
Maca, llesta i ambiciosa

Així ve de gust casar-se!
Senyores, saben qué rep Brigitte Nielsen (més conegude per senyora de Stallone)

anualment per ser la santa muller de Rocky?
Quaranta cinc milions de pessetes!
El gentil i generós marit Ii dóna aquesta quantitat com a diners de butxaca per a tas

seves despeses i per atendre alguna menudéncia de la casa.
Fent un càlcul, així molt per damunt, ens surten uns quatre milions de pessetes al mes

que la nena bestreu en massatges, perfums, ropa i coses diverses.
Però la cosa no acaba aquí. Al contracte matrimonial s'estableix que aquesta quantitat

augmentarà com més estigui casada amb el dur Sylvester.
La nena no és estúpida, no. De totes maneres, sembla que ja no viuen plegats i que la

Brigitte encara en treurá més, de diners, d'aquesta situació.
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Contactes

Funcionari autonómic,
34 anys, atlètic, voldria tro-
bar dona no relacionada
amb cap administració.
Propòsits matrimonials. O
simplement no pegar voltes
sempre als mateixos
temes.

•••

Matrimoni amb dos fills,
de 24 i 26 anys, desocu-
pats i sense perspectives
laborals, intercanviaria fills
amb matrimoni semblant
que també estiguera fart de
veure les mateixes cares a
casa.

•••

Separat, 40 anys, atrac-
tiu, havent-se quedat en el
repartiment de béns matri-
monials amb l'ordinador
personal busca dona atrac-
tiva de menys de 42 que
sàpiga fer-lo servir.

•••

Jove de 28 anys, en per-
fecte estat de salut, tre
d'una afonia crónica, busca
dona a qui no agraden els
pubs musicals. Indiferent
moralitat i coneixements
domèstics.

•••

Josep-Vicent Marqués

Experta en cartomància
busca home bru, alt, prim,
que ha de portar-la a fer un
llarg viatge, probablement
al Paraguay, segons
diuen insistentment en les
cartes.

•••

Home guapíssim, 182
m., 76 K., extraordinària
potència sexual, excel.lent
posició económica, oferesc
al públic femení en general
per haver decidit fer-me
monja.

•••

Masoquista esperançat
busca masoquista per a
amor impossible.

•••

Portador	 d'anticossos.
Sida busca portadora per a
relació de llarga durada.

•••

Horrible filldeputa voldria
trobar dona escéptica.

••11,

Extraterrestre	 descon-
nectat de la base, sexe C,
busca extraterrestre sexes
C o H.

TEN1M UNA GRAN VARIETAT DE BROLLADORS, COLL DE
CISTERNA, ESTATUES, JARDINERES I COSSIOLS PER

DECORAR EL VOSTRE JARDI
VISITAU-NOS SENSE COMPROMIS

n

MATERIAL DE CONSTRUCCIO
• n

MARI
CARREIRA DE MANACOR, 403 - TELF.: 24.02.25

SON FERRIOL
DISSABTES DEMATI, OBERT
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Reglament Municipal de
	 Normalització Lingüística

Llucmajor

PR EAMBUL

El present reglament desenvolupa dins  l'àmbit munici-
pal l'article 3 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i
la Llei 3/1986 de la Comunitat Autònoma sobre la Norma-
lització de la llengua catalana.

I. PRINCIPIS GENERALS
Article 1
1.— El català, com a llengua pròpia de les Illes Balears,

ho és també del municipi de Llucmajor.
2.— El català i el castellà són les llengües oficials de l'A-

juntament de Llucmajor.

Article 2
Les finalitats del present Reglament de Normalització

Lingüística són:
1.— Establir progressivament el català com la llengua

usual de l'Administració municipal.
2.— Garantir el dret dels ciutadans d'adreçar-se al Ajun-

tament de Llucmajor en qualsevol de les dues Ilengües ofi-
cials, oralment i/o per escrit.

3.— Promoure l'ús del català a tots els ámbits de la vida
del municipi.

Article 3
L'aplicació del present reglament no podrá comportar

cap tipus de discriminació als ciutadans per raó de la llen-
gua oficial que emprin davant l'Administració Municipal.

II. TOPONIMIA I SENYALITZACIO
Article 4

1.— Tots els topónims de Llucmajor tenen com a única
forma oficial l'expressada en Ilengua catalana. A aquest
efecte es consideren topónims: el nom del poble, els dels
distints nuclis de població concentrada o aïllada i els dels
barris, els dels carrers, places o altres vies públiques; els
dels torrents, les muntanyes, les cales, les platges i d'al-
tres accidents geogràfics, i, en general, qualsevol denomi-
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Aquest periòdic surt cada quinze
des. Se pot trobar als quioscos de
S'Arenal, Ca'n Pastilla, Es Coll, Son
Ferriol í Sant Jordi Subscriviu-vas

-hi

BOLLETI DE SUBSCRIPCIÓ

Nom 	

Carrer 	

Població 	  Tel. 	

M'interessa una subscripció:

LI SEMESTRAL 900 Ptes.

Forma de pagament:

Rebut domiciliat a un Banc

Banc 	  Suc. 	

Compte n.° 	  Titular 	

Li Comptat	 Firma

Ompliu aquesta tarja i enviau-la al Cami

Canteres, 132, S'Arenal.

nació que servesqui per indicar un indret o un espai deter-
minats.

La normalització dels topònims es farà, si s'escau, da-.
cord amb el que disposa l'article 14 de la Llei de Normalit-
zació Lingüística.

2.— Els indicadors de les fites del terme o de qualsevol
altra demarcació municipal seran en català.

Article 5
1.— Les dependències i els serveis municipals tendran

com a únic nom oficial el  català. Els rètols, els cartells i els
indicadors existents a l'interior i a l'exterior de les depen-
dències i els serveis es redactaran en aquesta llengua.

2.— Igualment es redactaran en català totes les inscrip-
cions o retolacions que identifiquin bens de propietat mu-
nicipals tals com immobles, vehicles,  maquinària i utillat-
ge.

Article 6
Tots els rètols situats a les vies públiques, la col.locació

dels quals sigui de competència municipal, destinats a in-
formar els transeünts i els conductors, seran redactats en
català i, si per les circumstàncies sociolingüístiques fos
necessari, aniran acompanyats de l'oportuna traducció o
d'un llenguatge gràfic de fácil comprensió general.

US LINGUISTIC GENERAL
Article 7

D'una manera general, l'Ajuntament de Llucmajor  tendi-
rà a un progressiu i creixent ús del català per a les seves
relacions, amb les pa rticularitats que resulten dels articles
següents:

IV. US INTERN
Article 8

1.— Les actuacions internes de carácter administratiu
es faran en català. A aquest efecte, es consideren actua-
cions internes —a més dels escrits i documents en gene-
ral de règim intern— les convocatòries i les actes de reu-
nions.

2.— Els impresos interns, els llibres de registre, les cap-
çaleres de tota casta de papers, els segells de goma, els
datadors i altres elements anàlegs es redactaran en cata-
là.

3.— Els estudis, projectes i treballs anàlegs que l'Ajun-
tament encarregui a tercers dins els àmbits territorials on
el català sigui llengua oficial tendran de ser entregats en
català, tret que la seva finalitat exigesqui la redacció en
una altra Ilengua.

V. RELACIONS INSTITUCIONALS
Article 9

La documentació que l'Ajuntament dirigesqui a les res-
tants Administracions de les Illes Balears i de territoris que
tenguin el català com a idioma oficial, es redactará en
aquesta llengua.

Article 10
Els documents municipals destinats a Administracions

Públiques de fora de l'àmbit lingüístic català es redactaran
en castellà o en una altra Ilengua oficial de l'Administració
receptora, així com les còpies de documents redactats en
català per l'Ajuntament.

VI. RELACIONS AMB ELS ADMINISTRATS
Mide 11

1.— Es faran en catalá les comunicacions i notificacions
dirigides a persones físiques o jurídiques residents a terri-
toris on el català sigui Ilengua oficial, sense perjudici del
seu dret a rebre-les en castellà si ho demanen o si les ci r-
cumstáncies sociolingüístiques ho fan aconsellable.

2.— les comunicacions i notificacions dirigies a perso-
nes residents fora de l'ámbit lingüístic català es faran en
castellà o en una altra !lengua oficial d'aquell territori.

Article 12
1.— La documentació impresa que s'hagi de posar a l'a-

bast dels ciutadans es redactará en les dues llengües of
cials. Com a criteri general, s'evitará la mescla de Ilengúes
en una mateixa full, de tal manera que els documents ten-
dran dues versions oficials, la catalana i la castellana, im-
preses a fulls diferents.

2.— Els impresos serán oferts als administrats en la
seva versió catalana, sense perjudici del seu dret a omplir-
los en castellà. Les versions castellanes seran a disposi-
ció dels interessats.

Article 13
Tots els documents contractuals subscrits per l'Ajunta-

ment de Llucmajor seran radactats en català. Cas que l'al-
tra part ho sol.liciti, s'adoptará el sistema de doble text ca-
talà-castellà.

Article 14
L'expedició de certificacions i de testimoniatges d'expe-

dients es fará en català o, si el sol.licitant ho demana, en
castellà.

VII. BANS, AVISOS, PUBLICACIONS I PUBLICITAT
Mide 15

Les disposicions i els anuncis de l'Ajuntment de Llucma-
jor que s'hagin de publicar al Butlletí oficial de la Comuni-
tat Autónoma de les Illes Balears s'hi enviaran en català,
sense perjudici de la traducció de l'original al castellà quan
correspongui.

Article 16
1.— Els bans, els avisos i els anuncis públics que pro-

venguin de l'Ajuntament de Llucmajor es faran en  català,
sense perjudici que se'n puguin fer versions en castellà.

2.— Les publicacions i la publicitat en general de l'Ajun-
tament es faran en catalá. Si les característiques de l'acti-
vitat ho aconsellen, s'hi podrá emprar també el castellà o
altres llengües quan les informacions a difondre siguin
d'interés turístic.

VIII. PERSONAL
Article 17

S'estableix com a objectiu el coneixement oral i escrit de
les dues llengües oficials per part del personal de l'Ajunta-
ment de Llucmajor.

Article 13
L'Ajuntament organitzarà cursos d'aprenentatge i per-

feccionament de la llengua catalana, tant per al personal
municipal, amb especial referéncia al llenguatge adminis-
tratiu català, com per a la població en general.

Article 19
A totes les Bases que regulin les convocatòries per al

proveïment de llocs de treball de l'Ajuntament de Llucma-
jor, de règim administratiu o laboral, en propietat o amb
carácter temporal, i als concursos de mèrits destinats a la
promoció del personal, s'inclourà la práctica obligatória
d'un exercici acreditatiu del nivell de coneixement del ca-
talá.

IX. PROMOCIO DE L'US
Article 20

1.— L'Ajuntament de Llucmajor organitzarà campanyes
i activitats diverses destinades a fomentar la consciència
lingüística dels ciutadans i a promoure l'ús del català a tots
els àmbits de la vida del poble.

2.— L'Ajuntament de Llucmajor podrá exceptuar o boni-
ficar pel que respecta a obligacions fiscals aquells actes o
manifestacions relacionats amb el foment, divulgació i ex-
tensió de la llengua catalana.

Article 21
En la concessió d'ajudes econòmiques a les  activitats

promogudes per associacions i entitats privades, l'Ajunta-
ment valorará l'ús del català anuncis, etc.— en
relació amb l'activitat.

Article 22
L'Ajuntament de Llucmajor creará un Servei de Norma-

lització Lingüística que tengui com a finalitat ser el supon
tècnic de l'aplicació d'aquest Reglament dins tot el munici-
pi.

Article 23
Per aconseguir les finalitats assenyalades en el present

Reglament, l'Ajuntament destinará anualment les partides
corresponents en els seus pressupostos.

DISPOSICIO ADDICIONAL

Queden derogades guantes disposicions municipals
s'oposin al present Reglament i, expressament, els «Prin-
cipis i normes generals de normalització lingüística», apro-
vades en el ple de 26 de juliol de 1983.
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Rentat automàtic en 10 minuts
Canvi d oh pegats.

Compre venda de cotxes

Carretera Militar, 217
Davant l'ambulatori. Tel. 265618.
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Penya Mallorquinista S'Arenal.

Load Social

Club Petanca

SON VERI

U. E. S'Arenal

ESTAM AL SEU SERVEI

Magnífica PISCINA amb hamaques i terfaces enrevoltades de pins.
Piscina infantil amb tobogan.

Piscina amb trampolí.
Tobogan hidrotub de vint-i-cinc metres de recorregut.
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Paraules i dites en les
que, els mallorquins en ge-
neral, usam l'article literari
en lloc del salat, en el llen-
guatge col.loquial.

Noms en relució amb l'es-
glésia, la religió, el culte:

Exemples: El Papa. El
Bisbe. El Pare Etern. L'es-
glésia. El Bon Jesús. La
lmmaculada. El cel. L'in-
fern. El Purgatori. El dimoni
cucarell. La Vera Creu,
L'Hóstia. la Custòdia. El
Pare. El Fill. La cúria. La
Sang. La glória. La Miseri
còrdia. L'Oferta. L'anticrist.
La Puresa. La Mercó. L'En-
carnació. Les Missions, La
Sapiència. La Porciúncula.
Sta. Maria la Major. Sant
Josep Del Terme. El Sagrat
Cor. La Beata. El Beat
Ramón Llull. La Mare Su-

. periora. El Pare Prior. L'a-
bat. El Pare Oliver. La Real
(monestir). La Seu. La Pau
de Castellitx. L'Hospici. El
Nunci. Etc...

Dignitats 1 relacionats.
Tractaments:

Exemples: El Rei en
Jaume. La Reina Sofia.
L'Audiéncia. El Palau. La
Sala. Sa Casa de la vila. El
Sr. Fullana. la Sra. Gela-
bert. L'amo en Pere-Antoni.
El sen Miguel. Etc.

Frases adverbials de mane-

ra 1 d'altres:
Exemples: A les bones. A

les males. A la brava. A la
bruta. A la puta. A la vina-
greta. A les fosques. A la
punyeta. A la fotrenca. A la
força. Per l'estil. A l'ampla.
A la Ilarga. A la primaria. A
l'instant. A la fil. Al cap i a la
fi. L'endemá. El sendemá.
Tot l'any. A la dreta. A l'es-
guerra. A la «biotxa». A l'ai-
re. Etc.

Noms propis de llocs, na-
cions, estats, o parts del
mon:

Exemples: L'Argentina.
El Brasil, El Perú. L'Uru-
guay. El Paraguay. El
Japó. La Xina. La Bonano-
va... Etc.

Altres:
El món. La terra. La mar.

El tio. La vida (coses de la
vida - dones de la vida). La
mort. L'inclusa. La mare (la
placenta). L'any qui vé.
«L'assunte», «la mala set-
mana», «la cosa» (la
menstruació). La una, les
dues, tres dotze i mitja.
L'any passat. la casa obse-

quia. L'any tirurit. Donar les
grades. L'amor de les tres
taronges L'estudiant de la
sopa... Etc.

Gabriel Florit Ferrer

A
.
ixó era una acalorada discussió
entre dues senyores, en un po-
ble de l'Horta. La discussió,

com és habitual d'alguns anys ençà quan les discus-
sions són acalorades als pobles de l'Horta, era so-
bre el tema transcendental de la identitat lingüísti-
ca dels valencians, si el valencia és català o si és moro
i tota la cosa aquesta. Ja saben vostès que la filolo-
gia combativa (branca de la filologia que serveix per
a barallar-se el personal) és una altra de les aporta-
cions d'aquest país als progressos de la ciència.

És el cas, tal com m'ho han contat de primera mà,
que una de les senyores que es barallaven tenia al-
guns estudis i lectures (la que diu que el valencia és
català, casualment), i l'antagonista no en tenia gens
ni d'una cosa ni de l'altra, és a dir ni lectures ni es-
tudis. Sol passar també, en casos- semblants. No sé
de cert si en un moment de la dialéctica baralla, o
en un moment posterior, els marits respectius de les
senyores van entrar igualment en les hostilitats, evi-
dentment cadascú en favor de les posicions de la le-
gítima esposa. La discussió es va acalorar més, fins
que el marit de la dama diguem-ne anticatalanista
va sentenciar amb frase contundent: «¡Té més cul-

ce

-

tura la meua dona en un pèl de la figa, que la teua
en tots els llibres que ha llegit!» Sentència épica, de-
finitiva, immortal.

Tots els valencians saben que un pèl com el pèl
de referència és un pèl particularment poderós: tots
sabem, des de ben petits, que és un pèl que higa més
que una maroma de barco, per exemple. El que és
nou, és que siga també atribur i portador de cultu-
ra, i específicament de cultura filológica. Que, per
molts llibres que hom puga llegir sobre el tema, no
superará la cultura condensada en tal pél. El nostre
és un país de molts prodigis, però aquest és realment
nou, insòlit, únic.

Jo ja comprenc que per als forasters tot això pot
resultar una miqueta complicat i mal d'entendre, pe-
rò els natius ho entenem sense dificultats. I entenem,
a més, que no és cosa de conya, sinó tema de nota-
ble transcendència política. Basat en realitats com
aquesta, i en l'argumentació que se'n deriva, el partit
polític de la pèl-culta senyora i del seu marit ha ob-
tingut espectaculars resultats a la capital dels in-
tel.lectuals i artistes del món i als pobles dels vol-
tants. O siga, que poca broma amb els pèls.

Llengua catalana   

El 01 de la cultura   
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escriure la

«i» entre

els

cognoms

Francesc Ferrer,
senador socialista

per Girona, ha
estat un deis

promotors de la
normalizació

lingüística en la
inscripció de

cog noms

MASCRESPO, S.A.

CARNS 1 ALIMENTS MAS CRESPO, S.A.
CA'N CAIMARI, 10 - TELÉFON: 26.53.04

TELEX: 68825 MAS( E
07007 COLL D'EN RABASSA

EL ARENAL. OFICINAS, ALMACEN Y EXPOSICION:

Historiador Diego Zaforteza, 3 - Teléfs 26 3772 - 26 0087

LLUCMAJOR. ALMACEN Y EXPOSICION

Ronda de Migjorn, s/n • Teléfono 66 07 01

PALMA DE MALLORCA.

ALMACEN Y EXPOSICION: Pol. Son Castelló (La Victoria)

Gran Via Asima, 1 - Teléfs 20 47 02 - 20 47 62

AL:MACEN: Calle Aragón, 139 - Taléis. 27 23 55 - 27 2364

almacenes

femenías..
materiales de construcción

Els professionals

RESTAURANT
BRASILIA

BANQUETS DE BATETJOS, NOCES, PRIMERES COMUNIONS I
FESTES SOCIALS

AV1NGUDA DE BARTOMEU RIUTORT, ENTRE BALNEARIS
112

OVN PASTILIA - TELS.: 26 01 19 7 26 45 63

AVINGUDA NACIONAI, 64
(ENTRE BALNEARIS 8 I 9;
S'ARENAL DE MALLORCA

jL UROSUN
GAT 1519

IAJES S.A.
VOLS XARTERS A LA PENINSULA

BITLLETS DE BARCO
VIATGES ORGANITZATS

CARRER DE LISBOA, 22
TEL: 490013 - 490108
S'ARENAL DE MALLORCA
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Unís R Herniindez
BARCELONA — Els ciutadans
catalans podran a partir d'ara
fer la seva inscripció en tots els
documents que expedeix el re-
gistre civil col.locant una illati-
na entre el primer i el segon
cognom, segons una resolució
que ha aprovat la direcció gene-
ral de Registres i Notariats del
ministeri de Justicia. Fins ara
això no era possible perquè el
reglament que regula aquesta
institució jurídica indica en el
seu article 194.2 que entre
ambdós cognoms havia de
figurar la partícula copulativa y
grega, sense donar l'oportunitat
de traduir-la a cadascun dels idi-
ornes oficials de les comunitats

Protestes deis 
ciutadans
Des de la recuperació de les

llibertats democràtiques arreu
de l'Estat espanyol, i sobretot,
des que es va iniciar la norma-
lització lingüística a Catalunya,
molts ciutadans havien protes-
tat davant l'obligatorietat d'es-
criure els seus noms amb la fór-
mula castellana en els certi fi-
cats, els llibres de familia i els
documents d'identitat. Algunes

d'aquestes denúcies, tal i com
informàvem en la nostra edició
d'ahir, van arribar a
formalitzar-se davant el Stndic
de Greuges. Aix1 mateix, abres
institucions i personalitats des-
tacades del Món de la politita,
com Francesc Ferrer i Gironés,
van apel.lar al ministeri de Jus-
ticia.

Gran part de les queixes van
començar a tramitar-se l'any
1985. Aleshores, es van cele-
brar diversas reunions entre els
denunciaras i Fernando Ledes-
ma. Però la discussió es viit con-
gelar durant un temps ja que el
ministeri va anunciar gue pre-
parava una modificació del re-
glament dels registres civils "i
tothom confiava que-es recolli-

ria  el suggeriment català. Però,
quan el 24 d'agost de l'any
passat es va fer públic el reial
decret 1917/86, que renovava
la normativa, es va comproyar
que no s'havia atés la demanda. .

Dos anys 
de negociacions
Per aquesta raó, tant" el

Síndic de Greuges com el sena-
dor socialista per Girona, Fran-
cesc Ferrer, van demanar que

es permetés la ngrmalització
lingüística de la inscripció de
cognoms en els documents ofi-
cials. Així Frederic Rahola va
explicar al ministeri que la si-
tuació quedaria resolta amb
una simple circular interpretati-
va que autoritzés la traducció
de la partícula copulativa y.
Segons el Síndic, aquesta modi-
ficació no Comportaría cap falli-
daen la seguretat jurídica.

La pretensió catalana, però,
no ha estat acceptada fins ara.
Després de dos anys de negoci-
acions, el director general de
Registres i Notariats, Martín
Rosada, ha anunciat per majá
d'una carta tramesa al senador
socialista per Girona que el mi-
nisteri ha resolt donar corn a
válida la traducció de la copula-
tiva. Tant Francesc Ferrer com
Frederic Rahola han celebrat
molt aquest resultat. Ambdós
han coincidit a declarar que «a
partir d'aquest moment és molt
important que es doni la
máxima publicitat possible a la
resolució perqué la gent conegui
el seu nou dret i vagi al registre
civil sol.licitant que inscriguin
els seus cognoms amb una ¡ ha-
tina entre el seu primer i segon
cognom».
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Quan els espanyols van
arribar a Mèxic, es van
trobar amb una població
indígena de 20 milions
d'habitants. Setanta anys
després, només 2,6 mili-
ons d'aquells indis ameri-
cans malvivien a la seva
pròpia terra. Ara, cinc
anys abans del 1992,
moltes associacions de ca-
rácter humanista de tot el
món llancen al vent la
pregunta: «.Valia la pena
l'arribada del progrés i de
l'evangelització al preu
que van costar?« Aquests
organismes no governa-
mentals consideren cínica
la perSpectiva de voler
festejar la commemoració
del genocidi més gran de
la història. L'arribada de Cristòfor Colom al que ell anomenava «les Jadies», el 12 d'octubre del 1492, es poi convertir, al cap de mig mib lenni, en un motiu de celebració diferent

per a diverses comunitats. El govern espanyol, l'Església católica i algunes associacions humanistes preparen artes de color ben divers

La Hispanidad'92 está provocant una
réplica internacional al genocidi

El IEPALA no vol	 l La Crida prepara un gran
I oposar-se al V centenari	 I congrés mundial parab lel

Carles Torras
BARCELONA — El cinquè centenari
del descobriment d'Amèrica no se ce-
lebrará arreu de la mateixa manera.
La data simbólica del 1992 és encara
cinc anys lluny, paró diversas associa-
cions s'estan ja movent per orquestrar
un front comú en contra de la celebra-
ció oficia1 Mentre uns veuen en
aquesta data un símbol de l'explcrsió
de la cultura hispánica més enllà de la
península ibérica, del començament
del mita deis 300 millones o de l'evan-
gelització d'un continent no cristià, els
altres prefereixen condemnar el geno-
cidi per excel.lència i invocar la memo-
ria histórica per evitar que es repro-
dueixi l'aniquilació de qualsevol altra

•raça.
' La Coordinadora India de Sud-
América (CISA), amb seu a Lima, la
Lliga Internacional per als Drets i
l'Alliberament dels Pobles, de Milá, el
Consell Mundial d'Esglésies, com a
mostra del suport internacional, i a
casa nostra la Crida a la Solidaritat, el
CIEMEN i el CONSEO, entre altres,

han emparaulat ja un principi d'acord .

per dur a terme una campanya de des-
prestigi amb els ulls posats en l'any
1992.

Per una banda els Jocs Olímpics de
Barcelona i per l'altra l'Exposició Uni-
versal de Sevilla són els dos pilars del
gran moviment engegat pel govern so-
cialista de Madrid per promocionar,
cinc-cents anys després, la cultura his-
pánica.

- Una contracampanya 
des d'Itália

A Milà, la Lliga Internacional per
als Drets i l'Alliberament deis Pobles
está duent a terme un programa a
hores d'ara ja molt intens. El .comité de
los 500 años de la conquista, format ma-
joritàriament per intel.lectuals i artistes
sud-americans, ha previst per al 28 de
novembre un gran concert de música

andina i un ball folklòric davant la ca-
tedral del Duomo, a Mita. A més, es
pretén actuar en el camp de les arts i
de la literatura —ja han .publicat un
llibre al Brasil— per fomentar la cultu-
ra indígena americana.

Aquesta Lliga va decidir mobilitzar
la gent sensibilitzada per la cultura
dels pobles originaris de Sud-américa
després que el papa Joan Pau II decla-
res, en l'últim viatge que va fer a
Centramérica, el 1984, que el 1992
seria un «any de fasta universal per la
cristianització de l'Amèrica Llatina».
Fonts de l'associació milanesa van ma-
nifestar a aquest diari que la campanya
de resposta, que es desenvoluparà fins
al 1992, intenta contrapasar els termes
de conquesta i invasió als de cristianiva-
ciój

La intenció de la Lliga per als Drets
i l'Alliberarnent dels Pobles és «fer un
aniversari diferent del deis governs

europeus i americans», i condemnar
la «conquesta de Sud-américa, el geno-
cidi organitzat, el naixement del colo-
nialisme, la destrucció de centenars de
culturas i la imposició d'una cultura i
una religió >>•

A Catalunya, també
hi banda resposta

Paral.lelament, tant la Crida a la So-
lidaritat com el CIEMEN han confir-
mat a aquest diari l'existència d'una
voluntat d'afrontar la celebració de
grans dimensions prevista per d'aquí a
cinc anys. Concretament, la Crida es
mostra preocupada, sense anar més
Ilany, per les Olimpíadas culturals, a
celebrar a Barcelona tan bon pum s'a-
cabin els Jocs de Seül, el 1988.

Pel que fa a la «campanya de des-
prestigi», tal com l'anunciava un diari
de Madrid a mig octubre, es troba,

segons ha pogut comprovar aquest
diari, a les beceroles. De fet, la inten-
ció d'organitzacions com ara la Crida
és celebrar actas paral.lels per «expli-
car la veritat deis fets».

D'altra banda, peral, hi ha contactes,
des de Barcelona i a través de l'oficina
de suport al moviment indi, amb asso-
ciacions indigenistes sud-americanes,
malgrat que «no hi ha encara una cam-
panya orquestrada». Segons la Crida,
aquest seguit de contactes haurien de
permetre celebrar un «gran congrés
mundial a Barcelona per al 1992», que
pretendria «neutralitzar l'espanyolis-
me de les olimpíadas i potenciar els
Paises Catalans».

A Madrid, les perspectivas són de
més moderació. El IEPALA (Institut
d'Estudis per a África i Llatinoamèri-
ca), associació que s'autoqualifica de
«independent», va assenyalar a aquesti
diari la seva voluntat de mantenir-se
al marge de qualsevol celebració relaci-
onada amb la hispanització d'Amèrica,
sense per això «fer la guerra» al
cinqurcentenari.

I amb l'espasa va arribar la creuCT.
BARCELONA — El 12 d'octu-
bre del 1984, dia de la Hispani-
tat, Joan Pau II va llançar a
l'estadi de futbol de la capital
de Santo Domingo, davant el
Consell Episcopal Llatinoame-
rici (CELAM) en pie, un po-
lèmic manIfest de 5.000 pa-
raules amb el qual va volar
treure importància a la Llegan-
da Negra. «L'Església vol
acostar-se al V Centenari de
l'Evangelització d'Amèrica
Llatina amb la humilitat de la
veritat, sense triomfalismes
ni falsos pudors, per donu gra-
cias a Déu pels encerts 1 per
treure de l'error modus per
projectar-se renovada cap al
futur.» Aquestes paraules que
el papa va pronunciar a la pri-
mera illa del Nou Cantinent
que van trepidar els espanyols,
marquen la filosofia de l'Eagle-
ala católica amb vista a l'any
1992.

«L'Església no vol deseo-
néixer la interdependencia que

hi va haver entre la creu I l'es-
pasa a la fase de la primera pe-
netració missionera, però
tampoc vol oblidar el que l'ex-
pansló de la cristiandat ibérica
va portar a aquests nous
pobles», va sentenciar Joan
Pau II en aquella ocasió.
Segons el papa, la Llegenda
Negra va concentrar la seva
atenció «sobre els aspectes de
violencia 1 explotació» en la
fase posterior al descobriment

La tesi que Joan Pan II va
esgrimir aquel 12 d'octubre de
fa tres anys sembla que s'ha
imposat en forma de doctrina
dins la comunitat católica.
L'Església ha demostrat ja
tenir una clara intenció de ce-
lebrar, per la saya banda, el V
centenari de l'arribada deis es-
panyols a América. Alfredo
Rubio de Castarlenas,
alambre del Comité dels 500

anys de l'Encontre 1 l'Evange-
lització d'Amèrica 1 fundador
de la Casa de Santiago de Bar-
celona, va explicar a aquest
diari que la data del 1992 signi-
fica per a la comunitat católica
poder conmemorar «l'arribada
de missioners a aquel confi
del món per portar l'Evangeli».

Segons Alfredo Rubio, la re-
sposta de l'Església a les criti-
ques que se II poden adreçar
per la forma com va fer arribar
l'Evangeli a Sud-américa, és
que alguns missioners, que ell
cualifica de «persones precio-
res>), «ja alesbores van aludir
la seva veu en defensa dels
drets dels indígenes 1 condem-
nant els abusos».

El Vaticit sembla, paró, que
prefereix oblidar la violencia
d'aquella evangelització,
sepas es despeen de les pa-
raules (Alfredo Rubio, que

afirma que «ningú és culpable
de les errades ni de les maleses
deis seus avantpassats, per la
senzilla raó que no adra:km».
A partir d'aquesta hipòtesi,
segons aquest portaveu del
comité eclesiàstic, «és va tot
ressentiment contra els nos-
tres contemporanis, per alió
que els seus avantpassats po-
guessin haver infligit als nos-
tres».

Amb arguments que ratllen
la casuística dels jesuïtes dels
segles XIII i XIV, els catòlics
d'ara responen a les acusad-
ons dels que recorden el geno-
cidi tot dient, sempre segons
les paraules d'Alfredo) Rubio,
que «si Colom no bogues des-
cobert América a finals del
segle XV, una mica rnés tard
alguna altra nació ho hauria
fet i haurien ocorregut coses
bones 1 Mientes semblants».

El papa loan Pass liso engasar arafa tres anys, precisament des
de l'illa americana que primer va trepitjar Cristòfor Colom

—abates La Hispano," ara dividida entre Haití ji. República
Dominicana—, les perspectivas de coatineasoreció del

Centenari de «Mamare»
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Bep — Es increible.
Ana—Qué?
Bep — Mira qué diu el diari.
Aina —Qué diu?

Bep -- que al 1992, a fi de celebrar l'arribada dels casta-
Ilans a América, es restauraran les llengües americanes
que encara queden.

Ana	 Peró és dificilíssim.

Bep	 Sí, però és factible, diuen que crearan una co-
missió que durant cinc anys estudiará la situació del quét-
xua, guaraní, maputxe, maia, misquito, etc.  Això ho faran
conjuntament els estats americans i seran ajudats pels
vells paTsos colonitzadors com Gran Bretanya, Castella,
etc. Aquesta comissió determinará quines són les llen-
gües estandaritzables. Tot suposarà un gran treball per
als lingüistes i un apresa de consciència dels pobles ame-
ricans que hauran de participar en el projecte.

Ana Però això resultará caríssim.
Bep — Es clar, però diuen que será una forma de retor-

nar la riquesa, una petita part, només robada durant cinc
segles.

Ana — O sigui, que l'any 2000 si anam a América po-
drem sentir a les televisions i ràdios de Das, Méxic, Lima,
Managua... les Ilengües americanes.

Bep — Ami ho tenen planificat.
Ana — Quin gest més generós i quin bé per a la huma-

nitat de recuperar les Ilengües (cada Ilengua és una expe-
riència) que semblaven condemnades a la desaparició
brutal.

De qui ha estat l'idea, d'en Felipe González, de la Tat-
cher o d'en Reagan?

Bep — Creo que de tots tres.

() Un deis tres programes de Ràdio Suecia retransmet
programes en tapó, fins I tot retransmeten partits de
futbol.

El danesos miren de retomar sis Imites (esquImals)
la própla identitat mitlançant rádio, discos, escotes,
etc. .

Esperem que attres seguesquin l'exemple.



Processen per calúmnia als quatre
defensors del català

Josep Pons
CIUTAT DE MALLORCA — El titu-
lar del jutjat d'instrucció número 5 de
Ciutat de Mallorca, Mariano Zaforte-
za, ha ordenat acte de processament
contra quatre estudiants de la Facultat
de Dret de la Universitat balear, que
pertanyen a la comissió de normalitza-
ció lingüística. Josep Joan Prats, Joan
Francesc Garcies, Joan Antoni Planes
i Jaume Xavier Rosselló han estat acu-
sats d'un presumpte delicte de calúm-
nies contra el catedràtic de dret i segu-
retat social de la Universitat de les
Mes, García Fernández.

E professor García Fernández, a
través de la secció de Canes al director
del Diari de Mallorca, va expressar el
seu desacord amb les opinions del
rector Nadal Batle sobre la normalitza-
ció lingüística a les Balears. Els estudi-
ants avui processats van replicar el pro-
fessor García Fernández, i entre altres

coses deien que alguns alumnes de la
Facultat de Dret de Mallorca havien
d'acabar els seus estudis a la Universi-
tat a distància perquè no aprovaven
l'assignatura de derecho del trabajo y se-
.guridad social, matèria que dóna aquest
catedràtic. Aquest professor s'ha
mostrat sempre contrari a l'ús del
català a les seves classes, i ha tingut
freqüents enfrontaments amb els al-
umnes favorables a la normalització
lingüística. En definitiva, aquells alum-
nes que reivindicaven l'ús del català
eren, segons els estudiants, sistemàti-
cament suspesos pel professor García
Fernández. En aquest escrit, els estudi-
ants indicaven que «García Fernández
encapçala el sector nacionalsocialista
de la Universitat», i qüestionaven la
seva capacitat professional.

E professor va enviar un segon
escrit a la premsa expressant el seu
desacord.
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Les esquerres i la festa
nacional

S'Arenal/MJ

Des de fa dies, les ofi-
cines de Correus de SA-
renal, igual que a altres
de l'Estat espanyol, no
venen segells perquè
han esgotat les seves
existències i no dispo-
sen de diners per com-
prar-ne més. Fonts de
Correus van indicar que
la direcció general nego-
cia amb el Ministeri d'E-
conomia i Hisenda per
solucionar el problema,
que está en el fet que
sigui Tabacalera Espan-
yola, empresa pública
dependent de l'esmentat
ministeri, qui tingui el
monopoli de venda de
segells a expenoduries.

La direcció general els
ha de comprar com una
expenoduria més, cosa
que assegura que no
permet el seu pressu-
post.

Les mateixes fonts
van explicar que l'asso-
ciació benéfica de Co-
rreus, mutualitat de fun-
cionaris del servei, avan-
çava quasi mil milions dé
pessetes mensuals a la
direcció general perquè
comprés els segells a
Tabacalera. A canvi, la
mutualitat rebia un 3 c'/0
del benefici de la seva
venda.

Al 1985 va entrar en
vigor una llei que regula
les funcions de les mu-

tualitats i prohibeix qual-
sevol altra font de finan-
çament que no siguin les
quotes dels socis. L'as-
sociació va itnerpretar la
norma com un «intent
d'estrangulament», per
obligar-la a integrar-se a
la Mutualitat de Funcio-
naris Civils de l'Estat
(Muface).

Sense l'avançament
de diners de l'associa-
ció, la direcció general
de Correus va indicar
que a causa del volum
de personal i serveis de
qué disposa, el pressu-
post d'uns 100.000 mi-
lions de pessetes anuals
no arriba per poder dedi-
car una partida a la com-
pra de segells. Correus

va demanar al Ministeri
d'Hisenda una solució i
mentrestant les existèn-
cies s'han anat esgotant.

Un portaveu de la sec-
tarial de Correus d'UGT
va manifestar que «hi ha
molt malestar a l'empre-
sa per aquest assumpte,
que mostra la descoord
nació entre Hisenda i el
Ministeri de Transports i
Telecomunicacions, de
qu depèn Correus». La
direcció general de Co-
rreus fa temps que recla-
ma la distribució dels se-
gells, fets a la Fábrica
Nacional de Moneda i
Timbre, com una tasca
seva i no un monopoli de
Tabacalera.

• La Lohpa i la llei antiterro-
rista, i l'ingrés a l'OTAN, la re-
forma de la seguretat social, el
pràctic suport als guanys ban-
caris, la permanencia d'un Bar-
rionuevo i dels governadors ci-
vils, la probable amnistia dels
implicats amb el 23-F, la irracio-
nalitat en la solució del
contenciós base, potser ja es té
en el teler la disposició per retal-
lar, directament o indirecta-
ment, la llibertat imformativa...
i com a síntesi el cas Castellano i
l'assumpte Nicolás Redondo.
Demostren, a bastament, que la
praxi dels senyors que avui
manen a Madrid és purament,
simplement i absolutament de
dretes. Fa molt de temps que
vaig escriure que, a la sigla del
PSOE, li sobraven les dues Ile-
tres del mig.

Fina en els mes petits detall
tenen els tics dels retrógrada.
Un exemple. El dotze d'aquest
mes, en els aldarulls provocats
per l'ultradreta, la policia espa-
nyola va detenir sois_ uns inde-
pendentistes i després de tants
ches encara estem dejuns de
saber la raó de tals detencions....

Ahir em va fer grácia llegir
en Sopena: referint-se als anom-
enats socialistes, en deia "les
esquerres...". No, senyor, tot
polític, s'abrigui amb el mon que
es vulgui si, d'una o altra ma-
nera és enemic, " contrari,
s'oposa a l'autodeterminació
d'un altre poble, si fa tot el que hi
ha al seu abast per impedir que
tal comunitat, tal nació, assolei-
xi la plena sobirania, la
independència, és, té mentali-
tat, de dretes.

Si és que els mots dretes i es-
querres, en política, tenen un
significat. Per demostrar això
sempre poso un exemple a
l'abast de tothom. Quali ficaríem
de progressistes, esquerres, els
que, usant diferents excuses,
s'oposessin a la total
emancipació femenina? Si
estàvem ildusionats amb el
cambio, en un Estat que sols
havien governat de sempre les
dretes, els senyors González,
Solana, Guerra, Benegas, etc.
segueixen molt satisfactoria-
ment l'eterna tradició espanyo-

.1a. Jacint Mirambell Mateu /
Centellea.

Correus no té segells per falta de diners per
comprar-los a Tabacalera
La direcció general reclama que la distribució dels timbres sia
de la seva competencia

Som tres- cents milions
Jaume Fuster

M 5 ho va explicar en Toni Verdaguer, director de la pel -lícula L'escot:
J.A. Pérez-Giner, el productor, va rebre una trucada del Perú on

s'havia d'estrenar el film. 1-ii havien enviat,  lògicament, la versió castella-
na. L'exhibidor va demanar que els enviessin urgentment la versió catala-
na subtitulada en castellà. «Es que per al nostre públic és millor que parlin
una llengua estrangera que no pas que parlin el  castellà d'Espanya...», es
justificava el distribuYdor llatinoamericà.

I Ina altra: recementrhent s'ha rodat una pel.lícula a Barcelona, amb guió
de l'Andreu Martín i realització d'en Miguel Iglesias. El so de referencia
s'ha fet en anglès perquè la pel.lícula ja estava venuda als circuits hispans
deis Estats Units. I per qué en anglès? Perquè allí s'ha de projectar en
aquesta llengua, subtitulada en espanyol, i als USA ni tan sols eis hispans
no accepten un productecinematográfic que es  noti que és doblat per culpa
dels moviments deis Ilavis,

Aquest parell d'anècdotes es porten l'oli. Quan hi ha qui mida per can-
viar de Ilerigua i accedir així al mercat dels trescientos millones, la sol-licitud
dels peruans o la imposició dels circuits cinematográfics hispans dels USA
em semblen un toc d'atenció contra el triomfalisme d'uns que - encara
somien en glorias imperiales i el papanatisme dels altres que es volen enfilar
al tren aturat, sense máquina i sense vies, de la madre patria, el quinto cente-
nario i tota la Nrafernália neoespanyolista d'un govern que en això ha
perdut els papers de l'esquerra que diuen que són.
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Un de cada quatre espanyols necessita els
serveis d'un psiquiatra

Els espanyols de 1987
veuen encara amb des-
confiança un fet tan ha-
bitual als Estats Units
com anar al psiquiatra.
Un de cada quatre espa-
ñols —la quarta part del
país— necessita dels
seus serveis, «almenys
una vegada en la vida»,
segons el president de la
comissió organitzadora
del I Congrés Europeu
de Psiquiatria Social, el
professor Francisco
Alonso-Fernández. El
Congrés, que coincideix
amb el de la VI Nacional
de la Asociación Espa-
ñola de Psiquiatria So-
cial, s'inicia dies passats
a Madrid.

Psiquiatres, psicòlegs,
sociòlegs i experts inter-
nacionals debatran du-
rant quatre dies la socio-
logia de la depressió, les
fonts de la violència, as-
pectes psicolsocials del
terrorisme, la televisió i
personalitat i la salut
mental del grup familiar i
de la parella, entre altres
taules rodones.

Algunes de les dades
facilitades pels organit-
zadors, durant la pre-
sentació dels dos con-

gressos als mitjans de
comunicació, assenya-
len que la xifra d'alcohò-
lics depenents arriba als
dos milions d'espanyols.
El món registra actual-
ment més de dos-cents
milions malalts depres-
sius, segons l'Organitza-
ció Mundial de la Salut,
dels quals milió i mig de
dones i mig d'homes co-
rresponnen a l'estat.
S'ha de dir també que el
25 per cent dels suicidis
espanyols es produei-
xen a causa de l'alcohol,
mentre que el seixanta
per cent ho és per de-
pressió.

RECELS I
OBJECCIONS

«A Espanya la desin-
formació és altíssima. Si
a la medicina el nivell és
baix, a la psiquiatria és
negatiu, al carrer només
hi ha distorsió», comen-
ta Francisco Alonso-
Fernández. Les dades
sobre la práctica presen-
ten un panorama dife-
rent. Només el quinze
per cent dels espanyols
recorren a les visites.
Recels i inconvenients

afavoreixen aquest baix
percentatge.

«Al psiquiatra encara
se l'identifica amb la fo-

Anar al psiquiatra
suposa reconéixer una
pèrdua de control. Això
fa que tenguem un cert
rece l a reconèixer que el
necessitam», explica el
titular de psicologia mé-
dica de la Universitat
Complutense de Madrid,
Tomás Palomo. «Es un
prejudici que es manté
—afageix—, malalt men-
tal no és pejoratiu, ni és
incurable. Això fa que hi
hagi prejudicis i se' con-
sideri débil, si no peca-
dor».

Les persones de nivell
més alt, més les dones
que els homes, i amb
una mitjana d'edat dels
40 anys, són les que ac-
tualment freqüenten
més aquestes consultes
mèdiques, segons Palo-
mo. «Les malalties
greus corresponen a
classes socials més bai-
xes, mentre que les bla-
nes —vegi's un desajus-
tament emocional— es
donen en les profes-
sions liberals».

La integració de la psi-
quiatria a la Sequretat

social és un altr -e dels
elements que allunyen
més encara el malalt de
l'assistència médica.
«L'imatge de la psiquia-
tria és pobre per no estar
dins la Seguretat So-
cial-, diuen els especia-
listes.

Els congressos tenen
com a finalitat el perfec-
cionament de l'assistén-
cia psiquiátrica i la pro-
moció de la salut mental,
segons els organitza-
dors. «Els avanços de la
psiquiatria són especta-
culars», argumenten. La
solució no passa per la
farmacologia de manera
inevitable. Televisió i te-
rrorisme hi tenen també
un protagonisme singu-
lar. «La televisió incre-
menta la violència dels
nens, no de les nenes,
en proporció a la quanti-
tat d'escenes violentes
realistes emeses», afir-
ma Alonso-Fernández.
«Si els nens veuen la te-
levisió acompanyats es -

deixen influir menys»,
matisa. «El que torna els
adults més violents és la
distorsió de la veritat, la
incapacitat de fer dur la
seva veritat als altres».

«Actualment al món hi
ha uns dos-cents milions
de depressius. La socie-
tat s'ha tornat més de-
pressiva que abans per-
qué la vida s'ha fet més
competitiva, més agres-
siva, més deshumanit-
zada i perquè el desen-
volupament científic no
ha anat acompanyat
d'un progrés humanís-
tic», ha declarat el pro-
fessor Enriques Rojas,
catedràtic de Psiquiatria
de la Universitat Com-
plutense de Madrid.

El doctor Rojas, que
parla a la Universitat de
Pamplona sobre l'amor
conjugal amb el títol
d'«Una teoria de la felici-
tat», ha editat també un
llibre amb el mateix títol.

EL SUICIDI

El suïcidi és un dels
camps més investigats
pel professor Rojas. «En
aquests moments
—assenyalà— ha can-
viat la topografia del
nombre de suïcidis arreu
del món: des de fa uns

anys, Austria es trobava
al primer lloc, Txecoes-
lováquia al segon, Ale-
manya al tercer i des-
prés venien els països
nòrdics. Altres països on
també ha augmentat
molt el nombre de suïci-
dis és el japó i Australia.
El suïcidi depèn de molts
factors: la causa primor-
dial és la depressió,
mentre no es demostri el
contrari. Qualsevol per-
sona que intenti suici-
dar-se está deprimida.
Després hi ha altres
transtorns de la conduc-
ta humana però són de
menor importancia. Hi
ha un tipus de suïcidi
que és el neuròtic, on la
persona no cercala mort
sinó que el que vol és
cridar l'atenció d'una
altra persona».

El doctor Rojas decla-
ra aixímateix que a l'Es-
tat espanyol hi ha apro-
x;madament dos milions
i mig de depressius. «La
depressió major es pro-
dueix per un transtorn de
la neuroquímica cerebral
molt complex.

Dos-cents milionsmilions de
depressius al món



Normalització lingüística

Provocar l'inevitable
O els perill d'oposar-se perquè sí

Solem sentir a dir que la
societat mallorquina és
conservadora, allò que és,
però, és una societat teme-
rosa, una societat que té
por dels canvis (pànic quan
són revolucionaris) si
pensa que han de portar
conflictes, i sovint pensa
que sí, que en duran.

Per tant, no és estrany
que, després de dos-cents
anys de polítiques lingüici-
des intenses per part de les
autoritats espanyoles el
nostre poble hagi arribat a
pensar que la nostra len-
gua está bé allá on,és i que
el normal, de fet, es parlar
castellà. Ho hem d'adme-
tre, tenim un poble que si
per retornar la seva Ilengua
al lloc que li pertany ha de
perdre un minut de tranqui-
litat no ha farà; encara
més, si el convencen —i en
la situació actual d'analfa-
betisme i de castellanitza-
ció no és difícil que això de
la normalització només
duré molèsties— «jo no sé
escriure en català, hi en
vull sebre»— i problemes
amb els forasters, ja el
tenim enemic acèrrim de la
normalització. Es ben fácil
que un poble arribi a odiar-
se a si mateix.

Amb aquestes premis-
ses com a .punt de partida
és obvi que un nacionalis-
me lúcidament radical hi té
poca planta a fer, a Mallor-
ca. Qualsevol que plantegi i
exposi amb el seu nom els
conflictes existents de fet i
proposi positures compro-
meses per afrontarlos amb
èxit, será immediatament
qualificat d'element deses-
tabilitzador i trencador de
convivències, perillós per a
l'ordre i la pau (paz?) so-
cial. Així, idó, declarar per
exemple que «el conflicte
lingüístic és inevitable»
com fa l'exdirigent de «La
Crida» Angel Colom, a Ma-
llorca no és mentida, però
és contraproduent.

Afortunadament, existeix
avui, en amples sectors, un
consens no explícit entorn
de la necessitat de dur en-
davant un procés de recu-
pereció tranquil i positiu
dels elements de la própia
identitat, evitant els conflic-
tes en la mesura del possi-
ble i més. Un procés que
pretén implicar en la idea
de país tots els mallorquins
eliminant l'escisió en dues
comunitats de la nostra so-
cietat, per la via d'una inte-
gració constructiva, dialéc-
tica i enriquidora. No és la

millor via, i tal volta no
constitueixi més que un es-
forç inútil devant la magni-
tud del problema, però és
l'unica que pot no algar les
ires dels nostres compa-
triotes més cofois i panxa-
contents.

Perquè tot i l'aparent
tranquil.litat de la superfí-
cie, el mallorquí corrent és
un xenòfob en potencia: és
clan que no ho vol admetre,
ningú no es declara racista.
Però siguem sincers, tenim
per exemple, uns acudits
que farien empal.lidir un
oficial de les SS. i qui no
sap que vol dir un «barco
de requilla»?

Curiosament, entre els
més ardents defensors
dels castellanoparlants
contra no sé-quines agres-
sions als «seus» drets lin-
güístics es troben molts de
catalanoparlants d'aquests
que no mourien un dit en
defensa dels seus drets la-
borals o a una digna quali-
tat de vida. Sovint sembla
que el que interessa és
mantenir Mallorca escindi-
da en «mallorquins» i «fo-
rasters» per una banda, i
per l'altra romandre immò-
bils davant l'assimilació.

Aquesta táctica, pero, ja
no funciona i de cada dia
funcionará menys per la
senzilla raó que els fills
dels immigrats són i se
senten tan mallorquins
como qualsevol descen-
dent de l'host del Rei en
Jaume. als pobles, a més,
per la pressió ambiental,
aquests joves parlen tots el
mallorquí que és la Ilengua
que han sentit sempre al
carrer. El problema es
plantejar en aquells nuclis
urbans amb gran concen-
tració d'immigrats o en
aquells altres més castella-
nitzats, com Palma. A
aquests llocs ha aparegut
la primera generació de
mallorquins de naixença i
sentiment que no parla el
mallorquí —«yo soy mallor-
quina pero no hablo el ma-
llorquín» em deia per
Palma una nina tota xales-
ta, frase impensable anys
enrera. El més greu és que
el castellà ha esdevingut la
llengua vehicular entre
bona part dels joves de
Palma —ara que a escola
estudien el català'— amb
l'assimilació lingüística dels
catalanoparlants originals.

A Llucmajor el conflicte
lingüístic és inexistent, o es
planteja només en terme
de no alfabetització en la

pròpia llengua. Tenim un
poble prácticamente mono-
lingüe on, per tant, hauria
d'ésser possible i fácil l'ús
del català com a [lengua
oficial i hegemònica ates
que és hegemónica al ca-
rrer en la relació oral. Tota
renúncia en aquest sentit
és injustificada i mostra de
manca de voluntat política.

A S'Arenal les coses
canvien, i és allá on manca
més i es fa més necessària
una tasca feta amb tacte i
decisió, tendent a aconse-
guir que els castellanopar-
lants entenguin de cada día
més i vegin com a própia
—perquè són mallor-
quins— la llengua de Ma-
llorca, sense que això sig-
nifiqui capmena de renún-
cia a les arrels particulars
de cadascú.

Si estam tots d'acord que
el mallorquí és la Ilengua
de Mallorca i per tant da
d'esser l'oficial i normal-
ment usada en qualsevol
moment i situació, i que
perquè això sigui molt ne-
cessari aconseguir amb un
ample consens social, no
puc entendre la posició
d'alguns regidors durant el
ple on es discutí i aprovà el
Reglament Municipal de
Normalització Lingüística.

A força d'insistir que no
s'havia de marginar els
castellanoparlants consa-
graren implícitament la divi-
só en dues de la nostra so-
cietat i el que és més greu,
desfermaren tota una retó-
rica victimista que, incon-
trolada, feu que alguns
castellanoparlants s'arri-
bassin a sentir realment
agredits 1, com és natural,
reaccionassin. L'ambient a
la Sala esteva clarament
dividit, supós que no és el
que pretenien aconseguir.
Si és així, perquè tants
d'emperons a un reglament
que sabien moderat, conci-
liador i respectuós amb
l'estret marge que ens
dóna la llei? Perqué fer que
el poble rebés amb recel i
divisió un reglament que
tanmateix votaren? Un re-
glament que, per esser efi-
caç ha d'esser volgut i ben
rebut. tots sabien que aquí i
avui no podem superar
amb èxit un conflicte lin-
güístic —i si no mirau el
que ha passat a Valen-
cia—. Hi ha temes amb els
que no es pot jugar perquè
totes les Ilengües són veri-
noses.

A. Llompart
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La depressi
A. Alvarez Solis

Telefon una altra ve-
gada al meu psiquiatre:
«Em sent profundament
deprimit», Ii dic amb veu
que transparenta les Ilá-
grimes. El psiquiatre em
cita, m'acomoda al seu
davant i em fa unes pre-
guntes. Finalment re-
passa les seves notes,
em mira amb preocupa-
ció i diagnostica: «Es
clar de qué pateixes:
estás profundament de-
primit». Encara que
sembli mentida sent una
extraordinària gratitud
envers el meu metge.
M'alegra que confirmi la
meya sospita. Es una
cosa que m'alegra bas-
tant i estic disposat a su-
perar en aquell precís
instant la depressió.
Però el psiquiatre m'ad-
verteix que no m'he de
fiar de les aparences i
que puc trobar-me e una
fase d'exaltació tan peri-
llosa com la que tot just
he abandonat, de de-
pressió. Per tant em re-
cepta unes pastilles.
N'he de prende mitja a
una hora, una sencera a
una altra, mitja després,
finalment una sencera
seguida de la mitja final.
Em faig un calendari i
començ I l'exercici. Als
dos dies em pos a plorar
per una cosa aparent-
ment tan absurda com la
mort de la meya pobra
padrina, cosa que passà
al 1955. Telefon al psi-
quiatre i Ii ho compt. Em
diu: «Les padrines han
tengut una gran impor-
tància en les nostres
vides». I em recomana
que no deixi el tracta-
ment. Per tant, seguesc.
Dos dies després dorm
fins les dues del migdia,
bec un suc de taronja i
dorm la migdiada fins les
set. Em telefona una
amiga i em demana,
com se sol fer ara, si em
fa ganes que facem l'a-
mor una estoneta. Li dic
que no puc perquè estic
molt deprimit per la mort
de la meya padrina. La
meya amiga diu que és
una pena perqué ella ha
pres un estimulant orien-
tal i ha trobat a la fin el
punt G. No ens posam
d'acord i me'n vaig al Hit
a dormir, i és que ja són
les nou del vespre.

Segons m'ha dit el psi-
quiatre, m'ha telefonat
reiterament però diu que
no contest. Li faig saber
que no aconseguesc
despertar-me des que
em receptà les pastilles.
Em diu que això nt) és

bo: «Dormir et relaxarà»».
Un altre cop coincidesc
amb ell: mentre estic
dormint no m'angoixa
res. Pens que si aconse-
guís dormir deu anys
més tot s'hauria resolt,
doncs és el que calcul
que em resta de vida. El
psiquiatre em predispo-
sa contra aquests pen-
saments. Insisteix i diu
que estic deprimit. I jo de
nou li don la raó. Es
més, Ii cont que m'ha te-
lefonat una amiga meya
maquíssima invitant-me
a fer l'amor i que no
m'he decidit. El psiquia-
tre em diu que no he da-

O Madrid. — Un milió i mig de
dones i mig milió d'homes a Es-
panya són malalts depressius,
segons dades dé l'Associació
Espanyola de Psiquiatria i Psi-
copatologia Social, que celebra
el seu congrés a Madrid.
Paraldelament a aquest con-
grés, es desenvoluparan també
les sessions del Primer Con-
grés Internacional de l'Asso-
ciació Europea de Psiquiatria i
Psicopatologia Social.

L'objectiu de les associa-
cions promotores d'aquests
congressos és donar resposta
als múltiples problemes que
les societats occidentals tenen
plantejats en el terreny de la
salut mental. En les sessions
de treball, que es desenvolupa-
ran durant quatre dies, s'abor-

fanyar-me. Em demana
l'adreça de la meya
amiga i em tranquil.litza
dient-me que ja Ii telefo-
narà ell per explicar-li
tot.

Prenc més pastilles i
ja no em despert durant
quinze dies. Quan a la fi
em faig càrrec fugaç-
ment de mi mateix, sent
el telefon i escolt la veu
de la meya amiga que
em diu: «T'has de cuidar
molt perqué tens una
despressió enorme.
M'ho hadit el teu psiquia-
tre, que está molt bé.
Ahir vaig sopar amb ell a
Cadaqués».

daran qüestions relatives a la
salut mental de la comunitat i
la relació del malalt mental
amb la societat.

En opinió deis organitza-
dors del congrés, l'estat de
salut mental de la moderna
societat occidental ha tocat
fons en les últimes dècades, ja
que les malalties psíquiques
han afectat en algun moment
de la seva vida un de cada qua-
tre ciutadans. Només la cin-
quena part d'aquests malalts,
per?), rep el tractament ade-
quat a la seva malaltia depres-
siva als diversos països.

En el congrés es tractarà
el paper que fan en aquestes
malaties la violència, els ídols,
les drogues, el terrorisme i la
televisió.

Dos milions de
persones tenen
depressions

OPTICA S'ARENAL
JA NO CAL ANAR A CIUTAT PER SES

ULLERES

* ULLERES - *LENTILLES - * APARELLS PER A SORDS
* OPT1CA INFANTIL - * GRADUAM BE LES SEVES ULLERES

CARRER BERLIN, CANTONADA TRASIMEN



Culpen un canadenc de
portar als EUA la SIDA

seves últimes escapades
després de tenir relaciona
sexuals amb els seus amanta
—tota hornea— Dagas els
ensenyava el pit, on tenia les
ferides a causa de la SIDA, i
els deia 'ara tu morirás igual
quejo".

Segons .el periodista,
l'auxiliar de vol va contraure
la malaltia a Europa després
de tenir relaciona sexuals amb
africana.

Malgrat les 'tnifirtnacions .de
Shilts, metges canadencs han
emès un comunicat en el qual
expressen els seus dubtes res-
pecte al fet que Degas hagués
sigut la persona que va intro-
duir la SIDA als Estala Unita.
El doctor Mutan. Claytton,
director d'un centre d'investi-

gació de la malaltia al Canadá,
ha assenyalat que el virus va
entrar al continent americà el
1977, encara que la fatal
malatia no va ser identificada
fins al1981.

La doctora Catherine
Hankins, directora d'un centre
de malalties de trasmissió se-
xual a Montreal ha, declarat
que per poder verificar les
afirmacions de Shas caldria
"analitzar milers i milers de
certificats de defunció", per-
qué possibles v1ctimes de la
SIDA entre el 1977 i el 1981
no van ser identificades com a
tala.

Un portaveu d'Air Cana-
da, la companyia d'aviació on
treballava Degas, ha declarat
que el comportament profes-
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Judici per l'acomiadament de 18 treballadors

de
SAS-Service

Els devuit treballadors de bars i restaurants de
l'aeroport, tots ells afiliats a la U.G.T., que foren aco-
miadats del seu lloc de treball per l'empresa SAS-
Service Partner, concessionària deis bars i restau-
rants, han sol.licitat la declaració deis acomiada-
ments com a nuls radicals. En cas que fos tenguda
en compte pel jutge, l'empresa hauria de readmetre
els devuit treballadors i, a més, donar-lis el sou deis
dies des de l'acomiadament.

La SAS-Service Partner substituí la cooperativa
Tabyr com a conseqüència de la mala gestió d'a-
questa. Els empleats reivindicaren els seus drets
d'antiguitat a l'empresa i, a pesar de les negocia-
cions que es taren, aquestes no reeixiren i els traba-
Iladors anaren a la vaga durant tres setmanes, el
passat mes de juny.

L'empresa notifica als devuit treballadors el seu
acomiadament, al.legant incompliment de contracta.

L'advocat dels demandants destaca el fet que tots
els acomiadats, encara que treballassin a diferents
llocs, ho haguessin estat per les mateixes circums-
tancies. Aixímateix, féu constar l'afiliació de tots els
encausats al sindicat ugelista. D'aquesta manera, el
Iletrat es reafirmava en la tesi que els encausats ha-
vien estat acomiadats no per raons laborals (servei
deficient, desfassaments del total de la caixa), sinó
per donar suport a la vaga de juny.

El gerent de l'empresa contstá que el contingut
dels acomiadaments era el mateix per a tots els
casos parqué les faltes que comteren eren molt simi-
lars, al.legant que era una práctica comuna entre els
empleats.

Després, l'advocat deis treballadors, féu constar
que la societat concessionària arriba a un pacte amb
la resta d'empleats sobre la manera com es reconei-
xeria la seva antiguitat a l'empresa, un pacte que no
subscribiren els representants de la U.G.T. per con-
siderar que els devuit treballadors acomiadats eren
exclosos deis acords.

El gerent de SAS-Service digué que no hi havia
hagut la intenció d'exclourels de les negociacions i

S'Arenal de Mallorca

Amenaçava amb una
xeringa uns allots

Un jove de desset anys amenaçava als nens que
s'estaven a la plaça dels Nins de S'Arenal amb pun-
yir-los amb una xeringa hipodérmica. Els veïns de la
plaça denunciaren els fets a la Policia Municipal dos
agents de la qual anaren a la plaça i detingueren el
jove traslladant-lo al quarter de S'Arenal i posant-lo a
disposició judicial.

El jove amenaçava els al.lots i al.lotes que juga-
ven a la plaça i els deia a veure «si volien un record»
ja que abandonava Mallorcaper anar-se'n a les Ca-
narias. Els deia que els injectaria heroïna. Els nens
de la plaga ho explicaren als seus pares els quals
immediatament donaren avís a la Policia.

que senzillament no havien contactat amb ells par-
qué ja no treballaven a l'empresa.

També es parla de la carta que els treballadors de
SAS-Service que seguien al seu lloc de feina, afiliats
al sindicat, els quals reconeixien amb la seva firma
que no havien estat pressionats per la seva militan-
cia sindical.

Davant la insinuació que aquesta recollida de fir-
mes havia estat feta per la pròpia empresa, el gerent
respongué que foren els mateixos treballadors que
portaren la iniciativa.

Un dels testimonis deis judici, representant sindi-
cal de la U.G.T., indica que foren els caps intermitjos
de l'empresa els que s'encarregaren de la recollida
de firmes.

Washington / Efe

O Un auxiliar de vol canadenc
que va morir de SIDA el 1984
és el pacient zero, segons el
periodista Randy Shilta, que
ha escrit un llibre sobre la
malaltia. Segons Shilts, Gae-
tan Degas, l'auxiliar de vol
que va morir per SIDA, és
responsable directe del contagi
de quaranta casos, que van
resultar mortals.

El periodista afirma que el
17% dels 248 casos de SIDA
que ea van censar als EUA el
1982 van ser contagiats per
Degas. L'auxiliar de vol tenia
28 anys i era homosexual.

En el sea llibre La gent,
política i ¿'epidemia de SIDA,
el periodista del San Francis-
co Chrcrnicle, de 36 anys, tam-
bé homosexual, descriu les
contfnues aventures amoroses
de Pegas, que no es van atu-
rar fina i tot després que els
metges Li diagnostiquessin la
malaltia, reivindicant el dret
"a fer el que vulguis amb el
ten cos".

Segons el llibre, durant les

Un deis treballadors acomiadats nalga les acusa-
cions d'haver pronunciat amenaces contra els traba-
Iladors que no s'afegissin a la vaga i contra alguns
directius de la societat. Els dos caps de caixa, que
també declararen,a dmitiren que es donaven f re-
qüents desfassaments a les caixes i que ells es limi-
taven a notificar-lo a l'empresa que els responia que
no es preocupassin. En canvi, l'encarregat del bar i
el de la mercadera negaren que al seu departaments
s'haguessin produït aquests desfassaments a l'in-
ventari parqué aquesta no era la seva feina a l'em-
presa. Cap ders treballadors admeté que hagués
rebut queixes per faltes comeses a la feina. Durant
els pròxims dies se sabran les ressolucions del jutge
encarregat del cas.

sional de l'auxiliar era "irre-
protxable".

•
Res més que preservatius

D'altra banda, Everett.
Koop, un dels màxims respon-
sables del departament de
Sanitat deis Estats Units, ha
demanat als metges que reco-
manin preservatius als
pacients sexualment actius ja
que "tenim poc a oferir contra
la propagació de la SIDA".

La SIDA ha causat als
EUA més de 25.000 victimes
mortals. Segons l'OMS (Orga-
nització Mundial de la Salut),
a tot el món hi ha 61.346 per-
sones afectades per la SIDA.
América és el continent amb
més casos —47.267— ja que els
EUA sols comptabilitzen
42.182 casos. A Europa s'han
registrat 7.420 casos, 5.826 a
África, 635 a Oceania i 198 a
Asia. A Europa, els plisos on
s'haq detectat més malalts de
SIDA . són Franca (1.980); la
RFA (1.400); Itàlia (1.025) i
Gran Bretanya (1.013). A
Espanya, segons l'OMS,
només hi ha 508 casos.



El 62 per cent dels adolescents usa
el coit interromput per evitar
1' embaràs

Segons les dades de
dos estudis, fets a nivell
estatal, que es presenta-
ran al Congreso Nacio-
nal de Ginecologia (que
començarà el dia 22 de
novembre, a Oviedo), en
els darrers deu anys ha
disminuït l'edat d'inicia-
ció al sexe entre els ado-
lescents. Això ha provo-
cat un augment dels em-
barassos.

Els autors d'un treball
circumscrit a Saragossa
han destacat que, sobre
una mostra de 729 ado-
lescents menors de 18
anys, l'inici d'aquests
al.lotes al sexe va ser als
13 anys un 2 %, als 14
un 3,7 %, als 15 un
10,15 %, als 16 un 28,53
% als 17 un 21,81 % i
als 18 un 33,74 %.

El temps que va trans-

córrer des de les prime-
res vegades fins a la pri-
mera consulta ginecoló-
gica va ser d'un any per
al 67,74 %, 2 anys per al
23,45 `Yo, 3 anys per al
7,4 %, 4 anys per al 3,8
% i 5 anys per al 0,8 %.

Els autors desaconse-
llen en aquesta edat l'ús
dels dispositius intraute-
rins, a no ser que hi hagi
impediments psíquics o
físics per (que ja es ven
als bars i als cinemes)
no és massa acceptat
pels joves «pel poc que
té de romàntic» i fan re-
ferencia als espermici-
des i el seu alt grau de
seguretat i per no tenir
efectes secundaris.

Quant als mètodes de
barrera (diafragma, ca-
putxes) els doctors con-
sideren molt poc efi-

cients aquests mètodes
pel fer que les seu apá-
rell genital i, conse-
qüentment, no els usen
correctament, augmen-
tatn el risc de quedar
embarassades.

Per altra banda, els
autors han destacat el
problema de salut públi-
ca qu eplanteja l'aug-
ment dels embarassos
entre les adolescents.
Una de les causes d'a-
quest augment és l'a-
vançament de l'edat d'i-
nicació al sexe en uns
quatre-cinc anys, la ne-
cessitat de relacions i la
vulnerabilitat de cedes
adolescents de baix ni-
vell educacional i la vio-
lencia. Els autors han
destacar que la futura
mare d'aquesta edat en-
cara no és una dona
adulta.
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Les noves malalties professionals al comerç
Dins del capítol de Se-

guretat i Higiene al tre-
ball, sovint oblidam l'a-
partat de les malalties
professionals, potser
perquè els símptomes
no són immediats sinó
que es desenvolupen en
un període més o menys
llarg, i això influeix en l'o-
blit en qué cauen.

Per tothom és conegut
el major risc dels treba-
Iladors de comerç, més
propensos a patir malal-
ties corn les varices i
problemes de columna,
a causa de les moltes
hores que passam drets,
problemes de visió per la
constant exposició a la
Ilum artificial, etc. Però
aquestes són malalties
que podríem anomenar
«obsoletes».

Amb l'aparició de les
noves tecnologies als
establiments comercials,
també han arribat noves
malalties pròpies del
sector. El treball davant
una caixa registradora,
encara que monòton,
sembla agradable pero, i
encara que no s'hagin
elaborat informes en
profunditat que avalin la
tesi, els que hi ha de-
mostren que aquesta
feina comporta un risc
per a la salut, cansa-
ment, tensió mental i
símptomes físics crò-
nics.

TENSIO MUSCULAR

El cansament inicial
se sent als braços, l'es-
quena, el coll i les
carnes. Aquestes ten-
sions són causa de la
manca de comoditat al
lloc de treball que obliga
a mantenir postures do-
lentes i per esforços su-
plementaris quan aixe-
cam pesos. Els mals de
cap i de coll són comuns
a aquelles persones que
han de mantenir una de-
terminada postura du-
rant un cert temps.
Coses tan senzilles com
la simple posició del te-
dat de la máquina con-
tribueixen a la tensió
muscular.

El lloc de treball que
resulta còmode per a
una persona de vint
anys pot resultar incò-
mode per a una persona
major, pel fet que aques-
tes darreres presenten
uan major inclinació del
centre de gravetat cor-
pora. que els joves, i
això fa difícil i cansat
operar una caisa regis-
tradora còmodament.

FACTORS
AMB I ENTALS

D'ALTA TENSIO

La il.luminació artifi-
cial, moltes vegades in-
suficient, etiquetes do-
lentes, colors brillants
als envasos i un conti-
nuat canvi del camp vi-
sual influeixen negativa-
ment sobre els ulls. El
constant canvi del camp
visual requereix movi-
ments oculars continus a
causa dels quals el can-
sament ocular és fre-
qüent entre el personal
de caixes.

Els majors esforços vi-
suals són els de conver-
gencia i acomodació. la
convergencia significa
coordinar els dos ulls per
tal d'enfocar un punt es-
pecífic. L'acomodació és
quan els músculs de 1'1111
es dilaten contreuen
forçant les lents visuals
a esser més o menys es-
fèriques per fixar la imat-
ge a la retina.

Un altre factor am-
biental de tensió és el
renou produït pels
clients, maquines, ca-
rros i altaveus. El treba
llador sembla estar
adaptat al renou am-
biental i percebre'l poc,
però això no significa
que no sofreixi les seves
conseqüències, ja que la
constant exposició al
renou produeix una ten-
sió que es manifesta en
un nivell general de can-
sament o excitació.

TENSIO MENTAL

La tensió física pot in-
fluir sobre el comporta-
ment afectiu i la tensió
mental.

La constant concen-
tració durant un temps
considerable sobre una
acumulació de xifres que
han d'esser transcrites
correctament a la caixa i
el continuat contacte
amb els clients, que no
sempre són model de
bona conducta i fre-
qüentment produeixen
frustacions al treballador
accentuen l'ansietat i el
cansament físic i mental.

Els, factors de tensió
professional descrits an-
teriorment tenen conse-
qüències considerables
en la salut del personal
de caixa. Diversos estu-
dis han demostrat que el
personal de caixa es
queixa freqüentment de
cansament general, mal
de cap, així com de pe-
sadesa i dolors a l'espat-
Ila, mans i dits, especial-

ment del costat dret.
Aquests estudis sugge-
reixen igualment que els
moviments repetitius del
braç en combinació amb
pressió estática, medi
ambient desfavorable i
una forta tensió muscu-
lar, causen desordres
cévico-branquials (del
coll i del braç).

A tot això hi hem d'a-
fegir la utilització del raig
láser als sectors òptics,
que comporta una gran
càrrega d'incertesa en
les seves conseqüèn-
cies sobre la salut.

HORARIS LLIURES
I CULTURA: UNA

TRISTA REALITAT
PER AL

TREBALLADOR DEL
COMERÇ

Les relacions laborals
al sector del comerç al
nostre país suposen, en
la major part dels casos,
un allunyament del tre-
ballador de la seva fami-
lia i una important limita-
ció del seu accés a la
cultura. Si amb la regula-
ció máxima de 60 hores
comercials a la setmana,
el treballador del comerç
s'havia convertit en una
mena d'esclau del siste-
ma, que vivia únicament
i exclusiva per produir,
amb l'alliberació dels ho-
raris comercials aquesta
substitulació s'ha vist
considerablement
agreujada.

La promulgació del
Reial Decret Ilei 2/1985
del 30 d'abril, que dona
lloc a l'alliberació deis
horaris comercials, lluny
de crear llocs de treball,
ha portat a una política
empresarial de modifica-
ció de les condicions de
treball, de tal manera
que, amb la mateixa
plantilla, es cobria major
nombre d'hores de tre-
ball i es pretenia al ma-
teix temps la creació
d'uns hàbits de consum
il.lògics a la nostra so-
cietat; tot això en perju-
dici sempre del treballa-
dor.

Amb aquesta actitud
empresarial, la formació
integral del treballador
es veu notablement per-
judicada. L'accés a la
cultura i el gaudi de l'oci i
el temps 'hure es veuen
tan limitats que gairebé
es pot considerar com a
negats al treballador del
comerç.

I per si encara no bas-
tas, l'Administració, en-
cara que essent cons-
cient de la seva recluida

capacitat d'inspecció i
control sobre les empre-
ses, permet aquesta si-
tuació en detriment
constantment a revisar
unes decisions sobre
política económica que,
amb el temps s'ha de-
mostrat, tan sols ha con-
tribuït a crear inestabili-
tat i inseguretat dels
llocs de treball del nostre
sector.

Amb el retorn a uns
horaris comercials con-
venientment regulats i
amb la reducció de la
jornada laboral contri-
burriem no tan sois a mi-
llorar les condicions de

treball del sector, sinó a
deixar al treballador del
comerç en millor condi-
cions per a la seva for-
mació integral. La nostra
tasca. tant a nivell iegis-
latiu com de negociació
col.lectiva, ha de procu-
rar que el treballador del

comerç deixi d'esser un
simple element creat per
a produrr i pugui formar-
se humanament, contri-
burnt així a
l'«emancipació integral
de la classe treballado-
ra», com diu la nostra
Declaració de Principis.



El
Vilella,
naturalista
retrobat
p ot ser una sorpresa que

ara, quan sembla comen-
çar la tasca d'una minoria

per fer coneixer i estimar la Na-
tura illenca, ens trobem que fa
dos segles ja hi havia en
aquesta illa un professional en
la materia. .

En efecte, fa pocs mesos.
la bióloga Isabel Azcárate ha
Ilegit a Madrid la seva tesi de
Llicenciatura sobre la vida i
l'obra naturalista de Cristòfol Vi-
lella, artista mallorqui pagat per
la Corona per a reproduir amb
pincell i preparar especírnens
dels animals més notables de
Mallorca des de 1773 fins al
1803, any de la seva mort.

Vilella era pintor (Es autor,
entre d'altres, deis quadres de
l'església d'Establiments), co-
sa no sorprenent: en els seus
inicis, els Museus d'Història
Natural tenien fonaments artís-
tics i estètics, ja que la zoologia
com a ciencia naixia aleshores.
Vilella comonia curiosos con-
junts de conxes i "productes
marins", però sobre tot, pinta-
va als animals i les plantes de
l'Illa, i n'embalsamava, en-
viant-los a la Con, per al Gabi-
net d'Història Natural del Prin-
cep Carles (Carles IV), el futur
Museo Nacional de Ciencias
Naturales.

L'obra d'Azcárate, de la que
hem pogut fruir el manuscrit, és
impressionant, ja que ha resca-
tat bona part de la correspon-
dencia del mallorquí, i sobre
tot, a retrobat a l'Acadèmia de
Belles Arts una pan important
de les pintures i gravats de Vi-
lella. Es molt interessant la
coLlecció de peixos, magnífi-
cament reproduits.

Perd per ventura és  a la co-
rrespondencia on es troben in-
formacions més interessants,
per al mallorquí de 1987. Vile-
Ila, per exemple, s'ocupa d'ob-
tenir per al Museu algún Veli-
marí, cosa que fa a la Coya del
Cap de Ferrutx, on es troba un
esbart de vuit "que se echaron
al mar, metiendo mucho ruido a
ladridos, y levantando mucha

espuma en dicho puesto, que
casi nos llevó el barquillo y los
tres hombres que a la referida
cueva nos condujeron por el
mar". Envía a Madrid un Pelicà,
tres grues damisel.les I altres
especies avui totalment ab-
sents de la nostra fauna. Les
captures d'animals de prat les
feia a Sa Porrassa i Santa pon-
ça, que Ilavonces tenien una
fauna molt interessant. Refe-
reix la captura d'una águila a
la selva denominada del Coll
Den Rabassa", o ens dona el
nom mallorquí d'espècies avui
desconegudes a nivell popular,
com el Podiceps nigricollis o
auritus, al que denomina Estel
d'Or. Refereix Vilella com del
greix de Voltor en feien el apo-
tecaris ungüents per malatties
deis pits, o que es creia que
posants, les restes d'un amer
dins el baül de la roba, aquesta
no pateix ama.

L'obra de Vilella, malgrat les
gravíssimes carències que en
una illa aleshores pobre hagué
de patir (...en esta isla son
pocos los curiosos y los li-
bros menos,. me veo aislado
en país corto...), és de gran in-
terés, ja que procurava recollir
molt diverses informacions so-
bre els animals que replegava,
ens proporciona aportacions
ben concretes de la situació del
nostre patrimoni natural en el
segle XVIII (i, per tant, de la se-
va degradació), i fins i tot conté
aportacions lingüístiques i fol-
klóriques.

No manquen tampoc, a la
tasca del pintor, preocupacions
conservacionistes, en especial
referides a la mar: a l'any 1796
realitza un estudi pesquer de
l'illa que inclou "les utilidades
que se podrían conseguir
con la corrección de los abu-
sos de la pesca y de los que
se dedican al ilícito comer-
cio".

La publicació d'aquesta
obra, amb les magnifiques pin-
tures naturalistes de Vilella, se-
ria una valuosa anonadó a la
cultura naturalista de Mallorca.

La conveniència de
ser Narcís

Pacida dibuixa el narcisisme a les pagines de "L'Espresso"

Era des d'aleshores sinònim
d'egocentrisme més o menys
desmesurat. Dones no. Els
experta d'avui opinen qué en
aquest aspecte val más pecar
per excks que per defecte.

El president del congrés
psiquiàtric internacional, Ser-

gio de Risio, declara a L'Es-
presso: "Jo i altres investiga-
dore, hem volgut aquest con-
gres per donar espai teòric al
cantó positiu del .narcisisme,
tan oblidat. És útil per l'edifi-
cació i la solidesa del jo, aixf
com un eficaç vehicle de comu-
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Aquest estiu ses autoritats sanità-
ries espanyoles han comunicat s'e-
xistencia de virus de sa ràbia a rata-
pinyades que havien mosegat a
dues persones de terres valencia-
nes i andaluses. l'Oca cosa més vos
puc dir d'aquest fet, emperò sa notí-
cia és tan important que m'ha pares-
cut convenient parlar d'aquesta greu
malaltia per poder-la prevenir.

Sa ràbia es deia i es diu encara hi-
drofòbia perquè es malalts rebutgen
de manera violenta s'aigua que lis
produeix només veurer-la, doloro-
sos espasmes des musculs de sa
deglució. Aquests malalts després
de convulsions i parálissis dramáti-
ques acaben rflorint-se. Per sort
aquesta malaltia no és gens fre-
qüent a s'home.

Aprófit per dir que es virus són sa
forma més elemental i petita de vida.
Si augmentássim una pina a sa
grossària des poble de Manacor, un
virus amb aquest augment seria
només com una cagarada de
mosca. Vegeu si deu dur feina in-
vestigar i cercar aquests éssers tan
diminuts. Bé, idó, un d'aquests és-
sers és sa causa de sa malaltia de
sa ràbia. Es virus el tenen molts d'a-
nimals salvatges del món sense
estar malalts. A Espanya no el tenim
però sí á n'hi ha a Afriea i al Centre-.

A bans-d'ahir Girona tele-
Él. brava amb esclat la festa
de Sant Narcís. Paró el patró
de la ciutat dels quatre rius no
té res a vetlre amb la flor del
mateix nom ni amb el perso-
natge mitològic grec en el qual
es va inspirar Sigmund Freud
per qualificar el narcisisme. Hi
ha Narcisos i narcisos, encara
que tots plegats alimenten la
literatura, la médica o l'altra.

Al capítol de la médica, el
setmanari L'Espresso dedica
aquesta setmana un sorpre-
nent reportatge al congrés
psiquiàtric celebrat aquest mes
d'octubre a Roma sobre el
narcisisme. Contràriament al
que es pensava des que Freud
va publicar el 1914 l'assaig
baptismal Introducció al nar-
cis is-me, ara resulta' que
aquesta alteració del carácter
no és tan perniciosa. Ben
contrari, cada vegada ti troben
més aspectes positius.

Com tothom deu saber, la
mitologia grega dóna constan-
cia d'un guaperes de la Beócia
anomenat Narcís, al qual la
bellesa de les nimfes o -deis
jovencells no li feia ni fred ni
calor. Es va acabar enamorant
de la pròpia estampa reflectida
en l'aigua, abans de transfor-
mar-se en la flor que n'ha
heretat el nom. El pare de la
psicoanàlisi va repescar la Ile-
genda per qualificar els pro-
blemas psicológica derivats del
replegament sobre l'admiració,
d'un mateix com a escut con. •
tra la relació amb els altres.

Europa. Quan un animal d'aquests
mossega un ca o una rata o un moix
Ii passa es virus amb sa saliva i pa-
teix sa malaltia, abans de morir
torna rabióS i desgraciat d'aquell
que reb una mossegada, está fet
d'ell. Amb es moviment turístic d'a-
questes lilas,- de persones i animals,
qualsevol dia ens arribará un ca
amb rábia i tendrem un desastre.

El que ha passat aquest estiu es
que dues rata-pinyades, no sabem
porqué, han mossegat a dos ablots i
ha vengut ben de nou trobar es virus
de sa ráia dins es dos animals. S'es-
tá estudiant es cas. Per' ara el que
convé dir és que no n'agafeu cap de
rata-pinyada. Deixau-les correr. No
les fasseu fumar ni altres bestieses.
Avui poden ésser un perill. Es cert
que ses rata-pinyades de per aquí
només mangan insectes que cacen
volant amb sa boca oberta i amb es
curiós sistema d'un radar natural. A
n'hi ha unes per América que s'ano-
menen vampirs que aquests si que
ataquen ets animals i ses persones i
les ntclen sa sang. Aquests quiróp-
ters són ben perillosos perquè mol-
tes vegades tenen es virus de sa
rabia. Ets altres vampirs només sur-
ten a ses pellícules i a ses rondalles
de centre d'Europa.

El que hem de fer noltros perquè
no m'hos passi res, a part de no

tocar auqests animals tan lletjos des
que hem parlat és vacunar a tots es
nostros cans. Es menescal m'hos
diria com i quan ho hem de fer. l si
m'hos mossega un cab un altre ani-
mal hem de dir-ho a n'es metge i
també a n'es menescal per si hi ha-
gués perill de malaltia. Es menescal
vigilará es ca que ha mossegat i si
dins catorze dies no es mor és que
no estava malalt. Ara bé, si es mor
s'ha d'investigar sa presencia des
virus i si és positiu s'ha de vacunar
sa persona tot d'una. Perú no convé
vacunar-nos si no és ben necessari
perquè sa vacuna de sa rabia és un
poc perillosa.

També és ben convenient que
s'Ajuntament tengui una canera
amb condicions sanitàries adequa-
des perquè es cans perduts i sense
amo són un element molt exposat si
un dia es declarava aquesta enfer-
medat.

Per acabar vull dir que ningú se
retgiri massa. Es cans i es moixos
mosseguen i rapinyen sense estar
rabiosos. Per això no tengueu ansia
mentres no es declari qualque cas
oficialment. I sapigueu que sa millor
manera de tractar una mosseada de
ca a ca-vostra es rentar-la molt bé
amb aigua i sabó. Després mostrau-
la a n'es metge.

nicació i relació amb el món".
La revista ho abona amb

una • citaciO del llibre del
nord-americà Christopher
Lasch La cultura del narci-
sisme. Sosté que una dosi rao-
nable en el carácter pot con-
vertir-se en motiu d'afirmació,
en una societat com l'actual
que "no fomenta la intimitat
amb un mateix". Però de res
massa, és ciar. Christopher
Lasch recorda immediatament
l'àmplia difusió contemporània
de les alteraciorts narcisistes i
arriba a afirmar que són "per
l'analista de l'any 2000 allò
que eren a principis de segle
per Freud i els seus col-legues
'la histeria i la neurosi obsessi-
va". I afegeix que els excessos
són d'allò més visible "en el
món de la política i de l'espec-
tacle". _

Paró el professor de neu-
ropsiciuíatria infantil de la
universitát de Roma Adriano
Gianotti torna a posar el terna
en les noves coordenadas: els
confins entre normalitat psico-
lógica i patologia són molt
làbils. Considera que una pro-
porció de narcisisme resulta
molt sana o fins i tot indispen-
sable per l'autoestima i el res-
pecte d'un mateix.

Naturalment, totes aguas-
tes opinions les expressen amb
molta menys destresa expositi-
va i literària que la que utilitzo
ara jo en reproduir-les aquí
d'una manera francament més
satisfactoria, molt més subtil,
mes brillant, més atractiva...

La ràbia 

Miguel Riera Alcover



13S'ARENAL DE MALLORCA, 15 DE NOVEMBRE DE 1987

Un grup d'amics de la familia Sbert-Nicolau es fotografià amb ells i les altes
personalitats de Mare Nostrum.

via Chaki entrega el Diploma d'Honor a les germanes Sbert. D'elles és el
major mèrit en el servei que es dóna als clients.

El P. Jordi Perelló T.O.R. va beneí l'ampliació de l'agencia d'assegurances.

Es premiava l'agencia. I com a cap de família,
rebé la imposició de l'Insígnia d'or, el nnstre

amic i col.laborador.

I ram de flors per a Francesca Nicolau Manera,
agent col.legiat i mare de Maria i Xesca.

Máxima distinció de Mare Nostrum a la seva Agéncia de S'Arenal
Una agencia de S'Arenal

ha estat premiada amb la
máxima distinció que es
concedeix a nivell de l'em-
presa. Es tracta, en aquest
cas, de Mare Nostrum As-
segurances.

Días passats assitírem a
l'entrega del Diploma d'Ho-
nor i Insignia d'Or a l'agen-
cia de Mare Nostrum a la
zona turística arenalera.
Mare Nostrum té muntades
dues agencies al llarg de la
platja. Una a l'edifici deis
hotelers, al carrer Marbella,
i l'altre a la Plaga Major,
cantonada amb el carrer
Berga.

Fou a l'agencia de la
plaça del mercat on tengué
lloc la festa. En primer lloc
es procedí a la benedicció
de l'ampliació del local, a
càrrec del rector de S'Are-
nal, P. Jordi Perelló Fronte-
ra, T.O.R.

Amb l'assistencia del di-
rector general de Mare
Nostrum, Antoni Lacasa
Casasús; el sub-director
general, Vicens Martorell
Amengual; el sub-director
general adjunt, Jordi Canal
Gomara i el sub-director
general de la península,
Josep Moro; el director ge-
neral comarcal, Pau Cabot

Payeras i el director de
marketing, Antoni Aguilar.

Hi assistiren també un
bon nombre d'amics de la
familia Sbert-Nicolau, res-
ponsables del funciona-
ment de l'agencia d'asse-
gurances.

Parlaren Silvia féu una
disertació magnífica sobre
el que significa distinció a
l'agencia de S'Arenal «és
la més alta que concedeix
la nostra companyia a una
agencia o a un agent. Per
tant, S'Arenal está de com-
pleta enhorabona», digué
la simpática, bella i elegant
Silvia.

Silvia Chaki entrega el
Diploma d'Honor a les ger-
manes Maria i Xesca Sbert
Nicolau, ja que elles són
les que s'encarreguen amb
esment d'un preciós ram
de flors a Francesca Nico-
lau Manera, col.legiada en
assegurances i muller de
Tomeu Sbert, col.laborador
de S'ARENAL DE MA-
LLORCA.

A continuació, Silvia im-
posa a Tomeu Sbert la In-
signia d'Or del «Club Mare
Nostrum 2000» per ser el
cap de familia de l'agencia
premiada. Tomeu Sbert co-
rrespongué amb un altre

bonic ram de flors per a Sil-
via.

Finalment, el director ge-
neral de Mare Nostrum,
Antoni Lacasa, pronuncia
un parlament, brillant i
emotiu, deixant tancat l'ac-
te.

Foren molts els amics de
la família Sbert-Nicolau
que acudiren a donar-los la
felicitació. Es va oferir un
refresc, begudes i menjar a
tots els presents.

Enhorabona.

UN POC
D'HISTORIA
L'agencia que ha estat

premiada per la Compan-
yia Mare Nostrum es va es-
tablir a començaments de
l'any 80. Fou a la mateixa
casa d'ara, però amb l'en-
trada al carrer Rerga. Tres
anys després s'ampliava,
passant un menjador anne-
xe a ser també oficina.

L'any 1985 l'agencia
passava a la cantonada de
la Plaga Major i l'esmentat
carrer Berga. Es posaren
mobles nous i es passà a
estar a la plaça però se-
guint sempre dins la matei-
xa casa.

Fa un parell de setmanes
que la mare de les dues
senyoretes que s'encarre-
guen de l'agencia, Maria i
Xesca, Francesca, la qual
és la muller del nostre amic
Tomeu Sbert, decidí de-
cantar la tenda de perfums
i papereria donat que la
seva salut no era massa
bona.

Per això, aquesta setma-
na passada es féu la bene-
dicció del que ara podem
dir que és una completa
agencia general d'assegu-
rances. 1 que per qüestions
d'assegurances no és ne-
cessari anar a Palma.

Per part de Mare Nos-
trum central, l'agencia
sempre ha comptat amb
bons inspectors comer-
dais, en Miguel Montserrat,
després en Natxo Sum-
mers, n'Antoni Hidalgo, en
Xisco Sánchez, en Bernat
Ferrer, en Bernabé, en Mi-
guel Lladó i darrerament en
Pau Cabot. Tota aquesta
gent está molt ben prepara-
da i és molt professional.

1 per donar un servei mi-
llor a la zona, el mes de te-
brer de l'any 1985, es po-
saya en funcionament una
agIncia a l'edifici de l'Asso-
ciació d'Hotelers, agencia
que es fon amb l'altra, paró
els clients estan més ben
servits. 1 això és el que inte-
ressa.

TEXT
DEL DIPLOMA

D'HONOR
El Diploma d'Honor que
s'entrega a l'agencia de
S'Arenal diu així:

«El Club Mare Nostrum
2.000 a D. Agencia Sbert.
En mérito a su brillante
lab; comercial y supera-
ción de las cifras de pro-
ducción previstas en las
bases del Club Mare Nos-
trum 2.000. Se le impone la
Insignia Categoría Oro. Lo
cual le acredita en su con-

dición de miembro del titu-
lar del mismo desde el ejer-
cicio del año 1986». Signat

per Antoni Lacasa Casa-
süs, director general.

Text i fotos: Mateu Joan
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L'oració a rEsperi
Sant

Esperit Sant, tu que m'ho aclareixes tot, que
il.lumines tots els camins perquè jo assoleixi el meu
ideal. Tu que em dónes el do diví de perdonar i oblidar
el mal que em fan i que en tots els instants de la meya
vida estás amb mi, jo vull amb aquest curt diàleg
agraTr-te tot el que has fet per mi i confirmar una altra
vegada que mai més vull separar-me de tu, per mort
gran que sia la il.lusió material.

Desig estar amb tu i amb tots els meus éssers esti-
mats a la Gràcia Perpètua. Grácias per la teva miseri-
córdia amb jo i els meus.

(La persona haurà de resar aquesta oració tres dies
seguits sense fer la demanda; amb aquests tres dies
assolirà la Gràcia, per més difícil que sia).

Publicar quan es rebi Gràcia.
A raeeix la Gràcia assolida. M. S. V.
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BORSA
IMMOBILIARIA

URGEIXEN PISOS
PER LLOGAR.

FINQUES
AMENGUAL.

Sant Cristofol, 16.
Tel. 269250.

TRASPAS floristeria platja.
Exclusiva Interflora. A con-
venir. AMENGUAL.
269250.

OCASION, TRASPAS
Hamburgueseria a S'Are-
nal per no poder atendre.
3.000.000 ptes. AMEN-
GUAL. 26925G.

PALMA, zona Institut. Pis
preciós, semiamoblat, cale-
f acctó. 80.000 ptes. AMEN-
GUAL. 269250.

EDIFICI PULLMAN estudi
amoblat amb dret a piscina,
Marivent, davant cal Rei,
venc I5er 1.500.000. Tel.
260395.

XALET a estrenar a Cala
Santanyí, 1.000 m2. solar,
264 m2. edificats, venc per
vint milions. Tel. 653363.

SÁrenal41 de Mallorca
Id 245005

EL MILLOR SUPORT pu-
blicitari de la seva empresa

a la nostra comarca.

CAN PASTILLA, xalet 3
dormitoris, amoblat, banys,
terrasses, telèfon, aparca-
ment, vistes, jardí. AMEN-
GUAL 269250.

ZONA PASSEIG MALLOR-
CA, pis 3 dormitóris, amo-
blat, terrasses, calefacció.
50.000 ptes. AMENGUAL
269250.

PALMA NOVA, pis 3 dormi-
toris, banys, terrasses, ren-
tadora, tot l'any. 40.000
ptes. AMENGUAL 289250.

SANTIAGO RAMON Y
CAJAL, pis 3 dormitoris,
amobalt, telèfon, terrassa,
aparcament, tot l'any.
AMENGUAL 269280.

CALA GAMBA, pis 2 dormi-
toris a estrenar, completa-
ment amoblat, vistes bahia.
40.000 ptes. AMENGUAL
269250.

PLANTA BAIXA a S'Are-
nal, 3 dormitoris, amoblat,
terrassa, bany. 40.000
ptas. AMENGUAL 269250.

IMPALA II estudi amoblat,
venc per 1.500.000. Tel
260395.

CRISTALLERIA
TORRES

V1DRE, CR1STALS, MIRAOS,
MARCS, AWMINI

CARRER 1.1580A, 35
TES.: 266517 - 491785
S'ARENAL DE MALLORCA

S'ARENAL: Primera línia,
quart pis, amoblat, 3 dormi-
toris. 400.000 ptes. AMEN-
GUAL: 269250.

S'ARENAL, pis 2 dormito-
ris, amoblat, terrassa, totes
les despeses incloses, tot
l'any. 36.000 ptes. AMEN-
GUAL 269250.

CAN PASTILLA, pis 2 dor-
mitoris, fins el maig. 30.000
ptes. AMENGUAL 269250.

LOCAL 30 m2. a S'Arenal,
terrassa. 30.000 més IVA.
AMENGUAL. 269250.

TRASPAS bar, zona co-
rreus a Palma, ben muntat.
8.500.000 ptes. AMEN-
GUAL 269250.

PROP DEL SUPERARE-
NAL, traspàs local gran.
Tels. 268450-262351.

PIS SENSE MOBLES,
zona Marqués de Fuensan-
ta, 4 dormitoris. 33.000
ptes. AMENGUAL.
269250.

CAN PASTILLA, zona
tranquil.la, pisos sense mo-
bles, 3 dormitoris, nou.
AMENGUAL. 269250.

ZONA AVDA. ARGENTI-
NA, pis 3 dormitoris, bany
de luxe. 60.000 ptes.
AMENGUAL. 269250.

SON CALIU, apart. 1 dor-
mitori, perfecta estat.
40.000 ptes. AMENGUAL.
269250.

CALA GAMBA, pis 3 dormi-
toris, nou, davant el mar.
AMENGUAL. 269250.

TRAVESSIA REIS CATO-
LICS, 3 dormitoris, bany,
terrassa, amoblat. 30.000
ptes. AMENGUAL.
269250.

SERVEIS
PROFESSIONALS

IIISTALLACIONS SANI-
TARJES i reparacions. Ser-
vei ràpid. Tel. 263493.

MOBLES DE TOTA CLAS-
SE, bon preu i bon tracte.
MI MUEBLE. Exercit Es-
panyol, 6. Tel. 261629.

LLOGARIA dona de servei
que habiti a S'Arenal. Inte-
ressades, telefonar de 21 a

22 h. al telèfon 26 76 99.

PLANXISTERIA, pintura,
mecánica. Taller "SAN
FRANCISCO". Camí de
Son Fangos. Tel. 4903 14-
Es PiLlarí.

FERRERIA DE N'ANTO-
NI SEGUI. Ferro i alumini.
Carrer de Castillejos, 53.
Tel. 262592. Coll d'En Ra-
bassa.

PINTOR-RETOLISTA, fa-
çanes, furgonetes, tendals,

is taus. TALLERSLubs
Tel. 265616.

cris

EXCAVADORA J.B. C., s í-
quies, aljups, clots per
sembrar arbres. Telèfon:
245900.

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

PORTES, finestres, persia-
nes amb el seu marc, de
segona ma a partir de
1.500 pessetes. Taulons i
portes noves. ARMIJO.
Carrer Fletxa Jover Coll,
26 - Son Ferriol. Tel.
275283.

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

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

TINTORERIA CALTOR.
Netetja de catifes, mantes,
cortines, cobertors i tota
classe de peles de vestir.
Carrer Torrent, 9 - S'Are-
nal. Tel. 265447.

. PAPERERIA CERVERA.
Material escolar i d'oficina.
Llibres de comptabilitat.
Cardenal Rossell, 82 - Coll
d'En Rabassa.

PNEUMATICS BRASIL,
pegats ràpids, bateries, co-
rreges de ventilador, cam-
vis d'oli, greixar. Carretera
de Manacor, 391 - Son
Ferriol. Tel. 270645.

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

CRISTAL.LERIA TO-
RRES. Carrer Lisboa, 35-
S'Arenal de Mallorca. Tel.
266517.

INSTAL.LACIONS elèctri-
ques i sanitàries CE.JU.,
C.B. Carrer Marquès de
Tenerife, 77. Telèfon:
242593 - Son Ferriol.

METALURGIGA S'ARE-
NAL. Reixats, barandilles,
ferro forjat, treballs en
alumini per a obres, sol-
dadura eléctrica i autóge-
na, treballs al torn. Pere
Canals i Quetgles. Carrer
Menorca, 10. Telèfon:
263910 - S'Arenal.

LEANTERNER: Termos
elcctrics i de bufa. Repa-
racions de tota casta. Tel.
266961.

VIDRIERA S'ARENAL
Cristalleria, alumini, secu-
rit. Carrer Cuartel, 31 -
S'Arenal. Tel. 263632.

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

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

BORSA DEL
MOTOR

SI DESITJA UN COTXE
nou de la nostra gamma,
vingui i en parlarem.
AGENCIA OFICIAL RE-
NAULT. Tel. 413867 -
Son Ferriol.

PANDA 40. Descapotable,
PM-AB. Facilitats. Telf.
278603.

VOLKSWAGEN POLO,
PM-AF. Facilitats. Tal
278603.

FORD FIESTA-BALEAR.
Facilitats. Tel. 278603.

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

SUPER-CINCO, PM-AG.
Facilitats. Tehf. 278603.

FIAT UNO, PM-AF. Facili-
tats. Telf. 278603.

HOTEL DE
UNA O DUES

Estrelles,
de cent o

o cent vint-i cinc
Has, a

S'Arenal o
Ca'n Pastilla,

compraria o pagaria
transpás.

Tel. 265501,de
9 a 11 del vespre

Pedís anuncis
Aquests anuncis poden ser remesos a la nostra re-

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

Cada paraula, 10 pessetes.
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S VIAIGES

brenca
Billets d'avío i de vaixell

Vols xarters.
Credivietge.

Lloguer de cotxes.
Reserves per telèfon i
entrega de billets a do-

micili. Amilcar, 16. Tels.
266673-261265.

S'Arenal de Mallorca.

ESCOLA DPINFANTS,.axeller
GUARDERIA

CI SANT CRISTÒFOL, 55
S'ARENAL. TEL. 267315

SÁrenal
447 de Mallorca

Telèfon: 265005.

EL MILLOR SUPORT pu-
blicitari de la seva empresa

a la nostra comarca.1	 1

ANIMALS DE
COMPANYIA

PRODUCTES PEL CAMP.
pinsos, insecticides, animal
de companyia. "PAJARE-
RIA" S'ARENAL Plaga
dels Nins, 26, S'ArenaL

AQUEST
ESPAI VAL

1.050
PTES.

IVA INCLÓS

SENYOR, 42 anys, sepa-
rat, sense problemas, esta-
tura mitjana, molt amorós.
Cerca senyora educada.
Voldria ser feliç, formar pa-
rella. 209566.

SEPARADA, 38 anys, fills
grans, bona figura i estatu-
ra mitjana, molt amorosa,
cerca senyor fins a 48
anys, sense problemes i
amb bons sentiments.
209566.

CUINER de 30 anys, feina
segura, 175, nascut a
Palma. Cerc al.lota senci-
lla, amable, i dolça. No fa
res si té qualque fill.
209566.

VIDUA 57 anys, bona cui-
nera, simpática, amable,
bona salut, sense fills.
Cerca borne fins a 65 anys
que no tengui problemas.
209566.

1, !.AJE.

Vols
Bitllets

Transmediterranea
Vols internacionals

Creditviatge
S'Arenal: Piala Major,1

Tel. 265374.
Les Meravelles:

Llaüt, cantonada,
Mar Menor.

Platja de Palma:
Davant el Balneari, n. 1.

Tel. 268100.

Tapisseria Cannes

Tata classe de tapissats - tressillos d'encerrec a mida

Correr Cannes, 57 - Tel: 261810 - S'Arenal de Mallorca
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VENDES
MOBLES CASTILLEJOS.
Matalassos, canapés Flex,
tressillos, mobiliari de cui-
na, taller de fusteria. Ca-
rrer de Castillejos, 1 i 3.
Tel. 260580 - Coll d'En
Rabassa.

VIATGES
VIATGES XALOKI. Bit-
llets de vaixell i d'avió.
Telèfon: 267450.

VIATGES SPANIEL. Bit-
llets d.avió i de vaixell
(barco). Creditviatge i for-
faits. Platja de Palma. Tel.
268100 - S'Arenal. Tel.
265374.

VIATGES KONTIKI. Bi-
llets d'avió i de vaixell,
lloguer de cotxes sense xo-
fer, minitours, preus espe-
cials per a col.legis. Avin-
guda Nacional, 29. Tels.
265900-266535 - S'Arenal
de Mallorca.

VIATJES S'ARENAL
Billets d'avió i de vaixell

Vols xárter
Crediviatge.

Lloguer de cotxes.
Reserves per teléfon i en-
trega de billets a domicili.
Telèfons: 266673-261265.

S'Arenal.

PERRUQUERIES
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ENSENYANCES

Academia
BARCELO

49 19 16

MECANOGRAFIA
CONTABILIDAD
OPOSICIONES

C. BALEARES,25.2

"-lAreT-19-1

ACA9EMIA BARCELO.
Informática, banca, meca-
nografia, comptabilitat in-
formatitzada, comptabili-
tat personalitzada, idio-
mes... Carrer de les Ba-
lears, 25-2. S'Arenal de
Mallorca.

CENTRE CULTURAL
CA'N PASTILLA. Gimnás-
tica de manteniment feme-
ní, aeròbic, gim-jazz, gim-
nástica rítmica i taekwon-
do. Professors titulats.
Preus molt econbmics. Lo-
cal darrera l'església de
Ca'n Pastilla.

SE DONEN CLASSES de
solfeig i plano, hores a con-
venir. Fel. 266845, matins.

GIMNAS IROY. Abans
Chon-Ma II, Taekwondo,
G. de manteniment, pesos,
g. rítmica, jazz. Professors:
Tita, Manolo Garcia i Do-
mingo Peláez. Plaça de
Sant Marí, 6. Tel. 267994.
Col: d'en Rebassa.

CLINCA VETERINARIA
S'ARENAL. Dr. Daniel A.
Magrini Consulta al carrer
Joaquim Verdaguer, 17.
Dematins de 10 a 13'30.
Horabaixes de 16'30 a 20.
Tel. Clínica: 490153. TeL
urgències: 207919.

CONSULTA VETE RINA-
RIA Ca'n Pastilla. Dr. M.
Perelló. Horari de consulta
de dilluns a divendres de
4'30 a 8'00 i dissabtes de
9'30 a 13'00. Carrer Sin-
gladura, 11, local 5. Tel.
266630. Urgències:
262747. Venda de produc-
tes farmacèutics.

CONSULTORI VETERI-
NARI. Carrer Exèrcit Es-
panyol, 23 - baixos. Tels.
491736 - 296097. De di-
lluns a divendres, de 17 a
20 hores.

RESIDENCIA I ESCOLA
d'ensinistrament de cans.
Venda de cadells. "CRIA-
DERO LOS VALIENTES".
Tel. 662136.

PERSONALS

CERC DONA entre 30 i
50 anys per a relació en-
grescadora i antidepresiva.
Escriu-me a l'Apartat 124.
de S'Arenal. Ref. 113.

DIVORCIADA, 33 anys,
dos fills petits, sense pro-
blemes econòmics, cerca
home per a relacions serio-
ses. Carretera Militar, 297-
2, de S'Arenal. Carme.

SENYORA, 48 anys, bona
salut, activa, amorosa i
afectiva. Desitja entaular
relació formal amb senyor
de cultura mitjana, fins a 56
anys. Tel. 209566.

SENYORA, comerç propi,
elegant i atractiva. 40 anys,
separada, amb una filia.
Cerca senyor de bona posi-
ció d'una quarentena
d'anys que sia amorós i no
estigui gras. 209566.

AL.LOTA de 41 anys, se-
parada, mestressa de
casa, un fill, bona persona.
Cerc home formal fins a 50
anys, simpàtic, tranquil,
comprensiu. Tel. 209566.

CAMBRER, 20 anys, sin-
cer, formal. Cerc al.lota
intel.ligent, amb personali-
tat i simpática. Tenc feina
segura, cotxe, estatura
172 i estic prim. Tel.
209566.

SEPARADA de bona posi-
ció, negoci propi, 41 anys,
de carácter agradable i sin-
cer. Cerc home d'una cin-
quantena d'anys, formal i
amb la vida solucionada.
209566.

DIVORCIAT, 40 anys,
feina segura a Coca-Cola.
Bon sou, cotxe, pis gran.
Cerc dona feinera a qui
agradi sortir i disfrutar de la
kida. Tel. 710087.

TENC 24 anys, morena, ni
gran ni petita, estudis nor-
mals. Cerc al.lot intel.ligent
amb bona feina fins a 30
anys. Fins matrimonials.
209566.

SOM DE POBLE, finca
gran, m'agraden els ani-
mals i la vida tranquil.la.
Som viduo i tenc 56 anys.
M'agradaria trobar dona
tranquil.la a qui agradi viure
a un poble, bona mestres-
sa de casa. Tel. 209566.

HOME DE 44 anys, 170
separat i bon sou, sense fill
ni problemas. M'agradaria
conèixer al.lota entre 35-40
anys de bon nivell cultural,
estrangera. 209566.

SENYORA DE 70 anys.
Alta, bona salut, simpática i
mallorquina. M'agrada pas-
setjar i m'agrada la mar.
Cerc home alt, bona perso-
na i simpàtic. Sense pro-
blemas econòmics. Tel.
209566.

SEPARADA 41 anys, faig
feina a una fábrica, som
prou atractiva, tenc pis i
bon sou, cerc home, bona
persona, alegre i casolà
d'una cinquantena d'anys.
Tel. 209566.

GASTRONOMIA
RESTAURANT CASA
JUAN. Especialitat en cui-
na espanyola. Internacio-
nal Golden Crown. Carrer
de Sant Cristòfor, 3. Tel.
269988. S'Arenal de Ma-
llorca.

CAFE "SOMBRER", le
tieul café français a S'Are-
nal. Vous, retruverez votre
ambiance et pourrez de-
guster votre aperitif et no-
tre café filtre. Rue Maria
Antònia Salvà, 40. Tel.
266364.

RESTAURANT CARABE-
LA. Cuina casolana. Carrer
Salut, 24 - S'Arenal de
Mallorca. Tel. 266205.

-
RESTAURANT PORTOFI-
NO. Nous plats per aquest
hivern, colomins farcits,
conill amb ceba, Hornillo
al pebre bo i les nostres
famoses pastes italianes.
Carrer Trafalgar, 22 a la
Ciutat Jardí.

OS CANTEIROS RES-
TAURANT. A casa galega
do Ca'n Pastilla. Comidas
e vinhos galegos. Av. Bar-
tomeu Riutort, s/n. Tel.
262674 - Ca'n Pastilla.

CAFETERIA COSMOPO-
LITA. Pop a la galega. Pei-
xos, marisc i carns. Vinhos
da terra galega. Terra, 44
S'Arenal de Mallorca. Tel
263099.

RESTAURANT CALA
ESTANCIA. Cuina inter-
nacional. Peix, marisc i
carn. Punta Cala Estincia.
Ca'n Pastilla. Tel. 267035.

CA FE CA'N REAGAN.
Berenars i sopareis. Lloc
de trobada dels pagesos del
Pla de Sant Jordi. Tel.
411266 - Casa Blanca.

EL PARADIS DE L'HAM-
BURGUESA. Hamburgue-
ses, salxitxes i pollastres a
l'ast. Marbela, 43. Devora
el quarter de la Policia Na-
cional.

Petits anuncis

ENCARNA Perruquera.
Coll d'En Rabassa. Tel.
267218.

JAUME, barber d Set: Ca-
denes. Tel 262065.

BLANCA Perru quer a.
Gran i General Consell,
36- S'ArenaL Tel. 265109.

MIQUELLA PERRUQUE-
RA. Neteja de cutis, mani-
cura i pedicura. Carrer
Mallorca, 3 - S'ArenaL Tel.
263423.

MAKA Perruquera. Pedi-
cura i manicura. Botbnic
Germi Bianor, 19. Tel.
260756.

ROSA I MARI CARMEN
perruqueres. Manicura i
pedicura. Carrer Tinent
Garau Fargas, 30 - Es Mo-
linar. Tel. 276330.
PERRUQUERIA CATL
Permanents, tenyits, i re-
flexos. Manicura i pedicu-
ra. Torrent, 27- S'Arenal.
Tel 490439.
PEPE ROMERA, perru-
quer de senyors. Tan a les
tisores i a la navalla. Dofí,
4. Tel. 262856 - Ca'n Pas-
tilla.

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



Qualsevol edat és bona per casar-se, si no es troba parellasempre es pot recórrer a una agencia matrimonial

Batre molt bé els vermells d'ou amb el sucre i la vainilla fins que quedi
una pasta blanca. Batre els blancs d'ou a punt de neu. Pujar la nata. Mesclar tot i
posar-ho dins un motle. Ficar-ho dins el congelador.

Salsa de maduixes: triturar les maduixes amb un poc de sucre, passar pel

Se posa dins copes, amb la salsa de maduixes per damunt, adornat amb unes
tallades de kiwi i galetes de Ilengua de gat.

S'acompanya d'aiguardent sec.

CAFE CA'N «PEDRO»
(DAVANT L'HOTEL SANT DIEGO)

TAPES VARIADES
SANT CRISTÒFOL, 5

S'ARENAL DE MALLORCA Astrologia
Joan Tomàs Hernández

Es recomana per avui signar tractes, negocia i associacions que
estaven esperant una solució definitiva. Tetes les que avui

s'enllesteixin donaran el cent per 1.
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GASTRONOMIA
CAFETERIA SENON.
Plats combinats, gelats i
begudes a la vorera de mar.
Avinguda Nacional, 22.
Tel. 490005 - S'Arenal de
Mallorca.
RESTAURANT DELFIN
DORADO. Bodes, comu-
nions, dinars d'empreses.
Dini per un rnilenar de
pessetes. Carrer Joan
d'Austria, 13 - Badfa Gran.

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

RESTAURANT SA BO-
LERA. Cuina feta com
Deu mana. Si frissau, no
vengueu. Carrer Acapulco,

Sortida, n. 3 - Les Mera-
yenes. Tel. 265188.

CA'N QUIRANTE. Cuina
mallorquina. Sopes mallor-
quines, xot rostit. Tel.
265785. Sant Jordi.

lngredients:
-tres ous grossos
-quatre cullerades de sucre
-mig litre de nata
-vainilla en pols
-125 grams de maduixes

"PEQUEÑO MUNDO".
Servei a la carta, cada dia
manco els dimarts. Provi
el nostre cabrit al forn,
toston de Segovia, ossbu-
co, etc., etc. Buffets i tota
classe de serveis a domicili.
Batejos, bodes, comunions
i dinars de companyonia,
celebracions, etc. Son Gar-
cia del Pinar, Coll d'En
Rabassa. Tel. 268661.

RESTAURANT CA'N
VERDERA. Els diumenges
i festina, obert els migdies.
Els dies feners manco els
dilluns, obert de 19 a 4 de
la matinada. Carrer Parce-
las, 52. DeVant el balneari
5. Tel. 261057.

BAR RESTAURANT AN-
DREU. Cuina variada i ta-
pes. Sopars deportius i de
companyonia. Carrer de la
Grúa, 6 -ta'n Pastilla.

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

Cada vegada són
menys les
persones que
volen contraure
matrimoni

La gent es pot
conèixer per
vídeo ¡pagar en
còmodes terminis

. Eje
BARCELONA — Solament una de
Cada deu persones que desitgen casar-
se o establir una relació estable amb
una parella contractant. els serveis
d'una agencia matrimonial arriben a
l'altar. A la ciutat de Barcelona, unes
setanta persones inicien anualment iré-
mits en agencies matrimonials o
centres de relacions humanes per
aconseguir casar-se, pena només sis o
set arriben a casar-se o a formar parella
estable, segons fonts de la direcció de
di verses agencies matrimonials.

Conxita Casacobena, psicóloga de
professió i directora del centre de rela-
ció social i matrimonial COSM, que fa
dorze anys que treballa en aquest
camp, ha manifestat que actualment
és molt dificil dirigir una agencia mat-
rimonial que funcioni. «El motiu no el
sé amb certesa —ha afegit—, però as-
seguraria que estadisticament té a
veure amb la disminució del nombre
de parelles que decideixen casar-se a
Catalunya, tot i que les necessitats de
comunicació de les persones a les
ciutats mai no han estat més grans que
ara».

A Barcelona passen anualment pel
Registre Civil més de tres mil persones
(3.152 persones l'any 1986), tot i que,
segons fonts del Registre Matrimonial
de Barcelona, d'aquestes sol.licituds
«unes cinquanta finalment no acaben
en boda». Una de les circumstancies

Aries
Bon dia per contactes

professionals amb advocats i
notaria. Fi dels mals de cap
deguts a sentimentalismes.

Taure
N Excellent dia profes-

sional. Es pot dir que ja tens a
les mana l'eina laboral neces-
sària per canviar el teu futur.

Géminis
Hauràs d'ajudar un fa-

miliar econòmicament. Si la
causa és el joc, val més que
l'ajut no sigui monetari.

Cáncer
Irritabilitat matinal i

capvespre filosòfic. Els plante-
jaments ética violenta rebut-
ja'ls definitivament.

que, al parer de Conxita Casacoberta,
influeixen en la crisi de les agencies
matrimonials és la de tenir «un bon
fitxer de gent disponible per casar-se»
i el donar-se a coneixer amb un cert
prestigi.

Treball filenament
vocaCional

Casar-se mitjançant una agencia
matrimonial pot costar avui a Barcelo-
na de 30.000 a 60.000 pessetes en
funció dels serveis que cada centre

witt Lleó
Desplaçaments impor-

tanta d'ordre familiar. Hauràs
d'ajudar la teva parella. Fes
pinya auténtica amb ella.
el& Verge

Bon dia per lea menta
calculadores i meticuloses. No
deixis capa per 'ligar, si no,
cauria com un castell de naipe.

posi a disposició dels seus clients.
«Tot i que, evidentment, aixó es un
ncgoci —assenyala Conxita
Casacoberta—, puc dir que. per mi es
tracta també d'un treball plenament
vocacional i cree que el mateix opinen
els altres directors d'agències o
centres de relació».

Precisament, directors de centres o
agencies matrimonials insisteixen que
«la nostra feina no consisteix a tractar
amb maquines sinó amb persones i les
seves necessitats de relació i, per tant,
no és un negoci matemátic».

zist Libra
Dia i setmana dolenta

per enfrontar-te judicialment a
ningú. Arregla els problemes
sense arribarais advocats.

Gle
Facorpió
Es despertar* en tu un

esperit d'ermita renovador i
profund que et servirà pel ten
desenvohipament filosáfie.

Un dels serveis que des de fa alguns
anys s'ha implantat a les agencies mal- •
rimonials és l'accés a filmacions en
video de persones disposades a casar-
se. Veure una d'aquestes pelleules no
implica cap mena de compromis per al
client que vol contraure matrimoni.

Per altra banda, ningú no pot dir
que no es pot casar--a través d'una
agencia matrimonial per problemes
econòmics, ja que, segons Conxita Ca-
sacobena, les agencies donen àmplies
facilitats de pagament als clients i els
permeten pagar en un terminis.

Apis Sagitari
1‘71 Risc de tempesta afecti-
va fina al cha 3. Per tant no
donis mama irnportineia ala
Leona illampecapassatgera.

jOk Capricorn
Nebulositat matMal i

sorpreses vespertines. Intuir:1S
genial en temes abstractes i
surrealistes.

Qi*
Aguad
A- la tarda tindria la

ment wagneriana, tumultuosa,
apassionada. Et recomano la
poesia d'en Joan Brocea.
>mi. Pelaos
nona Mira de tenir un diccio-
nari a la mi, perquè avui tin-
dris tendéis:1 a coedbodes
termes.

Només es casa un de
cada deu clients
d'agéncies matrimonials

Recepta de cuina
Biscuit glacé de vainilla amb salsa de maduixes



DEPARTAMENT DE HERBODIETtTICA
DEL CENTRE TtCNIC SANITARI ANTONI

GUTIÉRREZ
FISIOTERAPEUTA - NATURÓPATA COLG. N. 1908

PLANTES MEDIGNALS - ALIMENT DE REGIM -
COMPLEMENTS VITAMÍNICS

CONSULTk NORES CONCERTADES
CARRER BARTOMEU CASTELI, 27 - TEL: 490164

COLL D'EN RABASSA
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S'Aran'assa
Cans salvatges maten
les ovelles

En una finca de S'Aranjassa (al  quilòmetre 13 de
la carretera de Palma a Llucmajor) i durant uns
quants dies successius, cans salvatges han mort al-
gunes ovelles de la possessió.

L'amitger de la finca ha intentat assustar els cans
amb tirs d'escopeta i ha aconeguit matar-ne dos.
Aquest home assegura que els cans eren de la pro-
pietat dels habitants d'un xalet d'una urbanització
próxima. Els propietaris d'aquest xalet neguen que
els cans fossin seus.

CENTRE MÈD1C

MIRAMAR

Centre de reconeixement médic-psicológic,
per a conductors i cocadors.

MEDICINA GENERAL
Classes A-1, A-2, IX( C, D, E

ACUPUNTURA

S'Arenal de Mallorca

Detinguts cinc estrangers per
falsificació i robatoris

La Policia Nacional ha detingut cinc estrangers acusats de falsificar documents i d'haver fet alguns robato-
ris a la zona de S'Arenal-Ca'n Pastilla i Cala Major.

Els detinguts són: Jean-Luc Casamayor, de 29 anys i nacionalitat francesa, Aime Pierre, argelí de 32 anys,
Farid Fini, també argelí i de 37 anys, Sophie Belgebra, de 21 anys i Regine Goumar, de 40 anys.

Després del registre efectuat per la Policia al domicili dels acusats es feren  càrrec d'un milió en pessetes i
divises, passaports falsificats, targes d'identitat falsificades, targes de  crèdit robades i nombrosos travel
xecs, a més dels utensilis necessaris per a la falsificació de documents. Tamé hi trcbaren joies i altres efec-
tes per valor de dos milions de pessetes.

GUIA MEDICA	 Coll d'en Rebassa

C/. Miramar, 9 - Tel.: 490222	 S'Arenal (Mallorca

SERVEI MEDIC QUIRUR-
GIC BADIA. Igualatori
mèdic, servei médic d'ur-
géncia, A.T.S., injeccions,
tensió arterial, consultes
ginecologia, láser, ona cur-
ta, electrocardiogrames,
análisis. Centre Comercial
!'Aldea Blanca" (Bahía
Azul). Tels. 238012 -
281313.

CENTRE PIEDIC MIRA-
MAR. Medicina General
(Igualatori), acupuntura
láncela. Carrer de Miramar,
9 - S'Arenal de Mallorca.

HERBA SANA. Herboriste-
ria, nutrició, dietètic, acu-
puntura, fisioterapeuta -
nautrópata, manicura, pe-
ducura. Carrer d'en Cirerol,
6. Tel. 492456. S'Arenal.

QU I ROMASSAGISTA.
Massatges terapèutics i de
reabilitació, artrosi, esco-
liosi, lumbálgies, dorsál-
gies, ciátiques, varius, cel.
lulitis, mal de cap, estre-
nyiment, parálisis facials,
etc. Esport Centre Son Ve-
rf. Carrer Costa i Llobera,
1. Tel. 263834, S'Arenal
de Mallorca.

CLINICA DENTAL. Dr.
Antoni Bonnín 1 Horach.
Carrer Marineta, cantona-
da Plaça Reina Maria Cris-
tina. Tel. 266018 - S'Are-
nal de Mallorca.

CENTRE DE GIMNPSTI-
CA, acupuntura i dietética,
necessita monitora o pro-
fessora de gimnástica. Tel.
492456.

Colpegen i roben uns
vells

Uns individus intimidaren dos homes d'edat avan-
çada per a qué els donassin tot quan de valor du-
guessin al damunt. Una de les víctimes es resistí i
fou colpejat amb un pal al vap que li produí ferides
de pronòstic reservat de les quals va haver de ser
tractat.

Els Iladres i agressors aconseguiren unes cent mil
pessetes i posteriorment s'amagaren dins el poblat
gitano de Son Banya. La Policia efectuà intenses ba-
tudes dins del poblat sense aconseguir, per ara, lo-
calitzar els agressors.

Els veïnats del Coll han fet constar la seva indig-
nació per la immunitat amb qué actuen certs delin-
qüents que tenen la seva base muntada al poblat de
Son Banya.



El president de la UNESCO, Frederic Mayor Zara-
goza, devora al ex-batle Gabriel Ramon i altres
personalitats de la Cultura i Educad() d'Espanya.
Era el 2 de juliol 1975, a Llucmajor. (Foto: Quin-

tín).

Llucmajor aconseguí l'Institut de batxillerat. Fun-
ciona molt bé i está replé d'alumnes Ilucmajoreres i
de la comarca i pobles veïnats.

Ara que un català, Frederic Major Zaragoza, ha
estat elegit president de la UNESCO, organització
internacional per a l'educació i la cultura, és oportú
recordar que fou precisament en Mayor Zaragoza, el
dia 2 de julio! de 1975, qui al saló d'actes de la Casa
Consistorial Ilucmajorera anuncia solemnement que
la ciutat tendria un institut: «El Consell de Ministres
ho aprova», va dir aquell horabaixa davant un saló
replé de gent. Era batle de Llucmajor Gabriel Ramon
Julià, l'home que més es preocupa durant un estol
d'anys perquè l'institut es concedís a la ciutat Iluc-
majorera.

Frederic Major Zaragoza rebé la imposició de l'Es-
cut d'Or de Llucmajor, els toms escrits per l'insigne
historiador Dr. Font Obrador, «Història de Llucma-
jor», i altres detalls.

Era un dia històric. Ara també el motiu és històric.
L'ex-subsecretari i ex-ministre és ara president, des
del passat dissabte dia 7 d'octubre, de la UNESCO.
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rEsbertades i altres coses Cuida aquesta
plana Tomeu
Sbert  

Comença la campanya
d'aquest hivern, titulada
precisament «Un Hivern a
Mallorca». La patrocinen la
Conselleria de Turisme, el
Consell Insular de Mallorca
i l'Ajuntament de Calvià.
Está coordinada pel Fo-
ment del Turisme de Ma-
llorca. Un bon nombre d'ac-
tes tendran per escenari la
nostra àmplia zona turísti-
ca.

El rírimer acte de l'Asso-
ciació d'Hotelers. •

Intervengueren el duo de
clarinet i piano de Pasqual
Martínez i Ignasi Furió, que
interpretaren peces de De-
nizetti, F.A. Hoffmeister, G.

Rossini, Howard Blake i al-
tres.

Entrada gratuita, molt de
públic i èxit artístic.

•••

Durant el mes de novem-
bre, pel que respecta a la
nostra zona, i sota la coor-
dinació dels hotelers, els
actes seran els següents¡

Dia 6: visita al mercat de
Llucmajor.

Dia 9: visita al museu de
la Porciúncula.

Dia 11: visita al casc
antic de Palma.

Dia 12: concert musical

al Saló de Congressos are-
naler.

Dia 17: berenar a una
casa antiga de possessió.

Dia 19: concert musical
al Saló de Congressos.

Dia 20: visita al mercat
de Llucmajor.

Dia 23: campionat de pe-
tanca.

Dia 25: visita al casc
antic de palma.

Dia 26: concert musical
al Saló de Congressos.

Dia 27: festa mallorqui-
na.

*ti

Els mesos de decembre,
gener, febrer, març i abril
també hi haurà altres actes
culturals i festius en atenció
als turistes i públic en ge-
neral.

•••

A l'Associació de la Ter-
cera Edat, segons ens ma-
nifesté Josep Gausach,
president, tenen alguns
problemes. S'han promo-

gut eleccions per elegir el
nou president. Hi haurà as-
semblea, es votará, es par-
lará i finalment esperem
que tot es resolgui al parer
de tots.

***

Muntaner, el jugador del
S'Arenal, ha aconseguit ja
10 gols en el que duim de
temporada. Muntaner es
perfila com el guanyador
aquesta temporada del
«Trofeu	 Assegurances
Mare	 Nostrum-Agència
S'Arenal», que es dóna al
màxim golejador del S'Are-
nal, Preferent.

•••

També al S'Arenal tenen
problemes. Resulta que un
jugador titular, en Nico, ha
passat a seure a la vorera.
No a la banqueta de su-
plents, sinó entre el públic.

Cosa grossa haurà pas-
sat entre en Nico i l'entre-
nador, Antoni Creus.

•••

Tampoc en Cano, en

Garcia-Mena i algun altre
no juguen. Però l'equip

NOTICIES D'ENLLOC
el portará a la MISTE-
RIOSA ESTACIO on
l'espera un món inver-
semblant, diferent i alho-
ra idèntic al desencisat
present actual; més en-
davant coneixerà els in-
destriables laberints que
porten a una senyora-bé
a suicidar-se en prima-
vera; també hi podrá tro-
bar, en aquest estrany i
alhora meravellós !libre
de narracions; la visió
d'aquestes estranyes
amants que solen tenir
alguns ex-militants d'a-
quella revolució que va
ser traïda pels pares de
la pàtria; a més a més es
podrá distreure amb la
descripció que l'autor fa
del nostre món cultural
fet d'amiguismes i cape-
Metes de tota mena; la
riallada immensa da-
munt els premis literaris i
el seu significat es pale-
sa a L'IMPORTANT ES
PARTICIPAR; perd això
només és el comença-
ment. Qué pot succeir
un dissabte si vostè está
avorrit i en sortir a la nit
al carrer es troba una
al.lota rossa amb Merce-
des que el convida a se-

guanya darrerament: Fela-
nitx, Campos...

guir- la? I qué en direm,
de la nostra ESTIMADA
BUROCRACIA que
cobra per no fer res?
Més endavant també
podem trobar, un hipoté-
tic COP D'ESTAT on
són assassinats tots els
polítics, cantants i es-
criptors nostrats; un ma-
llorquí eixelebrat que
se'n va VOLUNTARI a
lluitar amb els sandinis-
tes a Nicaragua; més
suïcidis; viatges a paï-
sos desconeguts; roba-
toris; disbauxes discote-
queres poblades de co-
neguts «bon vivants»
que han sabut canviar a
temps de camisa i allá
on digueren «VISCA SA
REPUBLICA!» ara diuen
«VISCA EL REI!». Si
totes aquestes coses no

I fins d'aquí a quinze
dies, estimats amics.

l'han aconseguit impres-
sionar més que qualse-
vol sèrie estat-unidenca,
trobará, a ACQUA ALTA
la possibilitat de perdre's
pels laberints de la vella
Venècia tan del grat dels
babaus de totes les épo-
ques i totes les contra-
des. I les altres coses,
els misteris, trampes,
endevinacions, profe-
cies que hi pugui haver,
no els hi deim per tal que
vostè les pugui descobrir
pel seu compte sense
necessitat de guia ni
mestratge. L'autor de
tota aquesta endemesa
vol ue el lector es diver-
teixi amb NOTICIES
D'ENLLOC, diari per
altra banda ben real de
la nostra TERRA INE-
XISTENT.

MIQUEL LÓPEZ CRESPÍ

NOTÍCIES D'ENLLOC

íillarellostrum

SEGUROS Y REASEGUROS

MARE NOSTRUN1 ASSEGURANCES

AGENCIA URBANA D'ASSEGURANCES S'ARENAL
PLA ESPECIAL DE PENSIONS - TRAMITACIO I PAGAMENT DE SINISTRES

Assegurances d accident • Robatoris • Vida • Vehicles • Embarcacions • Defensa i Reclamació Malaltia •
Pèrdua de Beneficis • Combinats de Casa, Comerços i Edificis • Vidres * i la resta de coses.
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Espadat i campana. Convent de les Germanes
Frahciscanes (Pil.larí).

Espadat i campana de la parròquia d'es Pil.larí.

S'ARENAL DE MALLORCA, 15 DE NOVEMBRE DE 1987
	 19

Les ~panes de la nostra
comarca
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ASSOCIACIO PREMSA FORANA

Per Adolfo de Villarroya

Només ens resta del
nostre treball aportar les
dades que tenim de les ca-
panes de la zona occiden-
tal: Es Pil.larí, Les Merave-
lles i Sometimes. Abans
hem estudiat la zona orien-
tal: Cala Blava, S'Arenal,
Ses Cadenes i la Porciún-
cula. Finalment, intentarem
de donar les conclusions
generals que es desprenen
de tot treball.

Però abans, a manera de
fe d'errades, hem de dir
que a l'article anterior, on hi
donàvem una Mista comple-
ta de «tots els llocs que
anomenam la nostra co-
marca», hi falta —per erra-
da del traductor o de la im-
premta, l'església de S'Are-
nal amb una campana
(pag. 19 al número 134 d'a-
quest periòdic) que, per
altra banda, s'estudia com-

pletament amb fotografies
incloses a la página se-
güent, pag. 20, on —també
per errada— quen es dóna
l'any de la primera pedra
de l'església neo-gótica de
S'Arenal, posa 1986 per
1896, que és el que perto-
ca (1). I seguim, doncs,
amb el nostre petit estudi.

LES DUES CAMPANES
DES PILLARI

A l'alçada del número
381 del carrer Muntanya
d'Es Pil.larí (San Francis-
co), per sobre d'una esvel-
ta façana ombrejada d'her-
moses palmeres naturals,
s'alça un estilitzat espadat
d'estil neo-romànic, amb
un creu al dm i arrecerant
la petita campana que cer-
cam. Es la façana i la cam-
pana del convent de les
Mm. Franciscanes de la
vila. A la nostra cridada, a
cap de campaneta (per a
ús domèstic, com la del
col.legi de la Porciúncula o
la de les Mm. de Sant Vi-
cenç de Paül a S'Arenal,
que no estudiam en aquest
reportatge), ens atén la dili-
gent germana portera i
podem pujar fins al terrat
la campana.

Curiosament, és l'única
de la zona que no duu ins-
cripció ni ornamentació de
cap casta. Sabem, de tota
manera, que fou [pendida
l'any 1924 juntament amb
la casa, el convent i l'oratori
pel Bisbe D. Domènec, i
apadrinada pels germanets
Jaume i Antònia Riutort Ca-
talà (2).

Les seves mides són
aquestes: 40 de diàmetre
per 35 d'alçada, la campa-
na; i 55 d'ample per 45 d'al-
çada, el jou. Donant una al-
çada total de 80 cms., la

capana més el jou de fusta.
Es troba en un bon estat de
conservació, té servibles
tots els aparells per al seu
ús i segueix tocant-se quan
algun acte religiós de
missa o rosari ha d'essser
anunciat al váinat.

La campana de la parró-
quia, sobre la nau solitària,
als afores de la part nord
del poble, és l'única de l'es-
glésia i la segona de la vila.
Contra el judici negatiu del
mestre picapedrer (les teu-
lades —ens va dir— es
diuen «teulades de la
mort») i la deixadesa de
l'actual rector, el nostre
germà i amic P. Joan Oli-
ver, he pujat al terrat per tal
d'arribar fins la campana,
l'única manera de saber les
dades que necessitam.

I són aquestes: «ANNO
DEL MCMLXI IN GLO-
RIAM BAE MARIAE VIR-
GIS. BARBERI FUNDI-
DOR OLOT». Sabem,
doncs, l'any en qué es va
fondre, 1961, a Olot, Giro-
na, i als tallers de Barben.
No duu lema de cap mena,
però está dedicada a la
Verge Maria, encara que el
titular de la parròquia sigui
Sant Francesc D'Asis. Amb
una garlanda envoltant la
part superior, duu també un
altre ornament floral en
forma de creu a la part cen-
tral de la contracara exte-
rior.

Dins d'un espadat neo -
romànic rematat amb una
creu, coronant la façana
principal, es conserva en
bon estat, per?) per manca
de cordellam és inservible
per a qualsevol ùs religiós
o d'utilitat per als veïnats. I
aquestes són les mides: 41
de diàmetre per 35 d'alga-
da, la part de la campana;
70 d'ample per 40 d'alçada,

el jou metàl.lic. Un total de
70 cms. d'alçada la campa-
na i el jou.

I sense més incidents
que un cop al genoll quan
baixavem per l'escala de
grapes metàl.liques ados-
sades a l'exterior de la part
posterior de la nau de l'es-
glésia, acaba aquí la nostra
aportació a l'estudi de les
campanes d'Es Pil.larí,
ambdues, pel que hem vist,
campanes petites, com
campanes d'ermita.

ERMITA-ESGLESI ETA
DE SOMETIMES

Envoltada de xalets de

luxe, entre pins, ullastres,
mates i més arbusts de la
garriga mallorquina, da-
munt d'un mantell de fulla-
ca seca i, com a base, una
escalinata semi-circular,
domina un turó d'una mitja
quarterada aquesta bufona
esglesieta-ermita dels So-
metimes. Amb accessos
peatonals fins a ella, des
dels carrers d'asfalt de Ve-
racruz i Arenas de Bilbao,
fins gronxadores i tobo-
gans infantils té a la seva
ombrejada esplanada, i
també seients-bancs de
fusta per fer-se més enten-
dridora i franciscana. Ama-

(Passa a la pág. següent)

Campana de la parròquia d'Es Pil.larí.	 Façana del Convent Germanes Franciscanes (Pil.larí).



Campana de l'ermita de Sometimes.

Campanari de la parròquia de Sant Ferran a les
Meravelles, al fons, campanar del complex Riu

Centre.
Campana de la parròquia de Sant Ferran de les

Meravelles.

Les campanes de la nostra
comarca Per Adolfo de Villarroya

Ermita de la Sagrada Familia a Sometimes.
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(Ve de la pág. anterior)

gada i recollida, només els
que la coneixen d'abans
s'adonen de la seva pre-
sència. Hi ha res més aco-
llidor per al recolliment inte-
rior, la meditació i el retir
espiritual?

Pe, nosaltres, en Mateu
—el cirector de S'ARENAL
DE MALLORCA— i el que
subscriu, hem anat a estu-
diar la campana de l'esglé-
sia que ha resultat esser
una campana petita, com
pertoca a una ermita. Dins
d'un espadat neo-romànic
rematat amb una creu,
sobre la façana principal,
aquestes són les dades
que conté: «IGLESIA DE
LA SAGRADA FAMILIA DE
LOS SOMETIMES.
MURUA ME FECIT. VITO-
RIA, ESPAÑA, 1957».
També sense lema, veim
que está dedicada a la titu-
lar de l'església, la Sagrada
Família, i que es va fondre
als tallers de Murua de la
capital d'Alaba, Vitoria,
l'any 1957.

Les seves mides són
aquestes: 60 de diàmetre
per 40 d'alçada, la campa-
na; y el jou, també
metàl.lic, 60 a la seva part
més ampla per 35 d'alçada.
Mitjançant un cordellam
metàl.lic serveix per al seu
ús litúrgic i sabem que se-
gueix servint per convocar
els feels a les misses domi-
nicals.

ESGLESIA I TORRE
DE LA PARROQUIA
DE SANT FERRAN

«Campana el que és la
campana —només la de
Sant Ferrañ— com a feme-
Ila grossa de l'únic campa-
nar». Efectivament, el nos-
tre recorregut per la comar-
ca per fer aquest estudi
que acabam avui, l'esglé-
sia-parróquia de Sant Fe-

rran de les Meravelles és
l'única amb campanar de
tota la zona i també la que
té la campana més afavori-
da en qüestió de mides i
dispositius per a la seva
doble funció de rellotge i
usos litúrgic-religiosos.

Entre campanes petites,
a manera de campanetes
d'ermita, només destaca
un poc la de S'Arenal i so-
bresurt aquesta amb
aquestes mides: 60 de diá
metro per 70 d'alçada, la
campana; i 100 d'ample
per 85 d'alçada, el jou. Un
total de 155 cms. d'alçada.

La campana, de tota ma
nera, no és visible des ele
l'exterior i s'ha de pujar fins
l'àtic interior del campanar
per prendre les dades, foto-
grafies o simplement con-
templar-la. La Torre está
oberta a manera de persia-
nes enormes de marés ver-
tical per dos dels costats, la
qual cosa permet que el so
de la campana s'espargeixi
àmpliament per tota la
zona. Dos dispositius elèc-
trics, un en funció de les
hores i mitges hores del re-
llotge i un altre per a usos
religiosos colpegen amb
dos masses de bronze la
«Maria Lluïsa» (aquest és
el nom de la campana, gra-
vat en metal!) i fan també
de batall exterior.

La campana reposa en
l'aire sobre uns taulons a
manera d'arpó de fusta que
permeten el joc de volei si
es dóna el cas, però que no
té aquest ús actualment ja
que hi ha un llistó de fusta

clavat al jou i tibat per una
corda fermada al batall des
d'abaix per a la repicada
que li ho impedeix.

El lema de «FILANTRO-
PIA» i el nom de «Maria

més l'any en qué
es va fondre —1936-- són
les úniques pistes que ens
duran a conèixer els do-
nants i altres dades. Té al-
guna cosa a veure —o
tot— amb el patrocinador
de la construcció de la ma-
teixa església, als anys de
la guerra civil espanyola, o
l'acció generosa de la qual
es perpetua a la lápida de
l'entrada de l'única nau del
temple? El titular de l'esglé-
sia de Sant Ferran sí que hi
té a veure, evidentment, al
nom del document del do-
nant-patrocinador, d. Fe-
rran Alzamora i Gomà.

No seria del tot difícil
adonar-se si la muller d'a-
quest mecenes o alguna de
les seves possibles filles o
família directa portava el
nom de Maria Lluïsa (el
que duu la campana), amb
la qual cosa la pista queda-
ría gairebé confirmada.

Ben conservada, la seva
proximitat al mar, emperò,
fa que la salinitat es vagi
menjant lleument una pri-
mera capa metàl.lica i com
introdu'int la nostra «Maria
Lluïsa» dins la malaltia del
coure. Per ara és més una
possibilitat que un fet.

CONCLUSIONS

FINALS

Les pot fer el mateix lec-

tor que ens ha anat seguint
en aquestes tres entregues
d'un mateix reportatge:
LES CAMPANES DE LA
COMARCA.

La primera i més evident:
en aquesta zona eminent-
ment turística i gens rural
les campanes han perdut
quasi totes les finalitats i
usos que apuntàvem com a
tradicionals al comença-
ment de l'estudi. A ell els
remitim. Només queda, en
alguns casos, la seva finali-
tat de «rellotge de la torre»
i, a les que estan rompudes
o abandonades, el seu ús
per avisar de la celebració
eucarística dominical. Amb
això, no és necessari dir
que l'ofici de CAMPANER
ha desaparegut completa-
ment.

També les esglésies de
la nostra comarca, de re-
cent construcció i per evi-
dents raons pràctiques i
crematístiques, han fet de-
saparèixer el CAMPANAR
(el tradicional CLOQUER),
substituint-lo, amb l'excep-
ció de l'església de Sant
Ferran, per l'ESPADAT
simple i propi d'ermites:
Cala Blava, S'Arenal, Ses
Cadenes, Es Pil.larí, So-
metimos... De la Porciún-
cula tenim tan sols una fo-
tografia en blanc i negre de
la primitiva caseta - con-
vent - capella, també rema-
tada per un espadat i on hi
va estar la primera campa-
na més tard tornada a fon-
dre en l'actual que es con-
serva al museu, refosa als
tallers de la Viuda de

Murua (Vitoria), l'any 1952,
tal com apuntàvem al prin-
cipi.

Les mides de cada cam-
pana o campana petita ja
han estat apuntats quan
pertocava, i també hem re-
petit diverses vegades que,
en general, no disposam
de grans campanes ni tan
sols de campanes normals
i que abunden les campa-
nes petites o campanetes
d'ermita a la nostra comar-
ca. Altres conclusions me-
nors, a manera de síntesi
general, no les consider
d'interés per als nostres
propòsits.

Desig, això sí, que
aquest llarg estudi pugui

contribuir als propòsits de
la Conselleria de Cultura
del Govern Balear i estimu-
li, tantbé, als Germans en
el Sacerdoci d'aquesta co-
marca a posar a punt
aquest utensili d'apostolat,
tan relacionat per la tradició
i el poble amb «les coses
de l'Església», com les
CAMPANES i les seves ba-
tallades ciares, espaioses i
vibrants.

Notes:
(1).— El diari «El Heraldo
de Baleares-, de dia 13 de
julio/de 1896.
(2).— S'ARENAL DE MA-
LLORCA, número 15, pág.
14, juny de 1982: «HISTO-
RIA DES PIL.LARI».




