb molts alta i baixos.
Deizá Edigsa, la saya
primera editora, parqué
estava en desacord amb la
política de la casa. Anà a
Discophon, al mateiz
temps que es començava
la séria "Inici". Paseata una
anys firmé per Movieplay.
I altre cop acabé el con-
tracta.

Arribat el moment en
que Raimon consideré
oportú enregistrar de ball
nou totes les *aves can-
çons, cosa mai vista per
aquí, paseé un any dins
ala estudis de gravació fent
els deu &eco que es pro-
duia ell mateix. Per?), a
l'hora de posar tot el ma-
terial en mana d'una edito-
ra parqué ho comercialit-
zés, "no interessava a nin-
gil". Finalment arribé a un
acord amb Belter i la capea
amb els 10 LP 1 un libre
de TOTES LES CANÇONS
fou un èxit.

Quin és l'extrany mal
que hl ha entre Rairnon 1
les editores discográfi' ques?
Perqué no és gens normal
que un cantautor que
aconsegueix una molt bo-
na venda amb una produc-
ció com és la gravació in-
tegral de les sayas cançons,
hagi de paasar un sol dia
senos que s'interessin per
ell les millors editores. Pot-
ser el mal sigui que no sa-
ben corn portar una obra
singular con) la de Ral-
mon?.

Ara MI :ha la nova

de que ha flrmat par Ario-
la (Maria del Mar Bonet,
Serrat, Lluís Llach, La
Trinca), alhora que s'anun-
cia el començament de
l'enregistrament de "Entre
la nota i el so", que sorti-
rà el proper mes de maig.
Una bona nova, parqué
Raimón es mereiz un Hoc
entre ela primera. Esperem
que l'enteniment entre
artista 1 editoria sigui (larga

fructífera.

Lluis Llach a
l'Auditorium
El propers dies 19, 20,

21 i 22 tendrem de ball
nou a Lluís Ilach a l'Audi-
tórium. Aquestes actua-
clon* servirán per a presen-
tar el material que recull
el seu nou álbum que amb
el títol de "T'estimo" aca-
ba de sortir al mercat
també, per conèixer de
prop l'evolució d'aquest
cantautor que, per la seva
proximitat 1 familiaritat,
potaer encara no valo-
rara degudament.

Quatre actuacions que
han despertat urul gran ex-
pectació, ja que setmanes
abans de començarla hi ha
un bon ritme de demanda
d'entrades.

"Coverbos"

de Penya
"En eentir una guita-

rra", "Morros de cirera",
"Sa perdiu revetllera",
"Frene", "Tots es joyas",
"Feizeta de caballa",
"Lloca 1 terres", "Es co-
verbos d'En Tomeu", "Al
dolcet, dolcet" i "Cover-
bos", eón els temes, alguna
ja publicats anteriorment,
d'aquest larga durada de
Tomeu Penya que ha edi-
tat Blau.

L'enregistrament s'ha
fet arnb ala música Xese
Segura, Joaquín, Rafel
Canyellas, J. Bibiloni, el
propi Penya, Toni Cuenca,
Wally Frase, J.C. Mendoza
i Daniel Levi. El resultat
és prou interessant, millor
que el d'algunes produc-
cions fetes amb més media.
Tomeu Penya encara se-
gueix amb alguna de les
'aves cançons que podriem
anomenar erbtico-campe-
roles, per?, també ha pro-
vat nous temes i nous rit-
mes.

"Coverbos" és una gra-
vació fresca, plena de vita-
litat, que aitua al cantau-
tor Tomen Penya a bon
lloc dins la nostra produc-
ció diacográfica. Ara s'ha
d'esperar amb interés la sa-
ya presentad() a l'Auditó-
rium de Ciutat, prevista
per a dins de poques set-
manes.

(1967-1969)

EPs:
—La barca.
—Nadal no té vint anys.
—El bandoler.
—Copa de destral.

SINGLES
—A cara o creu.
—Damunt d'una terra.
—El bandoler / L'estaca

LPs:
—Els èxits de LLUIS

LLACH.

(1969-1977)
EPs:

—Irene.
—Cels trencats.

SINGLES:
—Respon-me.
—A cavall del vent.

LPs:
—Ara i aquí.
—Com un arbre nu.
—LLUIS LLACH a

l'Olympia.
—... I si canto trist.
—Viatge a Itaca.
—Gener 1976.
—Campanadas a mort.

(1978-1984)
LPs:

—El meu amic el mar.
—Somniem.
—Verges 50.
—I amb el somriure, la

revolta.
—T'estimo (20 mars

1984).



Si cm, veia en ei ca,
d'ilaver de triar un nom
d'establiment comercial
per donar-li un premi,
pens que em decidiria pel
que avui il.lustra la nos-
tra página, "VELES I
VENTS", que ostenta
una botiga del carrer de
Manacor.

De vegades, els co-
merciants que se deci-
deixen a posar nom
en català a un establi-
ment o a un producte,
s'esforcen per triar-lo
com més ordinari i casolà
millor, pensant que així
será "més nostro", acti-
tud que revela un lamen-
table prejudici.

No és el cas de "VE-
LES I VENTS", nom
sense pretensions, però
senyorívol, que conserva
la gràcia poética de la
seva procedencia, perquè
és pres d'un conegut vers
d'un dels més grans poe-
tes que hi ha hagut mai
en llengua catalana, el
valencià Ausies March
(nascut devers l'any 1397

rnort e I459;. E vers
encapcai....	 una	 poesL
amorosa , que anomena
els vents de la mar, uns
favorables i altres d'ad-
versos als desigs del poe-
ta:
Veles e vents han mos

/desigs complir
faent camins dubtosos

/per la mar.
Mestre i Ponent contra

/d'ells veig armar;
Xaloc, Llevant los deuen

/subvenir
ab llurs amics, lo Grec e

/lo Migjorn,
fent humils precs al vent

/Trem un tan al
en son bufar los la par-

/cial
e que tots cinc comples-

/quen non retorn.

Al mateix temps que
donam l'enhorabona a la
ca "VELES I VENTS"
pel seu bon gust i encert,
gosariem proposar-li que
s'animás a retolar el
portal de manera que el
nom se veja a tothora

J.M.G.

L'IDIOMA AL CARRER

CULTURA EN LLIBERTAT

Donet un poc de pressa; ell ja se menge els cara-
mels que et dvia a tu!

o

JOSEP VALLESPIR I GOST
SERVICI OFICIAL
TALLERS VALLESPIR
Sant Joan de la Creu, 65
Telèfon 413867
SON FERRIOL 26 50 07Teléfonos 26 13 52

POLLOS ARENAL
Trasimeno, 41 - (Frente Supermercado Cop)

POLLOS
AL AST
para llevar a casa

GLIon.	 415.1.

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

RENAULT
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AMB LA PRIMAVERA,
MOVIMENT A LA NOSTRA
COMARCA

La primavera que coin-
cideix amb el comença-
ment de la temporada alta,
ja que temporada en tenim
tot l'any a S'Arenal es-
pecialment a la zona de
Les Meravelles, hi ha mol-
ta d'activitat en el que a
obertura de locales es re-
fereix, locals de tota casta,
per?) especialment deis que
se dedican a la restauració.

Segons les previsions,
vendrá molta de gent
aquest estiu ja que de crisi
no n'hi ha a Europa, la
crisi és a l'Espanya Cas-
tellana, però ni a la Catala-
na ni a la Basca des d'on
ens arriba el turisme que
ve de l'Estat Espanyol.
Les previsions són per tant
bones, i la nostra gent se
prepara, esten els filats per
a recollir tots els doblers
que sia possible, donant,
això si, un bon servici a
la clientela, a fi de que re-
peteixin, que facin propa-
ganda de les nostres coses
i que el turisme ens duri
molts d'anys.

A més de restaurants
s'obrin noves perruqueries
davers S'Arenal, la darrera
que hem vist se diu BARO-
NESA i está devora la Pla-
ça de Maria Cristina. Els
metges no s'aturen d'obrir
consultoris com el CEN-
TRE D'ASSISTENC1A
MEDICA que está ubicat
al carrer Miramar, 9.-Un
Consultori privat que em-

pren els turistes que ens
visiten, però també molts
de residents, uns per no
tenir assegurança social i
altres per preferir la con-
sulta d'un metge particu-
lar.

Als pobles veinats, tam-
bé hi ha catnvis. A Son
Ferriol, s'ha obert una
Agencia Oficial Renault als
Tallers Vallespir. No cal
dir la millora que signifi-
ca pels usuaris d'aquesta
marca el poder fer les re-
visions i reparacions a un
lloc tan centric i que ve
tant de passada com és
Son Ferriol. La gent que
viu des de S'Arenal fins
al Molinar i la del tenue de
Marratxí tendran d'ara en-
davant un bon lloc per
comprar els seus RE-
NAULTS amb la seguretat
de tenir personal qualifi-
cat i amable per el mante-
niment del seu vehicle.

A S'Aranjassa, també hi
ha novetats. Un campio-
nat de darts, al Bar Es Tu-
ró. Començarà a primers
de maig, durant aquest
més d'abril hi ha temps per
a les inscripcions. Un de-
port aquest darrer que
cobra força arreu de la
nostra comarca especial-
ment daver Es Coll d'En
Rabassa. Més endavant do-
narem noticia de com ha
anat aquesta competició al
Turó de S'Aranjassa.

Som un poble	 ric,
molt ric culturalment, per
molt que pesi a certa gent,
que se'n fa creus i ens trac-
ta d'heretges intentant im-
posar estranyeses al nostre
caracter específic, carácter
donat per una forma
d'ésser, d'expressar-nos, de
parlar, de viure, d'interco-
municar-nos i una llarga
coa d'exemples que hi po-
driem afegir. Però tal vega-
da el més important, el
que aguaita sobre els de-
més, el que marca la punta
sobre la cresta és el de la
nostra llengua, tan estame-
nejada, maltractada, usur-
pada i violada, que per un
incert ens durará gaire con-
tinuant per l'atual camí.

Hom sap el paper fona-

mental que li toca desem-
penyar a la llengua, i la
clan pel nostre renom com
a poble i és ella la que se
n'ha emportat les majors
garrotades sobre unes
carns en crosteres i feri-
des velles. Una quantitat
de barbarismes i de gent
Urbana la ofegada i unica-
ment en la foro de vo-
luntat que puguem treure
de cendres aconseguirem
ésser el que erem.

No l'hem de deixar mo-
rir com no es pot deixar a
part una cosa tan elemen-
tal en la nostra tasca quo-
tidiana. Es necessari un es-
forç conjunt per part
d'una fent completament
concienciada perquè no
sempre els trets vénen de

afora, no, la majoria de
vegades provenen de fillas-
tres d'aquesta terra, prete-
nent seperar-nos, enfon-
sant qualsevol intent d'alió
que pugui dur a la forma-
d() incondicional d'una
identitat com a poble. La
més perillosa arma que te-
nen al seu favor són els
medis de comunicad), per
això el no voler que ra-
dio, televisió, premsa es-
crita sigui en la nostra
llengua, amb l'excusa del
gilingüisme, del que hi ha
persones que no ho ente-
nen.

Uns medis ce comuni-
cació, (Medis de movilitza-
ció de masses) dominats
per una oficialitat que no
es dexia sorprendre per la

pròpia, condemna-
ga a cercles familiars, a
"Gettos" intelectuals mal-
grat ésser reconeguda
d'una manera oficial no es
duu a la práctica per la
senzilla raó de dir que amb
ella no es pot anar enlloc.
Es això una raí)? No!
no pot ésser-ho. M'a) es
un surcidi col.lectiu.

Facen la nostra cultura,
lluitem i treballem per la
nostra terra salvant-la de la
brutalitat d'interessos pri-
vats que si ara no ho
agraeixen, altra gent ho
farà. Treballem per un fu-
tur nostre. A ca nostra
hi ha moltes coses a fer i
de la nostra cultura moltes
coses a aprendre.

EL GALL



LES FESTES POPULARS
La primera activitat entom de les Fes-

tes Populars promoguda pel CCP aquest
any fou debat per extreure'n unes pistes
d'avanl per tal de facilitar elements per
anar cada vegada més cap a unes

Festes de poble, participatives, un no hi
liagi pura espectadora i que ajudin a redes-
cobrir, consolidar i crear les nostres
pró pies senyes d'identitat.

URGiNCIES

MÈDIQUES	 iny
CONSULTORI RIU CENTRE

TEL. 490100 — 490211
SERVICI LES 24 HORES

CARRER SANT RAMON NONAT
LES MERAVELLES DE S'ARENAL

LA MARGINAC1Ó DE LA NOSTRA LLENGUA
Un dels pilars fonamentals de la recuperació de la nostra personalitat

histórica és, sens dubte, la recuperació de la nostra llengua a tots aquells
àmbits d'on s'ha vist desterrada amb el pas dels anys i a cops de decrets
del poder central. No hi ha dubte que la nostra llengua és encara viva,
però quin futur pot tenir sense el marc legal que la protegeixi? Evident-
rrtnt, el destí de la nostra llengua en aquestes circumstàncies, és d'arribar
a ser un «fet anecdòtic», un article de museu sense futur.

El nostre Estatut d'Autonomia diu que el  català és la llengua oficial de
la nostra comunitat autónoma, doncs bé, que es demostri amb fets que és
llengua oficial. De la mateixa manera que una llengua no desapareix a cops
de decrets ni de Ileis, tampoc una llengua marginada pot recuperar l'espai
social i cultural perduts, sense altres decrets, altres lleis, que li ajudin
a anar endavant. És evident que la. nostra llengua necessita del marc legal
necessari per sortir del forat en el que está clavada, i ara mateix pens amb
la LLEI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, que seria la primera passa,
però en absolut l'única que es,pugui fer, que s'llagi de fer.

Si els decrets que, en segles anteriors, sortiren del poder central no
po gueren fer desaparèixer la llengua del nostre poble, almenys aconsegui-
ren restringir el seu ús i crear les condicions psiquico-socials de provincia-
nisme lingüístic, de menyspreu a la pròpia llengua (en alguns sectors i en
certes circumstàncies) i d'admisió de la diglòssia com un fet «natural» al
nostre poble.

L'ambient que hem respirat amb la formació del «estado de las auto-
nomías» ha estat forca curiós i , sobretot, enganyós. La recuperació i el re-
coneixement (parcials en tot cas) de la llengua pròpia a les comunitats au-
tònomes que en tenien una de diferent a l'oficial de l'Estat, ha semblat, als
ulls de part de l'opinió pública, expressada als mitjans de comunicació, com
una mena de «graciosa concessió» de Madrid vers .,les .»províncies perifè-
riques», mentre que ningú no s'ha plantejat els anys, ers' segles, d'injus-
tícia que el nostre poble i altres han patit en qüestió lingüística, deixant
als darrers cinquanta anys la résponsabilitát de la marginació i de la res-
tricció del seu ús. La cosa, emperò, ve de molt més lluny.

El Comte-Duc d'Olivares aconsellava al rei Felip IV «que trabaje y
piense con consejo maduro y secreto por reducir todos estos reinos de que
se compone España al estilo y leyes de Castilla, sin ninguna diferencia». El
sistema que articulava els regnes d'Aragó, de Castella i de Navarra , era, en
aquells moments i en termes actuals, una mena de federalisme. Tot i que
el Comte-Duc ho intenta, no aconseguí dur endavant  els seus intents centra-
litzadors.

Felip y, emperò, aná més Després de guanyar la guerra de Suc-
cessió pogué posar en práctica les seves lleis uniformistes i centralitzado-
res, calcades de la monarquia francesa, expressades en el  Decret de Nova
Planta que feu extensiu a tota la Corona d'Aragó «por el justo derecho de
conquista». La Corona d'Aragó quedava sotmesa, de llavors  ençà, a les lleis,
els usos, els costums i els tribunals de Castella.

Però la qüestió no queda així. El Consejo de Castilla proposava a Fe-
lip V «que en las escuelas de primeras letras y de gramática no se permi-
tan libros en lengua catalana, escribir ni hablar en ella dentro de las es-
cuelas y que la doctrina cristiana sea y la aprendan en castellano». I la per-
secució de la nostra llengua seguí endavant.

Él 1717 Felip V dictava una instrucció secreta dirigida als corregidors
instaHats a les terres que abans havien format part de la Corona d'Aragó
(Regne d'Aragó, Regne de Valéncia, Regne de Mallorca i Principat de Cata-
lunya) diguent que: «pondrá el corregidor el mayor cuidado en introducir
la lengua castellana, a cuyo fin dará las providencias más templadas para
que se note el efecto sin que se note el cuidado». El maquiavel.lisme d'a-
questes darreres frases no necessita comentaris.

Pero aquí no s'acaba aquesta història, ni molt menys. Seguirem la pro-
pera set mana Si l'excé d'originals no ho impedeix. Ramon Turmeda
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Centre de Cultura Popular

Es vegé una diferencia
fonarnental entre la Part
Forana-barris antics de
Ciutat per una banda, i ba-
rris de recent creació a
Ciutat pez l'altra. En els
primera en general hi ha
unes festes tradicionals
que es mantingueren més
o manco vives durant
l'época franquista, essent
fácil en aquests casos re-
prendre la tradició aquests
darrers anys. En la peri-
fèria de Ciutat, en canvi,
havent-hi barris de nova
creació

Una altra diferència és
que en ela pobles és en
general l'Ajuntament el
que de manera oficial,
moltes vegades de cara a la
galeria i per contentar sec-
tors determinats i sempre
ainb una pressupost elevat,
el que les organitza sense
participació deis veins en
la programació ni en la dis-
tribució deis dobbers,
mentzes que a Ciutat han
estat bàsicament des del
76 les Associacions de
;reina les que han reprès
l'organització de les Fes-
tes arnb molt poca dob-
bers, per') de forma crea-
tiva i participativa, sense
dirigisme per part de
l'Ajuntament. L'organitza-
ció popular de les Festes
a Ciutat ha suposat una
vertadera ruptura amb l'é-
poca franquista per la
forma de fer les Festes,
pel contingut de les ma-
teixes i sobre tot per la
participació activa del,'
vaina en les Inateizeis.

A Ciutat, per tant, el
naixament a finals del 75
del moltes d'Associacions
de Velas feu que a 1.es-
tiu del 76 aquestes enti-
tata cíviques es donaasin
a conèixer organitzant les
Pestes de la barriada, men-
tres intentaven conjugar la
recerca d'una millor convi-
véncia amb el carácter rei-
vindicatiu dels principals
problemes del barri, en
llaçant amb la tradició
existent en els barris que
ho permetien: Son Ra-
pinya, Puig de San Pere,
Son Sardina, Es Jonquet...

ELS OBJECTIUS
BASICS DE LES

FESTES POPULARS

Si la gent es sent a
disguts dins una barriada 1
cerca fugir-ne, un objec-
tiu fonamental de les Fes-
tes ha d'esser que els vetas
ea trobin en el carrer, sen-
tin l'entorn i el barri com
a cosa seva i s'hi sentin a
guat, experimentant EL
PLAER DE CONVIURE
PLEGATS, de jugar, de
cantar i de disfrutar...

Si la gent ha vinguda
de diferents indrets, per-

tany a cultures diferents
I l'estructura del barri els
blocs de pisos afilen les
persones, cal que les Festes
ajudin a "FER VEINATS",
a conèixer-se, com a passa
imprescindible per a fer
barri, per a fer poble, in-
tegrant els diferents
sectors i donant a conèixer
els diferents indrets del ba-
rri.

ROMPRE AMB LA
MONOTONIA de la feina
i de les preocupacións diá-
ries per a fruit del l'oci,
d'altres valors, de la vida.

Donar a conèixer eh
problemes urbanístics,
sanitaria, culturals, etc...
del barri, perqué els veihs
els sentin com a propis i
així les Festes també co-
bril UN CARACTER REI-
VINDICATIU que uneix
en una mateixa lluita per un
poble o per un barri mi-
llor.

La participació dels di-
versos sectors, de les di-
verses entitats, de tota, re-
cercant unes Festes
pròpies d'aquell poble o
barriada fan que poc a poc
cobrin un carácter definit
1 es vagin trobant i retro-
bant LES SENYES
D'IDENTITAT.

També es vegé impor-
tant LA PROMOCIO DE
GRUPS d'activitats popu-
lars, de teatre, de ball,
etc...

Que NO SIEN LUCRA-
TIVES.

En resum, podrfem dir
que L'OBJECTIU ES LA
PARI1CIPACIO DE TOTS
A LA FESTA, que sia no
sola per a tots, sinó btfai-
cament de tots, on, enlloc
d'easer espectadora, els
verins es convertesquin en
actora, protagonistes, par-
ticipant en Porganització,
en la programació, en les
diferentes activitats, etc...

Tant a la Part Forana
com a Ciutat es constaté
un fet força encoratjador.
la gent participa més de ca-
da dia i eh nins en fan una
gran bulla s'apoderen del
carrer i eón eh principals
protagonistes de les Fes-
tes. Per altra banda s'ha
vist un progrés en el ti-
pus d'actes que en van or-
ganitzant pel carácter edu-
catiu i cultural que molts
d'ella van tenint: teatre,
exposicions, concursos...

ACTIVITATS A
IMPULSAR

1. En general totes
aquelles ACTIVITATS
QUE MIREN CAP ALS
OBJECTIUS ABANS ES-
MENTATS: participació
de tots, plaer d - estar ple
gats, convivència, conéixe-
ment de l'entorn, reivindi-
cació, ruptura amb la mo-
notonia..

2. Oferta D'ACTIVI-
TATS DE QUALITAT,

donada la competitividad
de la televisió, del Vídeo,
etc.., que dificulten la sor
tida dels veihats al carrer
si no és per a fer feina, pe
rti sobre tot pel carácter
educatiu i pedagógig que
té la qualitat dels actes
culturals i recreatius.

3. ELS GRUPS
D'ANIMACIO POPULAR,
DE TEATRE I DE TITE-
LLES EN CATALA ju-
guen un important paper
per a fer participar eh at-
lots, sobre tot, malgrat les
diferències de Ilengua: és
una fórmula bona per a la
integració en la cultura del
nostre poble.

4.— RECERCA D'ELE-
MENTS FESTIUS, DE
JOCS POPULARS, etc...
que poden esser recupe-
rats i són molt PARTI-
CIPATIUS: Carreres per a
tothom, pal ensabonat,
etc. No ea pot pensar que
sia irrecuperable cap dels
elements tradicionals sense
haver intentat tornar-lo
treure a llum.

5.- Cal combinar la
CREACIO DE TRADI-
CIONS, actes que sempre
hi han d'esser a les Fea-
tes i que identifiquen d'al-
gune manera aquella
comunitat, amb la CREA-
CIO D'ACTES SORPRE-
SA cada any. Les tradi-
cions s'enriqueixen amb
nous elements que van
sorgint i que cal incorpo-
rar per no quedar aturats
en el passat. Les noves tèc-
niques modifiquen els cos-
tums, per!) hem d'evitar
que modifiquin la identitat
del nostre poble o la d'a-
persin

6. Més que cercar da-
tes per fer festa, cal
CERCAR MOTIUS PER
FER-NE: Diada de la bi-
cicleta, Fasta de l'arbre,
Feota del llibre...

7.- S'ha de cuidar que
hi hagi ACTIVITATS PER
A TOTES LES EDATS,
evitant que ningú es pugui
sentir exclòs de la possi-
bilitat de participar activa-
ment.

ACTIVITATS A EVITAR

1:- Aquella actea que
sien un PUR ESPECTA-
CLE excloent qualsevol ti-
pus de participació al
nivell que sia.

2.- Eh actes de finali-
tat lucrativa: NEGOCI.

3.— Sobre els actes
competitius es produí un
debat molt interessant que
no quedé dos. Es vegé
que era un tema espinós,
però queda ben clar que en
tot cas, si es feien acti-
vitats competitives, no po-
dien en si mateixes exclou-
re o marginar la gent, si-
nó que havien d'esser el
màxim de participatives
i no de carácter elitista.



LES CAFETERÍES 1 ELS BARS DE
S'ARENAL ES VOLEN ASSOSSIAR

EL COMPLEX MILITAR-INDUSTRIAL
a modernització de l'Exèrcit espanyol
seria la broma de sempre, si no anés
adreçada a l'objectiu que els darrers
anys s'han fixat tots els poders del món:

la constitució d'un poder que fongui en un sol cos
aquestes dues columnes del Leviatan, la milicia i la
indústria. El nom trobat per a aquest monstre
monstruosament eficaç és el de complex militar.
industrial, i es va fer popular en ocasió de la inter-
venció dels Estats Units en la guerra de Vietnam:
explicava, de forma raonable, el perquè de la
insistencia nord-americana en aquella guerra, que
els resultava potser impensable de perdre,  però que
en canvi no consideraven fácil de guanyar. Aquesta
sensació, que va resultar cena, que donava l'imperi
EUA de no voler ni guanyar ni perdre, va trobar
explicació en aquest fenomen: fer la guerra per
desenvolupar la indústria; primer ens pensàvem
que la indústria "de guerra", després vàrem veure
que la indústria a seques.

A l'Estat espanyol, i segons dades orgullosament
exhibides pel govem de joves espanyolistes que el
mena, s'ha aconseguit arriba' a ser la cinquena
potencia mundial en indústries d'armament, amb
exportacions substancioses i amb efectes en d'altreS
sectors económics, com aviat es  veurà.

Aquestes mesures d'activació de les indústries de
guerra, que tan encertades s'han demostrar si fem
cas de l'estadística, s'han beneficiat d'un discret

silem i una sigil.losa aplicació. Coto també d'una
intel.ligent desviació de l'atenció cap a un terreny
no pas decisiu, i en canvi més cridaner i atractiu, el
de la reforma estrictament militar —estrictament
d'escalafó. Els diaris, les revistes, les emissores, la
televisió s'han ocupat de fer-nos seguir, pas a pas,
amb una discreció calculada perquè ens distragués-
sim amb cada un dels passos d'aquest joc, tan
agrait pel públic, de reduir generals, jubilar vellards,
racionalitzar graus i d'altres aparatoses nicieses.

Mentrestant, el poder de veritat s'organitzava, es
racionalitzava, es combinava; i se situava . Ilunv de
la primera línia de foc, en la base profunda . del
sistema: és el complex militar-industrial.

El ministre de Defensa espanyol, Narcís Serra, és
a la base d'aquesta operació. Quin error, quina
equivocació haver menystingut aquest home, haver
deixat que despertés sentiments maternals, frater-
nals. Baixet, delicat de salut, amb una barba gran.
penó gran i amable com la d'un dels "set nans", veu
tendrament fláccida i accent tranquil.litzador, ho
ha fet i ho fa a la perfecció, i ho continuará fent.

encara hi ha imbecils que no veuen la necessitat
peremptòria que tenim d'organitzar-nos: en sindi-
cats, en ecologismes, en desobediencia civil, en
objeccions de consciencia; a propugnar la cultura,
la música, la literatura, l'empenta, l'atac, la solida-
ritat, l'oposició, el deseiximent, l'alliberament, la
vida, la felicitat, la Ilibertat...

RAMON BARNILS'	
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COSTA DE CREURE-HO PATRIA, NACIÓ, ESTAT
A vui és moda parlar de les «prioritats»...

al mateix temps que, massa sovint.
qualsevol interés secundad o ocasional
passa al davant del que la majoria de la gent
considera bàsic.

La protesta dels veins de Valladolid és jus-
tificadíssima. Resulta que el mes de maig se
celebrará en aquella ciutat la desfilada de les
forces armades i el problema és que no se
sap on fer-la. Pensant sens dubte en la tea-
tralitat de l'esdeveniment, l'Ajuntament de
Valladolid ida el passeig de Zorrilla, que és
el carrer més llarg i més ample de la ciu-
tat.

No sé si ha canviat gaire d'ençà que hi vaig
ser per última vegada —ja fa anys—, però el
recordo com una peça urbanística ben resol-
ta, amb uns arbres que el feien molt agrada-
ble.

Penó és evident que el passeig de Zorrilla
no va ser dissenyat per ser l'escenari d'una
desfilada militar projectada com un especta-
cle; el carrer té uns elements de separació
pensats per a ordenar la circulació dels
cotxes, penó que fan molt difícil la circulació
dels tancs, els camions i els voluminosos
transports militars. A més, els arbres no per-
meten una contemplació óptima de la desti-
lada.

Si a Valladolid no hi ha cap altre indret
que reuneixi les condicions adients, no
seria lògic d'organitzar la manifestació en
una altra ciutat? Es veu que no. Es veu que
s'ha de fer per força a Valladolid i s'ha de

fer al passeig de Zorrilla; més ben dit: s
de destruir el passeig de Zorrilla perquè es
converteixi en una esplanada. Fa impressió
saber que l'Ajuntament de la ciutat és capaç
d'acordar que seran suprimits els parterres
centrals, que s'eliminarà la gespa i que
seran arrencats els arbres. Un passeig de per-
manent ús civil será substitiiit per una oca-
sional plataforma d'exhibició militar. Vet
aquí una sorprenent «prioritat».

L'associació de veïns ha tingut el seny
que, segons que sembla, manca en instàn-
cies més altes i ha protestat. Hi ha qui s'ha
installat en tendes de campanya als parter-
res del passeig i han començat a aparéixer
cartells denunciant el disbarat econòmic.
gent de Valladolid creu que en comptes de
destruir el passeig cal arreglar carrers den-
cients o crear una sèrie de serveis cívics que
no existeixen. Que en l'actual situació els
responsables estatals i municipals acceptin
una destrossa urbana que té un cost econò-
mic i psicològic tan injustificat és una prova
d'insensibilitat notable.

La gent vol ser administrada amb sentit
comú, i ara que els ciutadans han de pagar
impostos es rieguen a subvencionar que es
tallin arbres que necessiten anys per a créi-
xer a canvi de poder veure. durant una
hora, passar un tanc.

La pregunta que es deuen fer els de Valla-
dolid és: i l'endemà, qué?

-
Josep I. Espinas

▪ eus ací, per exemple, que l'honorable
▪ Heribert Barrera afirma públicament
que la seva patria és Catalunya. Mare de
Déu! Quin soroll de protestes, de desqualifi-
cacions, de gemecs acusadors. Heus ací, per
exemple, que l'honorable president Pujol
gosa dir que Catalunya és una nació. O que,
al lehendakari Garaikoetxea, se li acudeix
de dir el mateix d'Euskadi. Vade retro!
Quin enrenou! El mateix dimoni, voltat de
flames i amb una naire de sofre, que s'apare-
gués, no concitarla una condemna tan ni
una quantitat major d'anatemes.

Heus ací, penó, que un tal senyor Demet-
rio Madrid, president autonòmic castellà-
lleonès, ha declarat el següent: "Castilla-
León es un Estado que cuenta con nueve
provincias, nueve gobiernos civiles, frontera
con nueve comunidades autónomas y otro
país, que es Portugal, y cuenta con doce
obispos". Heus ací que aquest ciutadá ha
afirmat açò i heus ací també que ningú no
s'ha esparverat. Ningú no n'ha fet cas. Cap
membre, que jo sàpiga, —ni d'esquerres ni
de dretes— d'aquesta fauna madrilenya que
vetllen, permanentment, les armes en de-
fensa de "las esencias patrias" no ha protes-
tat ni ha dit res.

1 és lògic i natural. La veritat és incómoda
i no pot deixar de prendre's seriosament.
Les ximpleries, penó, a més a més de no pre-
ocupar, fan riure. Si declaracions com les
d'Heribert Barrera, Jordi Pujol o Carlos Ga-
raikoetxea fan trontollar els esquemes sim-
plistes i falsos deis beneficiaris del centralis-

me madrileny —cultural i polític—, és
perquè responen a una realitat, a una veritat
histórica i no són cap ximpleria. Cosa que
aquests beneficiaris saben ben be però que,
per un instint de conservació i permanencia,
s'han d'esforçar a inventar-se teories per tal
d'intentar de negar la seva evidencia. La
ximpleria del senyor Demetrio Madrid en
dir que "Castilla-León es un Estado", no la
consideren perquè no els amdina.

Vull dir —per acabar i entendre'ns— que
a Madrid no preocupen les "boutades" del
senyor Madrid —i ja té gracia la coincidencia
del cognom—, sinó la seriositat de les afir-
macions d'un Cambó o d'un Arana, d'un
Macià o d'un Aguirre, d'un Companys,
d'un Pujol o d'un Barrera. Tant se val que
siguin els Ortega y Gasset o els Julián
Marías, els Umbral o els De la Cierva o
Romero els qui porten la batuta intel-lec-
tual, o els Alba o els Villanova, els Lerroux
o els Martín Villa, els González o els Calvo
Sotelo, els qui tinguin la decisió política. La
veritat no solament pot ser revolucionaria,
com deia Gramsci, sinó que, a més a més,
és incómoda. Per això tots els afanys per
ofegar-la. Dir que "Castilla-León" és un
Estat fa riure. Afirmar que Catalunya o
Euskadi són una nació és quelcom que preo-
cupa i fa pensar. Perquè respon a una realitat
histórica. Alguns, però, voldrien que la his-
tória hagués estat una altra. Aquesta és la
qüestió.

Francesc de P. Burguera

Va tenir lloc una reunió
de propietaris i represen-
tants de bars, cafeteries i
restaurants de la nostra
zona turística. L'escenari
fou el bar JAMAICA i
allà hi foren el president

de l'Associació de bars de
les Balears, Antoni Ferrer
acompanyat dels senyors

Borras, Oliver i el gerent
de l'entitat, Ramírez.

La reunió fou positiva
i interessant. Es discutiren
assumptes problemàtics.

D'aquesta primera reunió
sortiren elegits els delegats

de la zona els senyors
Antoni Pastor i Antoni
Martí.

MAQUINES PER
A G RENAR

Es diu que a la part

Ilucmajorera se volen po-
sar màquines per a gre-

nar. Pareix segur que algu-
na cosa d'això es ferá. La
neteja de S'Arenal Ilitcma-

jorer seria més efectiva que
no ara.

TOMEU SI3ERT

Diuen que la dreta ma-
nipula el terror del carrer.
Dones el terror existeix.
Tant com es queixaven
que el carrer era de les es-
querres i, ja se veu, ara
no és ni dels uns ni dels
altres, sino que s'ha con-
vertit en la suite de nava-
llers i carteristes.

—Escolti vostè, que no
hl ha per tant.

Aixó mateix és el que
vaig dir jo al conserge de
nit d'un hotel barceloní,

abans que em comptás el
seu via crucis. Cinc atra-
canients, cinc amb el poc
temps que duim d'any nou
i un d'ells amb pistoleta-
da a la paret, per allò de...
Bono, dones jo no tenc la
valentia per a repetir-li
aquest home que ell i la
dreta veuen visions i que el
carrer és dels angelets
bons.

—Però té la culpa l'es-
quena? A veure, té la cul-
pa l'esquerra?

Tampoc és això. L'es-
quena no desitja que pun-

xin ningú. L'esquerra mai
ho ha volgut. Més bé

obri la mà al eoloinet
vol popular o agafa la rosa
per no fer-ho amb l'espa-
cta. El que passa és que el
botiguer está fart que li
robin les llonganisses, la
santa mare —la seva i la
meya— de que Li prent,,uin

el bolso els de la droga i
vostè de posar ca al jar-

dí i panc a la porta. Els

matins ja no són un des-

pertar de trinats. Un obri

el diari per enterar-se dels

robatoris. Avui ha tocat a
un carrer més avall que la
meya, bingo! I un es de-

mana amb cena amAnia
quan em tocará a mí.

Bé, entre el guinava-

ter i l'obriportes, treu el

cap d'ocell de l'esquerra

pura o de l'esquerra buró-
crata, per a deixar-nos

caure en l'orella el seu

monòton xiulet. Tampoc

és per tant. La dreta ma-
nipula el terror.

1 dient aix2) la fot.
Vaja si la fot.

LLORENÇ CAPELLA

LA POR



Josep M. Palau i Camps

Tots estem d'acord en
qué, en l'actualitat, els
mitjans de comunicació
son importantissims pel
que es refereix a la con-
servació i expandiment
de la nostra ¡lengua silen-
ciada per tant de temps.

Perquè, qué en farem
de qué sigui ensenyada a
escoles i instituts si els
alumnas, al sortir deis
centres escolars conti-
nuen rebent tots els mis-
satges, en els mitjans in-
formatius, en una altra
!lengua? No és la in-
fluencia, sobretot de la
televisió, la !te fa que els
nostres infanla i ioves,
que normalment parlen
en catalá en el si de la fa-
milia, a l'hora de jugar o
de dovertir-se ha facin en
castellá?

L'ignorar la nostra
llengua, en els mitjans
comunicació, no ens farà

cap bé i unos mitjans de
comunicació, i sobretot
una televisió, en catalá
ens fan tanta falta que
ens sembla un proble-
ma a resoldre com més
prest millor.

La nostra Comunitat
Aut?Nnoma, segons sem-
bla, está interessada en
tenir un canal de televisió
--a l'estil de "TV-3" o de
"Telebista"-- i això ens
sembla bó. Per() cal no
oblidar dos factors:

ler.- Pot mantenir
una comunitat com la
nostra, d'unes r&-cenes
mil personas, un canal de
televisió que no sigui un
"canaiet"? Pesqué no és
només el muntar aquest
canal que costaria més
de cent milions de pesse-
tes- cal, després, man-

tenir-lo, donar-li contin-
gut i contractar un munt
de professionals, filmar
programes... Pot, la
nostra economia manta-
nir tot això?

z un.- Essent, la nos-
tra, una de les darreres
comunitats autònomes a
ser fe --nades, quan
podrem les trans-
ferències- i els diners-
per a poder mantenir
aquest "canalet"? No
haurem de passar. encara,
alguns anys, potser tres o
quatre per a cenir una
situació econau,ks que
ens permeti fer la des-
pesa? I, quan el canal
autonòmic estigui rnun
lat quina quantitat i qui-
na qualitat de programes
ens permetrà la nostra
economia?

No és que estem en
contra d'un canal de
televisió antonórnic, al
contrari, pensem que
corn més n'hi hagui en la
nostra llengua millor sera
per a tots, penó si que
estem en contra d esperar
quan, com ja hem
assenyalat, això és una de
les coses que més falta
ens fan.

Ja funciona, i ben
prest ho fará unes vuit
diáries, el canal de la
Generalitat de Catalunya,
que és en la nostra llen-
gua, i el cost d'un re-
petidor que permetés
veure aquest canal ací es
situa ens uns cinc milions
de pessetes i , totd'una
ve la pregunta. no seria
millor, per tal de poder-

ne disposar prest i per a
estalviar uns quants mi-
lions de pessetes a les
nostres butxaques insta!-
lar aquest repetidor men-
tre esperem el nostre ca-
nal?

La Constitució permet
la col.laboració entre di-
ferents comunitats au-
tònomes i, per tant, sem-
bla que no hi ha d'ha-
ver cap entrebanc per
aquest costat. Iniciar les
gestions per a la col.la-
boració en televisió ens
razia guanyar un temps
preciós pensern que el
temps que es perd ja mai
més es recupera.

Ja sé que sorlir an
aquelles veus de sem-
pre, les d'aqueas que es-
timen tant la nostra llen-

gua que mai no l'usen per
escriure, i que aquests
ens tomaran a parlar del
"imperialismo catalán" i
del "oro catalán'', per-
qué, naturalment, la con-
servació de la nostra llen-
gua els importa un pe-
bre. Però quin cas es pot
fer f'aquestes veus, sem-
pre mancades de rigor
científic i empeses, no-
més, per un odi visce-
ral a segons qué i a se-
gons qui?

Penso que tots els
bona mallorquina i me-
norquina i eivissencs—
que estimen les nostres
coses, aquellas coses que
mai no ha combatut
Inmperialismo catalán",
sinó un altre "imperialis-
mo . ' —que es el que de-
fensen els "escribidores"
de segons quines "cartas
al director"— cataran
c'acord amb nosaltres.
Necessitem una' televi-
3iÓ en estala amb ur-
gencia!

ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
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Villa Perduda
FALTA

GAI RE PER
ARRIBAR
POL NORD'

Una torrada de porquim mullada amb vi de Sineu i altres begudes i menjues exquisides, reuní ah
aficionar: de la nostra comarca al deport de l'equitació. ¿El motiu? Posar nom a una pollina filia
de l'ego de carreres Geli Salde. A la pollina li posaren de nom Lara P. Airó fou diumenge passat

al mart.

EI.1 DE C 14AVE
EquiVOCAT EN ELS
MEUS eALCULS . UN

PETIT ERROR ...

UN ERROR
CENSE IMPOR-

-TÁNciA.

Aguar: dies passats fou inaugurar l'Hotel i la cafetería Latino, amb noca direcció i nou ambient.
Calará anar devers el Latino a veure que passa. El reverend Makarios de l'esglesia ortodoxa feu les

aspersions reglainentáries. Foto Karnal.

HA MORT EN JOAN DOLC
El fina ara presitieilt tic la Feueració 13alear ue dolos i

Jan aficiouat a la petanca i al hánabol, ba mort. L'es-
deveniment es protluí de iorma rápiva i sorprenent, ja
qu duia una vida comidetament normal. A la parrh-
quia de Sant Sehastiá li fou oierida una inissa per part ue
les federacions deis esmentats espurts.




