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Les patufets des Coll d'En Rabassa: aprenen gimniutica a Chong-Ma.

Aquest rellotge de la torre del temple, què, la
Saga dels Rius han aixecat a major honra i glòria
del Turisme arenaler, pot ser el que toqui les
campanades que ens anunciin l'arriLada de l'any
mil nou cents sixanta cinc. Es una bona sugerèn-
cia, aturar les festes que s'estaran fent als dife-
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Seguint la fletxa, heu de trobar una frase que tengui rela-
ció amb el dibuix Les vocals ja están posades. Sort, i ja

m'ho contaren.

Subscriu-te a
S'Arenal
de Mallorca

BUTLLETÍ DE SUBSCRIPCIÓ

Nom .

Linar

Població        .......	 ...... Tel 

M'interessa una subscripció.

SEMESTítAL 600 Pies.

Formo de pogament:

Rebut domiciliat o un Banc

Banc   Suc._ _

Compte n.°	 Titular

111 Ciy.nptat	 Firma

Ompliu aquesta targa i enviau-la al ("ami Canteres,
132, s'Arenal.
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Cartes

Serenitat i esperan«,

En Santi Brouard ha estat assassi-
nat pels anemias de la llibertat.

La seva pèrdua l'hem d'horne-
natjar, pero el seu assaxsinat s'ha
de castigar. 1 com? Amb quin
càstig? Revoltant-nos brutalment
com ho han fet aquests assassins?
Retornant aquesta injusticia amb
una altra injusticia? O potser
intercanviant sang per més sang?

No; així no resoldrem aquesta
salvatjada! Només hem d'agafar
les armes quan cal, quan són im-
prescindibles. Paró no hem de fer
com cus, que maten per matar,

TELEFONS
UTILS A S'ARENAL

A LA PART DE
CIUTAT

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

Bombers 	  281250-
. ..... . . 290017

Residència de l'asseguran-
ca social  28910Ü
Creu roja de Ca'n Pasti-
lla. . . . . . 264040
Policía Nacional . . . . 091
Policía Municipal.. . 092
Policía Municipal de
S'Arenal   267654
La Porciúncula 260002
Tele-Taxi  401414

A LA PART DE
LLUCMAJOR

Ajuntament	 . . 660050
Oficina de S'Arenal ... .

	  264071
Bombers .	 . . 	  660756
Policía Municipal 	
  6617tt"

Guardia Civil . . , 264121
Ràdio Taxi. . . 263080
Parròquia	 . .	 2632(iç
Aigua Potable a L'aloja:. .
	  26142(
Associació de Veinats.

.	 .	 . .	 26500
Grues Sampol . . . 26'41 9

Servidi Municipal d'aigt..s-
Sogegir 	  2624

sense causa justificada. Només
amb el desig d'oprimir nacions i
d'imposítr-nos la cultura espanyo-
la per la força de les armes!

Nosaltres no som una colla de
babaus que només es revolten
quan es produeix un fet com
aquest. I tot i així és evident que
cal revoltar-se; però la nostra re-
volta ha de ser la Iluita contínua,
dia a dia, pas a pas, i a més será la
millor manera d'homenatjar en
Santi: fent que tiri endavant la
seva tasca.

Ens cal serenitat i esperança. És
abrí com aconseguirem la inde-
pendencia! Gora Euskadi Askatuta

i Visca els Páisos Catalans lliures!
Gemma Rol, 14 anys (L'Ho.spita-
let, Batv Llobregat)

Desenterrem no“ra
histó, ja

De fet, ignorem molt la nostra
histeria, Li histeria dels PinsosCa-
talans. Pedem dir, i no és cap des-
cohriment, que unes tristes
eircumslancies ens han portal a
ser un noble dastoneixedor de la
propia realitat histórica, i aixó
preocupan!, perqué d'aqiiesta

manera es fa difícil entendre el
present, sense conèixer el passat.

Caldria, dones, organitzar a
dojo, arreu del nostre territori,
conferències i col•oquis que par-
lessin de l'assumpte. Es conveni-
ent que s'expliqui amb tota mena
de detall i planerament els trets
més importants del nostre passat,
parqué així ben segur que es des-
pertaran les ansias de molts i a la
vegada comprendran la raó del
clam per les nostres reivindicaci-
ons.

Aquest mirar el passat per pro-
jectar el futur ens és essencial si
volem construir una Catalunya
amb projectes viables. Són massa
els qui ignoren i molts més els qui
volen ignorar el conjunt de fenò-
mens política, econòmics i socials
de notable relleu que va protago-
nitzar la societat catalana tot al
llarg i a l'ample de la Mediterránia
durant la baixa Edat mitjana. Fou
un fet notable, també, la con-
questa de Mallorca (en mans dels
sarrains) pel nostre rei Jaume I,
que en aquell temps decidí bona
part del món. És oportú consignar
per la nostra particular incidéncia
que el plantejament de la dita con-
questa es plasma a Tarragona, a
casa del ciutadà tarragoní Pera
Martell. Era el 17 de novembre
del 1228.

Això que deixem apuntat
nomas és una patita mostra;
queden per narrar moltes més
coses importants, com podrien
ser, per exemple, Sardenya,
Napols, Sicilia, Malta, 'l'unís,

Grecia, Turquia i abres terres
d'un ainple mún que són testimo-
ni del geni cauta. No en va el
nostre mai prou estimat Pau
Casals digué davant l'assemblea
de les Nacions Unides que Catalu-
nya fou durant molts segles una
de les nacions més importants del
món.

Els quaranta anys d'opressió i
odi contra el nostre poble. orga-
nitzant premeditadament des de
les esferes oficials la dest ,uoció i
el genocidi de la nostra nació, han
deixat profunds abismes i grandi-
osas ferides que arriben Fins
l'amnèsia, en molts casos.

Tot això cal superar-ho sense
perdre temps, dia a dia, hora a
hora. No és que siguem massa op-
timistas, paró estem segurs que
en sortiria una llavor fecuhda, i
cada any les fogueres de Sant
Joan, símbol de la riostra unitat,
augmentarien amb escreix.
Tenim bons historiadors i gent
molt ben preparada per a aquesta
magnífica tasca.

Aquesta feina podria esdevenir
realment prodigiosa per a la
nostra comunitat, i seria Ilavots
quan hom reaccionaria davant
l'article 15 de la Dclaració dels
Drets Humans, que diu: "Ningú
no pot ser privat arbitráriament
de la seva nacionalitat, ni del dret
de canviar de na, ionalitat". Nos-
altres, dones, els catalany, nomas
en tenim una, de nationalitat.
que és la catalrna Jaume Gils i
Mateu

Fi rupeu del Barca

Escola catalana pera
Sant Adrià

Ja fa quatre cursos, quan enmig
d'una assemblea de pares del co-
Plegi dels meus menuts vais pro-
posar que es donés, si mes no,
una o dues assignatures en català,
les veus de pares i mestres varen
murmurar un "qué diu, aquesta

boja". Ningú no va fer costat a la
nieva proposta i vais haver de
callar.

Quan a final d'aquest cura
passat, en una altra reunió, algú
va pronunciar la paraula "discri-
minació", això va ésser l'espurna
que encengué de nou la foguera.

Vaig replicar que si hi havia dis-
criminats a l'escota, aquests eren
els catalans, ja que ens vèiem
obligats a aprendre en castellà i a
parlar-hi, en detriment de la
pròpia ¡lengua.

Aquesta vegada, la resposta va
ser molt diferent, tant, que jo
vaig ser-ne la primera sobtada.
Tota l'assemblea em va donar
suport; fins i tot un pare va dir:
Yo no quiero que mi lijo pase lo

mismo que yo por culpa del idioma;
tiene que practicar catalán ahora, y
si no es en ha escuela, dónde?.

No podia parlar. Un nus a la
gola, i el que allá passà m'ho im-
pedí. Aquest curs es dóna una te-
mática en catalá als cicles superi-
ors, i els primers cursos treballen
amb dues Ilengües.

Sant Adria, però, continua
sense una escola pública catalana,
cosa que fa que s'hagin de dur a
terme no pocs esforços per part
dels pares que la volen i que
senten la necessitat que llurs Mis
rebin una eduéació adient, ja que
han de portar-los a poblacions
veines i no sempre s'hi aconse-
gueix plaça. Felisa Arajol Paesa
(Sant Adrià de Besòs, Barcelonés).

S'instal.larà un
repetidor de TV-3

Ja se fan gestions per instal.lar un repetidor de TV -3
aquí, a !,lallorca. Aquest se posaria a Alfabia, on hi ha els
repetidors de TVE. L'O.C.B. és l'entitat illenca que nego-
cia amb la dirección de la televisió catalana, i pareix esser
que llores d'ara ja hauran arribat a un acord. Es ben pro-
bable que un poc abans o un poc després de Nadal pogur
veure TV-3 a Mallorca.

Aquests darrers 111 CS SOS s'ha duit endavant una cam-
panya per recollir doblers per a poder in.staLlar el repeti-
dor. S'ha obert tina subscripció popular, amb accions de
deu mil pessetes. Amb els doblers aconseguits se compra-
ran els terrenys necessaris i posteriorment es  col.locarà el
repetidor.

El president de l'O.C.B. comentà que no hi ha incon-
venients jurídics o legals referents a aixb, ja que parteix
d'una iniciativa privada (privada a nivells legals, ja que es
completamet popular). De fet, a Valldemossa ja fa uns
quants messos que veuen la TV-3.



La TV - 3 de
Catalunya, se veu
a Llucmajor

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

Avinguda Bartomeu Eiutort, entre els Bel nearis 1 i 2 de Ca'n Pastilla.

Telefons 260119 - 264563.
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A la Universitat de Perpinyà es pot obtenir la
¡licenciatura en català

Un terç deis nens de
Rosselló aprene
la llengua catalana

El govern de París ha autoritat que a la
Universitat de Perpinyà es facin els cursos

necessaris per a obtenir ha !licenciatura en català.
Aquests estudis s'afegeixen als de primer cicle i al
de doctorat, queja es podien seguir sobre aquesta

!lengua a la mateixa Universitat de Perpinyà

J. Playa Maset
Perpinyà (Catalunya Nord).— A
la Catalunya Nord s'ensenya
actualment català en un total
de dues-centes quaranta clas-
ses d'ensenyament primari, i
això vol dir que pràcticament
un terç dels nens tenen con-
eixement d'aquesta 'lengua. A
la Universitat de Perpinyà hi ha
cent deu estudiants que fan la
'licenciatura o el doctorat de
català. Aquests dos trets són
els més significatius del
procés de catalanització en l'a-
nomenat departament deis Piri-
neus Orientals, segons comen-
té a l'AVUI, Joan Becat i Rajaut,
director del Centre de Recer-
ques i d'Estbdis Catalana
(CREC) de la Universitat de
Perpinyà.

El govern francés creé l'any
1982 dins el primer cicle uni-
versitari, que són dos anys, el
diploma d'estudis universitaria
generals (DEUG) «Lletres i
Arts, menció llengües i civilitza-
cions estrangeres, opció cata-
la». L'any següent instItuí el di-
ploma d'estudis aprofundits
(DEA) en català, que correspon
al tercer cicle, i que el poden

obtenir els qui ja tenen una 'li-
cenciatura. I enguany s'ha
creat la 'licenciatura de català.
Tots aquests cursos es poden
seguir a la Universitat de Perpi-
nyà i s'hi han apuntat cent deu
estudiants.

Joan Becat, una de les per-
sones que ha treballat mes per
l'ensenyament del catará a
Franca I que ha participat dl-
rectament en les negociacions
amb representants del ministe-
ri, remarca el fet que s'hagin
d'aconseguir els títols de
català dins l'apartat de llengües
estrangeres, malgrat que el
català sigui pedal a Franca ma-
teix. Segons ens indica, l'argu-
ment que facilità la seva apro-
vació oficial fou el fet que el
català es considera una Ilen-
gua important per a la relació
amb Catalunya i Andorra.

Fins aquest curs hom no ha
pogut aconseguir la creació
d'una secció anomenada Llen-
gües i Cultures Regionals al
Consell Superior de les Univer-
sitats. D'ara endavant, els pro-
fessors i els estudia de català,
així com els del bretó, cors,
basc, alsacià i occità, s'englo-

Joan Becat

baran en aquest àmbit. «Per
aconseguir-ho —afirma Joan
Becat— hem hagut de treballar
molt i des del sud no ens han
ajudat galre. Ens ho hem
guanyat». Però alhora recorda
eta ajuts individuals de nom-
brosos professors de Catalu-
nya.

o catali a l'ensenyament
Minad

La progressiva introducció
del català a l'ensenyament ha
tingut una influencia especial
en l'escola primària i en la se-
cundárla. Un decret del mes de
juny del 1982 fixá el marc legal
per a les «cultures i Mengües
regionals» i permet d'acord

amb la voluntat de mestres i al-
umnes, fer fina a un màxim de
tres horas setmanals de classe
en català. Alzó ha permès
—segons una enquesta
oficial— que s'Introduje;
aquesta 'lengua en un total de
dues-centes quaranta classes
de la Catalunya Nord, encara
que es considera que només
noranta tenen un carácter re-
gular d'una hora a tres la set-
mana. «Ni ha alguna mestres
—dlu Joan Becat— que comen-
cen a introduir el català oral-
ment a través de cançons,
poemas, però no s'atreveixen a
dir-ho per por, tot i que com
més va menys rebuig hi ha». La
principal limitació per a ampliar
aquestes classes és limitació
económica r l'absència de cur-
sets de reciclatge per als
mestres que no saben prou bé
el català.

A l'ensenyament secundan,
català s'ha introduït de

manera facultativa al sisé curs
(per a nena d'onze a dotze
anys). Actualment se sap que
ho han demanat uns set-cents
alumnes. Aquesta xifra és molt
important si es compara amb la
del nombre d'alumnes que han
demanat l'ensenyament de l'oc-
citá, que són uns vuit-cents en
una població occitana de dos
milions d'habitants davant els
tres-cents trenta mil catalana.
Mes problemes hi ha hagut,
però, aquest curs per a poder
introduir el català en el cinquè
cura.

Al carrer de Sa Fira de Llucmajor, se pot veure la
programació de TV3 de Catalunya i això a la butiga
Llectrica Calafat. Per aclarir conceptes entrevistam en
Tofol Calafat qui amablement ens explica.

—Fa 15 dies que he aconseguit conectar amb la TV3
i puc dir que som el primer del terme de Llucmajor. Lo
primer vaig gastar molts de doblers i de temps fent
experiments fins que vaig trobar el secret.

—Es un secret o el pots dir?
- No, ara no és cap secret. Se trata d'una antena direc-

ta dirigida a Tarragona i una sèrie d'amplificadors que
no costeo més enllà de les 25.000 pessetes. Vaig comen-
çar veient-la molt difuminada, però ara se veu prou te
com pots comprovar.

--Supos que molta de gent s'ha interessat en aquestes
antenes.

--Ha vengut gent de Ciutat a demanar informació,
perh Ciutat está més baix que Llucmajor i més aprop de
les muntanyes, no sé com aniña. Llucmajorers en venen
molts, especialment els diumenges a veure aquesta tele-
visió que parla en la nostra llengua.



Les n,l ç le Titos amenitzaren la y -,tlada.
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La AA.VV. Molins de Vent, en festa

El president de la associació de veiriats de Sant Jordi, feu els ho-

no rs al president del Consell de Mallorca.

Els CdPC1107,!.n no hl podirn faltar. El canonge Scranell, amtr cara
de prunes ares .

Aquesta setmana passa-
da hi va haver ferta a la
Associació de Veinats Mo-
lina de Vent de SS Gasa
Blanca.

Un sopar de pinyol ver-
mell, per celebrar l'èxit de
les passades festes de l'es-
tiu al que estaven convi-
dats els socis de la AAVV,
que són practicament tots
els casablanquers, a més
dels equipos de petanca,
de ciclisme i de futbol sala
amb que compta aquesta
dinámica associació de vei-
nats.

Convidats d'honor, fo-
ren el president Alhert
el canonge Sacanell,

•
\esc Dorteza i en Torneu
Penya, entre d'altres.

També hi verem al pre-
sident de les associacions
de veints de la comarca de
S'Arenal: el president de la
AAVV de Son Ferriol, el
de Sant sjordi i el de S'Are-
nal.

Un sopar que trancorre-
gué arnb molta cordialitat
i acaba arnb l'actuació de
l'orquestra i les bailarines
del Night Club Titos, que
quedará de manera molt
agradable dins la memòria
deis quatre cents comen-
sals que hi prenguerem
part.

La corredora Maria Mora, devora el seu enamorat.

En Tr , neu Puyo hi ora aeornpanyat de les Selle.' jarneib' IEn Xec  Fortera arnh un dels sots , Lia ,,oradorr.

CONSTRUCCIONS
RAPEORSA, S.A.

CONSTRUCCIONS EN
GENERAL GUIXAIRES,

LLANTARNERS,
ELECTRICISTES

EDIFICAM XALETS I
APARTAMENTS PER A

VENDRE
FACILITATS FINS A

12 ANYS
TELS, 269329 - 267976

GIMNAS ZEUS
CULTURISME-MANTENIMENT - JIU-HITSU - MASSATGES - GMLNASTICA
RITMICA - TAEKWONDO - JUDO - SAUNA - BALLET - AMAGRIMENT -

AEROBIC
CARRER SINGLADURA, 13. TEL. 262214 - CA'N PASTILLA



El prerident CanyeUes i el president Albertí, se donen la ma. El president de la Banca March. En
Verga III contempla l'escena.

FLECTRONICA EL GAUCHO
Reparacions de TV —vídeo--- Radio etc;
C/ de Mallorca, 2 tel. 263423 S'Arenal

Floristeria IKEBANA
Avinguda nacional, 19 111ff

Tel. 266668
S'ARENAL DE

MALLORCA
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El Foment del Turisme celebra el seu
79 aniversari
Amb la presència de les primeres autoritats

Es va celebrar el 75 ani-
versan de la seva funda-
ció. Es feu entrega deis
premia que tradicional-
ment es donen. Ili assisti-
ren les primeres autoritats

de l'Illa, Gabriel Cañellas,
Jeroni Alberti, Carles Mar-
tín Plasencia, Ramón Agul-
ló. L'acte se celebrà a l'ho-
tel "Río Bravo" de S'Are-
nal.

S'entregaren les diver-
ses distincions concedides
aquest any. Aquestes han
estat: la medalla d'or a tí-
tol pZ>stuin a Josep Cala-
tayud, tresorer de l'entitat

i a Bartomeu Xamena, pre-
sident de l'Ag-rupació
d'Hotelers de S'Arenal.
La de plata a Santiago
Castelo, redactor del diari
ABC i a Montse Ferrer, de
les Perlas Majorica. La de
bronze a Albert Aparici, a
Jean Marie. i a Teresa Bre-
ssot. Pel que pertoca a les
plagues, les d'or foren per
a la Banca March, per la
seva campanya Vent Nou.
La de plata al Club Marí-
tim Sant Antoni i al Fes-
tival Chopin, la de Bronze
a l'hotel-restaurant Hermi-
tatge, arnés de les distin-
cions especials a Spantax,
els Blavets de Lluch i el
Grup de Música i Baila
de Mallorca.

En Caries March, en
nom de tots els homenat-
jars va fer un breu parla-
ment agraint les distin-
cions. l'anearen la vetllada
el president del Foment
del Turisrue, Pauli Bu-
chens, agraint la presencia
de tots els presents, i el
president del Consell Inte-
rinsular, Gabriel Canyelles.

ç#°)

"la-Cala"'
C.A1XA DE PENSIONS

S'Arenal - Plaga de la Reina Maria Cristina, 12-B. Tel. 264839.
Llucinajor - Plaça d'Espanya, 12. Tel. 660057.
Coll d'En Rabassa - Cardenal Rossell, 54.
Sant Jordi - Carrer de Sant Jordi, 55. Tel. 267028.
Pont d'Inca - Carrer d'Antoni Maura, 63. Tel. 600936.

JOIERIA RELLOTGERIA

riu CHISUN
Centre

Tel. 269815
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Gerrer
Les restes arqueològiques de Polléntia són un testi-

moni més que eloqüent de la vida opulent i refinada, que
duien els romans de les Illes: teatre, temples, cases senyo-
rials, viHes , on s'hi prodigaven bronzes, estàtues, vidres i
cosmètics, i sobretot ceràmiques, tant comunes com fines.
Hem dit sobretot ceràmiques. I no és gens d'estranyar puig
que de test eren gairebé tots els recipients i utensilis  do-
mèstics d'aquells 30.000 moradors dels nostres nuclis de
població,' els quals durien aquí un tren de vida similar al
que disfrutaven en els seus llocs d'origen. Mentrestant els
nostres Talaiótics, en els seus freqüents contactes amb
el nou món colonitzador, ben prest s'avesarien als avantat-
ges d'aquella vida civilitzada.

Una de les propietats intrínseques de la Cerámica és la
seva fragilitat. No deim que "tant va la gerra a la font,
que a la fi se trenca? Això ens explica l'abundància de tests,
que es troben arreu de la nostra geografia. Pero, d'on es
proveïen els nostres llatins de la Cerámica que necessita-
ven? Hem d'admetre que, en un principi, tota era de im-
portació. De les principals factories de l'imperi* partien
les naus carregades, per abastir les exigències del nostre
mercat interior. Més encara, podem dir que moltes de les
peces trobades a les nostres Mes, foren elaborades a la re-
gió de Cartago, on hi existien uns importantíssims obra-
dors.

De cap de les maneres, però, podem descartar la pro-
babilitat de qué a les nostres Illes, ben prest es muntassin
botigues de Gerrers, on els nostres nous estadans maneja-
rien el torn i treballarien el fang, fent plats. olles i tasses i
altres utensilis, necesaris per a la vida quotidiana. Veny, a
l'estudiar unes teules romanes de Mallorca, es vé grata-
ment sorprès davant la marca de fabricació —PAPVS ME-
r— que se repetia 'en cinc d'elles i que no es coneixen

"fora de l'Illa, arribant a la conclusió de qué podia tractar-se
de la contrasenya d'una fábrica local, destinada al mercat
interior.'

Per la nostra banda, podem afegir-hi que, al Museu
de La Porciúncula es conserven dues àmfores vináries pro-
vincianes —variants de la Dressel 1— procedents de la re-
gió de la nostra Albufera, que amb tota probabilitat foren
elaborades a Eivissa, a un forn, descobert darrerament, on
hi apareixen restes ceràmiques amb les mateixes caracte-
rístiques que les dues àmfores esmentades Això ens du a
pensar seriosament en la possibilitat de qué, també a Ma-
llorca i a Menorca, qualsevol dia poden sortir altres forns
dels Gerrers llatins, qui, amb llur producció alleugerarien
la forta demanda de la Cerámica, que resultaria més barata
i al mateix temps no l'harien d'importar tota.

Així corregueren les coses fins que s'esdevingué el fet
vandàlic de l'any 426, que destruí i cala foc a les ciutats
balears. Poc temps després s'esbucaria l'Imperi roma d'oc-
cident. La posterior conquista de les nostres Illes per part
deis Bizantins acaba per esser més nominal que efectiva.
I així passaren els anys —com qui diu— sense pena ni gló-
ria, de tal manera que els historiadors es demanen, des-
concertats, qué va passar a les nostres flies durant aquest
lapse de temps? Poc o gens podem parlar de la cerámica
d'aquelles saons, puix que les  esporàdiques restes troba-
des no semblen altra cosa que fruit de repetits contactes
comercials venturers.

Del llibre "Arts i oficis d'antany" d'En

Joan Llabrés Ramis de la Porciúncula

I arriba l'any 902, en qué els musulmans invadiren les
nostres Illes. Intensa i profitosa fou l'empremta que dei-
xaren arreu de les Balears: conseguiren conrar un terç de
Mallorca, i per tot sorgiren horts i jardins, mercè a l'en-
giny • de les sínies, marcaren i bastiren molts de ca,mins
que solquen les nostres contrades i que encara ara nosal:
tres transitam, aixecaren parets, enfilaren marges escalo-
nats a les muntanyes i alearen un caramull de Rafals i d'Al-
queries, que encara avui en dia poblen els nostres camps.

Pel Llibre del Repartiment sabem que la Metina Mayur-
qa —la nostra Capital, que era l'únic nucli  urbà de impor-
tancia— tenia 2.400 cases, prop de 50 forns, i una seixan-
tena de molins d'aigua. Sols a la banda de Ciutat, que toca.
al Rei, hi havia 320 botigues o obradors— ¡quina 'lástima
que el Cronista no fos més explícit...! —i el número d'ha-
bitants, en aquelles saons, era d'uns 80.000, potser exagerat
en opinió de Sans. Ens diu aquest autor que, entre les in-
dústries principals dels nostres Sarraïns, hi hem de comp-
tar la cria de cuques de seda i la Cerámica.

La manca de fonts escrites, corresponents a aquelles
fetxes, i el munt de segles que d'elles ens separen i que han
esborrat del nostre mapa tot vestigi clarificador, no ens per-
meten, ara cona ara, contemplar el món laboral dels nostres
GERRERS Musulmans, que forçosament havien de ser els
suficients per abastir les necessitats d'un nombre tan elevat

població, tant a Ciutat com a Inca tenint en compte
que, un segle després de la Conquista, a aquesta darrera
població, segons Carme Nonell, hi havia establerts 400
gerrers —tants?--- molts dels quals entroncarien directa-
ment amb els Menestrals sarraïns vençuts. Les abundants
i valuoses troballes ceràmiques de Santa Catalina de Sena,
So'N Mosson, Zagranada, Zavella i altres, sobretot a la nos-
tra Capital, amb tot i esser moltes, no consegueixen obrir-
nos les portes de l'enigma dels Gerrers Musulmans a les
Illes.

A l'antic carrer de Sa Gerreria, i als seus voltants, a
Ciutat, els Musubnans hi tenien concentrada gairebé tota
la seva indústria del fang. Alguns dels forns actuals —avui
en dia encara es diven Forns Moros, per la seva técnica de
construcció— són potser fills d'aquells altres, que es mun-
taren en plena Edat Mitjana, els quals es carregaren de
glòria amb el seu treball de cada dia.

Després de la vinguda del Rei En Jaume, l'any 1229,
i normalitzades les coses, els nostres avantpassats conti-
nuarien l'ofici de GERRERS, en els mateixos obradors dels
Sarraïns, si bé no hem de descartar la possibilitat de qué
alguns d'aquells Mestres Musulmans romanguessin a Ma-
llorca, com a persones qualificades, encara que fossin es-
claus o es diguessin batejats Ben prest els nostres Menes-
trals del Fang, per defensar eLbseus interessos collectius,
s'agruparen en el Gremi d'011ers, Gerrers i Teulers, i que te-
nien el lloc social al Carrer de l'Acorador —on s'hi sacri-
ficaven els porcs— i que ara es diu Carrer del Socors. Allá
hi havia la Sala dels Gerrérs, on s'hi exposaven i es venien
els seus productes elaborats. A la seva Canella, el Gremi hi
tenia un retaule —antigament retrotaula— dedicat a la
Ssma. Trinitat, Patró del Gremi, que actualment es conser-
va a l'església de Sant Felin Neri. Es un retaule de pastera i
está voltat d'una ampla sanefa d'angelets i de gerres in-

tercalades. Aquest Gremi, així corn tots els altres, finiren
en el s. XVIII.-

Numeroses són les dates, que ens parlen de la vida i
del número dels GERRERS, en l'alta Edat Mitjana. En ci-
tarem tan sols algunes. A darreries del s. XV, 26 Mestres
Gerrers de Ciutat dirigiren una petició al Virrei, demanant
fos obligació emprar únicament la terra d'olles "molt apta

-i bona. puix que ses peces. fetes amb ella, duren més que
qualsevol altra terra". Es troba a Xorrigo i perteneix a
D. Antoni Gual de Sant Jordi. En una altra sessió acorden
multar amb tres lliures a tot aquell Gerrer que exercesqui
l'ofici, sense haver passat el corresponent examen, que con-
sistia en construir una gerra. Igualment estipulen que cap
Mestre 011er pugui treure terra d'un clot, a manco de deu
passes d'un altre clot, i que paguin vuit sous els Gerrers
d'Inca, quan entrin a Ciutat a vendre Obra de terra. D'a-
questa manera transcorregueren els anys, dedicats a la
feina monótona i cansada d'elaborar olles i gerres, plats i
cadufes, teules i ribells, eossis i greixoneres, i un munt d'al-
tres peces que els demanava una població relaticament poc
numerosa, puix Que, l'any 1591, Ciutat sols tenia 23.161
habitants, Inca 3 609, Llucmajor 2.578, Felanitx 1.703, Ma-
nacor 2.043, Sa Pobla 1.249, Santa Maria 524 i Marratxí
261.

Per() amb tot i esser tants els Mestres, que feien Obra
comuna, hi mancava al Regne de Mallorques, qui fes Obra
fina. Per aliviar acuesta penúria i perquè no l'haguessin
d'importar, trobam una partida de peticions al Gran i Ge-
neral Consell, demanant deu anvs de franquicia, una volta
instalats a Ciutat. Una d'elles és la de Diego de Larcón
(sic), l'any 1560: una altra d'En Francesc Casasús, català, i
argumenta que "aquí no ha trobat persona alguna de son
art..." i la del genovés, Julio Grisso, Mestre de fer Obra
de terra blanca, "que aquí mai hi era stat...".

Manca que parlem, finalment, d'una altra cerámica
molt cotitzada i estesa per tot arreu, de la Maiblica o plats
de reflexes metálics. La majoria de manuals d'art, que es
copien els uns als altres, diven que aquest mot prengué
forma a Mallorca, del topònim llatí Maiórica. La similitud
d'aquests dos mots els ha induït a aquesta suposició. Més
encara, volen que Inca sia la mare d'aquest nom.

El nuu d'aquesta entremeliada qüestió comença quan
el Baró francés Charles' Davillier conegué un testament
otorgat l'any 1286, per un tal -Jacobus Morata, fígulus Inca,
i escrigué el seu llibre "Histoire des faïences hispano-mores-
ques à reflets métalliques", l'any 1861. Recordem, de pas-
sada, que l'escut d'Inca té un ca llebrer corrent. Havent
vist l'autor francés aquest mateix ca, decorant el fons d'uns
plats de reflexes metálics —de la tipologia de l'Ave, Maria
i que duen llegendes gòtiques en llatí— d'aquí deduí que
Inca era la patria de la nostra Maiólica.

Per espai de decenes d'anys, es gasta molta tinta, en-
tre els historiadors, sense treure'n trellat. Uns a favor i els
altres en contra. Campaner, per exemple, va opugnar aques-
ta teoria, mentre que, cinquanta anys després, Mulet la
defensava. La casta de pintura, deia, les tonalitats eren
tan pròpies, que es pot dir que no es troben enlloc fora de

i que són prou diferents dels de Manisses, de Málaga,
etc. I que el no existir testers que ho provin, no és cap ar-
gument per no deduir que no sien d'Inca... En els nostres
dies, Llubiá, després d'estudiar seriosament el tema, arriba
a la conclusió de qué la paternitat d'Inca sobre la Maiólica,
avui com avui, pot dar-se per descartada.

BONES FESTES    

S'Arenal - Carrer Milà, 39. Tel. 261763.
Coll d'en Rabassa - Carrer Cardenal Rossell, 74-A. Tel. 262361.
Nlolinar - Capità Ramonell Boix, 63. Tel. 242318.
Pil.larí - Camí de Montanya, 6-B. Tel. 265876.
Son Ferriol - Blatera, 16. Tel. 240288.	 -
Son Sardina - Monsenyor Mairata, 89. Tel. 298596.
Sa Cabaneta - Carrer Oleza, 51. Tel. 602440.
Pórtol - Carrer Verge del Carme, 8. Tel. 602098.
Llucmajor - Carrer de la Constitució, 30. Tel. 660200. 

CAJA DE BALEARES
"SA NOSTIVC     



Bobby 1 J.R., els dos germans protagonistes de la serie
una de les que té més auditori de TV3

Auditori per dies de la setmana (Dympanel)

Carta Europea de l'aigua
I— Sense aigua no hi ha

vida. L'aigua és un lié pre-
cié:6, indispensable per a
totes les necessitats huma-
nes.

II— Els recursos d'aigua
potable no són inagotables.
Es indispensable preservar-
los, controlar-los i, si és
possible, augmentar-los.

¡II-.- Alterar la qualitat
de l'aigua és perjudicial per
la vida de l'home i dels
demés sers vius.

IV— La qualitat de l'ai-
gua ha d'estar als nivells
mínims de sanitat, i, en
particular, ha de satisfer
les exigències de la salut
pública.

V— Quan l'aigua

zacia es torni mitjà natural,
ho ha de comprometre els
usos pos terios que d'ella
es facin, siguien publica o
privats.

VI— De cara a la con-
servació dels recursos d'ai-
gua és essencial el mante-
niment d'una cobertura ve-
getal apropiada, preferent-
ment forestal.

VII-- Els recursos d'ai-
gua han d'esser objecte
d'inventari.

VIII— L'adequada ges-
tió de l'aigua ha d'eser
objecte d'un pla decretat
per les autoritats compe-
tents.

IX— La salvaguarda de

l'aigua implica un esforç
important d'investigació
científica, de formació
d'especialistes i d'informa-
ció pública.
• X— L'aigua és un patri-
moni comú el valor del
qual ha d'esser reconegut
per a tots. Tots tenim el
deure d'economitzar-la i
emprar-la amb precaució.

XI-- La gestió dels re-
cursos de l'aigua s'haurà
d'inscriure dins el mar de
la seva conca natural en
lloc de les fronteres admi-
nistratives i polítiques.

XII— L'aigua no té fron-
teres. Es un recurs cornú
que necessita d'una coope-
ració internacional.

¿Nirs-j1-"rkid SOGESUR
Vos desitja a tots Bones Festes
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Vol veure la T.V.3 de Catalunya?
llorq-uí. Total no és pagat
per riure i per poder ven re
qualque pel.lícula en ma-
llorquí.

MARGARIDA CAPELLA
d'EGB

Sí. m'agrada més sa te-
levisió catalana que sa fo-
rastera.

MARIA PALOU I MIRALLES
JOAN OLICER I CREUS

Taverners
Es bien interessant poder veure aquesta televisió en

catalá. Será millor i menys polititzada que la televisió
forastera. Podren veure el Barça y Dallas.

JOAN ANTONI SANZ I
COLL

Director Banca Mar-Coll
Sí, será una manera de

normalitzar la nostra llen-
gua. Ile estat els darrers
tres anys a Barcelona i se
per experiencia el be que
aquesta televisió pot fer a
la nostra comunitat. Una
vegada poguern conectar
aquesta TV en la nostra
llengua, molt poca gent
conectará la televisió cas-
tellana.

JOSEP NUÑEZ
ALMENDROS

Mecànic
Es ben necessari que

s'enterin que a Mallorca no
som forasters. Cadescú ha
de poder triar el canal de
televisió que vulgui i en la •
llengua que vulgui. Un re-
petidor de TV per escoltar
el canal de Catalunya no
costaria més de cinc mi-
lions de pessetes, és a dir
davers una dura a cada ma-

FRANCESC MOLINE I
MARFANY

Taverner

Es clar que sí. Es una
obligació del Govern de les
Balears deixar-nos veure la
TV3 de Catalunya.

Barcelona. — L'auditori de TV3
está creixent luna manera im-
portant en els últims mesos i di-
áriament és superior al de
TVE-2, segons el darrer estudi
d'auditori fet públic ahir per
l'empresa Dympanel, SA, de
Barcelona, que des de fa sis
mesós estudia l'auditori de la
televsió autonómica catalana
per encàrrec de TV3.

Segons 'última enquesta,
que va des del 22 d'octubre del
1984 al 18 de novembre i que
ha estat realitzada mitjançant
el sondeig en una mostra de 8
mestresses de casa, distribuï-
des proporcionalmet a la pobla-
ció catalana, es confirma la
tendéncia d'augment de l'audi-
tori de TV3 i es desprèn que
setmanalment veu TVE-1 un
79,3 per cent de les persones
enquestades (almenys, durant
mitja hora), mentre que un 31,7
per cent veu TVE-2 i un 44,4
per cent veu TV3.

D'acord amb els resultats d'a-
questa enquesta (veure
quadre adjunt), els millors dies
d'auditori per a TV3 són els
dilluns (s'emet «Cinema 3- 1 ,
els dimarts (s'emet el «Angel
Casas Show») i els diumenges
(s'emeten «Dallas» i «Gol a
gol»).

El millor dia per a TVE-2 és
diumenge, en qué s'ofereix a la
nit un llarg-metratge. Però mal-
grat alzó, el segon canal es
troba encara per sota de TV3,
ja que TV3, la veuen aquest dia
un 53,7 per cent dels en-
questats, memtre que TVE-2,
la veuen un 52,1 per cent.

Durant tots els dies de la set-
mana, l'auditori de TVE-1 és
molt superior al dels altres dos
canals. Els dies de més auditori
són els dissabtes (s'emet

TVE-1
TVE-2
TV-3

«Sábado cine»), amb un 88,3
per cent, i els dimecres (s'emet
«Sesión de noche , ), amb un 80.

D'acord amb aquesta en-
questa, en el període abans es-
mentat, el 14 per cent de les
mestresses de casa veuen
cada dia TV3, xifra que durant
el més de juny era només del 6
per cent. D'altra banda, el 44

per cent d'aquestes mestres-
ses de casa veuen cada dia
TVE-1, mentre que només el 2
per cent'veu cada dia TVE-2.

Dympanel és la primera em-
presa de Catalunya en estudis
de mercat i la segona d'Espa-
nya. Forma part d'Europanel,
una agrupació de societats
d'estudis

Segons una enquesta feta per l'empresa Dympanel

Creix l'auditori de TV3, que
supera el deTVE-2

Dilluns, dimarts i diumenge, millors dies

Oil.	 Dim. Dime. Dij.	 Div. Diss. Diu.

79.0 76.7 80.3 78.7 79.0 88.3 73.2
31.9 33.0 25.9 29.0 27.4 22.9 52.1
51.4 52.4 37.7 44.7 39.1 31.9 53.7

Mitjana

dels set

dies. 

79.3
31.7
44.4

Nota: Les xif res indiquen el tant per cent de les persones enquestades,
mestresses de casa, que han vist les tres cadenes al menys milja hora al
dia, de dilluns a diumenge.
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¿Vos agradaria que hi hagués una emissora de ràdio en mallorquí?

LLORENC CLAR
THOMA.5

Encarregat discoteca
Som mallorquí i trob

que és ben necessari tenir
emissores en mallorquí.
Noltros xerrani sa nostra
llengua i la volein escoltar.

FRANCES MULET I
FERRER

Llanterner
Estic molt enprenyat

que totes ses emissores
mos xerrin en foraster.
Noltros som d'aqui i xe-
rram en mallorquí. També
el volem escoltar.

Bar Massilia
Es clar que sí. Per això

som a Mallorca. Els ma
llorquins heu de conservar
la llengua.

PEP VALLESPIR I GOST

Tallers Vallespir
Son Ferriol

Tenim tot el dret a es-
coltar emissores en la nos-
tra llengua. La Generalitat
de Catalunya te moltes
emissores en català.

Qué espera el Govern
de les Illes per posar emis-
sores en la nostra 'lengua?

Camioner
Sí, haurien d'esser totes

en mallorquí. Fa molta de
ràbia que totes les ràdios
de Mallorca sien en foras-
ter.

CONCEPCION ABRIL I
ARENAS

Dependienta
Me pareix inolt be que

hi hági emissores de ràdio
en mallorquí. Vivim a
n'aquesta terra i

Barman
Me parcia diví, el ma-

llorquí és la Ilengua de Ma-
llorca i cal parlar-la. Jo
l'entenc encara que no la
parli habitualment.

FERRAN ALZAMORA I
MOIA

Comerciant
Si fossim a Cuenca me

pareixeria normal que hi
hagués emissores en mallor-
quí, però aquí si, ben nor-
mal i Uwic.

Tres enüssores de fre-
qüencia modulada "lliu-
res" o alegals estan funcio-
nant a Ciutat des de fa
unes setmanes: "Ciutat
Ràdio", lligada al PSIV1 que
va començar a emetre a
principis de Novembre, se-
gons diuen promoguda per
les Joventuts Socialistes i
finalmente "Radio Medí-
terrá.nea" que després d'es-
perar en va durant sis llargs
anys la llicencia per emtre,
va començar a primers de
desembre a sortir a l'aire,
amb el risc permanent
d'esser tancada.

El delegat del Govern,
te tot el dret i tota la força
per tancar aquestes tres
emissores que parlen en ca-
talà, però no creim que
en faci ús ja que aquestes
emissores no fan cap mal a
ningú i, a més SON LES
UNIQUES QUE EMETEN
EN LA NOSTRA LLEN-
GUA.

De fet, a tot l'Estat
Espanyol hi ha una actitut
de toleráncia per part dels
delegats del govern respec-
te a les emissores lliures
a part dels delegats del go-
vern respecte a les emisso-
res lliures a causa de estar
la actual legislació radiofó-
nica molt desfassada i a
l'espera de l'aparició d'una
nova llei per la que s'assig-
narà a les Comunitats
Autònomes la competen-
cia de concedir llicències
als solicitants i les marca
les freqüències i límits de
potència a fi de que no hi
hagi interferències.

Donam la benvinguda
a aquestes tres emissores
que XERREN EN MA-
LLORQUI, i anuncian, la
propera obertura d'una al-
tre emissora lliure al Pla
de Mallorca, que els de la
part forana també tenen
dret a escoltar ráctios que
no parlim EN FOT . \STE P.

Ja funcionen tres ràdios iliures a

Ciutat

"Ràdio Mediterrània ha
sortit a les ones
després d'esperar
sis anys"MANOLO FUENTES

	
MIQUEL FRAU I
	

JOAN GONZALEZ I
GARDIES
	

VERA

Vot d'ignorància
Encreuats 

Com sabeu, les persones
—frares i monges— que
professen una determinada
orde religiosa estan obliga-
des a fer unes promeses a
Déu d'acoinplir unes ac-
cions concretes' hi ha el
vot d'obediència pel qual
es comprometen a renun-
ciar a la voluntat pròpia
y sotmetre-la al j udici d'un
altre; el vot de castedat pel
qual s'obliguen a una con-
tinencia absoluta; el vot
de pobresa que suposa el
compromis d'un voluntari
despreniment de tots els
béns materials; el vot de
penitencia, etc.

1db bé, al nostre poble
hi ha moltes persones que
sembla que hagin fet vot
d'ignorància, que han fet
professió de la seva igno-
rància i s'han compromès
a no saber res o a saber
molt poc en general i de
coses concretes. Els par-
les del tema que sigui i la
resposta és, si fa no fa,
iempre la mateixa: "Jo de
política no en vull saber
res". "L'Ajuntament? No
sé qué dir-te". "Dels pro-
blemes de les Escoles jo en

pas". "L Lsglésia? Fa tants
de canvis que jo no ho en-
tenc". "No vull saber res
de res: que em deixin
viure tranquil".

N'hi ha que adopten un
posat fred i callat i això els
ha donat un títol de savie-
sa i capacitat, tot i la seva
ximpleria. De fet, callen
perquè no tenen res a dir
ni s'han molestat a formar-
se un criteri. ¿Heu vist res
més segur, decidit, con-
templatiu i seriós que un
ase?

lli ha una altra classe
d'ignorància més grossera
i més evident: és la
d'aquells que sempre pon-
tifiquen i quan comencen
a parlar ho fan amb aques-
tes o semblants paraules:
"I qui digui una altra co-
sa no pot esser més que un
mentider o un ignorant".

La ignoráncia pot re-
vestir les formes més va-
riades i pintoresques; pe-
rò, sigui quina sigui la
forma preferida, no treu
cap enlloc. I desentendre's
dels problemes de la comu-
nitat en qué vivim, des-

preocupar-se de la realitat
que ens envolta i "viure
tranquil" és una de les for-
mes d'ignorància mes in-
sensata i més culpable. No
val dir que tanmateix no
hi podem fer res: tots po-
dem contribuir a millorar
el nostre entorn.

1-li ha fets penosos i la-
mentables que són molt
significatius de la salut es-
piritual i de la cultura d'un
poble. Quan succeixen, no
és bo caure en la tentado!)
de cercar-hi una explicació
fácil i còmode que no ens
hi compliqui a nosaltres.
Una postura més assenya-
da és la de reflexionar so-
bre lo que ha passat per
mirar d'entendre-ho i po-
sar-hi les solucions ade-
quades si és que n'hi ha i
podem aplicar-les.

Enfront d'aquest vot
d'ignorància, de passotis-
me i de menfotisme, pro-
fessem el vot de reflexió,
de prudencia i de sensa-
tesa. Segur que ens anirà
millor.

ES SAIG D'ALGAIDA

HORIZONTALS

A. Capital d'Israel.
B. Elevació produïda a

la superficie de la mar. Ca-
pital del Perú.

C. Usat, emprat.
D. ...S. Buck, escripto-

ra nordamericana sobre te-
mes de la Xlna, al revés.
Nom de lletra, al revés.

E. Referida al vent. Al
revés, Mercat Comú.

F. Referencia de les es-
trelles registrades al New
General Catalogue. Con-
junció llatina.

G. Interjecció de re-
pugnáncia. Emperador de
Persia. Símbol químic del
platí.

H. Ciutat francesa.
Nom d'home.

1. Antiga ciutat de Cal-
dea. Cadascuna de les vuit
expedicions fetes pels es-
tats cristians a Palestina
durant l'edat mitjana, al
revés.

VERTICALS

1. Llinatge del deseo-
bridor de l'equivalent me-
cànic de la calor. Moneda
europea.

2. Contrause parentiu.
3. Al revés, causas es-

alai

E

1

4. Urani. En francés i
al revés, cel. Sodi.

5. Sud. lndex de precis
al consum. A l'algebra, lle-
tra que representa la in-
cógnita. Cinc-cents.

6. Que no és baix. Golf
situat al nord de la Mar
Roja.

7. ... Minnelli, actriu
nordamericana. Vocal. Ar-
ticle masculi arcaic.

8. Alliberar de la servi-

9. Relatiu a les Matemá-
tiqu es.

SOLUCIO

A. JERUSALEM.
B. ONA — - LIMA
C. UTILITZAT.
D. LRAEP — ANE.
E. EOLICA — CM.
F. — NGC — QUIA
G. ECS — XA PT
H CAEN — BLAI
1 110	 kINACIRC

¿ 3
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questa taui.,:da en Jeti ecordar ul Bon Jesus amb els srus deixeble 7ucrn anava pel mon.

Pina Reina
M.o Cristina s/n

Tel. 26 68 15. S'ARENAL

Chiringuito Portixol

Sipis-calamars-peix fresc-carn a la graella-ensalades-ta-
pes variades-entrepans-pa amb

Depósito Troneras
Molinar

SE VENEN
QUISSONS DE

BESTIAR
AMB PAPERS I PEDIGREE

CARRER MILA, 6- C CA'N SENAIA

S'ARENAL DE MALLORCA

CENTRE DE
SERVICIS

INFORMATIUS
Contabilitat General

Contabilitat Analítica
Assessoria Jurídica

Assessoria Fiscal
Assegurances

Declaracions de Renta
Carrer Trassimeno, 36. Tel. 268450

S'ARENAL DE MALLORCA

CHINA
Its,STAURANr

CiJoaquin Verdaguer, 12
Arenal Tel. 288721

NOVA MODALITAT DE POLLASTRE A LA

MOSTAPA 1 CARN AL ROQUEFORD

Passeig Illetes (Edifici Hotel Albatros) - Palma de Mallorca

CAFETERIA SANT DIEGO

COQUES DOLCES
CADA DIA

I AL VESPRE
MUSICA DE PIANO

S'Arenal de Mallorca.

S'ARENAL DE MALLORCA, 15 DE DESEMBRE DE 1984
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Coll d'En Rabassa

Els darrers divendres de mes
Convidats pel rector des

Coll soparen a base de peix
al local de C.P. del poble
el darrer divendres
d'aquest mes passat. Sopar

ple de cordialitat, que ,,a-
guen cadescú de la seva
butxaca, acabat el qual se
discuteixen els problemes
del Club Parroquial que

com tot organisme que fa
feina te.

Norante joves des Coll
formen part del Club d'E,'s-
plai i organitzen acampa-

des durant la primavera i
l'estiu, a més deis dos
equipos de futbol sala, el
club de petanca i altres
equipos que tenen la seva
seu al Club Parroquial.

Projectes també en te-
nen. Un Club de video,
que costará prou diners
perb que val la pena de
tenir de cara a tenir en-
treginguda a la clientela
jove.

Despeses n'hi ha. Unes
50.000 pessetes cada dos
naesos per aigua, telefon i
gas butà, que cal treure
de qualque lloc. S'acordà
fe paguar un lloguer a les
persones que ensenyen
balls mallorquins i gimnás-
tica ritmica per tal de no
tenir perciues.

S'acordaren altres coses,
però, que per ser de regi-
men interior, no publican'.

Una labor molt bona,
la d'aquests collers, envers
de l'Esport i de la joventut
del seu poble.

N'Isabel Visca d'Es Molina'', va morir aquest mes passat ah 29
anys victima d'un derrame cerebral. Als seus familiars, la nostra

condolença.

Ens has deixat, Isabel, ens has deixat en plena joven-
tut. Estaves plena de vida, eres la mateixa vida i la dona-
res a molta de gent. Els curaves encara que no et pagassin
seguint la pauta de ton pare.

Tenles un disgust de que cl teu llinatge se  perdés ja
que era el darrer que hi havia a Mallorca i, el llinatge de
les dones se perd. Jo te recomanava que tenguessis més
fills i els posassis el teu nom. Ara jo no ho podrás fer.

El qui te coneixiem, t'estimaven, perquè te feies esti-
mar. Ens has debut astorats amb la teva mort.

diddll111111111111 11111111111 111 1 111illibb111..

COSMOSEGUR, S.A.

SISTEMES DE SEGURETAT
I ALARMA

EVITI EL ROBATORI A LA SEVA LLAR!!

DES DE 30.000 PTES.

CARRER DE MARIA AINA BONAFE, 18- A

SON FERRIOL TELEFON: 41 52 59



TALLERES

MILL

SER VICI OFICIA

CITROÉN
EXPOSICIO I VENDA
Cf. GUASP, 7. TEL. 260590.
COTA, D'EN REBASSA

Durant l'hivern,

també al vostre

servici

RESTAURANT LA FINCA
EL MILLOR CELLER DE MALLORCA

ELS ANGELS DE S'ARENAL SES CADENES TEL. 269564

RADIO POPULAR

SOM LA RADIO

Una radio en la qual tu tens veu, I vot. Que te informa í entreten. Aquesta és la ràdio que
feim a RADIO POPULAR Una Rddio amb els micrófons oberts per tu les 24 hores del día.
Una radio amb Inés de 700 professionals fent programes per a tu. Programes realment popu-

lars Programes per esoltar parlar. RADIO POPULAR

RADIO POPULAR
LA RÀDIO ENCESA

ql

EspeciaW a en ins-
tal.lacions d'en 7alin-
tadors de 1 .1tá i ter-
mos Clectrii

Plaça deis NOla, 30.
Tel. 266961 - S'Are-
nal de Mallorca.

Llanterner
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Ràdio Mediterrània
endavant!

Darrtra:nent pareix esser que Mallorca
s'ha espabilitat en qüestions culturals. Fa
ja un parell de setmanes era Ciutat  Ràdio
la que sortia, després començà a emetre
Radio Activitat, i ara li ha tocat a Rádio
Mediterránea, un projecte molt de temps
esperat i que ja semblava irrealitzable,
bé, dones ja tenim Radio Mediterranca.

Emet a la Freqüencia Modulada, las
104.5, de les tres de l'horabaixa fins a la
una del vespre. Tots els qui hi teniem
accuons a Rádio Mediterranea (i els que
no tenien) tenim un fort motiu per

Dia 5 de decembre a les 10,30 hi va
haver un altre atracament a una sucursal
de Sa Nostra a la nostra comarca. En
aquesta ocasió els va tocar als de la ofici-
na des Molinar.

Els diaria de Ciutat donaren la noticia
a la seva manera. Uns dejen que la canti-
tat robada era petita, els altres que eren
molts de milions el producte del botí,
per aclarir-ho ho demanaren al delegat de
Sa Nostra al hlolinar.

Eren es 10'30, ens diu el delegat, quan
•itraren els atracadors. A dins el banc hi
.•:ron 4 empleats i 10 clients que foren

osats a un recó encanyonats per un dels

Una representació de l'Associació
d'Ilotelers de S'Arenal, encapçalats per en
Tomeu X.amena i en Miguel Vidal, presi-
dent i vice-president respectivament de
l'Associació, han estat rebuts pel batle de
Llucmajor, Antoni Zanoguera, per tal de
demanar-li la introducció d'una serie de
minores a S'Arena/.

Els principals temes que es tractaren
[oren els retercnts a l'enllurnenat públic,
totalment deficient actualment, l'aboca-
ment d'aigües residuals a la platja i la in-
.eguretat ciutadana. El batle prometé

sentir-nos alegres.
.la en tenim tres, d'emissores íntegra-

ment en la nostra llengua, encara que si-
guien lliures (no se podria dir si això és
millor o pitjor). 1Iem de fer vots per a
què els nivells d'audiència d'aquestes
tres ràdios superi al de les rádios en cas-
ten que s'emeten des de Mallorca i fina
i tot, siguem optimistes!, de les d'àmbit
estatal. Benvinguda Rádio Mediterránea!!

Mateu Sastre

delinqüents.
En un moment de nerviosisme, un dels

delinqüents va disparar un tret que va
rebotar damunt el taulell. L'operació va
durar uns 3 minuts i el seu producte va
csser de 450.000 pessetes.

Recordem que el mes passat fou
atracada la sucursal de Sa Nostra a n'Es
Pil.larí, la qual cosa ens fa pensar que hi
ha qualque escaniot de delinqüents que
opera a la nostra comarca, i que, fins que
sien agafats no hi haurá tranquilitat
ni possibilitat d'anar tranquils pels carrers,
ni, pels bancs.

soluciona a tots els problemes dins les
possibilitats de l'Ajuntament. El sistema
d'il.luminació será revisat i a més es po-
tenciará la presencia de la policia en de-
terminats llocs, tot aixel per tal de paliar
la inseguretat ciutadana. En quant al
problema de les aigües residuals, els hote-
lera demanaren que se llevis la depurado-
ra, ja que aquesta és un focus d'infeccions
greu. Proposaren que aquestes aigiies ser-
vissin per a regiu, per a toto el pla de Sant
Jordi, en lloc d'abocar-se a la mar en una
zona extremadament turistica.

Atracament a la sucursal
de Sa Nostra en Es
Molinar

Representants de
l'Associació d'Hotelers
amb el batle de Llucmajor
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Preparatius per a la "marathon
internacional Platja de Palma"

moka gent jove que es
dedica a la cerámica, de to-
tes maneres, es podria pro-
mocionar més.

—Així com l'ajunta-
ment té doblers per a esco-
les d'E.G.B. o per amplia-
cions, creu que seria inte-
ressant que a llarg termini
es fes una escola de cerá-
mica a Marratxí.

--Sera important, i és
una il.lusió personal fer

aquesta escola d'artesania.
Però sabem que aquestes
coses duen inolts de pro-
blemes, perb il.lusió i ga-
nes de fer-les no en falten.

—Quin futur li vru a la
Fira del l'ang?

—Bé, aquest any ha es-
tat el primer, i la primera
cosa que ha de passar es
que quedi consolidat.

XISCO BUSQUFTS

EL PRIMER GRAN MERCAT A MALLORCA EN ARTICLES DE  SEGONA MA

SI TENIU QUALQUE COSA PER VENDRE O SI EN VOLEU COMPRAR,
VISITAU-NOS

GRAN EXPOSICIO:
MAQUINARIA D'HOSTELERIA

PORTES I FINESTRES
SANITARIS BANY

GRIFERIA
MENJADORS, DORMITORIS, TRESILLOS

MOBLES DE CUINA
MOBLES D'OFICINA

ANT1GUETATS
SERVICI DE FUSTE RIA

I MOLTES ALTRES COSES

CARRETERA VELLA DE SINEU. TEL. 419061 - SON FERRIOL.

LA PENYA MALLORQUINISTA
S'ARENAL

VOS DESITJA, BONES FESTES
CARRER DE SANT CRISTÒFOL, 17 TEL. 263492

S'ARENAL DE MALLORCA

Trans
Insular
Palma

S.A.
Servicis de Camions

Gxúes
Teléfons: 250287-

254937
CIUTAT DF
MALLORCA

S'ARENAL DE MALLORCA, 15 DE DESEMBRE DE 1984
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Ja han començat els preparatius per a celebrar la "Ma-
rathon Platja de Palma", de la que será la sexta edició.
Com cada any tendrá carácter internacional i s'espera
que tengui la mateixa acceptació, al menys, que els altres
anys.

La idea de fer una marathon internacional partí de
la iniciativa d'un esportista i industrial arenaler,  • osep
Peñalver i está organitzat pel Club Aspe-Peñalver amb
l'ajuda de la Federació Balear d'Atletisme.

Iii podran prendre part tots els al.letes amb IlicIncia
que ho desitgin. El recorregut será de 42 quilómetres i
195 metres, el temps màxim de durada de carrera és
de cinc hores. Se celebrará el pròxim dia trenta-u de
Mant . El lloc de sortida i d'arribada será el mateix, la
Plaça de les Meravelles.

Recordem que le guanyador de la quinta edició

celebrada l'any passat va csser Jakisxh Wilfried, amb un
temps de dues hores i vint-i-qustre minuts i el total d'at-
lets pujà als cent-trenta corredors.

i és bo que tornin. Per al-
tra part, crec que és impor-
tant promocionar la Fira
del Fang, no en un mo-
ment en que falti capacitat
comercial al poble, sinó en
el moment en que está en
poe auge, coin és ara.

—Pensa que la cerámica
podría ser un majá de tre-
ball per a la gent jove
tan abocada a l'atur obrer:

- Cree que tant a Sa Ce-
ban ,' ta com a Pórtol hi ha

11.1uminació per a una

pista esportiva
Un deis darrers acords municipals de l'Ajuntament de

Llucmajor ha estat el de dur endavant el projecte d'il.lu-
minació del poliesportiu que hi ha a la carretera de Cala
Blava.

Hem de tenir en compte que les faroles ja estan col.
locades, per tant, volem suposar que veure-les il.lumina-
des no será gaire Iluny.

El pressuñost inicial és de prop de set centes mil pes-
setes.

EL NOU DIC DEL CLUB NAUTIC

Pel que pertoca a la construcció del nou dic, o prolon-
gació del que ara hi ha, hem de dir que l'assumpte torna
a ser qüestionat. S'està realitzant un nou estudi per tal
d'evitar els possibles les contratemps que sorgeixin arrel
de la seva construcció.

EXPEDIENTS

Han estat sobreseits tres expediente que estaven
oberts a tres taxistes de la nostra zona. Son els números
de llicència 59, 69 i 71 de Llucmajor per altres tantes de-
nuncies de l'Ajuntament de Ciutat.

La fira del fang de Marratxí s'ha acabat



liar-Bodega Los Clementes.
Pinxox de la morería - hamburgueses - patates frites - pollastres per endur-sen

Gran assortiment d'entrepans
Parlam totes les llengues

Avinguda de S(rn Rigo. -23 7'el. 2(;ç955

LES MERAVELLES DE S ARENAL

JOAN
GARCIES
Reparacions R.T.V.
Equips HI-FI
Reparacions	 electrNui-
ques en general
Carrer Músic Francesc
Frontera, 10
Contestador automàtic,
264335
Coll d'En Rabassa

FOTO-CINE-ESTUDI

Fotocó pies a l'acte
i(eportat 6es foto-cine
Carnets color
1itt ustrial
Puolícitária
.121terial fotogràfic

Servei ¿te revelat
per a l'aficionat
Ca..d de lesl:eravelles

Tel. 26941Pentire
S' kIZENAL DE
IviALLOKCA

LAS MARAVILLAS
LLOGUER DE COTXES
CAR HIRE

Llaüt, 40 - Tel. 26 41 25
Les Meravelles

S'Arenal de Mallorca

SE VENEN
PORTES - FINESTRES
PERSIANES I
VIDRIERES

--
Carrer Jover Coll, 26
Tel. 275283 Part. 270673
SON FERRIOL
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little man
L'home contemporani vio, a hores d'ara,

una profunda crisi de valors que es palesa cla-

rament en dos vessants ben diferents. Per
una banda, es troba buit, mancat de fe i d'es-
perança; per l'altra odia infinitament haver

d'agafar el metro a dos quarts de nou cada
triad.

Testimoni d'excepció de l'enterrament de
Déu, l'home contemporani se sent forca de.
sorientat: no té guia; ni una munió de guár-

dia urbans, cada cop més abundants, no pot

indicar-li el camí a seguir. De fet, no li queda
cap camí, cap Nord on adressar-se.

Avui més que mai, l'home contemporani,

a desgrat que generalment s'ubica en urbs de

rnolts milers d'habitants, es troba sol, desem-
parat i incompres. No importa que visqui

amb sogra, esposa i tres fills en un pis de no.
rana metres quadrats cuina • amb • forn -
elevat • dos - banys terrasseta • i - menjador -
living. perquè s'adona que el seu aspecte s'as
sembla arta cop més al del número del seu

D.1., que no pas al de la lotog) atia que. tinN

ben poc, fidentificava.

Ésser clónic i. potser ja, nen-probeta, rho-

me contemporani ha pres consi'n i.i :tit

QUIM VALLS

món actual, no compta l'individu, sinó no-
més la funció que du a terme. Se sap, per dir-
ho d'alguna manera, subltiluible, sobretot
quan dins el !lit la seva eparlenuirer Ii xiuxiueja
el nom d'un altre a cau d'orella.

L'home contemporani es distingueix per-

cine mai no es baralla per cap idea ni, si unes

no, per cap tipus de principi o de precepte.

Ara i-adés. és clar, discuteix. Té especial cura.

perO, de`fer-ho sempre de coses trivials: de

futbol. d'informàtica, del sentit eclèctic de

fan actual, etc. No ignora, ans al contrari, l'e-

xistencia de la llei, tot i que ignorar-la tain-

poc no l'eximir ia de cap culpa. però es diver-

trix transgredint-la tant com It és possible:

agrada conduir contra direcció per sties t'orca

transitades. o simplement assassinar d'un

tret al fi-un no treballador de banca o una ta-

quilIct a tio., INSCV01.

L'home contemporani, és a dir, aquel] que
paga un-ull-de-la-cara de teléfon, se sent inco-
municar. Parla poc, i no l'atrau gaire escoltar
ningú. Si s'ensopega un parell de veïns
a l'ascensor. per exemple, té per norma fer
veme que no els coneix de res; i, fins i tot, de

vegades es capté com un estrany amb els

seus familiars més propers: es nega a respon-

dre pel seu nom; o es fa passar per algú que

sha per (hit en aquella (la seva) llar.

Es pot a fli mar, que l'home contemporani

es caracteritza per desconéixer el-que-vol
-fer-quan-sigui-gran, perO té la seguretat abso-

luta del que no voldria fer: morir-se. Comp.

tat i debatut, la mort és la pitjor de les even-

tualitats que pot esdevenir-li, si es deixen de

banda les inspeccions d'hisenda i les visites

esporàdiques dels testimonis de Jehová.

Fina linero, per a lo une conternporani res

no té seto it. Aquesi convenciment, però; no li

serveix iii sti nl ada in ent per esquivar el paga.

Incitt deis rebtits, les multes ti t• t'aliso, o

el col.legi dels nens. Quan treballa. ho fa d'es-

ma, amb el desig de canviar de feina... Es di-

vorcia sovint, i sovint s'emborratxa, s'amfeta-

minitza, o es narcotitza amb una sobredosi

de T.V. Tanmateix, res de tot això no li evita-

rá, als matins, enfrontar-se amb una barba de

dos dies, i ami) una gran faltlácia: la seva ordi•

nária vida.

erdera

MENU CAP D'ANY

VI ESPANYOL

Amanida de roquefort.
Pernill amb meló.
Salmó fumat amb tos-

tades o espárecs amb

MENU DE LA NIT DE
NADAL

VI ESPANYOL

Esparces amb maone-
sa.

Endíbies roquefort.
Truites fumades.

maonesa
Cabrit torrat amb her-

bes aromàtiques.

Indiot rostit al forn
dins la seva salsa, xam-
pinyons I cols de Brusse-
les.

Indiot ros tit amb ama-
nida.

Llom de vadella al
prebe bo.

Pinya tropical.
Mandarines i Torró de

Nadal.

Xampanya, café i licor .

Porsella rostida amb
acompanyament.

Llom al prebe bo.

Pinya tropical, torr( ns,
mandarines, fruits sets,
xampanya, café í licors.

VINS: ROSAT I TINTO DE CASCANTE

MOLTS D'ANYS
Carrt , Parcelas, 102. Les Meravelles de S'Arenal.

Devant el Balneari 5.

El darrer crit en bosses i articles en pell



so rAlu
ORE ADAMS
N MARLEY
ERT HAYS

VEY HART.

ERT COOPER

<fi

Lloguer i venda ce
pel.lícules.

Lo més nou i millor del
mercat.

Al fer-se soci, no exigim
el pagament a fons perdut
ni la compra de pel.lícula.

I. a més, si vol, ser-
vim a domicili. Dissabtes
horabaixa, obert.

CARRER DE VICENT
TOFINO, 14 COLL D'EN

RABASSA
TEL. 260048

COLMADO RADIO
Comestibles-Licors-Articles de netetja

Servici a domicili
CARRER SALUT, 22

Tel. 264098
S'ARENAL DE MALLORCA

SE TRANSPASSEN
DUES TENDES

CARRER TRASSIMENO, 14
TELÈFONS: 266707 - 490237

S'ARENAL DE MALLORCA, 15 DE DESEMBRE DE 1984
	

13

Alumnes de Sant Jordi
al Dijous Bo

Durant una intermiancia de la pluja esperavem l'arnlada de
l'autocar.

L'Associació de Veïnats
de Sant Jordi va tenir la
gentilesa de convidar els
alumnes de Vuitè nivell
d'EGB del COL.LEGI PU-
BLIC DE SANT JORDI
el proppassat dia 15 de no-
vembre a la fira d'Inca,
anomenada DIJOUS BO.
Els alumnes acceptaren
amb molta alegria la idea
d'anar al Dijous Bo.

Aquest dia, la demati-
nada va esser plujosa i els
alumnes anàvem preparats
per a la pluja. Quan va
començar a minvar, els
alumnes botàvem d'alegria.
Els estudiants no anàvem
totsols sinó acompanyats
del tutor i d'alguns socis
de l'Associació "Pla de
Sant Jordi" (que per cert
eren bastant majors).

A dins l'autocar els
alumnes anotàvem el que
el inestre expljcava sobre
els diferents pobles per on
passávem. Se sentia molt
malarnent el que deia el
professor per culpa del mi-
creifon.

Arribàrem a Inca a les
10 i quart. Allá no plovia.
A proposta del tutor acor-
dárem, abans de la sortida,
fer una revista de l'anada
al Dijous Bo. La feina esta-
ria dividida en grups. Cada
un s'encarregaria  d'una co-
sa. Un grup faria un treball
sobre la ferreteria i maqui-
nària, l'altre sobre adro-
gueria i merceria, uns al-
tres sobre els productes
agraris, un altre sobre golo-
sies, joguines i exposicions
culturals i un altre sobre
articles diversos. Endemés
n'hi havia un de grup que
feia la crónica del dia.
Molts havien preparat
abans un itinerari de la sor-
tida amb informació sobre
els pobles per on passa-
ríem. A l'arribada a Inca
els alumnes feren un pas-
seig general amb el tutor,
Miguel Sbert, per veure on

estaven els articles de feina
de cada grup i també as-
senyalar un punt de reunio.
El punt s'assenyalà al co-
mençament de la plaça
(EL-lea oh in havia les di-
versions.

A les onze i vint-icinc
comencárem a fer els tre-
balls, molts d'equips es di-
vidien per la meitat, corn
que els equips estaven for-
mats per quatre alumnes
partírem de. dos en dos.
Quan acabàrem de fer el
treball els grups ens reuní-
rem al lloc acordat per di-
nar. El mestre i alguns
alumnes varen anar a com-
prar el dinar i altres el
beure. Dinàrem devora el
castell de plistic que ha-
vien inflat a posta per bo-
tar-hi damunt (del castell
s'entén). Els hi donaven
unes cintes d'un mateix
color a tots, i cada vegada
canviaven el color. Feien
pagar 50 pta. per una cinta
i botaven durant deu mi-
nuts. Un poc més cnfora
hi havia un lloc de "cot-
xes de xoc". Era un dels
llocs amb més gent. Un
altre lloc amb públic era
un bou mecánic al qual
per colcar-hi havien de pa-
gar vint durets. Hi havia
uns "futbolins" que feien
pagar 10 pta. la jugada
(sortien sis bolles). Després
de divertir-nos vàrem anar
al punt de reunió. El mes-
tre ens volia fer un parell
de fotografies, peró faltava
un alumne. Se'n temé
quan ens va comptar i va
enviar un altre nin a cer-
car-lo. Quan l'enviat pel
professor hagué partit,
arribà l'altre i haguérem
d'esperar el segon. Arribat
aquest. el mestre ens va fer
una fotografia asseguts a
l'escalonada de la plaça.
Quan vàrem arribar a
l'autocar (a les 16 h.) els
altres passatgers ja ens es-
peraven.

Quan ja estaven en ca-
mí ens posaren .' a cantar,
però uns cantaven una co-
sa i altres una altra i sor-
tina un "cacau" del més
espanyat. Finalment ens
posárcm d'acord (i quasi
aconseguirem que tomás
ploure de bé que cantà-
vem). Quan arribarem, tots
els alumnes o quasi tots
teníem ganes de tornar-hi
l'any que ve.

Amb el que hem escrit
queda clar com ens vàrem
divertir, però a Inca també
ens divertirem treballant.
Ens havíem, com hem dit,
dividit en grups i el nostre
treball va consistir en fer
enquestes, com la que vos
anotarem a continuació.
Després a clase, amb eLs re-
sultats de cada grup hem
fet uns informes, que servi-
ran, si Déu ho vol, per a
fer una publicació:

DE CADA TIPUS DE
PRODUCE': L'EQUIP

INVESTIGA:
Tipus de producte...

1. IN FORMACIO
GENERAL

1.1. Nombre d'expositors.
1.2. Llista dels productes
més importants que s'ofe
reixen.
1.3. Preus dels productes
més importants o curiosos.
1.4. Lloc de procedinicia
dels venedors.
1.5. Lloc de procedència
dels productes.
1.6. Llocs de procedencia
dels compradors.
1.7. Altres informacions
que el grup consideri inte-
ressants.

2. ENQUESTES.
2.1. Als venedors.
2.1.1. Les fires com el Di-
jous Bo són positives per a
la venda? Són necessàries?
2.L2. Participa a moltes fi -

res durant l'any? Aquines?
2.1.3. Fan descomptes als
compradors?
2.1.4. Quins productes ve-
nen més?
2.1.5. Altres preguntes que
el grup consideri interes-
sants.
2.2. Als compradors.
2.2.1. Prefereixen comprar
a sa tira o a les cases co-
mercials directament? Per -

què?
2.2.2. Quina és la finalitat
de la compra que fan, han
fet o han de fer?
2.2.3. Solen anar a fira a
molts de pobles? Per qué?
A quina?
2.2.4. Quan van a fira
compren o només miren i
es passegen? Per qué?
2.2.5. Altres preguntes que
el grup consideri interes-
sants.

Alumnes 8è EGB
C.P. DE SANT JORDI

Calle Canónigo Mateo Rotger, 16

El ARENAL - MALLORCA

LA MILLOR
SALA DE JOES
DE S'ARENAL
VOS DESITJA BONES

FESTES
A GALERIES CUPIDO DAVANT
EL BALNEARI 4 S'AREÑAL DE

MALLORCA
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EL
MENTIDER

UN DIARI NOU

»TES LES NOTICIES QUE VOSTÉ VOL SABER, 1;

I AMB LA MAXIMA OBJECTIVITAT 	 I

UN INFORMATIU QUE ARRIBA n_.
A TOTS ELS RACONS	 :	 runfla

mamicor, Madrid, msaasui SON FERRIOL a...,..., Ferrol

FEI. A \ ITX Portg-Colom 5....~ LLUCMAJOR Cadis

Tomo	 ....... ,Lus $ACAMMSTA , SANT !AMICAL SON BANYA

Asséries baga,	 ,S ~AL Buenos Aires Santa Mar.	 Ranga

Salamanca Porto Pi, Elda LONDRES ..--- ARGEIRMA

Algaida •rY811.P. C. 05...	 1	
y p..	 Sant Sebastin

1941117.4,111	 ...como.	 Pa. Base	 ..."."	 tala MIMO	 Galicia Tripoll
Fonnerdera ...- Es Trenc Washington i vENus

UN DISSENT MODEFIN,
CIAR I DE FÁCIL LECTURA..	 .....

e

Portada de la
publicació
Mentider", de
l'escota Mata
de Jonc, de
Ciutat
(Mallorca)

Na Marina Crespí i Gomis, una de les autores de EL
MENTIDER de l'escola Mata de jonc. Es també una de
les mes joves subscriptores de S'ARENAL DE MALLOR-
CA.

Netetja de cutis
Massatges facials

corporals
Trataments facials i

corporaLs
Depilació a la cera
Manicura i pedicura

Maquillatges
Ballet clasic

Gimnástica de
manteniment

Jazz

Carrer de Sor Damiana, 6 entresol - porta 13.
Tels. 269260 - 269843 ES PILLARI

GABINETE'
DE ES7ETIC4

GISABGEGLA

nerzturzut  

Maquinària per a l'Hosteleria,
Alimentació i Aire Acondicionat

Servici tècnic garantit

Carrer Horaci, 13 Tels. 268313 — 268350

Ca'n Pastilla

Gimnástica Rítmica i de Manteniment
Classes d'anglés (Profesora Nativa)

	
Carrer de Pádud, 2

Altres Activitats (Iloraris a conveni!)
	

Ca'n Pastilla
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M ai, més ben trobat _el
nom d'un diari: "El

Mentider".
La primera mentido és

fer-te creure que és un diari
de veritat a causa del seu
format, grandária i impres-
sió.

"El Mentider", és la cul-
minació d'un treball de l'en-
guate de la classe de Sé
d'EGB (Curs 83-84) de l'es-
cola Mata de Jonc, de Ciutat
(Mallorca).

El fet casual de trobar una
classe amb només tretze al-
umnes va possibilitar, molt
favorablement, poder dur
endavant un treball com
aquest que surt de la quotidi-
anitat escolar, amb la total
participació de tots ells.

L'estudi dels mitjans de
comunicació i la premsa,
havia suposat:

— Un estudi dels tipus de
titulars i impacte que pro-
dueixen (els que resu-
meixen una notícia o els
que volen ser sensacionalis-
tes o aquells que tenen un
caire ambigu... lambe veure
els mecanismes que té un
diari per ressaltar una notí-
cia: lletres vermelles, gros-
ses...)

— Una anàlisi dels tipus
d'escrits (diferencies entre
noticies que expliquen coses
que han passat el dia bans o
articles de fons que són més

A la seu de l'Associació
d'Hotelers de S'Arenal es-
tará exposat aquests elles el
Pla General d'Ordenació
Urbana que es refereix a la
banda ciutadana de S'Are-
nal.

Un dels temes més im-
portants está el que fa
referència al sanejament de
la badia. L'objectiu final és
l'eliminació total de les

llargs que les noticies i expli-
quen fets però no precisa-
ment d'ahir o avui.

— Una observació de la
distribució i composició de
pagines d'un diari (seccions,
ordre d'aparició de les notici-
es...)

— Treball de tècniques
d'entrevista (entrevista a
una entrenadora de bàs-
quet...)

— Un treball de vocabula-
ri periodístic: corresponsal,
cap de redacció, director, re-
porter, periodista, periodic,
diari, setmanari, butlletí...

De tot aquest estudi, en
va derivar la creació d'"El
Mentider".

Després de retallar molts
titulars de diversos diaris
vells, a manera de joc, cada
nin va fer composicions,
confegint uns nous títols
que podien ser absurds i so-

cliVPPPitq COM ara:
d'Espanya s'acostuma al nu-
disme'. Les lletres o paraules
que determinarien el títol
de la seva notícia eren afer-
rades damunt un paper en
blanc de la grandaria d'un
diari.

El següent pos fou cadascú
inventar i escriure la noticia
que corresponia al seu en-
capçalament fet a llapis i
amb lletra majúscula (cadas-
cú damunt el seu full). Un
cop corregit el text ho resse-

aigües residuals que s'abo-
quen a la badia. Per això,
s'acabarà d'ac on di ci onar la
xerxa que conecta amb la
depuradora.

Un altra dels temes Inés
importants és el que fa
referéncia a les conexions
amb la part llucmajorera.
La prolongació de l'aut-
opista, ara ja en marxa, és
una de les mesures preses

guíen amb retolador prim
així sortiren textos cómics
com el que començava
dient: 'Iasser Arafat amb un
parell de bales al cul, que ha
rebut a la sanguinaria batalla
de Trípoli, se n'ha anat a fer
recitals a Mallorca'.

Si al full, hi sobrava espai
hi feien dibuixos que serien
com les fotografies. També
hi posaren anuncis com:
'Compri calçotets metal.lics
(quan els hagi rentats una
vegada ja estaran rovellats)'.

La confecciO de les págines
primera i última fou col.lec-
tiva, i van tenir la sort de
poder aprofitar bocins d'un
exemplar d'"Fl Pla de Ba-
ges" (diari de Manresa), del
dia de la seva aparició.

per tal d'arreglar el pro-
blema. Així mateix, la
zona de Torrent del
Jueus, línia divisòria dels
dos arenals será acondicio-
nada per a poder-hi circular
millor, tant a peu como en
cotxe. També el carrer
Cannas será prolongat per
tal de conectar-ho amb els
de la banda de Llucmajor,
els carrers Torrent i Mari-
neta.

Finestra oberta a l'escola 

ELS DIARIS DE LES ESCOLES

"El mentider"

Exposat al públic el Pla
d'Ordenació
Urbana de S'Arenal

Pels nins que el varen es-
criure, el fet de sentir-se tan
votagonistes que els seus
noms o fotografies falses hi
apareguessen, noms
mestres o persones conegu-
des, de treure temes o pa-
raules d'altres qüestions sor-
gides dins la classe durant
tot el curs, els va produir
una motivació tan gran que
contínuament aportaven re-
novacions, petits detalls i
idees noves per millorar la
confecció del diari.

Quan vàrem tenir el diari
acabat, no ens havíem plan-
tejat la possibilitat
d'imprimir-lo com a tal
sinó, més tost, fer-ne unes
fotocòpies que fessen possi-
ble que .tots els participants
tenguessen un exemplar
amb tots els articles de tots.
Davant l'encariment que
això comportava i animats
per l'admiració d'aquelles

persones que el llegien i el
trobaven enginyós, es cerca
la possibilitat que fos imprès
en un diari de veritat, amb
el mateix format i tipus de
paper.

Per pagar les despeses d'a-
questa impressió es van
cercar col.laboradors que el
subvencionessen a canvi
que el nom de la seva tenda
o comerç figuras a la portada
d'"El Mentider". D'aquesta
manera se'n varen fer 3.000
exemplars que es van regalar
a totes les famílies de l'esco-

la, entitats culturals i
d'altres escoles interessades
en l'ensenyament en catalá.

Després de quasi un any
de la seva publicació "El
Mentider" encara vol ser no-
tícia, sempre que pugui
servir per a animar d altres
mestres i nins a publicar re-
vistes o diaris, encara que
només diguin mentides."

Montserrat Sobrevias
i Servent

mestra de 5è de l'escola
Mata de Jone



N'Encarna de Son Fe-
mor. Fa feina a la perru-
queria Esperança.

Si voleu regalar un cuadro en
aquestes Festes de Cap d'Any, a s'Es-
tudi d'en José Alvarado segúr que
trobareu un paisatge que vos agradi a
un preu raonable.

El trobareu a ell en es numero 13
d'es carrer Cabrera (a prop d'es Mer-
cat de S'Arenal), dimars, dimecres
i divendres, de 6 a 9 del vespre.

UN CUADRO SEMPRE AGRA-
DA. A N'ALVARADO EN FA DE
BONS. PERO TAMBE PODEU VI-
SITARLO SENSE HAVER DE COM-
PRAR RES.

PERRUQUERIA ESPERANCA
CARRER DURAN, 13 SON FERRIOL

BONES FESTES

••••nn•• n1n100."14.14

PERPUGUEntA PAMIE

Cosmetologia mixta-modelat estétic masculí-análisi
gratult de qualsevol anomalia capilar-trataments ca-
pilar-manicura-pedicura.

Carrer Illes Pitihusses, 15 baixos, segona Torre.
Tels. 222637-246820 - Coll d'en Rah issa.

N'Aina des Coll. Fa fei-	 Na Chari des Coll. Fa
na a Ramis.	 feina a Ramis.
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Qüestió d'ous
E lis diuen «perro viejo» i «mos-

quita muerta» allá on nosaltres
diem «gat vell» i «gata maula».

La sort máxima de la rifa és un
masculí «el gordo», allá, i un femení,
«la grossa», aquí. De la dona de Sant
Josep els espanyols destaquen que si-
gui «Virgen» i nosaltres que sigui
«Mare (de Déu)»; ells paguen «im-
puestos», que ve d'«imponer», i nos-
altres «contribucions», que ve de
«contribuir». Els espanyols desver-
gónyits ho són del tot, no tenen gens
ni mica de vergonya, ja que són uns
«sinvergüenzas», mentre que els
corresponents catalans són, només,
uns «poca-vergonyes»._

Com a mesura preventiva o
deslliuradora, ells toquen «madera»
quan nosaltres toquem «ferro». Allá
celebren cada any les «Navidades»
mentre que aquí amb un sol «Nadal»
anual ja en tenim prou, com en te-
nim prou també amb un «bon dia» i
una «bona nit» cada vint-i-quatre
hores, enfront dels seus múltiples
«buenos días» i «buenas noches»

diaris. A Espanya es veu que ho do-
nen tot —«dar besos, abrazos, pena,
paseos...»— mentre que als Països
Catalans donem més aviat poc, ja
que ens ho hem de fer solets —«fer
petons, abraçades, pena,. un
tomb...» Allá diuen «¡oiga!» quan
aquí filem més prim amb un «escol-
ti!»

Dels ous de gallina que no són
blancs, ells en diuen «morenos» i
nosaltres «rossos», colors que s'opo-
sen habitualment parlant dels cabells
de les persones. Dels genitals feme-
nins, allá en diuen vulgarment «al-
meja» i ací «figa», mots que desig-
nen dues realitats tan diferents com
és un mollusc salat, aspre, dur, gri-
senc i difícil d'obrir, en un cas, i, en
l'altre, un fruit dolç, sucós, tou, ro-
genc i de tacte agradable i fácil.
Mentre ells «hablan» —;i fan!—
aquí «enraonem», és a dir, fem anar
la raó, sense èxit, tanmateix. Allá per
ensenyar alguna cosa a algú
«adiestran» i aquí «ensinistrem».
Més enllà dels conceptes polítics ac-

J. Carod-Rovira

tuals, els uns basen l'ensenyament
sobre la «destra» (dreta) i els abres
sobre la «sinistra» (esquerra)...

Tota una concepció del món,
doncs, s'endevina rere cada mot
d'una llengua, perquè la llengua és
l'expressió d'un comportament
col-lectiu, d'una psicologia nacional,
diferent, no pas millor o pitjor que
altres. No es tracta, en conseqüència,
de traduir només, sinó d'entendre.
Per això, tots els qui han canviat de
!lengua —a casa, al carrer, al
treball— no únicament canvien de
llengua. També canvien de nació. I
com que no és igual la nació que té
un estat darrere que la que en té dos
al damunt, anar de guanyador per la
vida és més còmode que anar-hi de
vençut. A mi que, de Tarragona es-
tant, m'ho miro de la banda dels qui
no són 300 milions —ells tampoc, ni
que ho diguin— la solució allibera-
dora d'aquesta situació em sembla,
cada vegada més, una qüestió d'ous.
D'ous col-lectiu, s'entén. I no pas,
precisament, només del color dels
ous...

PENTINATS

Na Nlanoli de Son Fe-	 Na Gero de Son i•erriol.
rriol. Fa feina a la perru-	 Fa feina a la perruqueria
queria Esperança.	 F.sperança.



Carn	 cornercialitzacta des de 1978

A Balears es comercialitza
carn de contraban

Informe confidencial del Parlament autonòmic
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E I Parlament autonómic

Josep ROSSELLÓ

balear ha constatat la pre-
sencia de circuits de co-
mercialització clandestina
de carn congelada a les
Illes, «si més no, des de
1978 fins a l'actualitat».

Ja des de l'estiu de 1983,
els mitjans de comunicació
de les Balears es van fer
ressò de l'existència del
contraban de carn, de la
relació que hi tenien algu-
nes empreses mallorquines
i de la poca vigilancia exer-
cida, en aquest sentit, per
part de l'administració. Fi-
nalment, pel desembre de
1983 i a instàncies d'una
interpel-lació i moció pos-
terior del Grup Parlamen-
tari Socialista, es va consti-
tuir una comissió parla-

mentaria d'investigació,
per a aclarir la presumpta
importació i distribució
il-legal de carn congelada.

L'informe d'aquesta co-
missió fou presentat al ple
del Parlament, en sessió
tancada, tot i que imme-
diatament fou filtrat als
rnitjans de comunicació.
L'informe recull les
conclusions provisionals
de la comissió parlamenta-
ria. després de la compa-
reixença de membres del
govern autonòmic, respon-
sables dels serveis veterina-
ris, funcionaris de Sanitat i
inspectors de Consum,
alhora que s'estudiava la
documentació tramesa des
de la Capitania General,
Govern Civil, Conselleries
de Sanitat, Agricultura,
Indústria i Comer -e, i del

Registre Mercantil i els
consells d'administració de
les empreses relacionades,
d'una o altra manera, amb
el cas.

«Es elident que s'ha co-
mercialitzat carn congela-
da clandestina en la nostra
Comunitat des de l'any
1978 fins a l'actualitat, si
més no», explica l'infor-
me, i afegeix que «queda
demostrat que s'ha comer-
cialitzat carn importada de
forma illegal com se con-
firma, una vegada més,
amb l'acta número 20.671,
aleada a Mas Crespo,
S. A., el 4 de maig de
1983, amb mercaderia pro-
vinent de Frigoríficos Mas-
caró, en la qual consta la
procedencia del Brasil».

Una de les conclusions
més curioses de la comissió

parlamentaria és la que as-
senyala que «els mecanis-
mes d'introducció de la
carn clandestina en la
nostra Comunitat són múl-
tiples, tot i que s'evidencia
que una de les vies d'entra-
da és la del circuit
normal». És a dir, que la
carn congelada de contra-
ban entra, sovint, pel port
de Palma, com a mercade-
ria totalment i legalment
documentada.

Per això mateix, la co-
missió parlamentaria ha
recomanat que «és neces-
sari extremar els sistemes
de control que se segueixen
en el port de Palma, ates
que s'ha comprovat que,
almenys en part, la carn
comercialitzada clandesti-
nament ha superat els
controls del port, sense ser
detectada». Així mateix,
s'hi demana que els serveis
sanitaris oficials posin to-
tal la cura en els controls,
enfront de «la reiteració en
qué cauen determinades
empreses en la comercialit-
zació de carn clandestina».

Aquesta entrada «nor-
mal» de carn clandestina
queda demostrada per les
actes alçades també a
mpreses o entitats mallor-

quines com Cofeba, Cárni-
cas Alberti, Carma, Frigo-
ríficos Isleños..., destina-
caries de carn procedent
d'empreses de Madrid,
Barcelona i Alacant.

En qualsevol cas, la co-
missió ha decidit, atesa la
vinculació de les empreses
afectades amb Catalunya,
demanar una actuació
coordinada amb la Gene-
ralitat 1, especialment, la
tramesa als jutjats de Pal-
ma i de Vilanova i la
Geltrú —on hi ha oberts
sumaris sobre el tema— de
«tot el material documen-
tal que pugui tenir relació
amb aquests casos, espe-
cialment les actes alçades
per la Conselleria de Sani-
tat del Govern balear a
quatre empreses mallor-
quines i una de Madrid».

En Joan Femandes i Oliver va neixer ara fa 24 anys a
S'Arenal, viu al carrer de Cabrera. Ara ha començat a
correr a carreres d'autoinovil a l'Escuderia de Son Sardi-
na, el seu copilot és n'Alexandre de Luís també de
s'Arenal. Haurem de parlar més de dues vegades d'en
Joan, ja que, noméJ hi ha dos corredors de Formula 1 a
S'Arenal ell i en Bonnin d'Auto Racing que corr amb
l'Escuderia de la Renault.

ELS CAMPIONS

En Guillem Mut i Bujosa va neixer ara fa 17 anys a
n'Es Gol! d'En Rabassa. Des de fa un paren d'anys és
aluinne del Chnnasbi Chong-Ma i recentment ha guan-
yat una medalla de bronzo als campionats europeus de
Taekwondo celebrats a Stutgart.

—Quins són els millors lluitadors d'Europa? 11 denla-
nam.

—Els alemanys feren campions per equips i els turcs
els segons, noltres ferem els tercers.

—I de l'Estat Espanyol. Quins són els millors?
—La gent dels Paissos Catalans, som els millors de

l'Estat en taekwondo seguits dels Castellans.
—Quins titols has aconseguit fins ara?
—líe estat dos anys consecutius campió d'Espanya

junior i camió de les Illes junior i senior.

Comercial Canària
Articles i preus com a les

Illes Canàries Edifici
Sometimes Parc Davant el

Balneari n.° 3
A la Platja de Palma



\irrgri

Viajes  

Avda. Bmé. Riutort, 55 - Local 4 (Balneario 1)
PLAYA DE PALMA (Mallorca)

Telfs. 268100-268682

G.A.T. 1114 

Avda. Tomeu niutort, 55-Locs 14 (Balneari 1)
S'Arenal de Mallorca
Telfs.: 26810U-261562.

CIRCUITS D'HIVERIV
Sorties de Palma garantitzades
(sense mínim de participants)

CI RCUIT
Fantasia Andalusa
Al-Andalus
Portugal-Ancialucia
Andalucia-Nlarroc
Cap de setmana a Eivissa
Cap de setmana a Menorca
Galicia

N.o de DIES
8
6

10
10

3
3
8

8

8

10

8

10

8

12

SO RTIDES
tots els dissabtes
tots els dilluns
tots els dissabtes
tots eh dissabtes
tata els divendres
tots els divendres
decembre: 22, gener: 13
febrer: 31 17, març: 4
decembre: 31 17, ganar: 7
febrer: 4, mag: 4
decembre: 3117, gener: 7
febrer: 4, març: 4
decembre: 31 17, gener: 7
febrer: 10, mare: 15
decembre: 1, gener: 15
febner: 10, marc: 15
decembre: 1 i 18, gener: 6121

%batir: 31 17, març: 21 20
decembre: 2 ¡28, gener: 61 21
febrer: 2116. marc: 21 20
decembre: 9, gener: 19
febrer: 5, marc: 5

PREUS des de:
47.000
41.200
40.100
50.500

8.800
9.200

38.300

36.800

43.400

58.100

55200

58.300

43.300

74.600

Portugal-Madrid

Portugal-Casto%

Benelux i Paris

Suissa-Selva Negra

Italia

Paris i Castells del Loira

Austria (Baviera-Tirol-Viena)

11 .4.441 v(Ida.

En es meu temps, malament no hi hagués "descoteques",
també hi ballaven a ix í... quant mos picava una pu ça.
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Xafarderies
Molta de merda se ven

pels carrers de S'Arenal.
Suposam que son excre-
ments de ca encara que
per l'apariencia podrien
ser d'altres animals. Els
hem fotografiats a fi d'es-
ser més gràfics al carrer
de Sant Bartomeu davers

l'hotel México. També s'en
poden veure en cantitat a
la Plaça de la Vinya, de-
vant el Super Arenal. Está
ben lleig que els propieta-
ris de cans els treguin a
cagar a plaça. També hi es-
tá que les autoritats no se
cuiden de fer agranar les

merdes.
Lis imposts sobre tinen-

cia de cans i cuses podrien
servir per instal.lar escus-
sats pels cans i per netetjar
els carrers del seus excre-
ments. O no?

Divendres, dia 30 de no-

vembre entre les 9 i les 10
de la nit, els alvatges de
Badia Gran ape dragaren als
automovifistes que circula-
ven per davant de l'urba-
nització. Pareixia una pelí-
cula d'indis, ens comenta
un dels automovilistes ape-
dregats.

Se va a visar a la Guar-
dia Civil, però quian hi
anaren ja no hi trobaren
ning-11.

Fa dos mesos els van-
dais posaren pecirotes en-
mig de la carretera. lli va
haver averíes greus entre
els automovilistes que pas-
saven.

Suposam que els autors

Es l'expulsió d'excre-
ments fluids (líquids o pas-
tosos), acompanyada gene-
ralment d'un augment del
número de deposicions dià-
ries.

Es produeix quan hi ha
una alteració en el tránsit
intestinal que ocasiona un
augment en la velocitat de
digestió en relació als pro-
cessos normals; aquesta ve-
locitat en la digestió dóna
11« a una hiperperistaltis-
me amb la consegüent in-
suficiència d'assimilació
dels aliments; això es tra-
dueix en l'aparició en els
excrements de residus d'ali-
ments mal digerits que al
cap d'un cert temps no-
més són líquids.

Hi ha moltes classes de
diarrees, perquè quasi to-
tes les afeccions del tub
digestiu poden ocasionar-
ne. Aquí ens referirem a la
diarrea aguda.

Sol començar a les po-
ques hores o en un parell
de dies després d'haver in-
gerit l'agent que la causa
(aliments contaminats, me-
dicaments com laxants, an-
tiàcids, antibiòtics, etc).

Després s'instaura de
manera brusca un quadre
abdominar que es caracte-
ritza per dolors còlics que
obliguen el malalt a encor-
bar-se; seguidament hi ha
expulsió de feces diarrel-
ques que de principi poden
ser pastoses o sòlides, però
aviat es tdrnen fluides i
arriben a esser completa-
ment líquides. Quan el
trànsit és ràpid hi sol
aparéixer moc i a vegades
un poc de sang. També és
normal que es presentin
vòmits i nàusees.

Pot haver-hi febre, però
això ja depèn de quin
sigui l'agent causant.

La majoria deis episo-
dis de diarrea aguda són
d'origen víric o bacterià
i per regla general no pre-
cisen d'un tractament es-
necífic: basta seguir una
dieta durant uns quants de

d'aquests fet no tenen el
cap en condicions. De to-
tes maneres, caldria que
les autoritats competents
prenguessin mesures per
agafar a aquests salvatges.

Per 400.000 pessetes,
en Carles Mayero pot po-
sar un repetidor que faci
possible el veure la TV3
S'Arenal.

Calda pensar en una
subscripció popular que
podria encapñalar l'Ajun-
tament de Llucmjaor. Un
programa més ambiciós se-
ria que l'Ajuntament de
Ciutat posás un repetidor
per a tot el Pia de Ciutat.
Amb pocs doblers en sorti-

dies com la que, a títol
orientatiu, indicam:

PRIMER DIA:
—Aigua mineral (o

aigua bullida amb un poc
de llimona a fi de donar-
li un millor sabor).

—Brou de verdura colat
(arròs, pastanaga, ceba i
api bullits amb un poc de
sal).

—Llet d'ametla.
S'ha de menjar un poc

cada 2-3 hores, alternant
els líquida.

SEGON DIA:
Sense deixar lo anterior,

s'ha d'anar afegint gradual-
ment lo següent:

—Arròs bullit amb oli i
sal.

- Pollastre bullit.
—Ous passats per aigua.
—Sucs naturals (taronja,

llim on a).

ríen i en farien molts de
contents.

Un dels grenadors de
l'Ajuntament de Llucma-
jor, tira les agranadures
dins un pinar a l'acaba-
ment del carrer de Sant
Cristòfol i això no está
gens be —ens ho diu una
veinada— això és llevar sa
arutor d'un lloc i posar-la
a un altre.

A . Can Prunes organit-
zen aquests dies un torneig
per a benjamins, els dissab-
tes dematí i una per a
semors, els dissabes nora-
baixa.

Per a inscripcions po-
den telefonar al 265270.

TERCER DIA:
1 fins que s'aconsegues-

qui la normalització, es fa-
rà un règim amb la combi-
nació dels següents ali-
menta:

—Llet d'ametla.
—Llet condensada.
—Arròs bullit, sémola,

pasta per a sopa.
—Brou de pollastre amb

verdures.
—Carn de xot, vadella o

pollastre, bullita o torrada.
—Peix blanc bullit.
—Pa torrat.
—Poma rallada.
—Yogurth natural cense

sucre.
Són aliments contrain-

dicats en cas de diarrea:
—Verdura cuita o crea.
—Patates.
—Ous crus.
—Llet de vaca.
—Llegums seques.

Alexandre Pizá

Salut

Sa Disrrea



Fan cona els gitanos: mai no se faA
mal uns arnb els altres. (F. HORRACH).

No els interessen els individus; pri-
mer són les seves regles. (A. ROIG).

ffilign113.Q
TEL. 26 11 49

palermo
TEL 26 12 46

CAFETERIA

C/. JOSE MALBERTI, 54 B
TELEF. 490865

PALMA DE MALLORCACOLL D'EN REBASSA

No us fieu mai de la gent calmosa: quan
rebenten solen rompre els mobles.

Es molt trist sentir sovint allò de: "Podrá
ser tot lo legal que vulguis, però no és
just!". Les subvencions del Sr. Cañellas,
per exemple.

* ****

Els himnes. Oh, els himnes! Els himnes vé-
nen després, totsols, estimats, sentits, nos-
trats. Primer cal fer la casa, llavors ja

Picadís d'espires 
veurem com la decoram.

Quan les coses es fan de mala gana, per
compromís, sense especials motivacions,
sempre succeeix el mateix: no surt ni mar-
ge ni caramull de pedres.

"La veritat us farà lliures", diu la Biblia.
Això ha estat poc predicat damunt les tro-

nes, mirau, quines coses!

Al.lots, exercitau la imaginació: estau con-
demnats a inventar el futur.

*****
Si la inoperáncia fos hereditària, aquest
país no tendria salvació.

*****
Els dois sempre són dois, es diguin en Pi-
choma que es diguin. El que succeeix és
que quan els sent en la meya !lengua cm
cloleh els tImpans de l'animeta. Biei Florit 

Perruqueria
Hairdresser

Coiffeur
Friseur

UNISEX
Carrer Misió de Santa Bárbara
Devora l'Hotel San Francisco

Tel. 264960 LES MERAVELLES

..naiVer-‘ P f .1 ,91P1'2711- 1371113S
TEL 26 56 84

restaurant -cafetería
TEL 26 11 63	 TEL 26 02 67

?aime lon5dle5 Pantis
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Diccionari d'en
Joan Mas

Sacerdot, clergue, eclesiàstic, religiós,
prevere, curat, mossèn, pastor, ton.surat.
Vicari, rector, canonge, prior. Peniten-
cier, almoiner, passioneY. Degà, arxi-
prest, hisbe, arquebisbe, cardenal, papa
(v). MiSaacantant. Pastor d'ànimes, cape-
111 castrense, capellà de missa i olla.

LOCUCIONS:

Haver-n'hi per frares i capellans: en
abundancia.

Conèixer més gent que es capellà
de Ses Róques: estar molt relacionat.

Capellà de campaneta, o de bacinet:
només té ordes menors i fa petits ser-
veis dins l'església.

Mig capellà, o capellà blanc: igual
!"..interior.

arcixer un capellà fuit de matines:
anar mal vestit.

En duras pocs de capellans a s'enter-
rro! (Es diu a un malfeiner).

Pagant, Sant Pere canta.

REFRANYS:

Els doblers dels capellans, cantant
venen i cantant se'n van.

Segons canta el capellà, li respon l'es-
cola.

A casa de capellà, no hi falta pa.
Orate trates, jo amb esclops i tu

amb sahates. (Valencia).

PENSAMENTS: .

La paraula que usen més és "pruden-
cia". (MIRATVILLES).

Amb els rnorts, els capellans sempre
tenen raó. (PAVESE/Vallvern).

La políaa és com el vaticà: han d e

No hi ha rei ni emperador a la terra'
que tengui el poder que té el ministre
de Déu. Ni cap ángel ni arcángel del cel,
ni cap sant, ni tan sols la Santíssima
Verge mateixa, no tenen el poder de les
claus, el poder de retenir i de perdonar
els pecats, el poder d'exorcisme, l'auto-
ritat per a fer que el Déu del cel davalli
a l'altar i prengui la forma de pa i de vi.
(JOYCE/Vernet).

Els capellans que l'any 1965 havien
deixat de mirar el Vahea per orientar-se.
segons la moda centreuropea, es teten

Els francesos diuen que hi ha tres se-
xes: bornes, dones i capellans. (PLA)

Sempre somien apocalipsis, perquè la
ruina i la mort ja es sabut que augmen-
ten la clientela dolorosa (GAZIEL, 1947)

Els bons són necessaris, perquè la fe
ens salva de nosaltres mateixos. (MAS).

A llf on vagis, arreu de totes les con-
trades els hi trobaris, els capellans
(JOAN SALES, n). (1)

INTERESSA: CLERECIA. RELI-
Gló. ESGLÉSIA. FE RELIGIOSA.
FRARE. PARROQUIA, etc.

(1) Quan darrera el nom de l'autor hi
pos les lletres "n" o "t", és que la frase proce-
den( d'un personatge noveliesc o teatral, i jo
no estic segur que l'escriptor pensis d'aquella
manera.

SINÒNIMS:

Cada paraula
és un món Capellà

tenir capellanets de bona llet per tal que
durin els dolents. (T. PAMIES).

Un tipus ferm, tu, quines misses diu,
tu, i sempre cavant a l'hort, però no al
seu, sinó al de la gent que té el noi al
servei, o l'home malalt; quin home, ca-
rat! (FOLCH I CAMARASA).

Molts es comporten d'una manera
'hure per fer-se populars, segons diuen,
entre els incrèduls, quan, de fet, és una
cosa que satisfà les seves pròpies inclina-
cions. (MONTHERLANT/Josep Pala-
cios).

El sacerdot mal no és indiferent: o
atreu o repel.leig. (MAURIAC/ O. Car-
donan.

tan populars i comprensius que, més que
dirigir el poble, es deixaren menar per
ell. (VILLALONGA).

No caigueu en la fallada de voler es-
ser els pastors de tots. Viviu l'Evangeli
i que us seguesqui qui vulgui. (SAN-
TANDREU).

Que vosaltres no sou més que uns
xarlatans; uns metges de fantasia sou
tots! (LLIBRE DE JOB/Augé).

El clericalisme roma, havent-se man-

tingut durant gairebé un segle tan allu-
nyat de les classes treballadores (tots sa-
bem que, pràcticament, les enclenques
de Ueó XIII no tingueren cap eficacia),
i al servei de tots els poderosos de la ter-
ra, ara veu clarament que, si aquests
poders s'esfonsen, s'esfonsará amb ells.
(GAZIEL, 1947).

IMATGES:

Parlava lentament, amb mots que a la
seva boca semblaven més llargs que a la
d'altres persones. (R. XURRIGUERA).

Vaig ajudar a cremar la parròquia, jo,
no me n'amago. Qué hi harta de fer Nos-
tre Senyor allá dins? I ca! Amb un porc
de rector com aquel!, Nostre Senyor ni a
missa! (XAVIER BENGUEREL, n).

Ara encara, ja vell, les filies d'Eva el
temptaven, i feien bullir la sang. Tenia
el pit i els ronyons pletbrics de passions
humanes. Per-6 quan deia mása o quan
alçava la mà per beneir o llançar un
anatema, el vent salvatge del desert sem-
blava que bufés dins seu, i el pope gola-
fre i bevedor, el vell verd, es transforma-
va en profeta. (KAZANTZAKI/Sales).

E n% va casar mossèn Collcerola, que a
hores d'ara ja deu anar pel segon divorci
i la cinquena criatura. (SALES).



A levsns del S'Arenal amb e: se u entrenador Benjamins del Club Parroquil Coll d'En Rabassa.

Juveniles Segunda Regional (Grupo A)

EQUIPOS J. G. E. P. F. C. P.

Arenal 11 9 1 1 32 12 19
Andratx 11 8 2 1 33 11 18
Mallorca C 11 7 2 2 33 15 16
Rtvo. La Victoria 11 7 2 2 41 20 16
Juv. Dep. Inca 11 7 0 4 29 19 14
San Cayetano 8 11 6 1 4 32 23 13
Llosetense 11 5 3 3 26 27 13
Estudiantes 11 5 1 5 22 20 11
Esporlas 11 4 2 5 28 32 10
Collerense 11 5 0 * 6 28 33 10
Soledad 11 3 3 5 22 28 9
La Salle C 11 4 0 7 12 25 8
J. Buñola 11 2 4 5 29 39 8
Santa Eulalia 11 1 5 5 15 23 7
VirendelJucB 11 2 0 9 17 48 4
Sollerense 11 0 0 11 6 30 0

Plantilla dels luvends de S'Arenal que fuguen a segona regioncit No hiiugoran molts dc. temps, perqué l'any que ve pujonm de categuria.

Anran a primera regional peroué só eh méllors, Lj mglIon de ia nora comarca.
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Tomeu Sbert, no es presenta a la reelecció

¿Pere Aloy, nou president
de la Federació de Boxa?

Pere Aloy i TOMAS Sbert, es desitian sort.

Durant nou anys l'are-
naler Tomeu Sbert ha estat
el president de la Federa-
ció Balear de Boxa. I la
estat l'epoca dels campio-
nats ja que s 'han celebrat
a Mallorca una dotzena de
combata valedors pel titol
nacional. Es tracte de un
deport que está en deca-
dencia a nivel europeo,
pero aquí a Mallorca te-
nim bastants de simpati-
zans.

Tomen Sbert havía di-
mitit, junt amb els seus
directius, a inicia del mes
dc febrer d'enguany, pero
la Federació Espanyola,
desde Madrid soliciti que
continuasin en eLs carrecs
fins les properes cleccions
provinciaLs, unas eleccions
que son la primera quince-
na de gener, el mes qui vé.
I per això se está a la espe-
ra de qui será el nou presi-
dent i elements de la jun-
ta directiva.

Pareix que en Sebastiá

liacomu ha rebut pro-
postas, pero l'home no
pensa presentarse a la elec-
ció. Ara bé, qui diuen
que es presentará será en
Pere Aloy, un home molt
conegut a S'Arenal, ja que

en els mesos d'estiu can-
netja al carrer Dos de Nlaig .
can á de Cala Blava.

Enhorabona per enda-
vant, en cas de sorti elegit
el citat Pere Aloy, sens
descartar a cap altre.

NOCES DEL CASTILLO-VALERIANG

A l'Església de La Porciúncula tingué lloc l'enlláç matrimonial de la simpática serio-
reta María d'els Angela Valeriano López amb el destacat deportista Victor del Castillo
Sureda. Foren testimonia de l'enllaç per part de la núvia, Francisca Valeriana Francesc
García i Agustina Muñoz. Per part del nuvi firmaren Victoria del Castillo, Mateu
Serra i Manolo Torre.

Oficiá la ceremonia religiosa el pare Manolo Sanchis Pons. Els nombrosos i dis-
tinguits invitats foren obsequiats al "Restaurant Portixol", del Molinar.
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Equips de la Porciúncu la: Infantil: de fu tboL

Equips de la P orcsúncu la. Les juvenils fem nin es de bàsquet.

Equips de la Porciúncula. Els senior: de fue bolet.

Equops de la Pors nincuia. EA alevins de fu tbolet.

El club esporttu de la Porciúncula renovó eLs cárrecs al començament de la temporada 84185. A
l'expresident se li feu entrega d'una placa commemorativa.

Equips de la Porciúncula. Els juvenil.: de fu1bol.

EtillipS de la Porciún-
cula. Campionats de
Balears de gimnássia
rítmica individual.
L'equip de la Porciún-
cula va quedar campió.
Les guanyadors foren
na Joana Mut en sego-
nes, n'Edel Farrus en
infantils i na Paquita
Quetgles en alevins. A
la foto, amb partici-
pants d'altres equips.

Equips de la Porcisincula. Benjamins de futbolet, amb l'entrenador, el massatgista i el promotor
principal, en Ton:mi Ruber.




