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Coll d'En Rabassa: L'esport
al carrer

L'esport al carrer, pa-
trocinat i organitzat pel
Govern Balear fou prota-
gonista als carrero, camps
de deports i tavernes d'Es
Coll d'En Rabassa aquesta
setmana passada.

Partits de futbol, de pe-
tanca, campionats de truc,
de dards, concursos de re-

dacció, torneixos d'escacs,
feren que se mobilitzas la
gent de la barriada.

La festa d'entrega de
trofeus al local parroquial,
fou un exit de public i de
participació, dissabte pas-
sat, arnb la participació de
les nines de la girnnastica
rítmica i els balladors i ba-

fiadores de balls mallor-
quins que bailaren de gra-
nat al so de Cop d'Esco-
dra.

L'entrega de trofeus,
molt lluida, en tengueren
en futbol, el Collerenc i
El Torr d'En Pau. En pe-
tanca va guanyar la triple-
ta formada per Aina Bet-

lem Paez, Caterina Lopez
i Verónica López en femi-
nes i Joan Montserrat, An-
toni López i Jaume Mulet
en homes.

Truc, al Bar Central
amb el triomf de Guillem
Font i M. Aloy. Al local
parroquial va guanyar en
truc en Jaume Ginard i en
Francesc Olmedo.

En dards, el Bar Cen-
tral va guanyar en Barto-
meu Martorell i al Bar Re-
creo en Llorenç Vila.

Ping-pon al Col.legi
amb el triomf de An-

toni Aguilar i David Eulo-
gio, i al local parroquial
on va guanyar Jaume Gi-
nard.

Scacs al Col.legi Públic
amb el triomf d'Oscar Fer-
nández i Francesc Sán-
chez.

Concurs de redacción al
col.legi de Sant Vicens on
foren guanyadors en cinq-
qué curs, Vanessa Cristina
Riera, en sete curs Josep
Lluis Ramírez i en vuite
curs Antoni Verger.

En Dibuix, guanyaren
Francesc Pablo del quart
curs, Víctor Ribera des si-
se i Mabel Adrover de vui-
tè.

ap I
Alianza Popular 1

Sonferrioler!
Afilia't a Aliança Popular
Conservadors de Malloirca.

Junta autbnoma de Son Ferriol.
Telèfon: 243824. Llorenç Monroig i Sastre.



Telèfons útils a

S'Arenal

Ala part de

Ciutat

Ajunt am en t 	  227744
Tota casta de desperfectes a la via pública (entre les
13,30 i 15,00 	 227643-227644
Bombers 	 281250-290017
Residència de l'assegurança social 289100
Creu Roja de Ca'n Pastilla 	 264040
Policía Nacional 	 091
Policía Municipal. 	 092
Policía Municipal de S'Arenal 	 267654
La Porciúncula 	 260002
Telc-Tasxi 	 401414
Radio-Taxi-Platja. 	 255440

Ala part de

Llucmajor

Ajuntament 	 660050
uticina de S'Arenal 	 264071
Bombers 	 660756
Policía Municipal 	 661767
Guardia Civil 	 264121
Ráaio Taxi 	 263080
Parròquia 	 263265
hijua Putaule a ciomicili 	 26142b
Associació de Veinats 	 265005
Grues Sampol 	 264193
Servici Municipal a'aigues Sosegur 262493

	n

Subscriu-te a
S'Arenal
de Mallorca

BOLLETI DE SUBSCRIPCIÓ

Nom 	

Carrer 	

Població 	  Tel. 	

M'interessa una subscripció:

O SEMESTRAL 720 Ptes.

Forma de pagament:

fl Rebut domiciliat a un Banc

Banc 	  Suc. 	

Compte n.° 	  Titular 	

Li Comptat	 Firma

Ompliu aquesta tarja i enviau-la al Camí

Canteres, 132, S'Arenal.

Sebastià Sena, portavu d'Esquerra Nacionalista,
testimoni del recontament de vots a les eleccions

de la Premsa Forana.

El president Albertí, va assistir a la clausura del
Congres de la Premsa Forana.

Els nacionalistes se feren amb la
ama de la premsa forana
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Els dies sis. set, i vuit
d'aquest mes de desembre,
hi va haver el primer con-
grés de la Premsa Forana
de NIallorca al Santuari de
Cura.

Ponéncies, sobre mit-
jans técnica, publicitat,
subvencions i distribució.
Relacions amb les entitats
locals, normalització lin-
güística, llenguatge peño-
distic, etc., obriren noves
perspectives als assembleís-
tes. Cal remarcar la valuosa
col.laboració de represen-
tants de revistes i periòdics
catalans amb qui intercam-
viarem idees i punts de vis-
ta.

Durant aquest congrés
se varen modificar els esta-
tuts de la associació i se
prengueren acords que, se-
ran en benefici de les pu-

blicacions i dels seus lec-
tors i anunciants.

En Riel Massot, de la
revista Portula, fou elegit
president de la directiva
de la premsa forana de Ma-
llorca. Cal dir que guanya-
ren els representants de les
revistes editades en català,
és a dir, el sector més na-
cionalista i d'esquerres, ja
que els de dretes, se diuen
regionaliestes i escriuen
majoritariament en castellà.

De totes maneres, la
unanimitat fou total a l'ho-
ra de firmar el comunicat
que les publicacions que
subscriven el present mani-
fest, reunides al Santuari
de Cura amb ocasió del
Primer Congrés de la Prem-
sa Forana de Mallorca, en
responsa i solidaritat amb
els moviments i campanyes

de normalització lingüísti-
ca que avui se duen a
terme, tant per part d'or-
ganismes oficials com per
iniciatives d'entitats i par-
ticulars, volem fer públi-
ques les resolucions se-
güents:

Reconèixer i assumir el
fet que el parlar propi de
Mallorca constitueix junta-
ment amb el del Principat
de Catalunya i el del País
Valencia una sola llengua,
com ensenya la ciència lin-
güística actual i ha procla-
mat l'Estatut d'Autonomia
de les Illes Balears, i en
consecuéncia que la deno-
minació de catalana li és
aplicable i adequada, com
ho justifiquen el seu ori-
gen històric i configuració
actual, sense que això su-
posi ignorar les pecualiari-

tats pròpies de tota illa i
les de cada poble en parti-
cular, característiques que
en la mesura que responen
a una bona tradició idio-
Mática mereixen esser cul-
tivales i tengudes en comp-
te en l'ús de la llengua cul-
ta o literaria.

Dur a terme un progra-
ma conseqüent de recupe-
ració lingüística, adequat
a les possibilitats de cadas-
cuna, encaminat a aconse-
guir, en un futur com més
pròxim millor, l'ús de la
llengua catalana com a ve-
hiele normal i habitual
d'expressió, entenent que
la llengua es un element
clan de la nostra cultura i
per tant essencial per a la
nostra plena realització
com a noble.



Banqueta de batetjos, uoces, primeres comunious,
festes

Cada vespre, música d'orgue a arree d'en Ximo.
Avinguda Bartomeu Riutort, entre els Belnearis 1 i 2 de

Ca in Pastilla. Telefoni 260119-264563.

CAFETERIA SANT DIEGO

COQUES DOLCES
CADA DIA

I AL VESPRE
MUSICA DE PIANO

S'Arenal de Mallorca.

PISTA D'ESQUASH

MWS 	
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Marginació juvenil
Pot sonar a tòpic perol)

no deixa de ser cert: parlar
en unes poques retxes
la marginació juvenil (i in-
fantil, fem-ho extensiu) a
pobles és tasca difícil. Per-
donaj per tant la sequedat
de l'article.

Propbs comparar la
marginació amb un con-
junt de cercles concèntrics,
on situaríem els nivells de
marginació més aguts en
els cercles interiors i, a me-
sura que els cercles s'en-
grandeixen, situaríem els
tipus de marginació no tan
descarats però existents
igualment. Caldria dir
allana que, per causes in-

trínseques a la vida de part
forana de Mallorca, la mar-
ginació profunda a pobles
no será mai ni intensiva ni
extensivament comparable
a les barriades de Ciutat
per exemple.

Concretem sense mes.

Primer cercle. El com-
posarien els nins i joves
que no tenen les condi-
ciona nutritives i sanitàries
mínimes; sia perquè el me-
di familiar en que viuen en
si ja és marginal (per exem-
ple, gitanos), sia per un
increiblement baix índex
cultural familiar. A Sa Po-
bla (des d'on escric) Il em

tengut qualque cas puntual
de desnutrició de gent na-
tiva d'un baixíssim coefi-
cient intel.lectual.

Segon cercle. A prop
dels primers. Aquí no hi
hauria problema alimenti-
ci però sí econòmic i cul-
tural. Posariem certs gita-
nos i "forasters", i gent
que a l'escola rendeix po-
quíssim (o simplement no
hi va) moltes vegades edu-
cada amb la "corretja de
son pare". Els joven tenen
poca feina, eventual i mal
pagada; o simplement no
en fan.

Tercer cercle. El jove
está dins una família de
dasse mitja baixa. No hi
ha problemes econòmics a
ca seva, però es pateix
d'un nivell cultural i intel-
lectual poc elevat. EH tant
pot sortir tímid i introver-
tit com poca vergonya i
insultatn. Passa sovint que
ell o ella está marginat
dins la seva familia matei-
xa. El seu futur no és mas-
sa envejable.

Quart cercle. Situarem
els mateixos joves d'abans
perb dins un entorn fami-
liar més elevat económica,
social i culturalment.
Aquest entorn u oferirà
una sortida "digna de la se-

va classe" malgrat ésser
l'ovella negra" de la famí-
lia.

Cinquè cercle. De din -
metre semblant a l'anterior
en intensitat perb de major
diàmetre extensiu. Ens re-
ferim aquí al jove aturat
amb tot lo que implica
aquesta situació: manca de
perspectives, avorriment
vital, depressions...

Sisé cercle. Tots els
membres d'una generació:
la generació de la crisi.
Pot ser no catan aturats,
perb fácilment estan man-
cats de perspectives de fu-
tur (perdonau la reitera-
ció) i de valors claus,
acomodant-se indefinida-
ment a la llar familiar.

Valoració global. Relle-
gint l'article se m'ocorr no
valorar el seu contingut
sinó l'article mateix:

Es aquesta una anàlisi
válida? No coneixem joves
i nins no encaixables en
cap cercle esmentat com
puguin esser per exemple
els minusválids o els defi-
cients mentals o abres?
No estaran altres jovens ti-
pificables en més d'un cer-
de? Són aquests cercles
reals o pura i simplement
una visitó massa subjectiva
de l'autor que té dins el
cap cassos particulars (mas-
sa particulars)? Per altra
banda és Sa Pobla, amb el
seu poderiu econòmic, en
base a una agricultura
d'avançada significativa de
tota la part forana? No és
aquesta anàlisi extensiva
també a Ciutat, per tant
poc atenta a la problemá-
tica específica del jove de
poble, per exemple, en les
seves desavantatges respec-
te al jove de Ciutat?

En definitiva, aquest
article crec que només de-
mostrará una d'aquestes
dues coses: la incompeten-
cia del seu autor, cosa que
no neg; o la manca d'una
anàlisi seriosa i ampla res-
pecte a aquesta qüestió,
cosa que suposaria tot un
desafiament.

llorad al consulto,/ de

S'Arenal
Medicina General

8'30 Dra. María Isabel Oliver.
8'30 Dra. Teresa Oliver i Puig.
9'00 Dr. Lluís Mulet Bauzá.
11'00 Dr. Rafel Dorado Pou.
11'00 Dr. Bernat Roca Garcies.
11'30 Dr. Carles Perla Goñi.

PEDIATRIA

9'00 Dr. Bernat Roig Janer.
11'30 Dra. Carme Vidal Palamos.

PER AVISOS A DOMICILI

De 8 a 14 Ambulatori. Tel. 260766.
De 14 a 17 Tels. 226224-226225-223961.

BAZAR MOLINAR

FOTOCÒPIES - LLEPOLIES -
FRUITES SEQUES - MOLTES

JUGUETES PER NADAL I REIS

CARRER VICARI LLAVOTXIM FUSTER, N°. 93

MOLINAR



BIBLIOTECA
PUBLICA

MUNICIPAL

Al carrer Xadó des
linar ha estat oberta al pú-
nc la nova biblioteca mu-

nicipal. Amb la biblioteca-
da, na Maria Antònia San-
tandreu, una al.lota de 28
anys que ens aten molt
be tenim un petit dialec.

—Com és que ets tan
forastera amb aquest lli-
natge manacoril

—Entenc la vostra llen-
gua, encara que no la parli
iabitualment, ja que mon
pare és mallorquf. Vaig
neixer a Zaragossa on mon
pare estava destinat i a ca
meya se parla castellà. Jo
me sent ben mallorquina,
i entenc i escric el català.

—Que ve molta de gent
a llegir?

—Hem obert aquesta
setmana passada i la gent
encara no s'ha acostumat
a venir, nomes venen nins
i nines. Esper que els grans
s'acostumin a venir. Tenim
premsa diaria, revistes, en-
tre elles S'ARENAL DE
MALLORCA i 1.600 lli-
bres, un 40 per 100 en ca-
talá, i la resta en castellà
Esper que ben prest ten-
drem 1.000 libres més

Adapti les seves an-
tenes individuals o
colectics a la TV3
que ja funciona a Ma-
llorca.

ELECTRÓNICA
EL GAUCHO
Carrer Mallorca, 2.

Tel. 263423.
S'ARE\ AL DE
MALLORCA

JOIERIA RELLOTGERIA

mucHisuN
Centre

Tel. 269815 .

S.A.

* TIPOGRAFIA * OFFSET
* DPT. FOTOGRAFIC

SANT CRISTOFOL, 116 TEL. 268964
S'ARENAL DE MALLORCA

BAR-RESTAURANTE ANDREU
EL RESTAURANT

DE L'AMISTAT

GRUA, 6

TEL. 261073

CA'N
PASTILLA
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Es Molinar El mes de marc començarà la construcció
del Passeig Marítim  

ampliat recentment amb el compromís adquirit per la
Direcció General d'Arquitectura de fer-se càrrec de la
financiació i reda,ció del projecte.

Un dels punts establerts en el conveni de  col.labora-
ció, que s'está redactant tant pels serveis d'Urbanisme de
l'Ajuntament, se refereix al plaç en que haurà d'estar
acabada la redacció del projecte, que será el mes de fe-
brer. Amb aixb se dona per suposat que les obres comen-
çarán el mes de març encara que no se sap quin temps
durarán, això deprendrá de la complexitat del projecte.

Feim carnets de lector que
se'n poden duu un libre
a ca seva de manera gra-
tuita.

—1 quins horaria teniu?
—Eh matins de 10 a 1 i

els horabaixes de 4 a 7.

El conveni entre l'Ajuntament i la Direcció General
de Costes í la d'Arquitectura per a la construcció del Pas-
seig Marítim está prácticament redactat, la qual cosa per-
metrá la seva firma dins poc temps. Está previst que les
obres puguin començar el pròxim mes de mal- g.

Fins ara, l'Ajuntament havia demanat la col.laboració
de la Direcció General de Costes, que se ferá  càrrec del
70 per 100 de les despeses, l'Ajuntament pagará la resta.
Aquesta col.laboració de l'Administració Central, s'ha

Oberta la

biblio tec

d'es

Molínar

SÁrenal
de Mallorca

Per a subscripcions, esqueles i publicitat al

COLL D'EN RABASSA adressau-vos al nostre
corresponsal Jordi Carden i Torrandell. Carrer
Cardenal Rossell, 81 (Barberia). Tel. 262014.

Restaurant Portofino
A la Ciutat Jardí des Con se troba el restau-

rant Portofmo, una pizzeria-restaurant ben aco-
llidor. Ara, després d'unes merescudes vacances
de novembre — a la nostra comarca les vacances
són al novembre-- ha tornat a obrir les sevcs por-
tes pels mallorquins amb ambient d hivcr, bon
menjar i bon beure.

A n'En Miguel Jover el propietari li demanam.
—Quines son les vostres especialitats de cara a

aquestes festes i a aquest hivern?
—Llom amb col, arroç brut, calarnars farcits i

les nostrcs conegudes pizzas.
—Se pot menjar al Portofino per mil pessetes?
—Se pot menjar i beure per molt menus una

pizza i una cervessa valen 400 pessetes. Una sopa
i un llom amb col amb mitja botella de vi de la
casa costen un milenar de pessetes.
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Ràdio Popular

"ES COSA NOSTRA"

F. M. SO ESTEREOFÒNIC
97.5 Mliz  

fJs dilluns mati, en Tomeu Sbert parla de la.nos-
tra comarca dins l'Especial Llucmajor.

Lis dimarts, en Mateu Joan Fiorit (lema crimiques
de S'Arenal i comarca dins el programa "Els matins
a la freqüència modulada".

*4 11/7
9

4 ,	 —"Plnet.
5 .-44. 

BAHIA

DE
PALMA

URBANITZACIÓ
SA TORRE

Sortida prolongació autopista.
A la carretera de S'Arenal al Cap Blanc

tjuilOmetre 7'50.
Venda de solars devora la mar.

Visites: cada dia manco els unnecres.

LORCA, 15 DE DESE -,5BRE DE 1985S'ARENAL DE

~YES asiema~~~~~~	

Idees botiga
Tromab a les dues madones de la botiga ve-

nent jaquetons i jerseis, com que en saben  d'això
les hi demanarn:

—Corn és la moda aquest hivern?
—La moda és totalment informal, - contes-

ten), cadescú va així com vol, faldilles llargues,
pantalons ben cenyits combinats amb jerseys
llargs i amples. Moda desenfadada i atrevida que
va a lesdones ben agradoses. Els abrics i jaque-
tons ben amples són indispensables per anar ben
vestides aquesta temporada d'hivern.

11~~~1~gemeemaveszu-	 Ll'ASEDEEEE~likáli

&tío Flops

Els microvisors, uns aparells que augmenten
molt la visió dels cabells s'han posat de moda.
N'hem vists a S'Arenal, Les I\ leravelles i a Son
Ferriol. Aquest aparell permet de diagnosticar
les malaties de l'arrel del cabell i poder adminis-
trar la terapéutica corresponent. D'ara endavant,
els qui vulguin tornar calbs será perque volen.
ni ha medicina per quasi totes les malalties de
les arras dels cabells i les nostres perruqueres
saben de que van.

Gabriel Cabot i Nicolau de S Arenal, campió de
Balears de motocrós en moto de 85 centímetres
cúbics. Ha guanyat quasi totes les proves celebra-

des enguanv a Mallorca. Enhorabona Riel!

Fa un any, va obrir aquesta botiga de moda
Na Caterina Paieres, una arenalera, que ho és des
de l'edat de 12 anys quan vengue amb la seva
familia a S'Arenal. Durant aquest any, aquesta
botiga s'ha convertit en lo més avançat en moda
juvenil.

Na Caterina ens parla de moda. Enguany se
duen els calçons estrets i els jerseys amples i
llargs, una moda funcional que s'està adabtant
per tot Europa. Se tornen a duu les classiques
gabardines amples que abans duien els homes.
Colors càlids i vius, yermen, verd, morat, futxia,
negre, hi ha per tots els gust. Faldilles llargues i
estretes per les allotes altes. a les petites, millor
faldilla-pantaló. La gent ha de saber que és allò
que li caru millor.
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Guardería Checho
A n'Es Molinar se troba la guar-

deria infantil Checho, n'hi ha que li
diuen Chocho, però se diu Checho.

---Com és que li posareu aquest
nom? demanam a la jove madona
de la guarderia.

--Es que el primer nin que se va
matricular nomia Checho.

- I que cobrau molt de guardar
aquests nins?

Les mensualitats són de 6.000
pessetes, dinar incluit

Quin és el vostre horari?
-De 8 a 18, de dilluns a diven-

dres.

- 1 no trobes que és molt cara la
guarderia municipal de S'Arenal?

- Es ben cara, però allò és una es-
cola d'infants a nivel! europeu, do-
nen un bon servid, ho sé perque
hi faig fer feina.

- I voltros que no donau un bon
servid?

- Tratam els nins tan be com sa-
ben. Una vegada al més el practi-
cant d'Es Molinar ve i revisa tots els
nins. També duim els nins al dispen-
sari quan fa falta o quan les mares
mos ho demanen.

Guardería Cablero 

thr_goes.Tte... bous Onee Vez•.>
Iftt

I	 's

Na Canne, na Xisca i na Maria,
són tres amigues que ara fa sis anys,
feren societat i fundaren una guar-
deria just darrera l'esglesia d'Es Coll
d'En Rabassa. Des de llavors, el ne-
goci marxa, tenen entre 35 i 40 nins
i nines que pareixen ben felices amb
les tres amigues.

- I qué cobrau molt, les dema-
nam.

Combram segons les hores,

l'horari normal de 8 hores amb be-
renar i dinar costa 8.500 pessetes.

Quin temps teniu obert?
--Des de les 7'30 a les 20 hores.
--I no trobau que és ben cara la

guarderia municipal de S'Arenal?
—Trente mil pessetes són molts

de doblers, noltros mos feriem mi-
llonáries si cobrassem això.

Que teniu cap ajuda oficial?
No cap, encara que n'hem de-

m anades.

TRANSPORTS
GERMANS VIC

TERRA VEGETAL, FEMS 1 ARENA
MUDANCES 1 CONSTRUCCIÓ

CARRER CONET, 7 SANT JORDI - TEL.: 26 83 37
BERNAT

CARRER JAUME TOMÁS CARDELL, 7 ES PILLARÍ
TEL: 26 68 26 MARTÍ 

•

NOVA OFICINA A S'ARENAL
AVINGUDA MIRAMAR 7 - TEL.: 26 82 02 I TAMBE
AL SEU SERVEI L'OFICINA DE PLACA REINA Ma.

CRISTINA DE S'ARENAL

"laCaixa"•
O 	CAIXA DE PENSIONS
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Sopar homenatge
Sopar homenatge a Julià Mojer, president de la APA de La Porciúncula que ha estat sustituft després
de sis anys de inmillorable feina al front de la associació de pares d'alumnes. Al final del sopar hi va
haver parlamentaris i entrega d'una artística placa. Cent trenta persones prengueren part a aquest ho-

menatge que se va celebrar al Celler Cortijo de Ca'n Pastilla.

T'agrada escoltar
ràdio en mallorquí?

Emissions les 24 hores del
dia al 105 de la F.M.

BANCA CATALANA
BONES FESTES DE NADAL 1 DE

CAP D'ANY
CARRER DE MILÀ, 23 - S'ARENAL DE MALLORCA
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Bar Horítzont d'Es Coll d'En
Rabassa

Apro de la cruilla que ens duu a Continente
al Coll d'En Rabassa s'ha obert un bar nou. Als
amos demanam:

- Quins són els vostres clientes?
- La majoria son mallorquins i estrangers que

van o venen del Continente. També venen els
collers de la barriada.

—Quina es la vostra especialitat?
—Tapes mallorquines i begudes de tota classe.

Bartomeu Martí continua
com a president

L'arenaler Bartomeu Martí fou reelegit per
quatre anys més president de la associació de
directors d'hotels aquesta setmana passada a
l'Auditórium de S'Arenal de Mallorca. La dele-
gació Balears, és la més nombrossa de 1 Estat
espanyol amb mes de 300 afiliats.

El mateix dia de la eleccio, va tenir lloc al
nostre auditórium una conferencia de Pedro
Galindo en la que els associats foren informats
de la situació laboral en que se trobaran els
directors d'hotel, amb la posada en marxa del
decrct d'alts càrrecs.

Fra Adolf de Villalonga.

La Porciáncula
El passat 11 de desembre va partir cap al Perú el nos-

tre col.laborador de Villarroya de La Porciúncula. La-
mentam no poder comptar amb els seus reportatges, es-
pecialment fotogràfics que han plasmat durant anys, la
vida cultural i relligiosa de La Porciúncula.

Molt de moviment hi ha hagut aquests mesos darrers
a La Porciúnula de S'Arenal. A més d'un nou pare pro-
vincial, hi ha hagut molts de camvis: Fra Llorenç Servera
ha estat translladat a Madrid, igual que el Pare Manolo
Sanchez a la parròquia San Diego' i al Col.legi Ramón
Llull respectivament. El pare Cabot ha estat nomenat
superior del convent Llucmajor i el pare Francesc
Quetgles rector de Pina, amb residencia a Cura.

Han vengut a La Porciúncula els pares Oliver, Ribot,
Bisbal í Medina, per sustituir als homes que han partit.
La anyada es grossa i els treballadors pocs.

CASA
BONET

ELECTRODOMÈSTICS - LEANTIES -
TELEVISORS - OBJECTES DE REGAL -

LLISTES DE BODES
CARDENAL ROSSELL 86- TEL: 26 96 20

CARDENAL ROSSELL 69- TEL: 26 21 60

JOAN MIRÓ, 295 - TEL: 40 10 83

ES COLL D'EN RABASSA I CIUTAT DE MALLORCA

BONES FESTES



VAL
1.500 PTAS.

COMERCIANT!
L'IVA JA ÉS AQUÍ

INFORMA'T A

TOT INFORM
CARRER TRASIMENO, 38- TEL: 28 84 50

S'ARENAL

ELS REIS
HAN DUIT MUTES JUGUETES

PUNT 1 COMA
AVINGUDA DEL CID, 94

SON FERRIOL

eav®Wao

Calle Trafalear, 29

Tela. 268818 - 26 87 01
CIUDAD JARDIN
Coll den Rebasas

1

E

Dilluns, tancat

MAPA SANITARIO DE MALLORCA. Anteproyecto

0.11111. O. Mi..

® Centro Comarcal

— Límite de Comarca

93 Centro Subcomarcal

Unidad Sanitaria Local

ci Consultbrio Local

Fuente: Delegación Provincial del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Dirección Provincial del INSS, INSERSO E INSALUD.
Anteproyecto del mapa sanitario de Baleares.

0142rillá•
CiJoaquin Verdaguer. 12

Arenal Tel. 286721

CHINA
iitiSTAURAN?

MARISQUERIA
D.M.

CARNS, PEIXOS I MARISCOS
CUINA BASCA

CARRER DE MARIA ANTÒNIA SALVÁ, 38

S'ARENAL DE MALLORCA

•

CENTRE OPTIC
EXPOLENT

• LENTAS DE CONTACTE

CONTROL VISId

M. COLOMA GARIP

(»TIC OPTOMETRISTA

CONTACTÓLEG
BERGA, 26 - S'ARENAL - TELÉFON 26 33 74
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Nou centre de salut al Coll d'En Rabassa
Acaben de finalitzar al Coll d En Rabassa, les

obre§ de constnicció de 1 edifici que albergara
el nou Centre de Salut de la barriada.

L'Ajuntament de Ciutat ha firmat 1 acte de
recepció provisional del centre que transferirá
a Insalut lo més prest possible a fi de que pugui

entrar en servici. Segons el batle, aquest centre
podria estar en funcionament dins un mes, enca-
ra, que aquesta decisió i posada en marxa és
competència de Insalut.

Aquest centre es troba ubicat devora Les To-
rres i ha costat 97 milions de pessetes.

Ls gent de Ca'n Pastilla, se queixa ara per ha-
ver d'anar fins al Con d'En Rabassa en haver de
ser visitats pel metge, de totes maneres, son ells
els qui han de protestar si creuen que tenen dret
a tenir un centre de Salut a la seva barriada.



Fotos d'aya d'ahfr
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Esbertades altres coses

L'Arenal de Primera Regional Preferent.

Reacció del Arenal, re-
gional preferent. Victoria
justa contra el Recreatiu
Victoria per 1-0. Gol mar-
cat per Bueno (en mallor-
quí B6) que feu honor al
seu llinatge.

L'Arenal aliena,á a: Ber-
nat, Quique, Fuentes, Lu-
chesse, Zamora, Mena, An-
gel (que debutava amb el
primer equip), Campins,
Sagrera, Bueno, Trujillo.
(Cano, Román).

Altres rcsultats dels
equips inferiors del Are-
nal: benjamins, Arenal, 2-
°limpie, 3; alevins, Arenal,
1-Genovés, O. R. Victoria,
O-Arenal, 4 i jovenils, San-
ta Eulari, 4-Arenal, O.

Per contrapartida el Bra-
silia té problemes per po-

-
Juanito Garaes
ha mort

A l'edat de 62 anys ha
mort un bon amic, en Joan
Garcías Durán. Se's conei-
xia més per en Juanito,
jugador que fou de l'Es-
panya de Llucmajor per es-
pai d'un grapat de tempo-
rades. Joan Garcías aixi-
mateix feu funcions d'en-
trenador, una vegada reti-
rat com a jugador. Apart
de l'Espanya havia jugat
amb el Santanyí í amb el
Binissalem.

A la seva esposa Encar-
na Mancilla Rueda i als
seus germans i familiars
les testimoniam el més sen-
tit condol. Descansi en
pau, l'amic Juanito Gar-
cías.

rer seguir endevant al cam-
pionat de II Regional. Te-
nen 23 jugadors fitxats
i a l'hora de formar l'equip
molts de ells no es presen-
ten.

Havien d'anar a jugar a
Algaida i varen desistir de
anar-hi per manca de juga-
dors per lluitar al terreny
algaidí. Esperam i desitjam
que el Brasilia pugui seguir
endevant.

El Brasilia, una tempo-
rada, tenia fins a cinc
equipos disputant la res-
pectiva competició
Era president en Rafel Pas-
tor.

En Maten Canals está
ben disposat per desenro-
llar al carrec de nou presi-
dent de la Federación Ba-
lear de Ciclisme.

Desde aquestas planas
de "S'Arenal de Mallorca
rebi la més sincera i entu-
siasta enhorabona.

Sort i éxits Maten.

Jordi Matarnalas es el
nou president de la Fede-
ració Balear de Boxa. Jero-
ni Matamalas, es un home
jove, un home del deport
i pel deport.

Li desitjam, també, el
major dels éxits.

El partit Arenal-Victo-
ria, del dia 8, es va jugar
ah darrers 10 minuts amb
llum artificial. Al manco
les farolas del camp de Son
Verí estaven encesas. Idò1
S'Arenal, per la seva im-
portància turística i altres
herbes, mereix tenir un
equip de Tercera Nacional.

La Federació Balear de
Bolos va fer una festa de
fí de temporada a l'Hotel
Brasilia. Entrega de nom-
brosos trofeus i altres dis-
tincions. Festa simpática
i alegre. A la presidencia
el senyor Torrecila (antic
president) y el senyor Ra-
mos (nou president).

Enhorabona.

El campió de bolos Iluc-

majorer afincat a S'Arenal,
Llorens Mas i Pons actual-
ment subcampió d'Europa
segueix jugant amb el Club
Bolos Benidorm i té éxits

• a balquena.
Per quan un homenatge

a Llorens Mas i Pons?
El tens ben merescut,

atlot.

El Club Nàutic S'Arenal
ja torna tenir president
efectiu. Deim afectiu per-
que en Joan Miguel Catany
ha hagut de prendre pos-
sessió del carrec dues vega-
des en tres mesos.

Tot per mor de una
aprovació d'Estatuts del
club, per part de la Comu-
nitat Autònoma. Ara ja ho
tenen ciar, però. Aquesta
vegada tornará estar a la
presidencia, per espai de
cuatre anys més.

Si no dimiteix abans!

En Manolo González
Pando fou el president de
la taula junta electoral de
les eleccions segonas del
Club Nàutic. I tot va anar
bé. Idb que es pensaveu.

Resulta que els malpen-
sats deien que en González
Pando volia esser presi-
dent.

--Pero en Manolo sol
fer ses coses bé. Tant de

president de taula com de
president electe, es a dir de
bon de veres...

I de l'Ajuntament de
Ciutat, que me dius, estor-
nell?

- Que esperam que fassi
lo que varen anunciar.
Moltes de millores i molts
de millons per gastarse a
S'Arenal dins l'any 1986-
1987.

--Vueren, veurem en
gelat on se ageurá...

- I des de Llucmajor
que me dius?

-Esperem,	 esperem.
Ara tenen "crisis". Es bat-
le Zanoguera té problemes
per a governar amb majo-
ria.

-Llástima, i ja deu fer
molt aixó...

Lo que va ben en serio
es lo que sa carretera (le
S'Arenal a Llucmajor i vi-
ceversa. Més de cinc-cents
milions de pessetes tenen per a tots, estimats amics.

que ja ha deixat la Federació Balear de
Fútbol, degut a retirarse per l'edat però
també perque les eleccions a president les
va aguanyar en Toni Borrás del Barrio.

Al mateix temps que agraiM a Sebastià
Alzamora les atencions tingudas amb no! -
tros, lo mateix que l'ex-president Joan
Seguí aprofitam per a donar la benvingu-
da a Toni Borras, com a nou president, i
als components de la seva junta directiva.

Ah. Demaneu al dele-
gat d'alcaldia Joan Perelló.

-Aquest diu que més
endevant es farancosas.

-Idò, espera, home...

de presupost inicial.

I bones festes de Nadal

Aquesta fotografia correspon a l'entre-
ga de trofeus de fa devers nou o deu anys
Era la final del "Trofeu Ciutat de Llucma-
jor" jugat a S'Arenal. Ere baile de barri i
delegat d'alcaldía en Pere Canals. Les co-
ses canvian. I els homes també! A la part
esquerra poden veure al bon entrenador
Josep Valls, que morí ja fa un grapat
d'anys. A la part dreta es batle Ramón,
que també ens va deixar fa dos mesos. I
entregant el trofeu, Sebastià Alzamora.

U.

ASSEGURANCES MARE NOSTRUM

Assegurances en general.
Tota mena de assegurances.

Placa Major, 1
S'Arenal
Tel. 265374

I ara també:
C/. Marbella, 31
Can Pastilla
Tel. 267654

MARE NOSTRUM AL SERVEI DE TOTA LA PLATJA DE
S'ARENAL



Picadís d'espires
Mai és massa prest per fer el que sha

de fer, si la comesa és de justicia.
beneida. Del penis no en conta res la tra-
dicio.

CHON-MA II

COMUNICA
A la seva estimada

clientela, la obertura
del seu

GABINET 11E BELLEbA

Depilacions
Massatges

Manicupa-Pedicura
Trataments de bellesa

en general.

Estheticien Diplomada.
Preus ecouimics.

Plaga de Sant Marino,
6. Tel. 267994 - COLL
D'EN RABASSA.

SA NOSTIM

CAJA DE BALEARES 
"SA NOSTRA"

SA NOSTRA DESITJA BONES

FESTES A TOTA LA GENT DE LA
COMARCA DE S'ARENAL

S'ARENAL DE MALLORCA, 15 DE DESEMBRE DE 1985
	

1 1

Converses
baleáriques (III)

IICONCRÉS IN
TERNACIO
NAL:DE.Lik
LLENCVAy
CATALANA
MCMVI86

N 'Aina i en Bep han
anat al teatre.

Aina.-- Hauriem de te-
nir una política teatral de-
finida.

Bcp.-- Qué vols dir?
Aina.— Que els respon-

sables de la cultura teatral
de les illes encara no ens
han donat un programa de
política teatral.
- Bep.- Tal vegada no ho
han pensat mai. Els anys
passen i anam de festival
en festival pero se sap ben
poc dels diners que es gas-
ten...

Aina.— O se'n sap mas-
sa...

Si penses que en el
camp pictóric i musical
hem arribat a nivells inter-
nacionals, veuras que en el
camp teatral ens manca
molt per arribar-hi, i això
que de bones intencions
no en manquen.

Bep.— Les estructures
que s harien de crear no es
creen i els qui treballen
amb teatre estan desampa-
rats.

Aina.— Saps qué faria
jo si fos la responsable de
la política teatral de les
illes?

Bep. Que?
Aina.— Primer em gas-

taria els diners que hi ha
amb la gent nostra.

Amb la desocupació
quepatim és absurd donar
feina a d'altri.

Bernat.-- El teatre su-
posa un repte, és a dir, so-
lucionar problemes de tota
casta, artístics i técnica.
Cada escenografia significa
un cálcul de pes, d'infla-
mabilitat, de color, d'es-
tructura, de duració, d'em-
magatzematge, de. mobili-
tat, de so, etc^ Aquesta
experiencia, aquesta cien-

Lia sempre el dia dintre
d una societat, és un bon
negoct, ja que es pot apli-
car a sectors no precisa-
ment teatrals, com poden
ser el camp de la indústria,
el domèstic o l'urba.

Aina.— Es podria pro-
gramar un projecte de cinc
anys. Primer repassaríem i
provaríem els nostres
autors. Començaríem per
les consuetes mallorquines
de l'edat mitja, continua-
ríem amb Tia de Sa Real,
entremesos del s. XVIII,
el Ramis neoclàssic, segle
XIX, teatre costumista,
teatre regional, Nicolau M.
Rubió, Villalonga, Moya,
Vidal Alcover, Ballester,
etc...

Suposaria unes quinze
obres que es repartirien en-
tre els directors i actora de
les illes. Paral.lelament es
podria fer una programa-
cio de clàssics mundials i
encarregar obres a autors
actuals a fi d'estrenarles.

Bep.— Saps qué passa?
que el públic no seguiria
tot aixo, el públic vol
veure obres de fora.

Aina.— També en vin -
drien, però de forma pro-
porcionada. Pensa que
aquesta acció teatral es
faria precisament per crear
un públic, a un mateix
temps que aniriem donant
feina i estimulant la gent
de les illes que vol fer tea-
tre. Així també activaríem
el conservatori creant ta-
ller d escenografia, maqui-
llatge, sastrería, niagatzems
de roba, etc. Treballaríem
també amb la radio i crea-
ríem una secci5 de teatre
radiofònic. Seria una acció
col.lectiva.

Bep. Si foc necessari

Si qualque día trobau la pau, donau-li
memòries. I que, si vol venir, apa, aquí és
ca-seva.

La violencia, el cop de pny, la galtada,
la pistola, el missil, són 1 únic argument
deis que no tenen gens de raó, sols tenen
testicles. I els empren malament.

Massa sovint es confonen els testicles
amb la pròpia capacitat de fer bastieses.
I així anam.

No t preocupis: la merda put perque
és merda, no perqué sigui teva.

Dels nascuts el dia de Sant Llorenç
(10 d'agost), se 'n diu que tenen la saliva

portaríem gent especialit-
zada de fora. T'imagines
que seria tenir en Lluís
Pasqual dirigint una
d'aquestes obres programa-
des?

Aina.- Això serien di-
ners ben gastats i no portar
una estrella mundial que
actua dos dies per als qui
poden pagar l'entrada, co-
bra, pren els atapins i se 'n
va.

Bep.— Amb els proble -
mes de desocupació que
tenim...

Aina.- Es com fer al-
moina a la Seu...

Si ensopegues, bon simptoma: senyal
que camines.

Els abusos maten. Les abstinencies
de vegades, també.

No us preocupeu, tranquils, sols és
qüestió de temps: quan puguin controlar
el mercat del "xocolata", el legalitzarán.

Abans deien: aquests no són dels nos-
tres, matau-los. Avui diuen: aquests no
ión dels nostres, no'ls envieu cap subven-
ció. Anam millorant. indubtablement.

Bici Florit Ferrer
Estiu 83.



Carrero Blanco mort per ETA.

LAS MARAVILLAS
LLOGUER DE

COTXES
CAR HIRE

Llaüt, 40 - Tel. 26 41 25
Les Meravelles

S'Arenal de Mallorca

JOSEP LLUÍS COSTA I DÍAZ

ASSEGURANCES
GENERALS

ARXIDUC LLUÍS SALVADOR, 5 ENTRE.
TEL. 207612

I TAMBÉ A S'ARENAL
CANONGE MATEU ROTGER, 25-2

TEL. 262869
DAMUNT BAR BRASILIA

Pina Reino
N.a Cristina 5/5
266815- S'ARENAL
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moda

LA ROBA MES GUAY
DE S'ARENAL

Avinguda Nacional, 57.
S'ARENAL DE

MALLORCA
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CAIXACAIXA DE PENSIONS

LA CAIXA DE S'ARENAL DESITJA
BONES FESTES ALS SEUS

CLIENTS 1 AMICS
PLAÇA DE LA REINA MARIA CRISTINA, 12
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Efemérides d'aquesta quinzena
15-12-1890: Sitting

Bull, líder de la nació
sioux, és . 'assassinat per
l'exercit dels EUA.

15-12-1896: Presenta-
ció de l'aparell Lumier als
tallen de la planta baixa
dels fotògrafs Napoleon a
Barcelona.

	

12-1974:	 Delegats

de la Associació Psiquiátri-
ca dels EUA, per vot uná-
nim, deixen d'inclore l'ho-
mosexualitat entre els
transtoms mentals.

15-12-1974: Es crea Es-
coltes Catalana, agrupant-
se set organitzacions escol-
tes.

16-12-1342 Primera llei

dictada pels emperadors
cristians Constanci i Cons-
tant contra els homdSe-
xuals. Es la primera llei ci-
vil de la història contra
l'homosexualitat. Ante-
riorment, només se troba
una condena religiosa en
la Biblia.

16-12-1641: Pau Clarís
proclama la República Ca-
talana sota la protecció de
1 ranga.

16-12-1977: S'inicia
una vaga general al món de
l'espectacle en protesta per
la detenció i procesament
militar de l'actor Albert
Boadella, membre del grup
teatral Els Joglars.

16-12-1979: L'Assem-
blea Constituient del Movi-
ment dels Nacionalistes
d'Esquerra es celebra a
Barcelona.

17-12-1979: Invasió
d'Afganistán per les tropes
soviètiques.

18-12-1534: El pirata i
almirall turc Barba-Rossa
saqueja Maó.

17-12-1977: Mulera de
ciclistes ocupan el centre
de Barcelona, en una mar-
xa a favor de la millora del
medi ambient i en contra
de la contaminació.

19-12-1961: Primera
audició dels setze jutjes,
al club CICF, amb l'actua-
ció de Miguel Porter, Jo-
sep M. Espinas, Lluís Se-
rrahima i Remei Margarit.

19-12-1964: Primera i
última sesió plenaria del
Primer Congrés de Cultura
Catalana, iniciat amb acti-
vitats clandestines l'any
1961.

20-12-1973: El presi-

dent Carrero Blanco és
mort per ETA.

20-12-1978: La Magis-
tratura de Treball de Bar-
celona, falla favorablement
la readmisió de dues treba-
lladores despedides pel fet
de ser lesbianes.

21-12-1907: Té lloc a
Xile la matança de Santa
Maria de lquique.

21-12-1979: Argala,
dirigent d'ETA (m) és as-
sassinat per l'extrema dre-
ta a Euskadi Nord.

22-12-1963: Grups fei-
xistes assalten el Casal de
Montserrat —que aplega
entre altres activitats, els
grups escoltes— intentat
cremar-lo, poc després de
les declaracions de l'Abat
Escarré a Le Monde. Tam-
bé seran assaltats, en poc
temps, els Lluisos de Grá-
cia, els Caputxins de Pom-
peia, el Forum Vergés i el
Pare Evely.

22-12-1966: El Movi-
ment Tupamaro de L'Uru-
guay realitza una acción en
la que es dona a coneixer

piliblicament, passant els
seus militants a la clandes-
tinitat.

23-12-1588: Es assassi-
nat el Duc de Guise, con-
ductor de la matança de la
"Nit de Sant Bartomeu".

23-12-1940: Flilaturas
Caralt Pérez transllada la
seu social a Madrid, les se-
guiran les empreses: Insti-
tut Veterinari Nacional,
Companyia Trasmediterra-
nia, Peínajes e Hilaturas
de Lana, Cementos Fra
dera, Altos Hornos de Ca
talunya, Sala i Badrigas,
Torra Juvunya, entre d'al-
tres. El gener de 1951
l'INI crea Enmasa, a Barce-
lona, però amb seu social a
Madrid. Al maig del 1950
la SEAT s'instal.larà a Bar-
celona per decisió de la
FIAT.

23-12-1944: Reforma
del Codi Penal. Disminuei-
xen els consells de guerra,
però encara enguany se
duen a terme unes mil exe-
cucions.

24-12-1794: Cinquanta

cinc diputats es reuncixen,
per primera vegada, per a
constituir, una Junta Ge-
neral de tot el Principat.

24-12-1979: Mor a Di-
namarca l'ex-líder estu-
diantil i organitzador del
Partit Verd alemany, Rudi
Dutsche.

25-12-1933: Mor Fran-
cese Maciò i Llussa, polític
president de la Generalitat
de Catalunya.

25-12-1936: El Govern
de la Generalitat de Cata-
lunya legalitza l'avorta-
ment; és el primer país
que reconeix aquest dret.

27-12-1870: Mortal
atemptat contra el polític i
general Joan Prim i Prats.

28-12-1519: Revolta de
les Germanies, iniciada pel
juliol a ValIncia. En el dia
d'avui és produexi el reco-
neixement reial de la Junta
dels Tretze. La revolta s'es-
tendrà a tots els Paissos
Catalans amb un intent,
fracassat, de la burguesia
de prendre el poder. Ini-
cialment de carácter urbà
i moderat, passa, però, a
una etapa de radicalització
en incorporar-se també al
camp.

28-12-1890: Tres-cents -
cinquanta indis desarmats
son massacrats per l'exer-
cit dels EUA a Wounded
Knee.

29-12-1978: L'Assem-
blea del Parlament de Ca-
talunya aprova l'Estatut
d'Autonomia de Sau.

31-12-1229: El Rei En
Jaume entre a la Ciutat de
Mallorca i repobla
bàsicament amb gents de
l'Emprodá.



Club
MARILYN

CARRER DEL
CANONGE

MATEU
S'ARENAL DE ROTGER, 16

MALLORCA

e 
wallorca

6 O°

£1,1,12fULtLt.  

Maquinària per a l'Hosteleria,
Alimentació i Aire Acondicionat

Servici tècnic garantit

Carrer Horaci, 13 Tels. 268313 — 268350

Ca'n Pastilla
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Xafarderies
Els nins i nines de 1 es-

cola pública d'Es Pil.lari
se manifestaren en protes-
ta per no tenir calefacció
aquests dies freds d hivern.
Feren un gran fogueró al
mig del pati per escalfar-se
i penjaren pancartes a les
parets de l'escota amb eslo-
gans demanan calefacció.

L'escola es nova, inau-
gurada quan va començar
el curs, pero pareix que a
aquest país no hi ha mane-
ra que les coses funcionis
així com cal. Les calderes
de la calefacció són noves i
tot está a punt, però man-
quen unes firmes per po-
der comprar el gasoil ne-
cessari perque funcionin.

S'Arenal de la part de
Llucmajor esta superpo-
blat, amb carrera estrets
i edificis alts. Ara, no po-
dem esbucar els edificis
massa alts, però hi ha solu-
dons. En Pere Canals en té
una: comprar edificis bai-
xos i vells, que n hi ha, i
crear places i zones verdes.
L'Ajuntament  de Ciutat
comprava cada any un so-

lar en temps del batle
Buchens a la vorera de mar
i ara els tenim, qualqun,
convertit en bella zona
verda. Esta bé que no ens
facin poliesportius ni altres
millores a S'Arenal pels
llucmajorers, però almanco
que inverteixen en qualque
cosa, en solars per esponjar
el poble, diu en Pere Ca-
nals.

En Tolo Ferrà, que dó-
na la crónica dels partits
del Tallers Salva, equip de
futbolet que juga a la divi-
sió nacional, ens donava
cada diumenge a vespre
aquesta crónica e castellà.
A partir del primer de de-

sembre, tengueren l'agra-
dable sorpresa de poder es-
coltar aquesta crónica en
català. Molt bé Tolol, en la
teva llengua te'n desfàs
molt millor.

La gent está ben preo-
cupada amb això de 11VA
(Impost sobre el Valor
Afegit) que sustituirá 11TE
a partir del primer de ge-

ner. Xerrant i xafardetjant
amb en Vicent Olivares del
Tot Inform i amb els seus
economistes, hem desco-
bert que aquest impost és
suficient interessant per-
qué la gent i sobretot els
comerciants n'estiguin de-
gudament informats. Els
qui en sien ignorants, po-
den tenir sorpreses ben de-
sagradables.

Dos mil cinc cents jubi-
lats procedents de l'Estat
espanyol, passan vint-i-vuit
dies de vacacions a S'Are-
nal de Mallorca. Estan
alotjats a hotels de dues i
tres estrelles al case antic
de S'Arenal i a l'hora de la

missa, omplen l'església, el
matí, omplen el Consultori
de l'Assegurance Social,
durant tot el dia, omplen
els nostres carrers i places.
Estan alotjats per nacions,
així que, distribuits en set
hotels. lli ha els de nació
castellana a un hotel, els
andalussos a un altre, els
bascos al seu hotel i els
catalans, valencians i ara-

gonesos, 1 .antiga Corona
d Aragó, omplen dos ho-
tels més. Aquest grup de
dos mil cinc-cents partirá
dia 13 i el mateix dia en
vendrá un grup d'igual
nombre, això fina a 5
grups que ompliran tot
1 hivern aquests 7 hotels
de S'Arenal. També hi ha
els jubilats alemanys, però
aquests omplen eh hotels
que enrravolten la Plaga de
les Meravelles.

Aquests jubilats, caste-
llans, catalans i bascos, pro-
venen de totes les capes
socials i la seva venguda ha
estat possible gracies a un
conveni entre els sindicats,
el govern i eh hotelers are-
nalers, cuida de la organit-
zació de tot, Viatges Bar -

celó. Continuarem infOT
mant de l'estada en ti
nostres d'aquests turistes
en sucessives kmoniques.

Del capitol de successos,
cal recordar el succeit diu-
menge passat a la carretera
d'Es Cap Blanc, a dotze
quilómetres de S'Arenal,
de resultes del qual hi va
haver un mort i un ferit
greu" En Josep Maria Ruiz
Bosch, de 25 anys, con
dufa el Seat-127, matricul,
PM-7612-F, quan sortí de

la carretera i anà a estave-
llar-se contra el marge da-
vers les 12'30 de la marina-
da. En Joan Grimalt i To-
más que anava de passatger
esta ferit greu- en Josep
Maria Ruiz i Bosch va mo-
rir en el acte.

Eh carters de la zona
ens comenten que tenen
molts de problemes a l'ho-
ra d'entregar la correspon-
dencra. Els porters auto-
màtics, no obrin si no hi
ha ningú a la casa. Tambe
hi ha gent que no obri al
carter per por dels lledre
gots. Les bústies catan en
males condiciona en un 1()

per 100 i la gent roba la
correspondencia dels al-
tres, sobretot se roben pe-
riodics i revistes. Els car-
ters se veuen obligats en
moltes ocasions a retornar
la correspondencia al remi-

tent per aquesta causa.
Els carters, aconsellen

que per aquestes festes
s envün les felicitacions i
els paquets lo més prest
possible a fi d'evitar aglo-
meracions d ultima hora.

Hola, som en es
...CLUB MENTA.

Hallo, ich bin... im
CLUB MENTA.

Helio, I am ...in CLUB
MENTA.

MASTER CLUB

MENTA
Obert des de les 21,00

hores
Carrer Amilcar,

cantonada Cannes.
S'ARENAL DE

MALLORCA



Petits anuncis
Aquests anuncis poden ser remesas a la nostra re-

dacció, Camí Canteres 132. Tel. 265005 i a totes les
agencies de Publicitat.

Cada paraula, 10 pessetes.

PIS A CALA ESTANCIA,
dues habitacions, llog per
20.000 pessetes. Telèfon
269250.

PIS, BALNEARI 9, una
habitació amoblada, llog
per 20.000 pessetes. Tel.
269250.

ESTUDI, CA'N PASTI-
LLA. llog per 19.000 pes-
setes. Tel. 269250.

PIS A ESTRENAR, davant
lilotel Bahia de Palma,
116 m2. Venc. Felefons.
268165-238565.

SOLAR DE 800 m2. a
cap de cantó, tancat de
paret a Bellveure de Ses
Cadenes se ven, a 3.500
ptes. m2. Tel. 260763.

CASETA amb un tros de
terreny a n'Es Puig de ses
Bruixes, vendria. Telèfon
297525.

BORSA DEL
MOTOR

COMPRO COTXES vells
per ferro vell. Tel. 268672.

SI DESITJA T N COTXE
nou de la nostra gamma,
vingi i en parlarem. AGEN-
CIA OFICIAL RENAULT.
Tel. 413867 - Son Ferriol.

MECANICA, planxa i pin-
tura. TALLERS VALLES-
PIR. Tel. 413867 - Son Fe-
rriol.

VENC R-5 TC. PM-AB.
Facilitats. Tel. 241947.

VENC FORD ESCORT,
PM-AB. Facilitats. Tel.
241947.

•
VENC SEAT FURA, PM-
AB. Facilitats. Telèfon:
241947.

VENC SEAT PANDA 40,
PM-AB. FAcilitats. Tel.'
241947.

VENC FORD FIESTA,
PM-AB. Facilitats. Tel.
241947.

VENC SEAT 127 Fura, 5
portes, 5 velocitats. Tel.
241947.

VENC RENAULT FUE-
GO, vermell, PM-W. Tel.
241947.

CITROEN MEHARI com
a nou, PM-U. Tel. 241947.

SEAT RITMO, PM-V, venc
amb facilitats. Tel. 241947.

BORSA
IMMOBILIARIA

URGEIXEN PISOS
PER LLOGAR.

FINQUES
AMENGUAL.

Sant Cristofol, 16.
Tel. 269250.

S'ARENAL, 2 habitacions,
sala menjador, amoblat.
25.000. AMENGUAL.
269250.

FINCA de 12 quarterades,
a 7 quilòmetres de S'Are-
nal, tancada de paret, se
ven. Informació, Urbana
Mare Nostrum. Plaga Ma-
jor, 1-S'Arenal.

ADMINISTRAM les seves
finques. FINQUES AMEN-
CUAL. Tel. 269250.

S'ARENAL, primera línia,
3 habitacions. 30.000.
AMENGUAL. 269250.

APARCAMENTS per a
cotxes i motos al carrer
Bartomeu Calafell, de
S'Arenal, se lloguen. Tel.
266575.

AL CARRER DES VALL
de Llucmajor, se lloga lo-
cal de 136 m2., i pis tres
dormitoris. Tel. 460985.

SOTERRANI per a magat-
zem al carrer Bartomeu
Calafell de S'Arenal se
Doga. Tel. 266575.

SE VEN FINCA a S'Are-
nal, a 80 metres de la vore-
ra de mar, balneari 8. Sote-
rrani, local comercial i 4
pisos. 22.000.000 de pes-
oletea. Se pot vendre per se-
parat. Facilitata. Telèfon:
490011.

NECESSIT PIS barat o so-
terrani habitable, per a llo-
gar. Ofertes: Carrer Mitró-
bal, 24.

LLOGARIA PIS sense mo-
bles, tres dormitoris, Iluny
de la mar, a S'Arenal o
Ca'n Pastilla. Tels. 266805-
264877.

APARTAMENTS>  Ho-
gar a l'altura del Balneari
3. Per dies, setmanes o llar-
ga temporada. Tels.
2661105-264877.
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SEAT 131 Diesel 2500,
Sofim, PM-V, venc de par-
ticular. Tel. 241947.

SEAT 127, venc per 125
mil pessetcs. Tel. 241947.

FURGONETA SAVA, PM-
G, venc per 350.000 pes-
setes. Tel. 241947.

FURGONETA 4L, PM-J,
venc per 175.000 pessetes.
Tel. 241947.

SERVICI DE GRUA i re-
molc per a cotxes. Servici
Seat, Son Ferriol. Tels.
241947-413899.

VENC R-5 GTL, de parti-
cular. Tel. 263529.

VENC R-5 TL, confor,
PM-S, de particular. Tel.
263529.

SEAT PANDA, PM-J, de
particular venc. Telèfon:
263529.

VESPES. vespinos i bici-
cletes per a Hogar. INTER-
MOTO. Carrer Milán, 3 -
S'Arenal. Tel. 260783.

VESPINO OCASIO, en
bon estat venc. Agència
Marc Nostrum. Tel.
265374.

MOTO SANGLAS en bon
estat, vendria per 90.000
pessetes. Tel. 260385.

BICICLETES I CICLOMO-
TORS de segona ma, venc.
Espigares. Tel. 263556.

RECANVIS DE COTXES
de toten leg marques a ven-
dre. Tel. 268672.

SERVEIS
PROFESSIONALS

ARREGLAM rentadores,
maquines registradores, rà-
dio-cassettes de cotxes,
porters electrònics. Elec-
tronica EL GAUCHO. Ca-
rrer Mallorca, 2. Tel.
263423.

LLOGAM MAQUINES per
a capolar porc. PRODUG
TES FORA VILA. Avingu-
da del Cid, 12 - Son Fe-
rriol.

MOBLES DE TOTA CLAS-
SE, bon preu i bon tracte.
MI MUEBLE. Exercit Es-
panyol, 7. Tel. 261629.

ARMERIA CLAR. Arti-
des per a esports. Cuc
fresc per pescar. Exèrcit
Espanyol, decora Es Pont.
Tel. 263896 - S'Arenal.

PEIX FRESC i peix gelat,
SUPERARENAL, peixete-
ria oberta tot el dia.

OPTICA S'ARENAL, gra-
duam be la seva vista.
Ulleres, lelas de contacte,
aparells per a sorda. El ser-
vici més ràpid de Mallorca.
Carrer Berlín, cantonada
Trassimeno - S'Arenal. Tel.
490061.

MATERIAL DE CONS-
TRUCCIO, rajoles i pavi-
mentació. JOSEP MARTI-
NEZ. Carrer Canonge M.
Rotger, 9. Tel. 260091.

JUGADORS D'ESCACS
de S'Arenal i comarca.
Cada horabaixa partides al
BAR EUROPA. Els dis-
sabtes, torneix. Telèfon:
262046.

NAUTICA PORTITXOL,
cucs per a pescar, accesoris,
ferraments, radios, sondes,
objectes de regal, motors i
recamvis "Solé Diesel".
Passeig de Barceló i Nlir,
17. Tel. 245004 -
Molinar.

REBAIXES DE TARDOR.
Mallorquímica. Pintures
interior i exterior de gran
calitat. SUMINISTRES
ARENAL. Amilear, 14.
Tels.»265354-29.

PNEUMÀTICS SERVERA.
Arreglan-, el, setas pneumá-
tics fins i tot els dissabtes.
Carrer Illes Pitiüses. 4 -
Coll d'En Rabassa. Tel.
263663.

REIXATS I BAR RE RES
de ferro se fan. Solar, 163-
Badia Gran.

ASSEGURANCES MAP-
ERE. Carrer Jabeque, 234-
Badía Gran. Tel. 214579.

PINTOR-RETOLISTA,  fa-
çanes, furgonetes, tendals,
cristalls. TALLERS
LLUMS. Tel. 265616.

METALURG1CA S'ARE-
NAL. Reixats, barandilles,
ferro forjat, treballa en
alumini per a obres, sol-
dadura eléctrica i autóge-
na, treballa al tom. Pere
Canals i Quetgles. Carrer
Menorca, 10. •Feléfon:
269310 - S 'Arenal.

VIDRIERA S'ARENAL.
Cristal.leria, alumini, secu-
rit. Carrer Cuartel, Si -
S 'Arenal.

ENSENYANCES
INFORMATICA, compta-
bilitat, mecanografia, aula
d'estudi dirigit, idiomes.
ACADEMIA OVIDI. Tel.
260086 - Ca'n Pastilla.

CULTURISME, arta mar-
cials, gimnástica rítmica,
acrObic. GIMNAS ZEUS.
Singladura, 13. Tel.
262214 Ca'n Pastilla.

CALIMERO. Jardí
fincia. Obert des de les
7'30 a les 2000. Plaça de
l'Església al Coll d'En Ra-
bassa. Tel. 267507.

VIATGES
VIATGES X ALokl. Bit-
lIcts de vaixell i d'avió.
Telèfon: 267450.

\' I ATC S SPANIEL.
Bitllets d'avió i de vaixell
(barco). Creditviatge i for-
faits. Platja de Palmi Tel.
26810u - Arenal. Tel.
265374.

ANIMALS DE
COMPANYIA

CONSU1 1'01:1 y EFE R1-
NARI MUND1 FAUNA.
Doctor Daniel Magrini, de
4 a 8, de dilluns a diven-
dres. Carrer Exercit Espa-
nyol, 23 - S'Arenal. Tel.
267664.

PRODUCTES PEL CAMP,
pinsos, insecticides, animal
de companyia. "PAJ ARE-

5•Alti,N AL, Plaça
dels Nins, 26- S'Arenal.

RESIDENCIA I ESCOLA
d'ensinistrament de cana.
Venda de cadena. "CRIA-
DERO LOS VALIENTES".
Tel. 265125.

VARIS
CALCES I CALCETINS,
fila, agulles, botons... Lla-
nes per a tricotar. CA NA
XESCA - Coll d'En Rabas-
sa.

FAISANS per a caceres a
1.100 pessetes venc. Tel.
262302.

PISTES DE PETANCA per
entrenar des de les 9 del
matí a les 5 de I horabaixa.
Cardenal Rossel, 83 - Coll
d En Rabassa. Tel. 261015.

FOTOGRAFIA

OFERTA: Máquina fo-
tográfica Reflex, medi-
ció TTL, nova, 12.000
pessetes, venc.

LASER. 262326.
OFERTA: OLIMPUS
OM-10, quasi nova, 27
mil 500 ptes.

LASER. 262326.
OFERTA: PROJEC-
TOR i "tomavistas" 5-8,
16.000 ptes.

LASER. 262326.
OFERTA: Máquina fo-
tográfica pocket-flash,
4.995 ptes.

LASER. 262326.
OFERTA: Preus espe-
cials de Nadal en mà-
quines fotográfiques i
objectius.

LASER. 262326.
ATENCION: El seu te-
portatge de comunió,
boda, bateig en 13x18
en un dia.

LASER. 262326.

LLANTE RNER : Termos
electrics i de butà. Repa-
racions de tota casta. Tel..
266961.

TOT INFOR11. Comptabi-
litat per ordinador, asses-
soria fiscal i jurídica. Trasi-
meno, 36. Tel. 268450.

VIDRIER. Servici ràpid i
econòmic. Tel. 260532.

MUDANCES JURADO.
Tota classe de transporta
fins a 1.300 quilos. Telf.
269379.

OFICIALA DE PERRU
QUERIA s'ofereox i cam-
brera de menjador, atril)
idiomes. Tel. 262274.

VIDEO CLUB CA'N TO-
MEU. Carretera Militar,
293-A- S'Arenal.

TELEVISORS, vídeos, ra-
dio-cassettes, arreglam .
ELECTRONICA J. GAR-
CIES. Carrer Francesc
Frontera, 10. Tel. 264335-
Coll d'En Rabassa.

MECANICA GENERAL,
equilibrats i nctetja de mo-
tors. TALLERS VIDAL.
Carretera de Son Fangos,
280. Tel. 262048 - Es Pil-
lar ' .

CONTESTADORS AUTO-
MATICS , telèfons sense
mans, telèfons sense fils.
ELECTRONICA EL GAU-
CHO. Carrer Mallorca, 2.
Tel. 263423.

PLANXISTERIA, pintura,
mecánica. Taller "SAN
FRANCISCO". Camí de
Son Fangos. Tel. 490314 -
Es PiLlarí.

PICAPEDRER s'ofereix
per a reparacions i petites
obres. Tel. 261319,

POR FES, finestres, persi.:-
nes amb el seu marc, de se-
gona ma a partir de 1.500
pessetes. Taulons i portes
noves. ARMIJO. Carrer
Fletxa Jover, 26 - Son Fe-
rriol. Tel. 275283.

MAQUINARIA AGRICO-
LA de tota casta arreglam.
Camf Nou de Son Banya,
1 - Son Ferriol. Telèfon:
244202.

GUIXAINA per a tota cas-
ta d'obres i adoba s'ofereix.
Tel. 414648.

VIDEO REPORTATGES.
Bodes, comunions, bate-
jos, festes. Tels. 262192-
269491.

MARES de totes les grui-
xes. Pedrera Ca'n Poma-
guera. Tel. 490953.



De la dificultat d£ les llengües
D er una banda em conten que el  pagès de

can X, de Sant Pol de Mar, té mitja dot-
zena de xicots negres mal llogats, que li fan la
feina de la terra. Diu que aquests xicots v,an
arribar, fa cosa de mig any, d'un país de l'Af-
rica tropical que es veu que és tan lluny que
ja ni ells mateixos es recorden d'on cau.

Ells no són unes persones il.lustrades,
perquè en el seu país van acabar del colonia-
lisme vuitcentista i abusiu i van començar tot
seguit amb la crisi mundial barrejada amb un
rosari de guerres i guerretes de mal aclarir, i
tot plegat no els ha deixat temps ni pressupost
per dedicar-se a les escoles. De manera que
els xicots resulta que són analfabets, peró,
com que ja estaven farts de tant mal viure i
de tanta trifulga inacabable, es van tirar a l'a-
ventura i van voler provar si fent un viatge
incert ben cap al nord, cap a Europa, podien
ensopegar una manera o altra de guanyar-se
la vida. I van anar a parar tot just a Sant Pol,
sigui per un atzar irraonable, sigui  perquè
alguns altres germans de raga ja hi havien
estat i els van donar el nom d'aquest poble
per donar-los una referència o altra.

Ara resulta que l'amo de can X és un
escanya-rals i els paga amb un tros de bacallà
i els fa treballar de sol a sol. Per?) ara ja són
aquí i no tenen gaires trumfos per a poder
anar triant. De manera que, com que són
gent acostumada a tot i fets a les condicions
més dures, aguanten i esperen que les reivin-
dicacions que els defensa el jutge de Mataró
els porti una solució més digna, i encara són
capaços d'estalviar alguna pesseta.

EL primer que han fet, per tal d'obrir-se
pas i de poder conviure amb la gent, ha estat
aprendre el català, i ara tothom diu «els
!legres de can X parlen en català, i són bona

gent». Sí, si algú els vol parlar en espanyol no
l'entenen pas, perquè ells han après la llengua
amb la qual s'havien de dirigir a la gent que
han trobat.

També m'han explicat el cas de la senyora
Luisa, que va venir, fa cosa de vint anys,
d'un poble de cap a Salamanca, i ella i el seu
home es van instal.lar a Terrassa,  perquè van
trobar feina en una fábrica de llanes, i s'hi
van guanyar bé la vida i ella va posar una bo-
tigueta i tot. al cap de poc temps. Però la se-
nyora Luisa no ha aconseguit mai de parlar ni
un borrany de catalá.

Ara fa un any, es va quedar vídua, i com
que la seva filla s'abava de casar amb un
xicot de Jordània i se r'havia anat a viure er
aquell país de l'Orient. 11 dona va quedar sk
i una mica desemparadE . La noia Ii va e_ -
seguida: «Mama, peroué no've amb nosa'tres
cap a Jordània, dorr" . qué hi farà aquí tota
sola?», A ella això 'anar-se'n tan lluny i
haver de deixar la botl li era una muntanya.
Però a base de tastar uns quants mesos la soli-
tud i de rebre les cartes insistents de la seva
filia, va prendre el determini d'anar-se'n cap

Jordania.
D'això ja fa mig any, i ara, per les vacances,

va tornar a passar un mes a Terrassa. Se la
veia més fresqueta que un  pèsol; i tothom
deia: «Tan i en un país tan diferent, si
no deu poder palar amb ningú i no deu gosar
moure's de casa», però la seva filia aclaria
que no, que ja ha après bastant l'àrab i que es
relaciona amb tothom.

Sembia estrany com això de la dificultat de
les llengües funciona sovint per uns mecanis-
mes enrevessats.

Doeter Scéplus

iiier-Pexleze Loa Ciernentea.
rinxnx de h, moter	 hamborniesea • patines fritea pollastres pee IfIdIET-51,

Gran egeortenent á'entrepanl
Partem totes.les Ilengees

Aviillaniadt 5141 Rito 23 Te! 2659çç

US toa LEAVE LUIS DE S AKLAL

Fried Chau

L'autentic	 pelieetre

trìt amencá altres aspe- i

ekelltela de la casa,
Mingo& Nacional ;

entre ele Ubícala 7 í
E'Aranal de Mallorca,

S'ARENAL DE MALLORCA, 15 DE DESEMBRE DE 1985
	 10

COMPRES 1
VENDES

COMPRARIA mobles ma-
llorquina, antics de quali-
tat. Tel. 264984. Raó, Pe-
re Antoni.

MOBLES PEREZ. Ara-
nyes i llums de tot tipus,
mobles clàssics i moderns.
Carrer Menorca, 65 S'Are-

lel. 267079

RESTAURANTS
BL1ZZARD PUB, ambient
selecte per al.lotes i
Avinguda Nacional. 2.o.
Devant el Balneari 8.

CAFETERIA CAPRI. El
millor solarium de S'Are-
nal. Avinguda Nacional,
cantonada Joaquim Verda-
guer. Tel. 267337.

LA PANOCHA DEL MA-
CHO. Restaurant dirigit
per l'antic propietari de
"Paco el Macho". Cuina
graciosa i salerosa. Carrer
Grua, cantonada carretera
de S'Arenal. Ca'n Pastilla.
Tel. 269219.

RESTAURANT COSTA
BRA'n Cuina espanyola
i francesa. Ambient fami-
liar. Costa Brava, 3 - So-
mctimes.

RESTAURANT ALBORA-
DA a casa plega do S'Are-
nal Comidas e vinhos gale-

_gos Carretera Militar, 269.
Tel. 260725.

RESTAURANT DELFIN
DOR \ DO. Bodes, comu-
nions, dinars d'empreses.
Dini per un mil enar de pes
sctes. Carrer J oan d'Austia,

- dadía Gran.

RESTAURANT EL HO-
YO. Bodes. batejos, co-
munions i festes socials.
Els capa de setmana obert
al públic. Carrer Cabot, 10
i carretera de Manacor,
365. Tel. 271021 - Son

errio

PERRUQUERIES
MANOLO Perruquer. Pia-
la de l'Església, 1 - Coll
d'En Rabassa.

BOVI. Perruqueria unisex.
Acapulco, 2 - Sometimes.

PERRUQUERIA STYL.
Depilacions, manicura i pe-
dicura. Arenes de Bilbao, 5
Sometimes. Tel. 262469.

SALO DE PERRUQUE-
RIA CUPIDO. Unisex,
diagnòstic dels cabells per
microvisor, permanents
per computadora, gabinet
d'estètica amb solarium
per raigs U.V.A., raigs la-
ser, tratament de cel.lulitis
per benes fredes i plagues
electriques. Galeries Cu-
pido, devant el Balneari 4.
Tel. 265211.

ESPERANCA Perruquera.
Tratament capilar amb
pantalla. Carrer Duran, 13-
Son Ferriol.

MARIANO Perruquer, uni-
sex. Trataments capilars.
Amilcar, 10 - S'Arenal.
Tel. 268371.

TINA I MARIANO Perru-
quers. Tint i permanent
per a homes. Trassimeno,
48 - S'Arenal. Tel. 268371.

ANGEL Perruquer. Trata-
ments capilars. Canonge
Mateu Rotger. 11 - S'Are-
nal.

ANTONIO Perruquer de
senyores. Trassimeno, 16 -
S'Arenal.

JAUME OLIVER. Perru-
quer i barber. Quarter, 21-
S'Arenal.

I. PASCUAL Perruquera.
Platja, 2 - S'Arenal. Tel.
264819.

EVA Perruquera, diagnòs-
tic capilar per microvisor.
Terral, 36. Tel. 268214.

MART! Perruquer unisex,
postissos a mida, diagnós-
tic capilar per microvisor
gratuit. Gran i General
Consell, 33. Tel. 260202.

BLANCA Perruquera.
Gran i General Conscll,
36- S'Arenal. Tel. 265109.

ENCARNA Perruquera.
Coll d'En kabassa. Fel.
268218.

JAUME, barber de Ses Ca-
denes. Tel. 262065.

VERA, perruquera de Ses
Cadenes. Carretera Militar,
174.

PEPE ROMERA perruquer
i barber. Carrer Dofí, 4 -
Ca'n Pastilla. Tel. 262856.

PACO Perruquer i barber.
Virgili, 1 - Ca'n Pastilla.

PRESE Perruquera de se-
nyores, pedicura i manicu-
ra. Virgili, 3 - Ca'n Pastilla.
Tel. 490015.

MAKA Perruquera. Pedi-
cura i manicura. Botónic
Germà Bianor, 19. Tel.
260756.

SALO DE PERRUQUE-
RIA LINDA. Ca'n Pastilla.
Tel. 263927.

CA'NJORDI ES BARBER.
Cardenal Rossell, 81. Tel.
262014.

MIQUELA Perruquera. Tel
263423.

BARONESA Perruquera
unisex. Netetja de cutis i
depilació. Marineta, 3
S'Arenal. Tel. 263493.

1 
	

Petits anuncis

BOTIGA

INFANTS
MODA INFANTIL, DE ZERO A DEU ANYS

LLISTA DE BATEIG

CARRER DEL GRAN I GENERAL CONSELL, 19
TEL: 26 24 72

S'ARENAL DE MALLORCA
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Catalunya Illes País Valencià Galicia País Basc

L'entenen
gens 8% 6% 16% 6% 62%
amb dificultat 10% 8% 8% 33% 12%
bé 82% 86% 76% 61% 26%

La parlen
gens 23% 18% 34% 8% 65%
arnb dificultat 15% 9% 11% 36% 10%
bé 62% 73% 55% 55% 25%

La llegeixen
gens 27% 37% 47% 27% 67%
amb dificultat 18% 24% 22% 43% 12%
bé 55% 39% 31% 30% 21%

L'escriuen
gens 44% 60% 71% 38% 67%
amb dificultat 26% 21% 17% 44% 13%
bé 30% 19% 13% 18% 20%

Ho diu Francesc Ferrer en un ¡libre que recull els atacs a la ¡lengua

La persecució del català ha estat
una constant de tots els règims

La impugnació de la llei de normalitzaciófou «un error històric»

• II
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Enquesta del ministeri de Cultura

El 8 per cent de catalans no entenen
ei català 1 el 23 per cent no el parlen

És la comunitat on es coneix millor la ¡lengua pròpia
Josep M. Sanmartí

Corresponsal

Madrid.— L'enquesta del minis-
teri de Cultura soore el compor-
tament cultural dels espanyols,
de la qual ja avanpavem anir un
extracte, confirma que Catalu-
nya és, proporcionalment la
comunitat autónoma on hi ha
més residents -nés grans de
sis anys que ,.-,.tenen, parlen,
llegeixen i escriuen la !lengua
prenota del país, en aquest cas
el catete. Només un 8 per cent
no l'entenen, mentre que un 23
per cent no ei parlen, un 27 per
cent no el Ilegeixen i un 44 per
cent no l'escriuen. Galicia i les
Illes vénen a continuació, si bé
a les Illes el percentatge de
gent que no és capaç de Medir,
parlar ni escriure el catete és
més alt que no pas el del gallec
a Galicia. En aquesta comunitat
autónoma, tanmateix, aquells
que coneixen «bé» llur idioma
són, proporcionalment, menys
que no pas a les Illes

Al País Valencià, el percen-
tatge de població que entén el
catete és «significativament
alt», però l'índex es va invertint
a mesura que es demana la lec-
tura i l'escriptura. Així, un 71

per cent dels valencians són in-
capapos d'escriure en catalá
«ni tan sois amb dificultats». La
situació pitjor és la cel País
Basc, on dos tercos de la po-
blació no entenen, ni parlen, ni
llegeixen, ni escriuen el basc.
Pel que fa als idiomes estran-
gers, els resultats «no són ata-
lagadors»: només un 14 per
cent dels espanyols saben poc
o molt francés, un 13 per cent,
anglès i un 3 per cent, altres idi-
ornes. Però només un 5 per
cent sap «ben bé» el francés i
un 4 per cent l'anglès. Cal tenir
en compte, peró, que l'en-
questa considera que el con-
eixement de les llengües verna-
cles i dels idiomes estrangers
és «un aspecte difícilment ad-
scribible a alguna expressió
cultural», de manera que
només el considera surnária-
ment a la introducció.

Esport ¡lectura

Segons aquesta enquesta,
un 29 per cent dels catalans
practiquen regularment l'esport
(mitjana estatal 27 %) i un 16
per cent va a espectacles es-
podios ImIttana estatal 15 %).
Un 91 per cent de les llars cata-

lenes tenen algun llibre (mitjana
estatal 80 %) i els més freqü-
ents són els 'libres de consulta
(enciclopèdies, llibres tècnics,
etc.), novel les, història i litera-
tura infantil. Ara bé, un 48 per
cent dels catalans més grans
de catorze anys Ilegeixen habi-
tualment (mitjana estatal 46 %),
xifra que no es correspon amb
els equipaments de lectura. Els
catalans esmercen una mitiana
de quarailta nores el trimestre
per a la lectura, mentre que la
mitjana estatal és de 41,5
hores trimestrals. En aquest
capitol Catalunya és la novena

Girona (Gironès).— El senador
gironí Francesc Ferrer acaba
de publicar un llibre titulat La
persecució política de la llen-
gua catalana, en qué per prime-
ra vegada es recopilen totes
les disposicions legals i altres
normes dictarles a l'Estat espa-
nyol contra l'ús i la difusió del
català. Són més de tres-centes
pàgines que testimoniegen una
«tenaç i prolongada persecu-
ció» de tots els règims i que
mostren, segons l'autor, que
«l'odi no ha estat pas una flor
d'estiu, sinó una constant histó-
rica». Antoni Badia Margarit,
rector de la Universitat de Bar-
celona, en taré avui la presen-
tació en un acte que se cele-
brará a les vuit del vespre al
palau de la Generalitat i será
presidit pel president de la Di-
putació de Barcelona.

El 'libre, publicat per Edicions
62, recull per ordre cronològic

cornunitat autónoma i Cantábria
la primera, amb cinquanta
hores el trimestre.

Pel que fa als diaris, un 57
per cent de la població catalana
llegeix regularment algun tipus
de premsa (mitjana estatal 58
°/0)i un 55 per cent llegeix revis-
tes (mitiana estatal 56 °/0). Les
persones entre catorze 1
quaranta-quatre anys són els
principals consumidors de
diaris i ies dones, de revistes.
Els esports, les noticies locals i
regionals, les estatals i els fets
diversos són, en aquest ordre,

les diverses disposicions
legals que han restringit o bé
han intentat eliminar l'ús del
cable des de Lluís XIV i Felip V
fins als nostres dies. S'hi afe-
geixen també altres ordres, cir-
culars i documents en la ma-
teixa línia i els debats parla-
mentaris que els han acompa-
nyats. Segons Francesc
Ferrer, la prohibició del català a
les escoles des del 1768 fins al
1970 ha implicat la supressió
de la nostra 'lengua »durant el
període de temps más fructífer
de tota la humanitat». A més,
l'autor ha intentat donar els
noms dels responsabies d'a-
questes disposicions —els
lingüicides.

El Tractat dels Pirineus del
1959, pel qual Franca es va an-
nexionar la Catalunya Nord,
constitueix l'inici d'aquesta per-
secució. Immediatament el
govern francés intenta imposar

les seccions més llegides. Les
revistes amb ,més lectors són
les de societat i, a molta distan-
cia, les d'informació general.

En el terreny de la música,
un 12 per c,ent dels catalans va
regularment a concerts c , eci-
tals (mitjana estatal 13 %). Els
valencians són els més afecci-
onats, amb un índex del 21 per
cent. La música clàssica conti-
nua essent la més escoltada.
L'insturment més practicat
arreu és la guitarra, seguida
per la flauta. El 82 per cent
dels catalans escolten música
(lleugera, clàssica, folklórica,

a les escotes del territori
ocupat la llengua francesa i,
segons Francesc Ferrer, hi
contribuïren decisivament els
jesuïtes. A poc a poc el catete
va anar perdent force i, per ex-
emple, a partir del 1698 les
actes del Consell Sobirá del
Rosselló es fan ja en francés i
a partir del 1738 els capellans
també escriuen tots els seus
papers en aquesta llengua.

El 1707 les tropes espanyo-,
les entraren a Valencia i Felip V
va abolir tots els seus furs,
usatges i costums. Uns quants
anys més tard, el decret de
Nova Planta (1716) estén
aquesta prohibició a Catalunya.
Des de llavors s'intenta eliminar
sovint per força l'ús del català.
De vegades amb amenaces tan
curioses com una circular dels
Escolapis que ordenava que a
l'interior de les seves escoles
només es podia parlar en cas-

espanyola, rock, etc, per
3quest ordre) a casa, mentre
que la mitjana estatal és del 78
per cent.

Madrid, Catalunya i Navarra
són les comunitats autònomes
amb més activitat cultural. Una
de les conclusions és l'escassa
diferencia en el comportament
cultural de la població de totes
les ciutats de més de cinquanta
mil habitants. La població entre
catorze i quaranta-quatre anys
és la més consumidora de cul-
tura i molt especialment entre
catorze i vint-i-quatre anys.

telle o Ilatí «so pena de pan y
agua por cada vez que tuvieren
con los nuestros conversación
tirada en catalán». Altres nor-
matives arribaren a prohibir
l'ús del cable fins i tot al teatre,
per a parlar per telèfon, per a
redactar epitafis a les lapides
dels cementiris o per a batejar
els vaixells.

El senador socialista inde-
pendent considera que la per-
secució del catete ha existit en
tots els règims polítics. Recorda
per exemple que la Revolució
Francesa del 1794 considerava
que el francés era «la !lengua
de la llibertat» i les altres, corn
el català, eren les «feudals».
Respecte del govern socialista
actual a Espanya, considera
que fou «un error històric» la
impugnació que va fer de la Ilei
de normalització lingüística i l'a-
plicació de la Ilei que prohibia
l'etiquetatge en català.

Catalunya és on es
veuen més films

Els catalans són els qui veuen més pel-licules,
sobretot per televisió: un 98 per cent contra una
mitjana estatal del 96 per cent. Les pel.licu les de
televisió que agraden més són les d'acció, intriga,
cómiuues, dramàtiques i comèdia. Un 18 per
cent dels catalans practiquen la fotografia (mitja-
na estatal 16 %), veuen teatre per televisió un 53
per cent dels catalans (mitjana estatal 52 %) i
van a veure ballet i dansa un 18 per cent (mitjana
estatal 16 °/0). Finalment, un 19 per cent de la po-
blació catalana sol visitar museus i exposicions
(mitjana estatal 16 %) i un i per cent dels més
grans de sis anys pinten o .1sculpeixen (mitjana
estatal 8 %). En equipaments culturals Catalunya
(36 %), Andalusia (36 %), País Valencia (34 (%),
Galícia i Madrid superen la mitjana estatal de de-
manda de parcs i jardins (29 °/0) i es considera
que tan sols la població de les tres primeres se'n
preocupa de debò. Pel que fa a les biblioteques,
un 29 per cent dels catalans en demanen més
(mitjana estatal 25 %) i els més insatisfets són els
canaris amb un 35 per cent de demanda. Un 30
per cent deis catalans sol-liciten més polisportius
(mitjana estatal 25 'Yo) i un 36 per cent de la po-
blació creu que no n'hi ha prou i un 9 per cent
deis valencians tampoc; aquests són els dos ex-
trems. La demanda de teatres a Catalunya co-
rrespon a un 13 per cent de la població (mitjana
estatal 14 'Yo); els qui protesten menys en aquest
terreny són els gallees amb un 6 per cent. En
resum, els catalans demanen especialment
parcs i jardins, biblioteques, polisportius 1 locals
socials, mentre que se senten forca satisfets pel
que fa al nombre de sales de cinema i de teatre.
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ESGLÉSIA
A LA PART FORANA

DE MALLORCA
Arre', d'una Pastoral

El darrer crit en bosses i articles en pell

CURTITS
Avinguda Nacional

devora

HOTEL TOKIO

Sí a la
¡lengua

catalana
Senyor director:
Som un grup de cape-

llans que treballam a dis-
tins pobles de Mallorca i
que ens trobam periódica-
ment per a revisar el nos-
tre treball que vol ser efi-
caçment fidel a l'home
d avui a la llum de l'Evan-
geli. A la darrera de les
nostres trobades, tenguda
a Pina el dia 21 de noveni-
bre, vàrem firmar un am-
ple comunicat d'adhesió al
Comité Territorial del Se-
gon Congrés Internacional
de la Llengua Catalana.
Tanmateix, hem volgut
que la nostra adhesió ten-
gués el ressò més ample j
públic, que motiva aques-
tes línies.

1. Fidels a 1 Evangili i
sensibles a les intuicions
del Concili Vatica Segon,
als criteris de les nostres
Assemblees Diocesanes i a
la practica histórica de la
nostra Església Local de
Mallorca, ens manifestam
solidaris amb aquelles ini-
ciatives orientades a la ple-
na normalització de la
nostra llengua, ferms en la
defensa de la seva unitat
i compromesos perqu' en
l'arriba de les nostres co-
munitats aquesta recupera-
ció sia manifiesta i present
en tots els nivells d ex-
pressió i comunicació.

2.— Ilereus del treball
ingent del bisbe Perc J.
Campins, del seu Vicari
General, Mn. Antoni NI.a
Alcover, i de tants laics
i preveres que han contri-
buit en el manteniment
defensa de 1 Idioma, entre
els quals s'escau tenir pre-
sents el centenar de cape-
llans mallorquins que l'any
1906 participaren en el
Primer Congrés Internacio-
nal de la Llengua Catalana,
manifestam la nostra yo-
luntat de, oberts a la His-
tòria i al Futur, continuar
"fidels per sempre més al
servei d 'aquest Poble

Col.lectiu de capellans
de Part Forana
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Son Ferriot benedicció cid
nou Sagrari

Festa grossa a l'es-
glcsia de Son 1 Lrriol
amb motiu de la bendi-
ció del nou sagrari.

Recordem que ara
fa mig any, més o man-
co, uns desgraciats ro-
baren el sagrari pen-
sant  que tenia molt de
valor. Poc després se va
trobar a trossos, peró
no servia ni per xatarra
al no ser de metalls
preciosos.

Ara, per subscripció
popular, n'han  com-
prat un de nou i s'ha
inaugurat, essent aquest
motiu de gran festa.
Hi assistí el vicari epis-
copal senyor Orell i
molta de gent. A l'ofer-

tori les madones entre-
garen gran can titat de
coques dolces que fo-
ren repartides menja-
des al final. Una festa

entranyable a la que
era present aquest co-
rresponsal i fotograf.

Torres R.

Libres
"L'Església a la Part

Forana de Mallorca. Arrels
d'una Pastoral ' és el títol
del llibre que tot just s'aca-
ba d'editar amb el suport
de la Fundació "Serveis de
cultura per al poble' i del
que n es 1 autor Mn. Barto-
meu Bennássar i Vicens.

Es tracta d una llarga
consideració sorgida arran
de les xerrades mantingu-
des a Pina amb els cape-
llans de la Part Forana el
curs 84-85 entorn al pro-
grama "les arrels de la pas-
toral de la Part Forana"

La temática queda re-
flexada a la designació del
capítols: 1) Una Església
"enterrada '. 2) Una Esglé-
sia popular, identificada
amb 'tal" poble. 3) Una
Església periférica, forana,
marginal? 4) Una Església
cultural, creativa, incultu-
rada". 5) Una Eslgésia lo-
cal, petita, original.

Quant a la intenció del
'libre, reprodutm el que
diu l'autor en el pròleg:

"Si existeixen unes comu-
nitats de Pan Forana hau-
ran de tenir unes notes
que puguin definirles o, al-
manco o identificar les.
Mooltes vegades imuitenim
noms dels quals no en
treim tot el ''suc - , o noms

realitats, és clar- als
quals tampoc servim ade-
quadament. Les esglésies
de part forana o les co-
munitats dels nostres po-
bles convé que cerquin les
arrels, les bases que aguan-
tin de veres l'edifici i el
treball pastoral que revisi-
sin i que projectin més en-
certadament a partir del
fet que, es diu, les defineix
i caracteritza. éser foranes.
I si el nom és un nom sen-
se contingut ni ressò, sense
veritat ni perspectivcs,
aleshores el just i escaient
és que es deixi el nom...
o se Eumpli de veritat i
expectatives. O es canvia
de fets o de nom! Per aixo
no és insignificant la labor
de recerca de la base teolò-
gic.. Existeix o podein
bastir una reflexió teológi-
ca que sostengui la tasca
pastoral? Quina teologia?
Quines notes es podrien
destacar? Aquesta feina
tracten d'estimular i d aju
dar aquestes pagines .

El llibre porta a mes un
eplfieg que recolleix les
conclusions d unes jorna-
des de reflexió realitzades
al Santuari de Lluc pel
Col lectiu de Preveres de la
Part Forana el passat mes
d'agost i un apèndix amb
les opinions i comentaris

de la Delegació Diocesana
d Acció Social sobre pro-
blemes de la Part Forana
(any s 1980-82).
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DESITJA BONES FESTES
A TOTS ELS CLIENTS 1

AMICS

PASSEIG CA'N CAIMARI, 10 - TELÈFON 265304
CARRER DEL CARDENAL ROSSELL, 96- TELÈFON: 260319

COLL D'EN PABASSA1

Son Ferriol

Assemblea de l'Associació Contra el
Cáncer

El passat dia 23 de no-
vembre, va tenir lloc al res-
taurant "El Hoyo" de Son
Ferriol l'anunciada Assem-
blea de la Associacó contra
el Cancer. Va obrir l'as-
samblea el president de la
associació que cedí la pa-
raula al senyor Aguiló qui
va animar als presents a
que se fessin "chequeos"
totalmcnt gratuits que fa
la associació.

El tresorer va donar a
coneixer l'estat de comp-
tes de Fany en que hi ha
hagut un superavit de"

400.000 pessetes de les
quals a la associació de
Son Fcrriol 'l'ha tresmeses

300.000 a la assemblea re-
gional.

Torres R.

Pere Ortiz i Navarro.
Només te quatre mesos i
és un dels arenalers més
joves. Son pare regenta la
Marisqueria DM del carrer
Maria Antònia Salvà de
S'Arenal.

COTOPESA és una dis-
tribuidora de begudes a
S'Arenal, a n'En Toni San-
tis, que és l'amo li dema-
nam.

—Que han pujat el preu
de les begudes enguany?

—Efectivament, han pu-
jat el 7 per 100.

-Que és que hem de

beure aquestes festes, To-
ni?

—El xampany Juver-
Campe, elaborat amb el
metode tradicional de cava
és el millor que tenim.
Bons vins de la Rioja que
cauen molt be amb el men-
j à fort dels dies de festa.
Eh vins de Rioja són els

millors i els que han aguan-
tat millor els preus. Fenim
un conyac en exclussiva de
categoria, el Brandi Briga-
dier que se fa a Córdova.
També tenim la cervessa
MAHOU que tothom sap
que és de 5 estrelles i per
pair, Vichí Catará, una
aigüa molt bona.

Toni Santis, propietari de COTOPESA

Ring de plata i
marbre a lomea

Sbert

Per l'argenter artesà.
arenaler, Euscbi Pomar
s'ha fet un "ring" de
plata i marmol que es
una joia artística pre-
ciosa. Aquesta joia ha
estat feta per entregar
de Tomeu Sbert, presi-
dent durant deu anys
de la Federació de Bo-
xa, arenaler i col.labo-
rador d'aquesta revista.

L'entrega tindrà lloc
aquesta setmana, en un
acte que es fará a Ciu-
tat.
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Violència a S'Arenal
El passat dia 12 de no-

vembre, en Francisco Rol-
dán i Aguilar, estava al bar
Lisboa, prenent una con-
sumid() quan va entrar un
conegut que li devia 2.000
pessetes, el conegut, no
tan sols no li va donar les
pessetes, sinó que li va pe-
gar dues puntades de peu
al baix ventre i el va deixar
estés al trispol.

En Francisco Roldan,
fa deu anys que viu a
S'Arenal amb la seva dona
i tres fills, havia treballat
de picapedrer, però ara es-
tava de pensionista a causa
de tres operacions al ven-
tre, de manera que aques-
tes puntades de peu feren
que l'higuin d'operar dues

vegades més i que se trobi
en estat molt greu a Son
Dureta.

Diploma d'Honor a
Pere Canals

Un dels darrers actes que en Tomeu Sbert feu com a
president de la Federació Balear de Boxa, fou entregar
un diploma d'honor a Pere Canals, ja que en Canals sem-
pre ha tingut ajudas pel depon i en aquest cas concret
del boxa. Tomeu Sbert entregá el diploma, també a la fo-
tografie es veuen els directius Eusebi Pomar i Francesc
Vera.

Tomen Sbert, col.laborador de "S'Arenal de Mallor-
ca" ha estat deu anys llargs a la presidencia. I diu que
n'ha acabat sa talent. Vol descansar i cuidar-se més de les
sevas cosas. Pero, la veritat es que encare que el boxa el
trobam molt dur, per no dir violent, aquí s'han vist mol-
tes de vetladas bonas i devers dotze o tretze campionats
d'Espanya de profesionals. Més campionats que en tota
l'história, ens va dir un que sabia molt de tot abcó.

Per nostra part, enhorabona a Pere Canals per la dis-
tinció de que fou objecte.
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Sobre algunos conductos í fantasies sexuals
La práctica homose-

xual antiga i actual (amb
SIDA o fora ella) és un

costum amorós ben a te-

nir en compte: s'estèn.
Bici Mesquida ha pu-

blicat un libre de poe-
mes —que havia escrit a
l'any 1974— i que havia
romas inèdit per raons
de censura, fins ara má-
teix. Ell bell país on els
homes estimen als homes
(Ed. Laertes, 1985) és un
llibre eròtic, un llibre
amorós, perb també
—amb paraules del seu
proleguista— una poètica
o un tractat de literatu-

ra: una "ars poetica" i
una "ars amandi". "Ilau-
dem hagut de fer un es-

forç per comprendre la
disposició de la verga i

l'anus, emboirats i con-

fusos, dins saboneres
d'argent que repeteixen
com un eco els acords
matisats de la joia d'unes

cordes vocals, el triomf
del cul i les seves igno-
rades i prohibides fe-

licitats". Lectura reco-
manada.

El fet de trobar a una

llibreria de Palma el

text d'en Mesquida,
m'ha fet, primer gaudir
de la no existència de

censura i, després, revisar

alguns apunts que havia
agafat sobre alguns tipus

de comportaments se-

xuals.

La situació actual és
diversa. Les actituds front
el sexe són herència de
l'antigor i, una bona

grapada, imitació de ge-
neracions més permissi-

ves d'altres societats. Els
costums canvien. Un dels
elements d'aquest canvi
recent a Mallorca fou el

de la turista estrangera.
Aquesta fou, per alguna,

la que inicia en el camí
de l'èxtasi sexual: ja no

fou la casa de meuques
el racó iniciátic sinó la
platja i la discoteca. És
ben natural que això pro-

vocas una distensió de les

jovenetes mallorquines,

cansades del —tan sols—

"palpar no emprenya" i
descobridores de què
amb pastilletes i altres es-

tris, fer-ho, tampoc no

emprenyava. Quins són

eh costurns sexuals dels
joves mallorquins d'ara?

De la revista "Ciència"
(Barcelona, No. 36-37)
i en un treball realitzat
pel mallorquí Lluis Gar-
cia Sevilla s'analitzen eh

costums sexuals dels
joves catalans. La mostra
que s'usa és restringida

perb cree que amb algu-
nes modificacions, po-
ques, els resultats po-
drien ser transportats a la

joven ea mallorquina

d'ara. Vegeu-ne un exem-

ple en referIncia a les
"conductes heterose-
xuals", les masculines (en

100 davant) i les feme-

nines (en 100 darrera).
85, Passejar agafat, 86/

80, Acariciar els pits so-

bre el vestit, 78 / 80, Bes

als llavis, 81 / 76, Acari-

ciar el sexe femení sobre
el vestit, 68 /74, Acari-

ciar els pita davall el ves-

tit, 74 6 70, Besar els

mugrons, 66 / 69, Cari-

cia míatia dels sexes, 57/
69, Carícia del sexe fe-
meni davall el vestit, 62/
69, Caricia del sexe mas-

culi sobre el vestit, 55/
61, Masturbació femeni-

na, 49 / 61, Caricia del

sexe masculí clavan el

vestit, 55 /54, Besar el

sexe femní, 44 / 53, Coit
ventral - ventral, 41 / 50,

Masturbació masculina.
50 / 50, Masturbació mú-
tua, 40 / 49, Besar el se-

xe masculí, 44 / 47, Lle-
par el sexe masculí, 40 /
40, Seixanta-nou, 36 /
39, Coit amb més d'una

parella, 23 / 34, Fel.la-
ció, 27 / 33, Seixanta-
nou fins a l'orgasme
mutu, 26 / 33, Coit ven-

tral - dorsal, 23 / 23, Di-

verses relacions sexuals
alhora, 10 / 13, Coit
anal, 9 / 8, Amor en

grup, 3 / 5, Tres o més
al llit, 2 f.

El coit crural, l'ús del

dolor i l'ús del material

eròtic no tenen lloc sig-

nificatiu a l'enquesta feta
als joves catalans. Darre-
ra aquest carrerany de
percentatges s'hi besllu-
ma un nou costumari se-
xual que deixa molt enre-
ra l'ús del sexe única-
ment pel "sant servid"
de la procreació de des-
cendencia.

Sant Servici

L'oració diu: "Ron-
jesuset perdonau-me /
que jo no ho faig per vi-
ci / sinó per posar molts
de fills / al vostre sant
servid". Després de re-

citar aquesta jaculatòria
es posava en exercici la
práctica ejaculathria.
S'aixecava la finestreta de
la camisa de dormir —si-
tuada estratègicament a
l'entrecuix de la senyo-
ra— i s'hi depositava la
llavor. Si aferrava es po-
saria un fill al sant servi-
d.

Era la victoria total de
l'anti-erotisme, del goig
anorreat en la penetració,
pura i simple. Eh pita
pansits de la senyora do-
narien de mamar a un al-
tre element de la nissaga
i moriria —ella— qui sap
sí sense haver-se corregut
mai. Ni per vici ni per
sant servid. No cal, però,
creure que abans tot era

Entrevistam avui a n'En
josep Chaparro, míster del
Brasilia Club de Fútbol,
1 equip del qual milita a
segona regional. En Chapa-
rro, enamorat de 1 esport
treballava abans de la U.D.
S 'Arenal.

Com és que t has pas-
sat al Brasilia, li demanam.

—El Brasilia no tenia
entrenador i he considerat
que feia més falta aqui que
al S'Arenal.

—Com está format
aquest equip?

Han quedat set vete-
rans i han entrat deu juga-
dors nous, en Sastre i en
Torres procedents del
S'Arenal, també hem recu-

pel sant servici. Aquest

lligam entre sexe i

instal.lat en la

mentalitat dels bornes i

dones d'abans per virtut
de l'EsglEsia, nb feu si-

nó augmentar les ganes

de transgressió. La re-

premió feu agafar un cai-
re d'aventura a q'affairj
sexual. Aventura carre-
gada de subversió, mar-

gmalitat i morbositat En

aquestes circurnstincies el

sexe és per a uns una co-

sa excitant i alegre i per

altres una cosa repeLlent,
pub obligatbria. El poble
—com diu Gabriel Janer

a Sexe i Cultura a Ma-
llorca— desdramatitza el
sexe i el conerteix en
una experiència humana
plena de festa, lliure de
tota culpa i sentiment
trigic.

Sexe i Mercat Comú

I ja que em parlat
d'enquestes, a alguns
paraos del Mercat Comú
Europeu —ara que ja
diuen "som Europa" —
els desitjos sexuals sem-
bla que van més enfora
de tota la parafernalia
únicament i estrictament
física. Les fantasies se-

xuals són predominants.
Aixj responen els fran-

perat cines jugadors que
no participaven a cap club
feia temps: Leon, Xamena,
Chico, Chaparro i Joaquin"

—Estan ben conjuntats
aquests jugadora de proce-
dencia tan diversa?

—Sí, hi ha molta cama-
radería, els jugadora són
tots de S'Arenal i s ente-
nen molt be.

Hi ha bones relacions
amb els altres clubs de fut-
bol de S'Arenal?

—El nostre president
s'entrevista ben sovint amb
el president del S'Arenal i
s'entenen molt be. Se ce-
deixen jugadora sempre
que faci falta.

cesos: El 100 per 100

de totes les famelles fran-

ceses —entrevistades en
una enquesta de les re-
vistes "BIBA" i "DE-

CLIC"— somnia en fer
l'amor a l'aire lliure; el
96 en dur, davall un

vestit molt seriós, roba

interior molt excitant;
el 88 en fer l'amor din:

la mar i el 86 en anar
sense roba interior. El

66 por 100 voldria man-
tenir amb la persona es-

timada una conversa

molt agossarada per ex-

citar-lo, el 56 fer l'amor

en una litera de tren i el

50 fer l'amor amb un

personatge molt popu-

lar. El 54 per 100 no

e/Tu convenient que ell
lar. El 54 per 100 no creu

convenient que ell

mentre condueix,
sexual ripid amb un des-
conegut (això vol dir que
al 44 per 100 rtstant si

agradaria), únicament
un 30 per 100 de les do-

nes acceptaria fer de
fulana un vespre per al seu
estimat El 26 faria
l'amor en públic i un 16
es plantejaria tenir una
experiència amb una al-
tra dona.

Quant als mascles, la
seva principal fantasia es-
timulant, el 96 per 100,

és que ella vagi vestida

perb sense roba interior.

Un 86 Ii faria dur roba

interior molt excitant
davall un vestit sever i se-

ris; el 77 per 100 vol-

dria una experiència se-

xual amb dues dones al-

hora; el 66 vestir-la de
cuiro, el 64 conduir un
cotxe mentre ella li acari-

cia el sexe; un 57 des-

fressar-la d'enfermera; un
50 fer l'amor amb una

actriu determinada; un

47 veure-la fer l'amor
amb una altra amiga; el

46 canviar de parella amb
una parella amiga. el 32
estar amb una al.lota molt
joveneta, el 28 conver-
tir-la en fulana per un

vespre; el 27 depilarla
completament (el pubis

s'enten) i, tínicament, un

10 tendría relacions se-

xuals amb un altre home.

Conclusiones_
No hi ha conclusions.

Senzillament el camins
del sexe segueixen, corn
sempre, dos camins dife-
rents. Un, el de creure
que és una cosa estimu-
lant, alegre i l'altre, el
d'una cosa pecaminosa

—per alguna repel.lent—
però, quin remei!, obli-
gatbria. La història i
l'actualitat donen exem-
pies de les dues vies.

	Climent Picornell

Shrenal
444 de Mallorca

Per a subscripcions, esqueles i publicitat a

SON FERRIOL, adressau-vos al nostre corres-

ponsal Torres R. Avinguda del Cid, 15. Telè-

fon: 416857.

Entrevista

Josep Chaparro, míster del
Brasília
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Ls Turó.	 Sant Francesc

Es Turó de S'Aranjassa fou visitat pel Sant Francesc d'Es Pil.larí. L'equip local va guanyar per 6-3.

Collerenc.	 Son Verí.

El Son Verí de S'Arenal segona B, fou vençut en propi camp per l'Atlétic Collerenc 4-12.

La revolta de mil quatre-cents cinquanta
"L'any mil quatre-cents cinquanta

pitjor fou que el de la fam,
els rics mengen pa de xeixa,

pels pobres no hi ha ~atan..."

Quasi bé molts tan sols
coneixem aquests versos
d'en Guillem D'Efak que
ella conten molt breument,
però també molt esgarrifo-
sament, els fets que succei-
ren a Mallorca al segle XV.
1 és que aquestes histbries
no s'ensenyen a l'escola,
allá se dóna a conèixer la
história oficial i desgracia-
dament aquest tipus d'his-
tòria fou escrit pels gua-
nyadors, per les oligarquies
domininants, que mostren
un alçament dels dolents
—els pagesos envejosos i
ambiciosos-- contra els
bona --eia ciutadans rics i
plens

Que succeí en realitat?
Que varen esser aquestes
lluites que enfrontaren la
classe camperela de l'illa

la classe privilegii.da de la
Ciutat de Mallorca, entre
els anys 1450 i 1457, i
que són conegudes com
"Revolta dels forans"?

Abans d'entrar en el
fons de la qüestió, convé
passar revista a l'organitza-
ció, a les distintes classes
socials de la societat illen-
ca de darreries de l'Edat
Mitjana:

—Els forans (pagesos
habitants de la part fora-
na) que tenien poca terra,
ja que havia anat passant
a les minories poderoses de
Ciutat, i patien fam per les
males anyades i les moltes
contribucions.

--Els ciutadans, que es
dividien en tres grupa prin-
cipals: les classes privile-

giades que s'alimentaven
dels imposts que cobraven
als forans o rebien préstecs
dels jueus per tal de man-
tenir els seus fasts; els me-
nestrals, classe humil que
exercia professions com fe-
rrer, corder, teixidor, fus-
ter, etc.; i els jueus, que
vivien al call, i molts prac-
ticaven la usura.

Perol) la revolta seguí
covant, i esclatà l'any
1450 quan els forans a la
fí rebentaren i acusaren els
rics de ciutat de mirar tan
sols per ella i els seus inte-
ressos, de governar per al
seu profit, de repartir ma-
lament els impots y dP.
tudar els doblers pública.

Va esser tot molt im-
provisat, va esser un crit
esglaiós i desesperat devant
l'injustícia, la pobresa i la
fam. Els alçats, dirigits per
en Simón Ballester —lo
Tort, de mal mom—, en
Mates, en Mascaró, en
Font i en Nicolau, i criar-
borant la senyera quatri-

barrada, assetjaren Ciutat.
La manca d'organitza-

ció els obligà ben prest a
retirar-se, i llavors, a més
de pagar els imposts que
no volien, hagueren d'in-
demnitzar els ciutadans i
els recatxats (forans que
no s'havien ajuntat a la
revolta).

El astic va esser cruel,
pez-6 no escarmentaren.
L'any següent, 1451, es
tornaren avalotar. A Muro,
derrotaren l'exèrcit del go-
vernador i altra volta ata-
caren la capital de

Per ofer-los d'una vega-
da, el rei va fer venir mer-
cenaris, moros i napolitans,
comandats per Francesc
D'Erill. Davant aixb, lo
Tort Ballester anà a xerrar
personalment amb el rei, a
Nàpols, i aqueix li prometé
que tot s'arreglaria. Perb a
la fi, els mercenaris de
n'Erill derrotaren els fo-
rans devora Inca i oblidant
les promeses del rei, co-
mena una repressió feres-

ta i despietada. En Font i
en Mascaró varen esser
executats immediatament i
els forans hagueren de pa-
gar els deutes, la meitat
del sou dels mercenaris,
hagueren d'indemnitzar
ciutadans i recatxats, paga-
ren una forta multa i el
poc que els quedava fou
saquejat pel mercenaria
externa.

En Simó Ballester fugí
a Menorca, però, finalment
empresonat, fou mort, fet
trossos i aquests repartits
pels entreforcs dels camins
per recordatori i escarment
de tots, i perquè no obli-
dassin qui tenia el poder i
la força.

Si trista era abans la si-
tuació, ara havia tornat de-
sesperada, peró els càstigs
havien estat massa forts i
ningú no tengué esma per
aixecar el cap i lluitar,
valia més morir de fam o
emigrar, i així es va anar
despoblant el camp i va
continuar la decadència de

la pagesia illenca.
La violència dels pode-

rosos contra els febles,
l'horror de la repressió
contra els forans es va man-
tenir molt de temps dins
la conscilncia del poble,
perb els anys ho deformen
tot i les notícies arribaren
a ser confuses dins la page-
sia; encara que així i tot
els conseqüències perduren
dins el poble mallorquí,
i molt sovint tendeix a
inhibir-se de les seves res-
ponsabilitats cíviques, i en-
cara ara, també, hi ha
aqueix corc - en forma de
befa entre ciutatans i pa
gesos.

Esperem que una millor
coneixença de la història
nostra ens doni coratge,
força i ganes de treballar
per la nostra Mallorca i
perque aquestes injustícies
al poble no es donin mar
més.

Norat




