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PUBLICACIÓ INDEPENDENT DE LA COMARCA DE S'ARENAL

TENIM UNA GRAN VARIETAT DE BROLLADORS, COLLS DE CISTERNA,
ESTATUES, JARDINERES I COSSIOLS PER DECORAR EL VOSTRE JARDI

VISÍTAU-NOS SENSE COMPROMIS	 n

MATERIAL DE CONSTRUCCIO
EmuzironanU MARI

CARRETERA DE MANACOR, 403 - TELF: 24.02.25
SON FERRIOL

DISSABTES DEMATI, OBERT  

Els germans Canals,
un a la dreta i l'altre a
l'esquerra del senyor
Turkinof,	 vice-
president del Consell
de Ministres de Kabar-
din, una de les republi-
ques soviètiques de la
Mar Negra. Els ger-
mans Canals foren els
amfitrions de la dele-
gació soviética al dinar
del Club de Tennis Son

Verí.

La delegació soviética se va mostrar  moit interessada en ra seva visita a les
insta' lacions de Saija Ramadera propietat de l'arenaler Damia Sastre.

S'Arenal de Mallorca

Visita d'una delegad) soviética
Una delegació de la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques ha vingut de visita a

la zona de s'Arenal de Mallorca. La formaven vuit persones, encapçalades pel vicepresi-
dent del Comité Executiu i president del Comité Ágroindustrial de Stauropol i Kabardin
Valkária, el senyor Varshvskij.

L'acompanyaves els senyors Turkinov, vice-president del Consell de Ministres de Ka-
bardin Valkária; Romanteev, ministre d'indústria; Gilin, cap de departament del Comité
Agroindustrial de Stauropol; Nagoev, director general del Consell de Construcció de Ka-
bardin Valkária; Schaginov, cap d'Administració d'Indústria de Stauropol; Valev, director
de Combinat de Tirkniauz i el guia de la delegació, el senyor Cramarenkon.

Aquest grup ha vingut fins a s'Arenal per conèixer la tecnologia que s'empra a diverses
empreses de la zona. La primera visita es va fer a «Sayja Ramadera», la granja de Damià
Sastre a S'Hort de Can Sastre, prop de les Cadenes.

Després visitaren l'edifici de l'Associació d'Hotelers, on feren multitud de preguntes als
empresaris mallorquins sobre el funcionament d'una associació d'aquest caire. Anal-
ment, visitaren les installacions de «Tenis Arenal», dirigit per Pere Canals, un deis  gim-
nàstics més complets de Mallorca.

La delegació soviética prengué moltes notes sobre el que estaven veient, possibrement
interessaran a la Perestroika. 	 Xisca Sbert
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Telèfons útils a

S'Arenal

A la part de

Ciutat

Aj un tain en t 	  727744

Tota casta de desperfectes a la vía pública (entre les
	13'30 i 15'00 	 727643-727644

Bombero 	 281250-290017
Residència de l'amegurança social 	  289100

Creu Roja de Ca'n Pastilla 	  264040
Policia Nacional 	 091

Policia Municipal 	  092
Policia Municipal de S'Arenal 	  490503
La Porciíuicula 	  260002
Tele-Taxi 	  401414
Radio-Taxi-Platja 	  755440
Taxi-Telèfon 	  273722

A la part de

Llucmajor

Ajunts mcnt 	  660050
Oficin t de S'Arenal 	  264071
Bomb. rv 	  660756
Policia Municipal 	  661767
Guardia Civil 	  264121

	Taxi   263745-263538
Parròquia.	 , 	  263265
Aigua potable a domicili 	  261426
Amociació de Veinats 	  265005
Grues Sampol 	  264193
Servid Municipal d'ailfues SOGESUR 	  262493

Aquest periòdic surt cada quinze
des. Se pot trabar als quioscos de
S'Arenal, Ca'n Pastilla, Es Coll, Son
~oí Sant Jordi Subscriviu-vos-
ji

BOLLETI DE SUBSCRIPCIÓ

Nom 	

Carrer 	

Població 	  Tel. 	

M'interessa una subscripció:

El SEMESTRAL 900 Ptes.

Forma de pagament:

Rebut domiciliat a un Banc

Banc 	  Suc. 	

Compte n.° 	  Titular 	

Comptat	 Firma

Ompliu aquesta tarja i enviau-la al Cami

Camí de les Pedreres, 132, s'Arenal

INSTALIACIONS SANITARIES
Instalaciones

ses Cadenas
GAS - CALEFACCIO - AIRE CONDICITIAT -

ENERGIA SOLAR
CARRER PRADERA S/N - TELEFON.: 26 97 14 - SES

CADENES DE S'ARENAL
•
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!S'ARENAL DE MALLORCA. Publicació independent de la Comarca de s'Are-
rial. Edita: Associació de Veïns. Director: Mateu Joan i Florit. Depbsit Legal
PM-473-80. Imprimeix Hora Nova, S.A. Publicitat i subscripcions: Camí de les
Pedreres, 132- Apartat de correus 124 - 07600 - s'Arenal de Mallorca. Teléfqn:
265005.

FORN CAS DAMIÀ
TOTA CLASSE DE PANS 1 DE

PASTISSOS
PLAÇA DELS NINS,

CANTONADA CARR. MILITAR
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Endevinalla
Li diuen Serra i no

/és pobler.
tampoc serra mun-

/tanyenca
a Madrid té son

/racer
i fa vacances a la

/illenca.

Conegut per inven-
/tor
d'unes tasques ben

/senzilles
salvar la natura de

/brutor
i les especies prote-

/gides.

El mèrit, però, se-
/nyors
és que ho fa a cano-

/nades...
tranquils àligues i

/voltors
s'han acabat les

/en .-‘ 1::Yades1!

Pleta, coma o ro-
/quissar

i, si voleu, era
poca cosa fer clots

/de figuera
amb aquest nou
/operar.

Com que sou molt
/punyeteros

i es filar teniu sinis-
/tre

no penseu en el mi-
/nistre

ni tampoc en Caba-
/ñeros.

Qui és aquest beneït
/de Déu?

Frederic Me/is
i Fullana

r A televisió espanyola,
" els comentaris encortats

i tots quants veuen el món pel forat del
quinto centenario coincideixen en la
manca de perspectives de canvi en la
rglítica espanyola. El PSOE no té
contrincant capaç de desbancar-lo i, per
tant, n'hi ha per anys.

I, tanmateix, limitar la vida política
als resultats electorals de les Corts
espanyoles és d'una simplicitat paoro-
sa. Nfirau els diaris de qualsevol setma-
na i hi trobareu el debat polític real. El
PSOE no es confronta ni amb la dreta
espanyola ni amb l'esquerra espanyola,
amb les quals, d'altra banda, coincideix
en quasi tot. La preocupació del govern
de Madrid és la inestabilitat de la
perifèria del sistema centralista que vol
mantenir. Les estirades fortes vénen
del costat de les autonomies i de les
reivindicacions nacionals no satisfetes.

Ja poden repatir els propagandistes
de la modernitat que no tenen sentit els
(altres) nacionalismes: el vuitanta per
cent del; conflictes armats són, ara
mateix, re carácter étnic.

No tene Lap dubte que la supres.ió
dels governs civils, per exemple, és un
canvi molt més real que un simple
relleu del partit que governa. La Gene-
ralitat de Catalunya acaba de decsupri-
mir-los per la via d'unificar les quatre
províncies catalanes en una de sola i,
simultàniament, el Parlament basc ha
sol.licitat de Madrid la supressió d'a-
quests personatges anacrònics del seu
territori.

El final negociat d'ETA i l'entrada
dels seus dirigents a les institucions són
ben próxims. També és fácil endevinar
que un País Basc amb un previsible
vuitanta per cent de vots abertzales será
imparable en la marxa cap a una quasi
independència. I després, entre l'exem-
ple basc i el contacte amb els sistemes
europeus realment federals, és bolla
vista que el Principat de Catalunya
triplicará o quadruplicarà, inexorable-
ment, el control sobre els propis recur-

sos. Tot això deixarà el govern de
Madrid, tirant curt, sense més d'un
bilió anual de les pessetes que ara
Controla i transvasa cap a les autono-
mies addictes. I s'hi van acostumant
perquè cada dia han d'afluixar compe-
tències cap a Europa. I ja ho proven,
ja, de fer com si res, nerÓ l'imperi
s'esfondra perquè els marginats del
centralisme empenyen fort ferm.

Quan tot això culmini, les autono-
mies entabanades com la nostra s'hau-
ran d'espavilar perquè la depredació
será més forta que mai, però també
será més clar que mai l'exemple de les
autonomies rebeques. La docilitat no és
bon negoci i contribuir com si fósim
suecs per tenir els telèfons, les carrete-
res, i la sanitat guineanes arribará a ser
inaguantable. Aleshores veurem que
ens encortaven amb si guanyarà la
dreta o l'esquerra, quan el resultat, el
pressupost, era, si fa no fa, el mateix,
perquè aquí, guanyi qui guanyi, cada
pesseta que torna ens consta un duro
d'imposts.

Ens havíem acostumat ? pensar que
quan sembla que lot canvia,
tot continua igual, i ara assistim a un
procés de canvi real i accelerat i feim
com si no passás res. Ara que és l'hora
de reclamar, de tu a tu, alió que és
nostre, plorinyam-- per uns milionets
més del ridícul pressupost. Ara que
alguns pobles toquen amb les puntes
dels dits les fites que s'han proposat, els
nostres nacionalistes creuen que poden
fer amb el govern espanyol alió que
Ben Bella no hauria fet mai amb el
govern francés.

I per començar, si no és pagant,
només podrem veure televisió en  cas-
tellà.

Ja ho dic, jo, que volet baixos, els
coloms. I encara hi volaran més!

Joan Mir Es professor de la Universitat de les Elles
Ifalears I milita a Esquerra Republicana de

Catalunya)

Volen baixos, els coloms Joan Mir
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LEPANTO, S.A.

COMPANYIA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES
AVINGUDAARGENTINA, 18 -PRINCIPAL

TELÉFONS: 231306 - 285321

PREUS ESPECIALS PER A LA GENT DE
LA COMARCA DE S'ARENAL
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GIMNÀS
BODY, BUILDING, ARTS MARCIALS, AERÒBIC,

MANTENIMENT, RÍTMICA, SEVILLANES, BALLS DE
SALÓ ETC.

PROFESSORS DIPLOMATS
I TAMBÉ UNA PISTA BEN NOVA DE BADMINGTON

CARRER COSTA I LLOBERA, 1- TELS.: (971) 263834-263112
TELEX: AGOP 69103 - SON VERÍ - S'ARENAL

07600 MALLORCA
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La ràdio
en catalá.
Aquesta temporada radiofónica que acaba de co-

mençar ha portat alguna novetats en el camp de
k radio en cataki, encara que no han estat gaires.

Amb una mitjana didria de quasi 400.000 oien-
ts, Catalunya Rddio celebra els seus cinc anys d'existència
amb una renovada continudat, segons han manifestat fonts de
la casa. Per consolidar el gran nombre de seguidors i mante-
nir-se al capdavant del ranking d'emissores s'ha buscat una
programació amb molt poques modificacions, que repeteix en
gran part l'esquema de la temporada passada. De totes mane-
ra, s'ha intentat una potenciació encara més van dels infor-
matius 1 dels programes esportius, a més de la incorporació de
noves figures (Salvador Alsius) i el canvi d'horari d'alguns
professionals de la casa (Adelina Castillejo i Micky Moto).

Mentre tothom espera les directrius de la nova época a
Radio Nacional de España, Radio 4 ha estrenat també pro-
gramació, encara que aquesta podria variar en els prádms
mesos. Es track, d'una programació d'equip, que defuig les
estrelles individrialc,Azx d'alguna manera completa els esfor-
vas realitzais a R1sX a Catalunya últimament per competir
millor amb les altres emissores des de la base d'una ratio
pública. Cal destacar els nous magazines matinals  d'Enric Fri-
gola i Xavier Foz, el magazine de tarda Titthic i l'espai con-
curs de tarda Si l'encerto l'eadevino.

Mentrestant, la radio en català no pública, k Cadena 13,
també ha posat en marxa un procés de malora. Aquest passa,
de moment, per un gran magazine informatiu matinal per a
tot Catalunya i per un petit retoc en la »tia de radiofórmula
musical, ara rnés actuaL Es mantenen, és clan els programes
esportius caracterfstics de la casa.

En conjunt es pot dir que la rddio en catald viu un bon
moment grdcies a 11,:it de Catalurzya Rddio ¡ala  gran au-
diencia de RNE a Catalunya. No és estrany, per tant, que
alguna empreses privades es plantegin en un futur realitzar
més radio en catald Una iniciativa que pot resultar molt
interessant. 	 Santiago Riera

.1~	 AL,

Don Jaume Lladó i Ferragut, ordené i catalogà la
Secció Histórica de l'Arxiu Municipal de Llucmajor
entre els anys 1952 i 1955.

Sr. director
A diversos mitjans de comunicació, un d'ells S'A-

RENAL DE MALLORCA, hem llegit recentment que
l'Arxiu Municipal de Llucmajor fou classificat per
«Pau Jaume» (sic), l'any 1966. Testimoni d'aquelles
dates, puc afirmar que «Pau Jaume» és per a mi un
desconegut i que qui ordené,  classificà i catalogà
l'Arxiu Municipal (Secció Histórica) fou don Jaume
Lladó i Ferragut, Llicenciat en Història, Professor de
l'Institut Ramon Llull, Director del Museu Arqueolò-
gic d'Alcúdia, Arxivista - Bibliotecari de l'Estudi Ge-
neral Lul-liá de Mallorca, Acadèmic de número de la
Mallorquina d'Estudis Genealògics i autor de més de
trenta obres de carácter històric, entre elles els Catà-
legs dels Arxius Històrics Municipals de Campos,
Seva, Pollença, Algaida, sa Pobla, Santa Margalida,
Campanet, Bunyola, Alaró, Inca, Muro i Binissalem.

Essent batle don Sebastià Garau Aulet s'acorda
per part de l'Ajuntament, encarregar a don Jaume
Lladró i Ferragut els esmentats treballs d'ordenació i
classificació de l'Arxiu Històric Municipal i la forma-
ció del corresponent catàleg, obra que s'inicia el mes
de maig de 1952 i que es continué durant els anys
1953 i 1954, alguns dies a la setmana, unes hores
els capvespres, per a les quals es traslladava des de
Palma a Llucmajor. Al treball intel-lectual dels senyor
Lladó hem d'afegir el sacrifici que per a ell suposava
el tarsllat i haver de pujar al pis superior de la casa
consistorial, on es trobava i es troba situat l'Arxiu
Municipal, ja que el seu impediment físic feia penós
caminar i més encara pujar escales com les de l'edi-
fici municipal, així com també baixar i pujar lligalls a
les prestatgeries, feina en la qual els oficials de Se-
cretaria solien ajudar-li.

Finalitzada la tasca de classificació i confeccionat
el corresponent catàleg, aquest veié la Ilum pública
l'any 1955, imprès als tallers de la impremta dels SS.
Cors de Palma de Mallorca. El Catàleg, de més de
cent pàgines, mida quartilla, també conté uns docu-
ments i notícies d'interès històric, i está prologat per
don Jaume Sastre Vidal, Prevere, el qual data el prò-
leg a Son Creus - Febrer 1955. L'índex del Catàleg
és el següent: Pròleg; Història de l'Arxiu; Esquema
dels fons; El Consell i la Cúria; Comptadora i Clava-
riat; Comptes en general; Talles i Contribucions; Es-
tadística; Defensa, Previsió i  Beneficència; Culte i
instrucció pública; Pergamins; Documents i Notícies;
Ordenances de Policia Local; Inventad i estimació
dels béns d'un rafal de Capocorb; Documents refe-
rits a les Fires, del visat del ramat i de l'ús de l'aigua;
alguns rebuts interessants;  Còpia del manuscrit de
Berard, deis referits a Llucmajor; Monument a
Juame III; Llucmajor en la prehistòria balear; «Al
meu estimat Llucmajor»; Bibliografia referent a Lluc-
major; Index alfabètic de noms. Aixímateix conté una
trentena de fotografies, totes elles interessants, i la
reproducció del pla de Llucmajor fet per Berard.

Quan s'enllestí la tasca del senyor Lladó i es publi-
cà el Catàleg, el batle era don Guillem Santandreu
Planas, i l'Oficial Primer era don Lluc Tomás Morlá.

No volem acabar sense dir, per a honra dels que
tenien cura de l'Arxiu i documentació municipal, que
el senyor Lladó consigna al Catàleg: «Fa uns sis
anys que per ordre ministerial es verificaren les ex-
purgacions als arxius municipals; en algun d'ells fou
deplorable, però no en aquest de Llucmajor, del qual
s'endugueren molt de paper imprès. S'endugueren
unes cinc tones de paper inservible».

Atentament,

Nicolau Roca Rubí, Llucmajor, octubre 1988

Cartes al director



El front de l'Ebre a s'Arenal

MASCRESPO, 5. A.

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

TELEX: 68825 MASC E
07007 COLL D'EN RABASSA

S'ARENAL Oficinas, Magatzem I Exposició:
Historiador Diego Zaforteza, 3. Telèfons: 263772-260087.

LLUCMAJOR. Magatzem I Exposició:
Ronda de Mitjorn sin. Teléfon: 660701.

CIUTAT DE MALLORCA.
Magatzem I Exposicló: Polígon de Son Castelló.

Gran Vis Asima, 1 - Telèfons: 204702-204764.
Magatzem: Carrer d'Aragó, 139- Telèfons: 272356-272364.

almacenes
femenías La.
materiales de construcción

Els professionals
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FRANCESCA BOSCH I CAPÓ

He contemplar la vida dels homes fins
a quedar-me la mirada plena d'encera-
dures.. -
De "PARÁBOLA I CLAM DE LA
COSA HUMANA". Miguel Ángel
Riera.

L'estiu del 38 va ésser molt mogut
a S'Arenal. Va establir-s'hi un campa-
ment de soldats proviients de tots els
indrets de l'illa. Acampaven n'oh a
prop de canostra i un pic passada la cu-
riositat dels primers dies i de trobar-
nos per tot les gorretes amb borla ver-
mella , el poble els acceptà com una
part pi-Ola de la seva història, com
l'altra vessant de la por: la lluita per la
qual anaven a preparar-se.

Eren joyas, molt joyas, jo crea
que alguns eran voluntaris. Els co-
mandaven "cabos", sargents, qualque
brigada i, sobretot, aliares estampi-
llats (com m'agradava aquesta expres-
sió i que gráfica i viva resultava als
nostres ulls!). un parell de tinents  ¡ca-

pitans. un comandant i crec que ningú
més. De tant en tant hi havia la visita
sorpresa d'un coronel que anava a re-
visar como están mis muchachos, i
prou.

Parlaven sempre mallorquí entre
ells, excepte quan deien permiso mi
teniente i es quadraven. M'agradava
tot això. Com que tenien el campa-
ment afegit al poble semblava només
que el poble hagués crescut, que s'ha-
gués allargat per rebre més sol encara.

Al matí ens despertava la diana i
de capvespre sabían.' l'hora quan a toc
de trompeta arriaven bandera i passa-
ven el partc, sin novedad. La nostra
vida d'infants començà a marxar
també a ritme militar. Les horas i
horas d'instrucció, els crits de coman-
dament i les paraulotes que els acom-
panyaven. la immensa polseguera d'a-
rena que alçaven omplien gairebé tot
el nostre matí, fins les 12 en punt que
era l'hora d'anar a nadar. El toc da-
baixar bandera sempre ens agafava a
mig camí de ca n'Alegria quan tornà-

vem amh les Heteras plenas, a l'hora-
haixis tot el ritual ja sabut d'aturar-

nos en sec allá on érem, saludar mà al-

çada, etc. A les 11 del vespre. la nostra
hora d'anar a dormir, sortien els sol-
dats arrestats. Com que no hi havia ca-

labosso, l'arrest consistia en anar
-amb uniforme, bótes i un parte a la

mateixa mà que aguantava el fusil al

hombro- fins el cap de Regana i tor-
nar. El retén de Regana confirmava

l'hora que arribaven i el retorn a SA-

renal solia coincidir amb la diana. So-
vint eren quatre o cinc els arrestats,
paró qualque vegada era un tot sol qui
partia ple de por. Crea que l'aventura
la feien sense aigua.

Ca n'Alegria era l'únic lloc que
venia Ilet fresca acabada de munyir de
les VagLICS. Era una caseta blanca vol-

ada de geranis i cascalls de tots colors,
lins el Torrent dels Jueus, amb una
'oyera, quatre vaques, qualque vede-
let i un parell de porcs. El cussó, petit,
zridaner, avisava la nostra prestncia.
Al camí que davallava de la carretera
11 torrent hi shavia figueres que mai
taren arribar a tenir les figues

Veure aquella caseta tan blanca,
les vaques, i la miqueta d'hort de Ile-

:ugues i tomátigues al bell mig del to-
rrent ressec era realment una alegria i
zom un desafiament a tant de sol i a
tanta saquera. Déu sap com S'Arenal

guanyava per mèrits propis el quali-
ficatiu de Son Sec.

I un dia d'agost va ploure com
mai. Quan poguérem, tots vàrem có-
rrer cap el pontet a veure ca n'Alegria.
Amb prou feines s'havien pogut salvar
sa madona, les filies i les vaques. El to-
rrent baixava dret, una paret d'aigua i
fang. Nosaltres, clavats en terra da-
munt el pont, el cor en un puny, mera-
vellats i astorats d'allò que mai no ha-
víem vist esperàvem el que forçosa-
ment havia de passar. El monstre d'ai-
gua que venia del Clot de l'Infern i de
més enfora encara avançà damunt la
casa, entrà per darrere, sortí per da-
vant acompanyat de portes i persia-
nas, taules i cadires i porcs que rodola-
ven com una pilota. La gent gran plo-
raya , nosaltres no. Jo no sabia ben bé
qué sentia: una emoció desconeguda
enfront d'un fet mai vist, el renou im-
mens de l'aigua com un tro que no s'a-
caba, el temor que l'aigua arribás al
pont i se'ns endugués... No ho va fer,
paró ens deixà les espardenyes plenas
de fang i a casa això em costà un res-
pis. Tot formava un conjunt prou po-
derós, una emoció única que no deixa-
va lloc a cap altre sentiment. Fins que
em vaig trobar al costat d'en Tobalín,
el meu millor amic, no vaig tenir cons-

• En berenava galletes
Maria Artiach i Ilet
condensada cuita.

ciència que mai més es repetiria el fet
que, ell i jo, anássim plegats a comprar
llet cada horabaixa, jo amb una  lletera

d'alumini i ell, a més de la lletera, un
pitxer de vidre a l'altra mà d'un verd
bellfssim, com de caramel, del qual
anava xumant seguit seguit fins que sa
mare l'endevinava venir. -Llavors, de
llet dins el pitxer en quedava just el cul
de vidre gruixat. Tanmateix havia
estat malalt un estiu, malalt de creixe-
ment, i la quotidiana parrussada no
era tan escandalosa com pertocava.

Aquell estiu que en Tobalín va
estar malalt, a l'horabaixa anàvem a
fer-li un estona de companyia. Sera-
nava de galletas Maria Artiach i llet
condensada cuita, un bon esforç d'e-
conomia familiar. No en volia perqué
no tenia gana i tos eren protestes. Sa
mare s'excusava amb nosaltres tant
per l'actitud del fill com pels nostres
ullets d'enveja davant tanta abundor
rebutjada. Qualque vegada Donya
Pilar ens donava unes pilletes perquè,

supós, tenia el cor estret de veure'ns
allá asseguts mirant i mirant. Era una
santa dona.

Els soldats acudiren al torrent a
salvar tot el que pogueren, que fou
molt poc. Ens haviern fet amics, so-
bretot jo d'un alferes estampillat, ves
per on, d'una tipologia semblant a la
del cap de Falange local que tant m'a-
covardia. M'alçava d'un braç enlaire i
em deia pajarita!, mentre em deixava
caure fins gairebé en terra. Era més
major que els altres, potser havia dei-
xat muller i fills al poble. Tots se cerca-

ven ai .iota i encara que fos mal vist, no
els resultava difícil trobar-la.

Nosaltres tentem una al.lota jo-
veneta, d'uns 18 anys, que feia les fei-
nes de casa i que també hi dormia. La
padrina i algú més deien que era una
"cabra loca". lo, no tenia idea qué
volia dir això fins que la vaig veure
amb el soldat/novio a un pedrLs de la
plaga. Era morena, molsuda, pituda i
culona, tots els atributs, pena ara, per

embadalir un jóvencell. Na Bel cuida-
va de mi quan els padrins aren a Palma
i una horabaixa vaig entrar a la seva
habitació per demanar-li el berenar.
Era al Hit fent horeta, tapada amb el
llençol. Em mirà i em somrigué. Vols
veure una cosa? em digué. Si. Idó,
mira, i es va destapar. Anava cenáis.

• Només la disciplina
militar era capaç de
separar aquelles
abraçades.

El Ilit era alt, i el primer que vaig veru-
re, a tall dels meus ulls, foren els peus

pujant amunt, cama, cuixes i pél
negre, panxa i uns pits enormes que li
vessaven banda i banda del coa.
Enmig, Ii guaitava el cap i la boca
plena de rialles fortes mentre contem-
playa el meu astorament. Vaig pensar
que aquelles coses aren molt, masas
grosses i que tant de pél negre davall la
panxa feia molt lleig. Vaig girar cua
esperitada fins arribar al portal del ca-
rrer. Les seves rialles encara sonaven.
Feia molta calor.

I un diumenge de darrers d'agost,
o potser primera de setembre parqué
el sol ja anava baix a les cinc del cap-
vespre, s'acaba l'alegria del poblé: el
destacament de soldats palta cap el

front. Tot el matí arribaren autocars,
cotxes, i qualque tren extraordinari
que duien les famílies de tot arreu de
l'illa a despedir-se deis fills. El poble
era un plor quiet i desolat, colpidor
sarna consol. Ploráven mares i pares,
germans, i s'al.lota de veras que
també havia vingut. I ploravem nosal-
tres, ¡les al.lotes d'aquells mesos, i els
soldats...

A les 3 partiren amb camions mi-
litars cap a Palma. Només la disciplina
militar era capaç de separar aquellas
abraçades estretes, aferradas... No-

. saltres miràvem. El meu alferes es-
tampillat m'abraçà, em feu dues besa-
des i al crit de pajarita m'alçà i em
donà l'ensurt de sempre. Girà en rodó
i ordena el seu grup pujar al camió. Un
rera l'altre, els camions baixaren per
la plaga i enfilaren el carrer dret cara el
mar. Madó Clareta i la seva cabra, i la
panera de Ilatra, també els digueren
adéu, ales baixes.

Arrancàrem a córrer bosc endins,
seguint el camí entre pins, sivines i
joncs que duia a La Porciúncula, co-
rrían.' com si ens hi anás la vida. A l'al-

• Vols veure una cosa?, em
digué. Sí. Idó, mira, i es va
destapar.

tura dels tres xalets de Can Moner,

tombàrem a l'esquerra per sortir a la

carretera: havíem arribat abans que

ells i de nou podíem despedir-los.
Vérem venir de Iluny els camions i for-
márem fila ran de l'arena. Anaren
passant davant nosaltres, algú ens

digué adéu amb la mà, d'altres ens en-

viaren una besada i qualcuns, mentres
les Ilágrimes els queien cara avall,
només podien endevinar-nos. Nosal-
tres, amb els mocadors xops, adéu,
adéu, bon viatge, tornarem a veure'ns
en venir? Adéu, que tengueu sort.

Adéu.
Caminàrem sense dir res. El

poble semblava divendres sant. Les
famílies partien precipitadament, com
si volguessin allunyar-se depressa

quella separació, com si la pressa po-

gués alleugir el dolor.
L'endemà anàrem a veure el cam-

pament. No hi quedava quasi res. El
municipal no ens deixà atracar, calia
cremar-ho tot, també les mates i les
herbes, de tants polis i puces que hi
havia... L'arena quedà negra de cen-

dra i passà molt de temps abans que hi
nasqués cap altra mateta, qualque ro-
maní o sabateta de Sant Joan

L'estiu següent, acabada la gue-
rra, quan tornàrem a S'Arenal, ens di-
gueren que tots havien mort al front
de l'Ebre. En Lluís, en Joan, n'Alfre-
do... i el meu alferes estampillat.
Aquest, cree, en una acció heroica.

• El monstre d'aigua
que venia del clot de
l'infern avançà damunt
la casa

Grup de joves soldats mallorquins que participa a la batalla de l'Ebre.-Mlustració cedida ama-

blement pel Sr. Bernat Comas i Rosselló (amb boina plana a la darrera fila de la foto).
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El conte de José Alvarado

L'amo en Jordi de Son Pardalet es gastà, excep-
cionalment, cent pessetes en una travessa. Era la
primera, excepcionalment també, cerqué a ell no li
agradaven els jocs d'atzar, però l'any havia estat tan
dolent que tal vegada resoldria el problema financer
de la família si guanyava.

1 guanyà. L'amo en Jordi de Son Pardalet tingué
sort. No sabem si va haver de resar a la santa aque-
lla dels imposts o és que estava escrit al palmell de
la seva mà. El cas és que en va treure prop de tres
milions, de la roda boja de la fortuna, com solen dir.

—Benetta, la primera cosa que faré será comprar
un cotxe nou cerqué el que tenim ja no pot circular.

Estaven menjant unes sopes mallorquines i uns
espàrrecs fregits, meja de pobre com haureu vist.

La madona Benetta es torcá la boca amb el revés
de la mà i demanà:

—I quin cotxe et comprarás?
—Un de japonés que val dos milions i mig. Tenc

aquest capritx i me'l vull pagar abans de morir. O és
que no puc tenir un capritx en la meya vida?

En aquest moment arribà Tomeu, el seu fill únic,
dins el vell sis-cents de quan era fadrí.

—Pare, me n'alegr molt que hague tret tants de
doblers.

—Gràcies, Tomeu, ha estat una sortada.
—Així em podrás deixar una cosa que em fa molta

falta.
—Quantes en vols? Mil pessetes?
—Un milió i mig.
L'amo en Jordi s'envià saliva amb dificultat i pegà

una revolada.
—Quantes n'has dit?
—Un milió i «pico».- Es el que necessit per acabar

de pagar el pis. Els interessos ens estan menjant
vius i quasi no podem menjar. Tot el se'n duu el
banc.

—Es que jo em vull comprar un cotxe japonés que
val dos milions i mig.

—I per qué vols un cotxe tan bo?
—Puc tenir un capritx en la meya vida.., o no?
—Jordi! —intervengué madó Benetta— no es

poden tenir capritxos quan els fills passen necessi-
tat. Es el nostre únic fill

Tomeu seguí bregant amb to afalagador.
—Un cotxe japonés per anar al camp. L'espatIla-

rás tot d'una. Amb un cotxe d'un milió en tens a bas-
tamanet. Hi ha una marca que és molt forta i just a
propòsit per a tu.

A un fill únic, i a més tan raonable, no se li pot
negar res, sobretot quan compta amb el suport de la
mare. El bon amo en Jordi va haver de regalar un
bon tros del pastís cerqué estava segur que aquest
préstec mai no li ho tornarien.

Per altra banda, va haver d'ajudar al seu germà de
Palma que estava a l'atur i s'havia romput un peu
cercant esclata-sangs. Li va haver de comprar cros-
ses d'aquestes modernes cerqué les antigues no
van bé, pel que es veu.

Les desgràcies mai no venen soles, i aquest
germà de l'atur tenia un fill que havien trobat «in fra-
ganti» robant per comprar un poquet de droga que li
feia falta per evitar un atac d'aquells. Hagué de
pagar un advocat o pagar una fiança, no ho sé ben
bé, i el caramull de diners de la travessa baixà consi-
derablement en poc temps.

Total, que quan se n'doná li quedaba per a una bi-

cicleta i poca cosa més.
Se'n va anar abans que també Ii ho prenguessin a

una casa de cotxes d'ocasió i adquirí un esplèndid
quatre L vell, recent pintat de groc, amb matrícula de
halles i garantit per a tres mesos, això sí.

Amb la seva nova adquisició es presentà l'amo en
Jordi a Son Pardalet i quin no seria el seu astora-
ment quan va veure a la porta de ca seva, aparcat,
un magnífic Opel recent matriculat.

Tomeu era a casa amb la seva dona i els tres
al.lots?

—Mira, pare, 'quin cotxe que m'he comprat. T'a-
grada?.

—Però fill meu, amb quins doblers?
—Amb els que tu em vares deixar, és clar. Amb

La travessa
quins havia de ser?

—Pero, i la hipoteca?
—Això pot esperar un parell d'anys més.
—L'amo en Jordi de Son Pardalet mirà la seva es-

posa que apartà la vista cap al foc on es fregien unes
patates.

L'amo en Jordi de Son Pardalet —quin pardalet
que havia estat— acotà el cap, s'empassà una 'lágri-
ma i, asssient-se pesadament al seu vell balancí
vora el foc, es va jurar solemnement, de cap en-
dins,no tornar a jugar mai més durant la seva vida a
les travesses.

La primera paraula
que pronunciará aquest nin

será en mallorquí.  
Els infants que ara neixen a la nostra lila son
ciutadans del mon per dret propi. la
paulatina desaparició de les fronteres,
l'expansió deis mitjans de comunicació i
I agilització dels transports, posaran a l'abast
de tots aquests infants la possibilitat de
visitar o de fixar la residencia a qualsevol
del món.
Per tot això no hi ha res tan important com

oferir-los, des de molt petits, la possibilitat
que siguin vertaderament conscients de la
seva propia identitat i que puguin sentir-se
dignes hereus de tota la riquesa de la nostra
cultura. La normalització de la nostra llengua
el coneixement de la nostra cultura es  l'únic
cami perquè puguin aconseguir-ho. La nostra
obligacio, evidentment, es facilitar-los-ho al
màxim.       



Opinió

S'Arenal de Mallorca: les contradiccions
de Ramon Aguiló

He Ilegit al periòdic que el batle de Palma, Ramon
Aguiló, vol obrir a la circulació dos carrils de la prime-
ra línia o, almenys, permetre la circulació restringida
i l'aparcament.

Entrant en el tema, he de manifestar que he que-
dat estupefacte davant l'actuació de Ramon Aguiló,
un cop més contrària al que pugui suposar una millo-
ra de s'Arenal. Ramon Aguiló va ser qui introduí a
Palma totes les idees sobre peatonització... i ara vol
circulació a la platja de s'Arenal.

Ramon Agulló va ser qui ordena col-locar tots els
estacionaments metállics per a bicicletes a Palma
(mai n'he vista cap d'aparcada)... però vol cotxes a
la platja de s'Arenal. O sigui, que no vol donar al ci-
clista, en un lloc idoni per això, la tranquillitat de la
platja, ni al revés. Ramon Aguiló va ser qui ordena
qualificar al PGOU de Palma com a de vianants sis o
set carrers, però paradoxament no vol peatonitzar la
«primera línia», que pes la que realment ho necessi-
ta.

Ramon Aguiló va ser qui aprovà el PGOU de
Palma amb uns «eixos cívics», o sigui peatonitza-
cions, defensant-los a tot preu, i ara vol circulació a
la platja de s'Arenal. Ramon Aguiló ha iniciat a
Palam nombroses iniciatives, en detriment petites
zones de vianants, etc... peró a la platja de s'Arenal
vol circulació no es cap gaire bé si diaria o uns deter-
minats dies de la setmana... Per qué? Per qué vol
mantenir a la Llei de Costes, creen una circulació ad-
dicional dels vehicles que cerquen aparcament? Per
qué no en construeix a l'interior dos mil, si és neces-
sari?

Davant tanta política a favor de les peatonitza-
cions i contrària als turismes, per qué vol Ramon
Aguiló circulació a la platja de s'Arenal? Possible-
ment perqué el conseller Jeroni Sáiz pretén la peato-
nització i aquí només interessa el desgastament dels
polítics.	 Joan Ferrer
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Blava, on dies passats hi
hagué un accident múlti-
ple, sense danys perso-
nals.

El nombre de vehi-
cles que passen per
aquest encreuament du-
rant els caps de setma-
na és d'uns tres mil, lleu-
gerament superior a al-
tres trossos de l'autopis-
ta.

El Parlament Balear debat la retallada
de la TV en català

Josep Pons, corresponsc
CIUTAT DE MALLORCA — Els portaveus de l'Entesa de l'Esquerra de MI
Horca-Partit Socialista de Menorca i del Grup Mixt, Joan F. López Casesnoves
Caries Ricci, respectivament, van acusar ahir el PSOE d'adoptar una polític
contradictòria pel que fa a la televisió. Els socialistes balears han presentat un
proposició que demana més presència informativa de les Illes en la programaci
de TV3 i de TVE Sant Cugat, mentre la direcció de RTVE ha decidit substitui
a les Illes la TVE Sant Cugat en  català per la programació espanyola en castell
de la Segona Cadena.

López Casesnoves va parlar, a la reunió de la comissió de política cultural d<
Parlament balear, de "colonització cultural" i va lamentar el silenci del PSOE e
aquesta qüestió. En aquest sentit, els diputats nacionalistes van recordar que <
Parlament de les Illes Balears va acordar per unanimitat dirigir-se a la director
general de l'ens públic RTVE Pilar Miró, dernanant que es puguin veure tant 1
segona cadena de Sant Cugat com la segona cadena de Madrid. Miró va  dem
nar 380 milions de pessetes per instal.lar la xarxa técnica  necessària per atendr
aquesta sol.licitud.

L'Obra Cultural Balear, impulsora dela recepció de TV 3 a les - Illes ha inici2
una mobilitzaókk''' -cívica per aconseguir que el tercer canal de TVE per a Cara'',
nya no tan so!sçs pugu: rebre a les Illes, sitió que esdevingui trfroahal
per a tota l'àrea lingüística.

S'Arenal de Mallorca

L'autopista l'operació retorn

Cada cap de setmana
l'autopista de s'Arenal
es converteix en un au-
tèntic desgavell. Possi-
blement sigui el tros de
carretera que més tar-
den a fer els automobi-
listes que venen de la
part sud de l'illa cap a
Ciutat. Els embussos de
trànsit són espectacu-
lars i els petits accidents
normals, tot això afegit a
Pescas control del trànsit
que hi ha en aquesta ca-
rretera agreuja la situa-
ció de l'operació retorn.

Els problemes comen-
cen quan els vehicles es
concentren a la sortida
del Llucmajor ia caba
ben a dins del passeig
Marítim ciutadà. La via
de cintura sudduu nous
allaus d'automóbils cap
a aquesta carretera.

La Guàrdia Civil de
Tránsit ha declarat que
aquest embussos són
«normals» cada cap de
setmana, aixímateix, as-
senyala en que els acci-
dents de trànsit són
menor que els ocorre-
guts a l'autopista d'Inca,
que porta el trànsit de la
part nord de l'illa cap a
Ciutat.

Un delsDunts
conflichus de l'autop-istw'
13,s'Arera és l'encreua-
mant entre les carrete-
res de Llucmajor i Cala
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Llucmajor

Noves oficines municipals
L'Ajuntament Ilucmajorer compta, des del passat

19 d'octubre, am nous locals i dependències al nou
edifici del carrer de la Constitució, davant de la pei-
xateria municipal a pocs metres de la plaça d'Espan-
ya.

El nou edifici oupa la totalitat de l'antic Saló i la
seva planta baixa ha donat cabuda a quasi totes les
oficines municipals. La segona planta está destinada
a la Banda de Música de Llucmajor, mentre que la
part superior es destinará a l'arxiu municipal. En
concret, a la planta baixa hi haurà les oficines i nego-
ciats del Registre, Informació, Dipositaria, Interven-
ció, Redes i Exempcions. Al primer pis, a part de la
Banda Municipal, hi haurà el negociat d'Urbanisme i
les oficines dels tècnics superiors de l'Ajuntament:
aparellador, enginyer, arquitecte i inspecció d'obres.

Les obres començaren fa poc més d'un any i mig i
el pressupost total puja als quarante milions de pes-
setes.

Els despatxs del batle i de secretaria quedaran
allá on sempre han estat, al primer pis de l'edifici de
la plaça d'Espanya. Les oficines que estaven situa-
des a la planta baixa d'aquest edifici es destinaran al
personal encarregat de la recaptació de les contribu-
cions. Els responsables d'informació ciutadana i la
centraleta de telèfons quedaran també en aquest
edifici.

S'ARENAL DE MALLORCA, 1 DE NOVEMBRE DE 1988
	 7

L'Ajuntament de Lluc-
major i els empresaris
hotelers de la zona de
s'Arenal han intensificat
les reunions que mante-
nen des de fa mesos per
tal de millorar la imatge
de la primera línia de
s'Arenal, zona de Lluc-
major. El responsable
d'Urbanisme de l'Ajunta-
ment, Macià Garcias,
proposá la creació d'un
passeig de vianants que
aniria des de l'hotel Sant
Diego fins a la urbanitza-
ció de Son Verí Nou

Els urbanitzadors de
Son Verí »nou han co-
mençat les obres d'un
passeig que, vorejant la
costa, es preveu que en-
llaçarà amb el passeig
de vianants que es cons-
truirá des de s'Arenal.

De moment, hi ha
dues alternatives per a
la realització d'aquest
passeig de vianants. La
primera preveu un pas-
seig continu que voreja-
rà a costa. El segon pro-
jecte contempla la cons-
trucció d'un pont des de
les instal-lacions del
Club Nàutic fins al carrer
de Roses. Cal assenya-
lar que la viabilitat del
projecte está pendent de
les directrius que marca

de neteja de solars, de-
manant que es faci una
feina semblant a la part
Ilucmajorera, en
col-laboració entre els
hotelers i l'Ajuntament.
Per acabar, els hotelers
també demanaren que
el servei de recollida de
fems funcionas també
els dissabtes a vespre.

L'Associació d'Hote-
lers també informa als
representants munici-
pals de la iniciativa anual
que es duu a terme al
municipi de Palma sobre
la neteja de solars, de-
manant que es faci una
feina semblant a la part
Ilucmajorera, en
col-laboració entre els
hotelers i l'Ajuntament.
Per acabar, els hotelers
també demanaren que
el servei de recollida de
fems funcionas també
els dissabtes a vespre.

Finalment, els hote-
lers demanaren al batle
quines mesures hi ha
previstes per garantir la
seguretat ciutadana de
turistes i arenalers. El
batle va dir que hi havia
prevista l'ampliació de la
plantilla de la Policia Mu-
nicipal amb la contracta-
ció de deu nou policies.

S'Arenal de Mallorca

Projecte de construcció
d'una nova zona de vianants

la nova Llei de Costes
del govern central.

Per altra banda, en la
reunió que mantingue-
ren el responsable d'ur-
banisme i els hotelers
també es parla de les
millores del carrer Dos
de Maig, amb un pressu-
post aproximat de cin-
quanta milions de pes-
setes. Les obres comen-
gañen durant la segona
quinzena de novembre.

Aixímateix es parla de

la neteja de les vies pú-
bliques. En aquest sen-
tit, els técnics municipals
han elaborat un estudi
en el qual es propugna
la necessitat de l'adqui-
sició d'un camió per ne-
tejar els carrers amb
aigua a pressió, així com
la contractació de quatre
o cinc persones de re-
forç durant la temporada
d'estiu. El batle, Joan
Montserrat, demanà la
col-laboració dels hote-
lprs en nliesta nneranin
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L'altra cara de s'Arenal Cctl:Irt
A segona línia, a s'A-

renal, ens troban amb
l'altra cara del que és un
poble que té una de les
platges turístiques més
importants d'Europa.

Ens troban dins un ca-
rrer que no té nom; no hi
ha cap placa que ens in-

diqui el seu nom.
Donen el nom del ca-

rrer de davant, Joaquim
Verdaguer, per assump-
tes oficials, fins i tot el
número que correspon a
la casa de l'altre carrer.
Es un carreró. Un carrer
sense sortida.

Però els coves i les

cistelles d'en Joan sí
tenen sortida...

Joan Cortés Suárez,
nascut a Còrdova (i no
és mexicà) té cinquanta=
cinc anys. Fin de pares
jornalers del camp, alter-
nava les feines del camp
amb l'aprenentatge de
l'ofici de cisteller que des
del vuit anys Ii ensanya-
va son pare.

—Joan quant de
temps fa que vius a ma-
Horca?

—Des de fa sis
mesos.

—Quin material utilit-
zes per fer les teves
peces?

—Utilitz la canya, l'a-
plec per la riera de Lluc-
major. Al meu poble
també treballava el vim i
el vimet (per a peces
més fines). Les recollia
devora el riu. Aquí tenc
dificultats per adquirir-lo.
No em volen vendre el
vim. Això és per les
grans cases que pro-
dueixen molt. Diuen que
nosaltres els faríem la
competéncia venent a
preus més baixos.

—Quant guanyes al
dia?

—Això depén de la
demanda. Faig la feina
per encàrrec. Si en un
dia faig dos coves guany

cinc mil pessetes.
—Vols dir que surten

a dues mil cin-centes la
pega?

—Depèn. Si són
coves amb tapadora sí;
si només son cistelles
unes mil cinc-centes.

—Quantes hores ne-
cessites per fer-ne un?

—Idó mira, avui matí
he començat aquest a
les vuit, ara són les onze
i encara he de fer la ta-
padora. Unes quatre
hores llargues.

—No está malament...
Ens diu que des que

es a l'Illa n'ha fet unes
dues-centes. I que la
dona els du a vendre.

—I també es queda
amb els diners?

--Sí, sí, és ciar. A mi
em dóna dues o tres-
centres pessetes quasi
cada dia per anar al
café, a beure café, per-
qué beure jo no bec.

—T'agrada aquesta
feina teva o la canviaries
per una altra?

—M'agrada, és tran-
quilla. El que passa és
que a vegades m'agra-
daria fer un altre tipus de
feina per guanyar més.
De totes maneres altra
cosa no puc fer, estic
fotut de l'esquena (la co-
lumna) i no puc fer fei-

nes pesades. La meya
dona també és diabéti-
ca.

I en aquesta planta
baixa, blanca, amb una
portassa i sense finestra
que pareix una caseta
sorgida de l'Andalusia
més andalusa, en Joan,
que en el seu poble al-
ternava les feines del
camp amb la cistelleria,
ara alterna la cistelleria
am la cura i esment dels
seus néts que tot el dia
están al seu voltant ja
que, segons ell, a l'esco-
la no els han volgut per-
qué no están empadro-
nats aquí.

—Per qué no vos hi
empadronau?

—Tot això duu molta
de feina de paperassa i
nosaltres no n'entenem,

de papers..., bastanta
feina m'ha donat arre-
glar això... Estava quasi
en ruines quan vaig arri-
bar a un acord amb el
qui me'l llogà. Li vaig
haver de posar les teula-
des i tot, emblanquinar...

Joan arreplega les
canyes, per avui ja ha
acabat, només tenia un
encàrrec.

El lloc, ple de renous
de cans, infants i transis-
tors, ara resta tranquil.
El ca dormita, els nins
són a dinar.

Joan estorja el gani-
vet, l'únic utensili que
empra per fer la seva
feina.

(L'entrevista fou tota
amb castellá. Joan no
entén fens ni mica la
nostra llengua).
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fou el dia de les Verges,
en Miguel Coll ens con-
vidá a bunyols i un vi
dolç mentre dialogàvem.

—Aquests	 aparta-
ments estan molt bé,
harán costat molts de
milions, com ho has fi-
nançat?

—Tot ho ha pagat la
Família Coll-Garcias,
amb crèdits de bancs lo-
cals com és natural. No
hem demanat res a tour-
operators estrangers.

—Quants d'aparta-
ments teniu en aquest
complex?

—Són 75 apartaments
amb cabuda per unes
300 persones, sis locals
comercials amb super-
mercat, agència de viat-
ges, «conditorai»...

—Uns apartaments
oberts tot l'any, supós.

—Tendrem obert tot
l'any amb clientella ale-
manya. L'agència TIU és
la nostra col.laboradora
que de moment queda
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Tampoc li he anat a
demanar ni albarans ni
Mistes com per a com-
provar la veracitat del
que em diu. Potser les
xifres estiguin un poc re-
baixades per això d ela
prudència de si hisen-
da... Potser sigui un mal
pensament meu i res
més. El cert és que jo
volia un contacte verbal
amb el responsable d'a-
quest supermercat i vet-
lo aquí! Per qué no des-
cobrir al públic altra gent
que no siguin polítics,
esportistes... Que no és
un servei, i tan impres-
cindible o més, aquest
de l'alimentació?

—Capital espanyol,
mallorquí, estranger?

—Mallorquí, i de la
part forana. Els propieta-
ris d'aquest supermercat
i d'altres que hi ha a les
zones turístiques de l'illa
tots són del poble i dels
pobles mallorquins.

—Dones molt bé. Al-
guna cosa més?

—El que he dit quan

hem començat: per
Nadal i Cap d'Any, si
Déu ho vol, haurem re-
format el servei i la quali-
tat. I gràcies per tot!

Com abans, mentre
esperàvem, la seva se-
cretària, Constança, ens
ha posat al corrent de
les seccions de qué
consta la plaça i d'algu-
na cosa més; aquí aca-
bam el que volíem
saber. El públic, en ge-
neral, ho devia saber
abans que jo: xarcuteria,
carnisseria, fruiteria, pei-
xeteria, perfumeria, fe-
rreteria, tèxtil, sabates i
una cosa totalment nova
als supermercats de s'A-
renal: jardinera.

—I de la cleptomania,
com va això, Constan-
ça?

—Mai ens han robat
res amb valor superior a
les vint mil pessetes. Pe-
tites coses sí, però més
per vici que per necessi-
tat.

Així ho deixam escrit,
perquè consti. A. de V.

que tenen ara... ja és
créixer i créixer, això!

—I es pot donar per
definitiu, l'espai dedicat
al públic?	 •

—No, abans de cap
d'any esperam que ja
estiguin acabades les
reformes que tenim pro-
jectades i que aviat co-
mençaran...

—Tenc entès que am-
pliarenno fa gaire... es
nota que hi ha molts de
«duros», l'amo...

—Volem millorar el
servei i la qualitat. No
podem i ens quedarem
adormits. La competèn-
cia és molt forta i no
només aquí, a cinquanta
metres acaben d'obrir
dos nous supermercats.
Pensi que a cinc minuts
de cotxe hi ha ni més ni
manco que Continente.
No es podem adormir.

—Es bo això de la
competència! Tots en
sortim guanyant, no?

Una cridada inoportu-
na del telèfon ens ha
deixat sense resposta.
Que hagués dit, des de
la seva perspectiva d'en-
carregat general de ven-
des, ingressos etc.?
Però per la manera de
dur la conversa amb qui
es troba a l'altra banda
del fil telefònic, el jove
senyor Josep Cortés em

sembla molt reflexiu,
prudent, pràctic... «Tal
com estava preferia no
molestar —no sé a qui ni
m'importa, li ha dit. Per
seguir: a propòsit, has
decidit ja...?» Tampoc
vull fer de xafarder, jo.
Tan sols que em va pas-
sar pel cap que un sen-
yor responsable de l'ali-
mentació de tots nosal-
tres, de la seva qualitat,
preu, gènere... nohauria
de ser un qualsevol, un
simple oportunista. Pas-
sen tantes i tantes per-
sones i responsabilitat
per les seves mans!

—Sempre ha estat al
davant d'aquest negoci?

—Des que es va obrir
l'any 1979. En aquells
moments començàrem
amb uns nou-cents me-
tres quadrats, que ara ja
seran poc més del
doble, sense comptar el
magatzem.

—M'agrada. Això vol
dir que ho deven fer bé.
Si la gent visita, compra i
vostés segueixen am-
pliant, això és senyal
que la cosa funciona. Me
n'alegr!

—Sí, gràcies. Cada
dia poden venir fins a
uns mil dos-cents
clients, xifra que s'am-
plia fins als dos mil els
dissabtes i els dilluns.

AVDA. BME. RIUTORD, 32
TEL. 26 46 75

CAN PASTILLA
MALLORCA
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Supermarket Arenal

Que el Supermarket
Arenal és el de més ca-
pacitat del nostre poble
de s'Arenal ningú ho
dubta. Enmig de tantes i
tantes tendes i altres su-
permercats que es dedi-
quen a omplir la bossa

de les mestresses de
casa, el de la plaga de
Tóquio els supera a tots
en metres quadrats.
Dels 900 metres qua-
drats de quan obriren, fa
prop de nou anys, als
1.800 metres quadrats

Apartaments Orlando:
Un estil de fer turisme

A s'Arenal de Mallor-
ca, ha començat aquest
darrers anys un nou estil
de fer turisme, el dels
apartaments turístics.
Uns hotels amb recep-
ció, bar i snack que es
complementen amb su-
permercat i altres ser-
veis útils al turista com
poden esser, agència de
viatges, perruqueria,
souvenir, etc., etc.

Aquesta mena d'esta-
bliments, tenen avantat-
ges damunt els hotels
clàssic com és ara el de
poder cuinar i per tant
menjar a l'hora que ven-
gui bé al client, poder
rebre visites i convidar-
les a menjar, a passar la
nit, —l'hoteler en aquest
cas cobra un suplement
pels llençols i tovalloles
que li demanin—, en una
paraula, l'apartament tu-
rístic és més econòmic
dóna una gran llibertat
d'acció als seus usuaris
que són els turistes.

Per saber més coses
sobre apartaments turís-
tics, hem entrevistat a
Miguel Coll, molt cone-
gut en els ambients tu-
rístics i polítics de la nos-
tra comarca. Director de.
l'Hotel Platja Golf, va
deixar el lloc per diferèn-
cies amb la família. Ara
fa cinc anys va obrir,
sempre amb la seva
dona, una agència de
viatges i una botiga, Re-
nacer, es deia la botiga.
La vertadera renaixen-
ça, pero, de la Família
Coll-Garcias, ha estat
l'obertura a principis de molt bé amb molt bona
la temporada que ara ocupació. Son aprta-
s'acaba dels Aparta- ments de tres claus
ments Orlando al carrer equivalent a tres estre-
Canyes de les Merave- iles, categoria ben ac-
Iles, la zona privilegiada ceptada a Alemanya.
per excelléncia de s'A-	 —Amb aquests apar-
rénal de Mallorca amb taments has tornat a re-
amples zones verdes néixer dins l'hostaleria.
privades, carrers amples 	 —Efectivament,	 ha

i u n urlpánismaben  et 	estat tornar als orígens
' Com qué ïi-á	 ra-mévb-PróTé-§Sió r

«Encara més i millor», ens ha dit el seu encarregat
general: Josep Cortés
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A Palma, cada adinero 	  2 céntima.
ora de Patina	 • 	  2 11.•

Ndeseroa atraaaat• • 	  4 •

SON TRITLO. (*)

mettes.—Son Trillo está ple de mdrts.—
Ulteres _y Camerots.—Un negócl per e Ajun-
tament de Palma.—Un conte trét en sos dits.
--Un reaponsdrl å s'Art sttitIch.Y no res pus.

Confés que devegades tench unes
idées de lbco rematat.•

Avuy que tothbm calla, avuy que
tot dé dól, avuy que Un es trist, avuy
me vénen ganes de fé ui article alegre;
vuy di, alegre... fins à un cért punt.

Aquella qui cregan qu' amb ell fas
béfa des mórts y ses antorxes, no l' bati-
rán entés.

Vatx esplicá á n' es lectora de L' IG-
NORANCIA que no entran may á dins es
Cementéri, tollo que no reparan es qui
hey entran qualque pich.

Jó el tench próu repassat; hey sé ses
tresques, perque ha estona que 'm bull
dins es méu cap un pensament, y salta
y bota y va derrera espitxarse cap á /a
Sala, y entrarsen dins es cervell de
qualsevól Alcalde que sia bb per des-
perla cassos qui dormen.

De módo y de manera que si hagués
tengut més temps, hauría escrit en cas-
tella ben sério tres articles dedicats
n' es nóstro Ajuntament sobre Son Tril-
lo, y li bauria dit mil y mil cóses que
no sab, n' es parexe: cóm es are, li
hauria dit qu'es nóstro Cementéri está
tot pié de mórta.

Tan pié, que si va ad, haurán de fé,
(y Deu no 'u vulga!) alié que feyan per
devés Andraitx. (a)

Y li hauría dit es méu paré sobre ses
tombes y es panteons, y ses capelles, y
es nitxos, y es fossá, y lo demés.

Pert, vatx girá tuve, pensant per mí
matex:—¿Y qu' has d'aná á dirli a s'Al-
calde, de Son Trillo, si es ample é si
es estret, si es alt ò si es baix, si está
pié Ò si está buyt?—Y vatx estojá aques-
tes idees per aprofitarles un altre día,

(') Aquest anide va cesé escrit y publicat
p' Ele 111Orta de azi 16112. y el reproduhim su-
posat que casi tot ell aplicable a a' estat ac-
tual des Metro Cernentéri.

(a) Los szemavan per té 110ch â n'ets altres.

S' ATLOTA PROMESA.
—¿Tú aquí, assegut á la Rambla,

Ahont séuen es veys xaruchsi
—iAy, bón amichl ¿No conexes
Qu' estich esperant qualcú?
—Vuy essé de sa partida:
¿Quin nóu fet portau mogut?
—A partides de folgansa
No in' hi veurás aná pús:
Jó espér que pas una atlóta
Qu'es es conórt des méus uys.
- esperansa es aquesta!
Ses atlótes son just Ami
Que 's gira amb9ió vent quo reyna...
—Qu'ella passafá, es segú.
—¿Y sí avuy 4414a sa voltat
—No es possitill que la mud'.
—qY si l'obliga sa mere?
—Tota sola vendrá avuy.
—¿Ja es casada/	 fadrina.

XEREMtEE3 D' UNA SOOIEDA.T

Solará cada Essaptc, si té Test a sa lacta.

cbm es are avuy, que, me caurán molt
bé per posá aquí.

A módo, Bon-Jesils! que cap d' es
lectors en llegirles hey passi gust, ni'm
don ralló! Envant, y ja u veurém!

Ydb, Son Trillo, (ja he dit que parl
amb aquells que no hi van may,) son
néu ò déu cortons de térra à un costé,
tancats amb paret alta, just abans d' ar-
riba Ca ses Bidles.

A un qui '1 mira de per demunt es
pont que té devant, u pares veure una
taula de juguetes y santets d' aquells
que venen en el Ram.

S618 no hem cercat quin any el bene-
híren ni qui '1 va construhí allá ahont
se tróba: axó póch mos importa. Lo cért
es que ja existía en temps qu' enterra-
van en es Camp Roig de l' Hospital, y
dins es vassos des convents de frares.

Anem à veure ses bbres qu' hey han
fetes de vint anys ensá.

Primé, tot eran tombes dins sa térra,
al' matex cóm encar' are 's veuen dins
es quadros veys.

No hey havia ni nitxos, ni capelles,
ni falta que no hi feyen.

Però ets Ajuntaments de Palma, que
sobre kigiene pública may n' han tayat
trós bó , s' imaginaren engrandí Son
Trillo sense afegirli térra. Degué ha-
verbi qualque comissió des Cenientéri
que va P' es continent estojan es
difunts dins armaris; es nóstros no
mos caben devall térra; yeló ¡á fé ar-
maris!»

Cridáren es mafiéfia den Frontera (al
cél sia ell;) seriaren quatre retxes: ven-
ga guix y hómos, y... ¿que los vá sortí?

Una murada amb quatre sostres de
lliteres mal forjades y més mal cubér-
tes, qu'en plOure, tot s' abeura, y véssa,
y trascola, y ratja, y... no 'n parlem
pús.

Llavó féren capelles. Ses primeres
cauen just devant l' Iglesia, it cada ban-
da de sa costa. Nbltros estam contra sa
rigurosa simetría; emperò aqueix pich,

haguéram adoptada per no veure, fent
un carreró, sis portades tan distintes.

Llavb s' estableix un trbs (y no de

—¿Tú l'estiinasT—Més no puch.
—¿T estima ella —Anit pessada,
Ami) 'lagrimes en ets uys,
Devant Deu !no va protnetre
S' amor tu.":.s sant y mes pur.
—Si per espósa la cercas,
Jd't diré si tens bón gust.
—Per espóso. l' he triada,
Y heu será dins un temps urt.
—Y sa mere, ¿dan la dextk
Passetjá sense isingúT
—Porque sa vOlta es en cotxo
Cap al cami de Jeus.
—i.kra hey caichl Tú l'has robada,
Y anau á casarves lluhy.

—Ben lluñy farero ses novianees.
—M' has de d( qui es ella...—Al punt
Veurá.s que la paasan pobres
Y sacerdóts qu' entre Huata
A enterrarla la s' en diten
Estesa din» un bala'.	 P. A. P.

MALLORQUINSL

Nóltros ohlríam que it més de ses
tombes ordinaris voltant ses parets, hi
hagués uns daus per sepultares aisla-
des, amb sos retxats corresponents; y
ses capelles (qu' haurian de essé póques)
unes Iluñ de ses altres entre mitx de
abres, porque axó es s' únich módo de
lográ bóns erectes  y de feries menos in-
salubres.

N6ltros voldríam un local, separat,
decent, per enterrá es qui no son cató-
lichs. (c)

Y si axó se feya, hauriam acabat de
veure aquestes lapides, esquena per es-
quena, (¡son ses modérnes!) que pare-
xen una tota sola serrada just per mitx.
Y no veuriem aquelles Laques grógues
regalimant p' es naxos d' un módo re-
pugnant; ni á ses capelles confondre ses
mollures des Vignola amb archs punta-
de-me tia.

Si ax6 se fés, ja se stiposa qu' entra-
ria es gust á nos particulás y s' emula-
cié entre ets artistes, que tot fa falta! y
no veuriam tantos capsaleres de llits de
pagés én 11óch de panteons. Y no veu-
riampanestatjes Olida, ni buróts iran-
cosos, iri gábies per fieres, ni inscrip-
cions bajanes , ni tantes altres cbses
cóm á Son Trillo s' yeuen  ¡Pare
Art gótich! ¡Y que de pichs t' han mórt

gobiades!
Si axó se fés, amb un sol guardiá, no

se -veurien ses escultures destrossades
per caps-buyts, ni quintales roñosos de
un baty_illé novell embrutant amb so la-
pis es n6m d' una donzella.

Si axó se fés, no veuriem enterrá per
médi d' un ternal, per enforná es bauls
dins sostres desjuntats y plens de dogo-
tissos.

Però... y jó ¿que somiy? Perdonaume,
lectors; volia fé un article alegre per
distréurevos sa melancolía, y vetx que
m' he posat formal fent un cementéri

ayre.
D' ax6 que vos he dit, no 'n conten

res á cap Alcalde, perque estich ben
segú que próposá es inéu projécte seria
pérdre es temps y es llexiu.

¿Voleu un consey méu? Es día en que
es declari sa llibertat de cementéris,
que ja no 's pót torbá, uniuvos déu
dotze y feysue un de nóti. Jó vos promet
ganancia, que ax6 de morirse es feyna
segura, y la 1,16r1 heu té á escarada
s' omplí tombes.

Però, en es titols de propiedat que
déu, feishi consta que may per may
treureu ets óssos ni ventareu ses cén-
dres axí cóm se sòl fé à dins SO7t Trillo.

¿Quin crimen han cornés es nóstros
avis perque desbaratem ses calaveres,
si no es d' havermos engenrat à nóltros,
fiys desagrahits?

Ja qu' es domicili d' es qui viuen
sols es respéctat en teoría, que 'u sia en
práctica es vas d' es difunts.

Ja que vivim dins guérres y avalóts
demunt la térra, que mos dexin en pau
y en descans devall la :erra.

¿No es veritat que feya riure aquest
article? Ydó, si teniu có y enteniment,
meditauló de veres y jó vos jul. que plo-
raréu.

rer. 'vny
F..

'Ax0 e' ha fet retayant un ,!au A pes nOs-
tro remuntért. y si livy lingoessin	 enterra
tots es que braSnetjan	 no istsé católiclia, de
cdp r Muelan d' oxampla.

térra vérge) per sepultures nbves, allá
dalt„ esquérra cóm pujam; y dins
póch temps, totes tenguéren amo. Y
señan més capelles, d'esquena à s' hért
des ,capellá.

Lavó, tornan á baix, y tréuen ¿esos
d' un redúl que, d' una péste ensá era
gorét, per fé encara més tombes: y no
están Restes, córn ja están venudes. ¡Ni
si es,tabIissen el Terreno!

Y are, ¡vengan més capelles, it una
tira, ja qu' hey ha próu tirada y que tot
fa paret!

¿Y qu' es aqueix llaurá? ¿Qui fa es
projéctes, y qui los aprova, de tardes
óbres it la babal-lá?

Ah, bé! que nóltros mos allargam un
poquet massa. Si per dins Palma, so
ciutat des vius, tot s' en vá á nórri en
quant a arquitectura y policía urbana,
gen:3 estraay es que à Son  Trillo, sa
ciutat des mórts, hey veja més.

Per axó hey veym es e,amarots à pi-
sos, qu' estan punt d' esbucarse, uns
demunt altres.

Per ax6 hey veym tantea capelles
aterrarles y estretes, casi per la forsa.

Per axó hey veym aquelles gabies
per demunt ses llóses, embalumant es
pas.

A cap Ajuntament li ha passat pe' sa
eyma que ja es libra de fé un cementeri
nóu. ¡Si fos cósa de vóts!

¿No diuen qu' ha quebrat s' Ajunta-
ment? Ydó que no '1. ritos fassa per sa-
lisié una necessidat: ¡ qu' el fassa per
negóci! Sóls que s' expropiassen, per bé
públich, quatre corterades sobrarían,
per d' aquí à cent cinquanta aftys.

No aném de e,alculá, emperò, à uy li
podem tréure es conte de lo qu' hey go-
unta es municipi.

Quatre corterades son '705.600 pams.
Llevenme sa mitad per caminals, per

capella
'

 dependències y fossá p' es O-
bres. En quedan 352.800.

Posémlos, un amb s' altre, á quatre
-sbus y mitx. Valdrán '79.380 'filtres ma-
llorquines. (b)

LIevemne per sa compra des terré y
per ses parets y edifici 19.380. Roma-
neu 40.000 duros.

Y are, ¿qui es que dupla que d' aqui
vint añys (si avuy se priva de fé tom-

bes n6ves dins Son Trillo) s' ha despat-
xat es solá des nóu projécte?

Si, dins vint añys; que tot seria es
comensá y qu'es fes móda prende trasts;
perque en ses tombes es en lo que un
pare ò un hereu gasta es doblés de molt
bón gust.

Y á més, entenguemnos; nóltros no
feriem capelles en teringa, ni bateríes
de calaxos, ni tombes amb ses quatre
parets Lotes mitjeres.

Nóltros voldríam un cementéri tot
jardí, a térra nivellada, amb s' oratóri
en max, amb dependències, per un sa-
cerd6t, y per fossés, y per sa gent que
lii vega,. y per facultatius, y perun jar-
diné, y per cotxés, y etc., ete:

<hl Ea cuadro n.• 5 de Son Trillo eme a' es-
tableta per ferht tombes aislad" a ralló ske 1111
fine A 100 duros es trest. ves A adra is rabo de
unes 5300 Mitres per corté. ¡Y no esa terns varas!

S' envian es números á domicili, tant
dins Ciutat com å sea Viles, pagant per
adelantat á a' Admi n(etració (cerré des Call
n.• 10), 1 palmeta a conte de 16 números.
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ARA QUE JA NO ES

AMB MI
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CENT 1 TANTES TONADES
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Antoni Riera Estarelles
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SUSSI MORELL,
ARA QUE JA NO ES

AMB MI
13,5 x 21 cms. - 134 pá-
gines.
ISBN 84- 273 - 0554 - X
- Rústica
750 ptes. (pre base),
795 ptes. (amb IVA).
1988, Editorial Moll,
Palma de Mallorca.

Una intensa relació
amorosa, emmarcada
en els anys de la transi-
ció política espanyola,
de dos personatges co-
traposats, antagònics,
tant per generació (ell
rondant la quarantena
d'anys i ella adolescent)
com per plantejaments
polítics (ell que defuig
els comportaments bur-
gesos mentre que ella
n'és filla): fet ací el
bessó argumental d'a-
questa brillant novelia.

De l'autora i de l'obra
en parla així Ignasi
Riera:

«Sussi Morell, perio-
dista, va collaborar en
un llibre-homenatge,
collectiu, a Josep M.
Huertas, empresonat
per fidelitat a l'ofici. Ha
treballat molt de temps a
la revista «Cuadernos
de Pedagogia». Més
tard, al consell - departa-
mento literari de Laia, a
«Papers de Joventut» a
l'INEF, on era responsa-
ble d'una digníssima re-
vista desports... fins que
trenca els esquemes,
dels que la coneixíem i
se'ns fa novellista. Vaig
ser jurat d'un premi pres-
tigiós, el «Ciutat de
Palma», on la vàrem dei-
xar finalista, a molts
pocs punts d'un guanya-
idor. , cocegut i il-lustre:
Qui m'hauria de dir ales-
horas qul l ická aWelta
«Mf, lloren» s'hi ama-
gués una manent a favor

de la felicitat? La
novella, a més, resulta
del toto tensa, amorosa,
carregada de propostes
eròtiques, de fidelitat
contra les normes i d'infi-
delitats als codis, aboca-
da a la mort, embrutido-
ra i embellidora, epifáni-
ca».

Antoni Riera
Estarellas, CENT I

TANTES TONADES
TRADICIONALS DE

MALLORCA
13,5 x 21 cms. - 200 pà-
gines.
ISBN 84 - 273 - 0557 - 5
- Rústica.
1.038 ptes (preu base),
1.100 ptes. (amb IVA).
1988, Editorial Moll,
Palma de Mallorca.

Antoni Riera Estare-
Iles, encoratjat inicial-
ment pel Pare Ginard
(autor del «Cançoner
Popular de Mallorca»)
inicià cap a l'any 1969
l'àrdua tasca de recórrer
distints pobles de Mallor-
ca amb la intenció d'a-
rreplegar el major nom-
bre possible de tonades
populars, adoptant el
concepte general de
cançó popular expressat
per Michel Brenet que
diu: «s'ha convingut en
reunir i estudiar sota
aquest nom el repertori
de melodies adoptades
pel poble, a cada país, a
cada comarca i transme-
ses generalment per
mètode oral a cantaires
intuïtius».

D'aquesta	 manera,
l'autor, amb tot el mate-
rial que al Ilarg dels anys
ha anat reunint, n'ha fet
una tria personal que es
pot cons Orar , u,n com.-

( pleerilhi de_ idt al rPpOb
.'-daf ñe ara lipbre aq1.11

—tema,--ja igui pel temps
.- diferent de ta'recerca, la

sigui per les diferents
fonts d'on ha begut.

L'obra está dividia en
sis parts: les cançons de
treball, el Romancer
(que ofereix algunas no-
vetats en romanços com
«El Comte Alarcos» que
l'autor titular «El mal
Rei», «La llàntia del rei
moro» i «Les transfor-
macions» entre d'altres),
tonades referer ts a les
festes de Nadal, Pas-
qua, Florida, festes di-
versas i altres de temes
variats.

En definitiva, -Cent
tantes tonades tradicio-
nals de Mallorca pretén

ser una eina práctica i
assequible per als qui
estimen la nostra cultura
tradicional - musical, ja
sigui per delit o per en-
senyar-la a les escoles.

A cura d'Antoni
Artigues

Illustracions de
Jaume Garcias
19,5 x 24,5 cms. - 48
pàgines.
ISBN 84 - 273 - 0555 - 9
- Rústica.
542 ptes. (preu base),
575 ptes. (amb IVA).
1988, Editorial Moll,
Palma de Mallorca

Sota aquest títol, An-
toni Artigues presenta
una breu antologia poéti-
ca d'obres de vicent An-
drés Estellés, Damià Bo-
rràs, Joan Brossa, Mi-
guel Herrera, ovidi Mon-
tllor, Guillem Nadal, Mi-
guel dels Sants Oliver,
Pau Riba, Bartomeu
Rosselló - Pórcel, Josep
M. de Sagarra, Antoni
Socias, Jau ne Vidal Al-
cover, Marià Villangó-
mez i Cèlia Viñas, que
d'una forma o altra tenen
a la lluna corn a tema
central de cada compo-
sició.

Artigues, recolzats en
els esplèndids dibuixos
de Jaume Grcias, ha
aconseguit fer d'aquesta
antologia poética que ve
acompanyada de re-
franys, endefinalles i
embarbussaments, una
atractiva proposta lúdi-
ca, adreçada a tot tipus
de públic lector, si bé és
una eina de treball molt
útil per a les activitats
complementàries a la
classe de literatura.

Diccionari català
per la policia
• GRANOLLERS. — Un grup
de militants de la Joventut Na-
cionalista de Catalunya, bran-
ca juvenil de CiU, va entregar
ahir un diccionari català-caste-
llà i diverses publicacions en
català a la comissaria de poli-
cia de Granollers. L'acció va
dur-se a terme com a protesta
contra unes recents declaraci-
ons del director general de la
policia, José María Rodríguez
Colorado, que havia dit que
els agents destinats a Catalu-
nya no tenen l'obligació de
parlar català.

Juan Tudela	 «D'alias»
L a série Dallas, que ara torna a emetre TV3, és ben fácil d'empassar.

La narrativa visual, idéntica a tots els capitols, és  d'allò mes digerible.
El ritme és frenètic. Passen tantos coses alhora, i totes tan emocionants, i
els personatges sempre viuen assumptes  transcendentals, i prenen decisi-
ons importantíssimes en qUestió de segons... Al telespectador no el deixen
respirar, itléS ben dit: no el deixen pensar. A última hora, solament queda
clara la fastuositat dels escenaris i els personatges, l'embafadora ideologia
familiarista que ho impregna tot, i el tarannà dels personatges, dividits en
dos grups, que són el JR i els altres.

El JR és, ben mirat, el personatge més respectable. Sí. Viu amb naturali-
tat, és intel.ligent, és actiu, és eficient, se'n surt.. No és honest sinó
dolent, això és evident Paró és sincer. amenaça els adversaris amb tota
franquesa, és complidor a l'hora de pagar els suborns. El seu ideal no és
pire noble, és cert Només pensa en l'èxit personal i en el creixement de
l'Ewing Oil. Pea> que els altres, deixa'ls anar! La seva dona, la Suc
Ellen, és imbécil. Son germà, el BobbY, és imbécil. La seva cunyada, la
anila, és imbiL Sa n3are, és imbécil. Son otro, eljpim, que al

Mui, era imbécil. La bleda -cfe la Lucie,és imbécil I imbécil no vol ttir ,

u 14¿tfrl 'ilbo: LA nostra PitílUia tbécil . proVI'dél
' en% dóbá ší$ signifleak die griataltia, inefiCa?, éktélksbYtIcac ,

racter-,- covard. série DdlaS es veu que ili lfrter d rÕbf
ningú que sigui intel.ligent i fort i , alhora, horstst.

PER L'AUTOPISTA HI HA
4 O 5 CAMINS

RESTAURANT

CARRETERA DE S'ARENAL (CANTONADA
AVINGUDA DE SON RICO)

TELÈFON: 261450/54
S'ARENAL DE MALLORCA
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IMPREMTA

Tota classe d'impressos, de lux, comercials ¡de propaganda.

PAPERERIA

Tot en material escolar i objecte; descriptor:

PERFUMERIA

Gran ex posIelo d'oblectes de vega!

XXXX X XX

;arras d ›.	 n'A*. lo Tal 660'31d	 1.113CMAJOR

TEXT:

Nom:
Cognom:

D.N.I.

TELE:

ATENCIÓ
-Escriviu un sol anunci per cupó.
-Useu Beles majúscules.
-Escrivlu dInsistrequadmel test_

ANUNCIAU-VOS DE FRANC A S'ARENAL DE MALLORCA

bmpii aquest cupo i enviau -lo a:
S'AFIENAL DE MALLORCA: Comí de les Pedreres, 132 -O0-

SES CADES DE S'ARENAL

	4.

S VIA1GES

o renc9

Bitllets d'avió I de vaixell.
Vote )(artera.
CredIvistge.

Lloguer de cotxes.
Reserves per teIéton I
entrega de bltIlets a

domIcIII. AmIlcar, 16.
Tris, 2666 /3 - 2e I 265.

S'Are nal de Miallorcb

14

BORSA
IMMOBILIARIA

URGEIXEN PISOS
PER LLOGAR.

FINQUES
AMENGUAL.

Sant Cristofol, 16.
Tel. 269250.

S'ARENAL, apartament
per a 3 persones, amoblat,
terrassa, per mesos.
25.000 ptes. AMENGUAL.
269250.

CAN PASTILLA, estudi
amoblat, bany, cuina, te-
rrassa. 25.000 ptes.
AMENGUAL. 269250.

PISOS I XALETS
per Bogar a la comarca

de s'Arenal.
FIQUES SASTRE
BARCELO

Carrer Mita, 15.
Tel. 260649.

S'Arenal de Mallorca

A CALA PI, venc xalet, 650
m2. de solar, piscina i vista
a la mar. Nou milions i mig
de pessetes. Tel. 260889.

LES PALMERES venc du-
plets. Tel. 297020.

CARRER BERLIN. Venc
pis, tres habitacions.
4.000.000 Ptes. Facilitats.
Tel. 262923.

DAVANT EL PALAU de
Marivent, lloc estudi amo-
blat. 20.000 Ptes. Telf.
410522.

Shrenal
0,4 de Mallorca

Telefon: 265005.

LLUCMAJOR. Venc casa
en bon estat. Facilitats de
pagament. Tel. 662468.

ES VEN PIS, urbanització
Sa Gruta, Ciutat Jardí. 3
dormitoris dobles, sala-
menjador, ofis gran.
7.000.000 ptes. Telf.
415645.

S'ARENAL, traspàs bar,
ben muntat, 2 banys, llo-
guer: 45.000 Ptes. AMEN-
GUAL. 269250.

S'ARENAL, traspàs local,
210 m 2 ., bona situació, llo-
guer: 75.000 Ptes. AMEN-
GUAL. 269250.

S'ARENAL, planta baixa
amoblada, 2 dormitoris, te-
rrassa, temporada. AMEN-
GUAL. 269250.

SOMETIMES, balneari 3,
lloguer de pisos, 2 dormito-
ns, 40.000 Ptes. AMEN-
GUAL. 269250.

S'ARENAL, PIS, 3 dormito-
ris, amoblat, terrassa, as-
solellat, 35.000 Ptes.
AMENGUAL. 269250.

AVINGUDES, despatx
dues dependències molt
assolellat i bona vista, aire
condicionat, per estrenar.
AMENGUAL. 718987.

TENNIS, ATIC 3 dormito-
ris, amoblat, terrassa, vis-
tes alegres. 45.000 Ptes.
AMENGUAL. 718987.

MONTUIRI, pis 3 dormito-
ris, amoblat, bones vistes,
tranquil. 26.000 Ptes.
AMENGUAL. 718987.
EL TERRENO, pis un dnr-
mitori, sense mobles, cuina
americana, per estrenar,
30.000 Ptes. AMENGUAL.
71,45987.

CALA MILLOR, xalet 2 dor-
mitoris, amoblat, vistes me-
ravelloses, piscina, garat-
ge. AMENGUAL. 718987.

VENC 5 mòduls amb taule-
ta de vidre a joc. 491952,
hores d'oficina i 290452 els
vespres. Demanar per na
Cati.

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.

S'ARENAL, pis 3 dormito-
ris, amoblat, rentadora.
55.000 ptes. AMENGUAL.
269250.

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

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

S'ESTANYOL, xalet de 3
dormitoris, amoblat, terras-
sa, garatge, per tempora-
da. AMENGUAL. 269250.

CAN PASTILLA, aparta-
ment 1 dormitori, amoblat,
200 mts. de terrassa, per
temporada o per tot l'any.
AMENGUAL. 269250.

COMPRARIA solar d'un
milenar de metres, entre
S'Arenal i Can Pastilla.
Tel. 467193.

CERC PLANTA BAIXA a
S'Arenal. Tel. 263423.

BENDINAT, xalet adossat,
claus en ma. 13.650.000
ptes. Facilitats. 410522,
hores de manjar.

TRASPAS LOCAL de 250
rn° a l'altura del balneari 8
de S'Arenal, per tres mi-
lions de pessetes, lloguer
70.000 ptas. Tel. 261671.

EL DORADO, venc xalet
amoblat. També el canvia-
ria per àtic a S'Arenal. Tel.
266799.

S'ARENAL, balneari 7, un
garatge per Hogar, 5.000
Pies. AMENGUAL.
269250.

TRANSPAS LOCAL gran,
al carrer Trasimen de s'A-
renal. Actualment serveix
d'oficina. Telèfons 268201
-490152.

CAN PASTILLA, planta
baixa, amoblat, 2 dormito-
ris, terrassa, assolellat, per
temporada. AMENGUAL.
269250.

TRASP,AS PERRUQUE-
RIA de senyores davant
l'Hotel El Cid de Can Pasti-
lla. Telf.'. 241692.

A S'ARENAL, venc el local
n. 10 del carrer Marbella,
41, Edifici Ribera. Dues
sales, portes metálliques,
magatzern i excusat. 45
m 2 . i 18 m 2 . de terrassa,
quatre milions al comptat.
Bona zcna. Antoni Jimé-
nez. 756058 a les 13 hores.

VENC FINCA tres quarte-
rades a Son Marió. Entrada
caín Randa i carnf veïnal. 1
Km. del centre de Llucma-
jor. Casa de roters i de cis-
telladors. 660841.

S'AR EN AL-LLUCMAJOR
lloc local ben situat apte
per a qualsevol negoci.
Preo 65.000 ptes. GELA-
BERT 721730.

PASSEIG DE Mallorca, llog
local preparat per perru-
queria de senyors i senyo-
res. Preu 45.000 ptes. Te-
lefonar al 721730 de 9,00 a
13,00 horas. GELABERT.

ZONA BALMES venc pis 2
habitacions, menjador,
cuina i sala de rebre.
3.650.000 ptes. Telefonar
de 16,00 a 19,00 hores al
712596 GELABERT.

S'ARENAL-LLUCMAJOR
venc local 90 m 2 . amb te-
rrasses, dues sales de
bany completes, apte per a
farmàcia, pastisseria, elec-
trodomèstics etc...
6.800.000 ptes. Facilitats.
Telefonar de 9,00 a 13,00
al 721730.

S'ARENAL. Pis de 125 m 2 .
prop de la mar, 4 habita-
cions, gran terrassa, cuina
amb rebost i bany.
5.500.00 ptas. Tel. 236293.

S'ARENAL. Venc aparta-
ment dos dormitoris, cuina,
bany, menjador i terrassa.
Vista a la mar. 6.300.000
ptes. Tel. 292243.

A LES MERAVELLES, de-
vora l'hotel San Francisco,
venc apartament amoblat,
a 50 metres de la mar.
Bona vista, 2 dormitoris,
opció a garatge. Preu a
convenir. Tels. 263199 -
460139.

LLOC ESTUDI per hores.
Máxima discreció i serietat.
Tel. 404218.

COMPRARIA dues quarte-
nades a dos o tres quilóme-
tres de s'Arenal. 265374.

SERVEIS
PROFESSIONALS

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

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

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

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

AL•LOTA amb experiència
s'ofereix per a cuidar in-
fants a Sant Jordi. 742036,
horabaixes de 3 a 9. Mari-
na.
FERRERIA DE N'ANTO-
NI SEGU1. Ferro i alumini.
Carrer de Castillejos, 53.
Tel. 262592. Coll d'En Ra-
bassa.

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

AL•LOTA s'ofereix per tenir
cura de nins i per fer neteja
per horas. Trucar els ves-
pres. Bárbara. Tel. 271316.

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

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

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

INSTAL.LACIONS elèctri

ques i sanitàries
CE.JU.CB., instal.ladors
oficials de gas ciutat, propà
i butà. Carrer Marqués de
Tenerife, 77. Tel. 242593 -
Son Ferriol.

CAVALLER, 39 anys,
desig amistat amb sen-
yora o senyoreta que se
trobi sola com jo. Puc
donar-li petita ajuda
económica si la neces-
sita. Indica'm el número
de tléfon. Apartat 386 -
Palma.

NEUMATICS SON FE-
RRIOL, equilibrats de
rodes, canvi de rodes i pe-

Avinguda del Cid, 73.
413155- Son Ferriol.

MAGATZEM DE PINSOS,
adobs i cereals. Distribui-
dor de pinsos PIEMA. Avin-
guda del Cid. 77. Tel.
243725 - Son Ferrio!.

GUARD NINS a ca meya.
Bon tracte. Tel. 266834.

MARES, vos agradada de-
dicar més temps als vos-
tres fills, però no en teniu,
de temps. Deixau-los en
les meves mans. Trucau de
1430 a 1600 Margalida.
Tel. 416673.

SENYORA mallorquina,
educada i elegant. Parla
alemany, angles i danés.
S'ofereix per tenir cura de
senyor o senyora d'edat
com a dama de companyia.
Gari. Tel. 468221.

COLL D'EN RABASSA.
Necessit dona de neteja
per hores. Tel. 491339.

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

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

Cada paraula, 10 pessetes.



VIUDO DE 56 anys, viu de
rendes, cerca dona d'una
cinquantena per a relació
sentimental. Tel. 415983.
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TELEVISORS, vídeos, ra-
dio-cassettes, arreglam.
ELECTRONICA J. GAR-
CIES. Carrer Francesc
Frontera, 10. Tel. 264335-
Coll d'En Rabassa.

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

EMPRESA DEDICADA a
instal.lació de moquetes i
cortines necessita venedor
a comissió entre 25 i 35
anys. Telf.' 249710.

MECANICA GENERAL,
equilibrats i netetja de mo-
tors. TALLERS VIDAL.
Carretera de Son Fangos,

280. Tel. 262048 - Es Pil-
larí.

AQUARI. Tintoreria i buga-
deria. Neteja en sec i en
banyat. Edifici Sometimes,
local, 85. Tel. 268163.
Avinguda de Son Rigo, 26.
Tel. 266907 - S'Arenal de
Mallorca.

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

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. Teléfon:
263910- S'Arenal.

DONA de 41 anys, s'ofe-
reix per fer neteja a 500
ptes. l'hora a la comarca de
S'Arenal. Tel. 491493.

BUGADERIA I tintoreria
Launderette. Rentau vós
mateix. Rentat en sec. Ca-
rrer Sant Antoni de la Plat-
ja,8. Tel. 260370 Can Pas-
tilla.

BORSA DEL
MOTOR

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

VENDES
FEMS DE CAVALL, venc a
preu raonable. Tetf.
413011.

OUS FRESCS
de gallina rossa

Servid a restaurants i
hotels cada tres dies.
Preus interesants.

Granja Acosta.
Llucmajor.

Tel. 660432.

LLIBRE. ,A DE VERD EN
SLAU. Llibres en català i en
castellà. Especialitat en
lecturas juvenils i infantils.
Comandes de llibres en 24
hores. Avinguda del Cid,
56. Tel. 248360 - Son Fe-
rra!

VENC BOT de fibra de 10
pams descobert amb motor
fora borda de 750 CV
«Mercury». Tel. 262769.
Ref. Miguel.

VENC ORDINADOR
marca Sharp, complet amb
programes de facturació i
comptabilitat. L'hem em-
prat un any. 400.000 Ptes.
Telf. 413867.

PERSONALS

SENYORA, 35 anys,
bruna, bona feina, cotxe,
pis, bona presencia, vol co-
nèixer senyor bo, atractiu,
amb idees claras per a fins
matrimonials. 710087.

SEPARADA 32 anys, estu-
dis mitjans, culte, elegant,
voldria relacions amb cava-
Iler culta, que li agradi tre-
ballar, indiferent el seu
estat civil. 710087.

ELEGANT SENYORETA,
19 anys, maca i comprensi-
va, voldria conèixer jove
treballador 24 ó 25 anys
per formar una familia. Vol-
dria que tengués cotxe.
277990.

VULL FORMAR UNA
LLAR amb un marit que es-
timi la vida casolana, fadri-
na de 25 anys, pis, estalvis
importants, feina fixa, a qui
Ii agradi el camp. 277990.

PROFESSORA GEOGRA-
FIA, 32 anys, estudis supe-
riors, llicenciada en belles
arts, pis, cotxe, voldria co-
nèixer jove fadrí. 277990.

PROFESSORA INFOR-
MATICA, anglas, m'agrada
la lleialtat i la formalitat,
senyor amb qualitats simi-
lars, només vull una bona
amistat, de moment.
710087.

LESBIANA, cerc allota per
amistat i relacions. Possi-
ble convivencia. Enviat foto
i teléfon per contactar. Apt.
217 Can Pastilla.

MALLOROUI, de 35 anys,
voldria amistat seriosa i
discreta amb dona de 18 a
35 anys. No necessària-
ment sexe. Apt. 694,
Palma.

MATRIMONI, 30 anys,
contactaria amb similar.
Apt. 417, Palma. Abstenir-
se si no envien telèfon.

SEPARADA, voldria con-
tactar amb cavaller de 50 a
60 anys, elevat nivell cultu-
ral, alt i lliure, per sortides i
formar relació seriosa. Apt.
473, Palma.

SENYORA RESPONSA-
BLE i de confiança, s'ofe-
reix per a despatx mèdic,
guardar infants o cuinera.
Preferible mitja jornada.
Tel. 260597.

HOME 39 anys, formal,
futur resolt, desitja conèixer
una al.lota senzilla i simpá-
tica que se trobi sola com
jo. Li oferesc amistat, ajuda
i respecte. Envia'm el teu
telèfon a l'apartat 386 de
Palma.

SEPARADA legal, sense
fills, negad propi, propietat
habitatges, vull formar una
llar, senyor bo i lleial, que
no begui. 710087.

VIDU DE 54 anys, empleat
EMAYA, estic sol, sense
fills, vull conèixer senyora
comprensiva, que es trobi
en la mateixa situació.
710087.

MECANIC AGRICOLA, de
bon veure, em consider
simpàtic i senzill, m'agra-
daria trabar una senyora
amb les mateixes qualitats.
710087.

CASADA, maca i prima,
vull conèixer homo robust,
amistat, tot l'amor que faci
falta. 710087.

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.

TECNIC ENGINYER, 43
anys, 172 d'alçada, pre-
sencia excel.lent, tràmits
de divorci, sense fills, vol-
dria conèixer senyora edu-
cada per ralacionS seria-
ses. 710087.

ATRACTIVA dependenta,
34 anys, separada, un fill,
feina estable, sense pro-
blemas econòmics, 165
d'alçada, voldria trabar
home treballador i com-
prensiu. 209566.

TAXISTA de 30 anys, sim-
pàtic, peninsular, 172 d'al-
çada, pes proporcionat,
pis, cotxe, estalvis impar-
tants, amb idiomes, senyo-
reta d'uns 32 anys, preferi-
ble sense fi Ils. 209566.

SEPARADA de 42 anys,
bona presencia, elegant
163 d'alçada, rossa, nego-
ci propi tenda de pell, vull
conèixer senyor educat
amb bona posició económi-
ca. 209566.

FADRI de 32 anys desitja
conèixer al.lota de 25 - 30
anys amb fins matrimo-
nials. Telefonar a S'ARE-
NAL DE MALLORCA. Tel.
265005.

AZAFATA, fadnna de 29
anys, un fill, elegant, 168
d'alçada, ben proporciona-
da, sense problemes, vull
trobar un bon home fins als
38 anys. 710087.

INDUSTRIAL separat, fills
majors independents, 57
anys, vida acomodada,
embarcació, pis, xalet, cerc
senyora de posidó, since-
ra, amb cultura general.
710087.

ASPIRANT a universitaria,
24 anys, simpàtic, agrada-
ble, 164 d'alçada, 54 quiló-
grams, voldria trobar jove
senzill, bona persona i tre-
bailador fins als 32 anys
Per estimar-nos. 710087.

WHERE are the nice no-
king girls of this world any
nationality, but slim not to
old, german guy 28, blond
hair green ayes, O.K. build
like sex and lave everyday.
Live here and want to read
from you soon. Apt. 20.047
Palma.

DIRECTORA centre, fortu-
na personal, divorciada
sense fills, 47 anys, 179
d'estatura, estudis universi-
taris, aficionada a la lectu-
ra, passejar... desitja amis-.
tat. Tel. 277990.

FADRINA, 56 anys, me de--
tenis bé però me trob mot:
sola, necessit amor, esti-
mació. Me relacionada
amb senyor amb fins sedo-
sos. Tel. 277990.

FADRI, professió estable,
amb afeccions esportives,
bru i de bon veure, vull for-
mar parella, senyoreta
Dona si ncgr ..7.. 710087.

PROFESSOR d'história,
fadrí, 32 anys, voldria amis-
tat amb dona de 20 a 30
anys. Fins seriosos. Apt.
196 Can Pastilla.

VULL casar-me amb Sr.
honest, sense

problemas personals ni
econòmics. Abstenir-se
mediocres, Iligadors o cu-
riosos. Puc oferir mott.
Aquest anunci és seriós.
Apt. 1.245 Palma.

VULL enamorar-me de tu,
dona atractiva de 28 a 35
anys, amb falta d'estimació
i comprensió. Tenc 38
anys, ben parescut, situa-
ció resalta, vida interessant
paró amb falta d'amor. Apt.
131 Can Pastilla.

SENYORA, sense fami-
liars, bona situació, culta i
amorosa. Voldria conèixer
cavaller 55 a 60 anys,
culta, amorós,
ben situat i que es trobi sol,
amb fins seriosos. Abste-
nir-se si no reuneixen
aquestes condicions. Apt.
461, Palma.

SI ETS GAI, 35 anys, culto,
amorós, simpátic i et sents
tan sol com jo, estic dispost
a compartir-ho tot, soc es-
tranger, visc a Palma, uni-
versitari molt romàntic, 40
anys. Apt. 10.219 Palma.

SI VOLS conèixer i tenir al
teu costat un jove especial i
atractiu amb qui poder sor-
tir i aprofitar aquells plaers
de l'estiu, escriur-me, do-
na'm el teu telèfon. Apt.
371 Palma.

PERRUQUER, esdeveni-
dor resolt, negoci propi
amb importants beneficis,
29 anys, fadrí, bru, 170,
voldria trobar fadrina senzi-
lla, amable, si és possible
de poble. 277990.

«AZAFATA» molt maca,
alta, bona presencia, casa
de camp, quan torn em
preocupa tornar a casa i no
tenir un company amb qui
compartir-ho tot, tenc 32
anys. 277990.

MECANIC, no conec ningú,
no sé el que és l'amistat, 23
anys, visc amb els meus
pares, importants estalvis,
cotxe, em sent tot sol, si
vols ser la meya amiga, cri-
da'm. 277990.

FADRINA sense fills, 33
anys, mott bonica, m'agra-
daria mantenir relacions ín-
times amb senyor a qui li
agradi fer l'amor. Ho pas-
sarem mott bé. Enviem
dadas personafs i telèfon a
l'apartat 10.236 - 07080 -
Palma.

ME DEFENS molt bé.
Només necessit amor.
M'interessa conèixer sen-
yor amb fins molt seriosos.
Cridau-me al 277990.

FACRINA DE 35 anys, me
trob molt sola, estic depri-
mida, cansada. Tenc bona
posició económica i l'esde-
venidor resolt. M'agradaria
conèixer senyor amb situa-
ció similar. Som molt senzi-
lla. Per favor, trucau-me al
277990.

SEPARADA, 24 anys,
sense fills, sense proble-
mas, administrativa,
70.000 al mes, pis, cotxe,
cultura. Desig refer la meya
llar, senyor fins a 45 anys.
Tel. 277990.

FADRINA, 45 anys. Nivells
econòmic i cultural alt. Me
relacionarla amb senyor
fins a 50 amb situació simi-
lar a la meya. Tel. 277990.

VIUDA DE 59 anys, page-
sa, de Cala Millar, bon cor,
amable, voldria amistat
amb senyor fins a 70 anys,
que sigui bo, honrat, net,
ordenat, per conèixer-me.
277990.

RELACIONS PUBLIQUES,
35 anys, fadrina, activa, op-
timista, em trob molt sola,
ho tenc tot paró em faltes
tu, si ets amable, simpàtic, i
traba Ilador. 277990.

MESTRESSA DE CASA,
fadrina, sense fills, de la
llar, tranquilla, 25 anys,
valdría conèixer persona
bona, senzilla, som un poc
tímida, fins matrimonials si
tot va bé. 277990.

PELLETERA, boutique
pròpia, estalvis elevats,
voldria amistat amb senyor
de mitja edat, amable,
culto, tenc 35 anys, fadrina,
independent, molt maca,
simpática. 277990.

ADMINISTRATIU, 35 anys,
voldria amistat amb fadrina
o separada, no importa la
teva situació, admir la be-
Ilesa interior de les perso-
nes, la noblesa, no tenc
problemas. 277990.

VIUDA, 69 anys, m'agrada
viatjar, passejar, bona
salut, bona paga, voldria
amistat amb senyor similar,
passarem la resta deis nos-
tres dies junts. 277990.

DIVORCIADA, 33 anys,
una filia major, simpática,
educada, bon Iloc de traba-
II, vull refer la meya llar
amb senyor bo d'edat simi-
lar. 277990.

DIRECTOR DE BANC,
fadrí, 46 anys, culte, como-
ditat increïbie, béns impor-
tants, m'agradada senyora
fins a 50 anys, indítérents si
té fills, atenta, responsable.
277990.

Petits anuncis



EJROSUN
647 1519

BITLLETS
D'AVIÓ I DE

BARCO
VOLS XARTERS

CARRER LISBOA, 22
TERMINAL AUTOBÚS
TELS.: 490013 - 490108
07600 S'ARENAL DE

MALLORCA

‘ ¡AJES s

LA POSADA. Restaurant
mallorquí. Freixura de mé,
sopes mallorquines, llom
amb col, esclata-sangs
amb llom. Davant les asco-
les de Can Pastilla.

TOT L'AGOST OBERT,
Recuperacions EGB,

Individualment o en grups
petits,

per professionals
especialitzats.

Carrer Maria A. Salvà,
32,2-A

S'Arenal de Mallorca

MATRICULA OBERTA.
Col.legi Francesc de Borja
Moll. Preescolar, EGB,
Menjador. Carrer deis Ta-
marells, s/n - S'Arenal de
Mallorca.

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.

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

Caries A. Gelabert
I Socies

ADMINISTRADOR DE
FINQUES AGENT

IMMOBILIARI
Carrer Jaume Santacilia,
3 ent. 07012 Ciutat de
Mallorca. Plaga deis

Nins, 2- baixos B.
Tels. 721730 - 712596.

07600 S'Arenal de Mallorca

CRISTALLERIA
TORRES

VIDRES, CRISTALS,
MIRALLS,

MARCS, ALUMINI

CARRER LISBOA 35
TELS.: 266517 - 491785
S'ARENAL DE MALLORCA

PER ILLUMINAR
LA SEVA LLAR

ELÉCTRICA
NYEGOS
Jaume Balmes, 45
Teléfon 29 56 18

07004 Ciutat de Mallorca

Ho veu així:
PERQUE NO HI VEU:

VIGILI
ELS SEUS ULLS

Es un censen de CAJAPARYA DE PROTECCIO OCULAR.

ASSOCLACIó D'UTILITAT I-JBL1CA.

O ESCOL
Ràdio Mediterrània
FM	 1011.9

MECANOGRAFIA
CONTABILIDAD
OPOSICIONES

AUTO - LAVADO

NEREIDA
NETEJA DE MOTORS

CANVI D'OLIS
NETEJA DE MOTOS, ETC

CARRETERA DE
CAMPOS, S/N
(DAVNAT EL

MUSEU MOLI D'EN
GASPAR)

LLUCMAJOR

MENJARS CASOLANS

TROPI(Alk_)

W4T,L1 17.1.kint,

SOM ESPECIALISTES
EN XOT I PORCELLA
FEIM PRESSUPOSTS

PER A 'BATETJOS,
COMUNIONS I BODES
APARCANIENT PROPI

ELS DILLUNS
TANCAT

AVINGUDA DE
CARLES V - TEL.: 661117

LLUCMAJOR

CONSTRUCCIONS
I EDIFICACIONS
DE S'ARENAL, S.A.

CONSTRUCCIONS I REPARACIONS

EN GENERAL

ESPECIALITAT EN CONSTRUCCIÓ

DE PISCINES

AMB EL SISTEMA -GLI,NITE-

C/, Cabrera, 18 baixos -	 Tel 26 S154	 - S'Arena/ (Mallorca)
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CONSTRUCTOR, 45 anys,
bru, alt, ben parescut, es-
devenidor resolt, sense
vicis, voldria amistat amb
fadrina fins a 40 anys, no
importa fills, ni situació.
277990.

VULL TROBAR HOME SE-
RIOS, amable, fins serio-
sos, tenc 37 anys, treball,
bona posició i presència,
simpática, amable.
277990.

VIUDA, 22 anys, la soledat
em fa por, vull ser feliç, si tu
emb pots ajudar crida'm,
som rossa, simpática, tre-
ball fix, estudis universita-
ris, educada. 277990.

GASTRONOMIA
RESTAURANT AMEN-
GUAL. Cuina económica.
Carretera Militar, 171. Tel.
267896 - Ses Cadenas.

HOSTAL MARACAIBO,
cuina mallorquina casola-
na. Devora les Escoles de
Ca'n Pastilla. Tel. 263017.

ES CALIU graella. Carns al
caliu. Vadella- conill- po-
llastre- xot. Graellades i es-
pecialitats argentines. Ga-
rrar de la Grua, cantonada
Albatros. Tel. 260470 Can
Pastilla.

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

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 Miman, no
vengueu. Carrer Acapulco,
4. Sortida, n. 3 - Les Mera-
venez. Tel. 265188.

RESTAURANT EL PES-
CADOR. Bona cuina ma-
llorquina i espanyola. Si
voleu menjar bé, anau on
l'amo és el cuiner. Carrer
de Sant Bartomeu, 13. Tel.
2624/2 - S'Arenal de Ma-

RESTAURANT DELFIN
DORADO. Bodes, comu-
nions, dinars d'empreses.
Dini per un milenar de
pessetes. Carrer Joan
d'Austria, 13 - Badfa Gran.

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

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

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

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

EL PARAD1S DE L'HAM-
BURGUESA. Hamburgue-
ses, salxitxes i pollastres a
l'ast. Marbela, 43. Devora
el quarter de la Policia Na-
cional.

RESTAURANT CA'N VER-
DERA. cada vespre manco
els dilluns, obert de 19 a 4
de la matinada. Carrer Par-
cel.les, 52. Tel. 261057.

REST.AL: -iANT CAN TIA
TALECA. Porcella rostida,
xot rostit i altres especiali-
tats. Presuposts per a
bodes i comunions. Avin-
guda de Caries V. Tel.
660297 - Llucmajor.

RESTAURANT - TORRA-
DOR LLUCMAJOR. Xot i
porcella rostida. Avinguda
de Caries V, cantonada
Carretera de Campos. Tel.
6604'89 - Llucmajor.

LA	 POSADA	 bar-
restaurante, cuina mallor-
quina, steak house, carns a
la graella. Carretera de s'A-
renal, 102 Tel. 492576 Can
Pastilla.

ENSENYANCES

C. BALEARES,25.2

'01 A.re-nal
T'oferim cursos de pro-

gramac ió en:
BASIC

dBASE III PLUS
COBOL

TURBO - PASCAL
TURBO - C

TURBO - BASIC
BASIC2 *

(el de l'AMSTRAD PC)
1 de formació d'usuaris
en:

ABILITY 2000
OPEN ACCESS II

SYMPHONY
LOTUS 1-2-3.

LOCO SCRIPT.
A més d'un Ilarg etcéte-

ra, pots aprendre:
BANCA

MECANOGRAVIA
COMPTABILITAT

IDIOMES
REPÀS.

Carrer Balears, 25-2-1.
Tel. 491916 - S'Arenal de
Mallorca.

ANIMALS DE
COMPANYIA

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

CL1NCA 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.

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

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

PERRUQUERIES
PEPE ROMERA, perru-
quer de senyors. Tall a les
tisores i a la navalla. Dofí,
4. Tel. 262856 - Ca'n Pas-
tilla.

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

M IQUE LA P E R RUQUE-
RA. Neteja de cutis, mani-
cura i pedicura. Carrer
Mallorca, 3 - S'ArenaL Tel.
263423.

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

BLANCA Perruquera.
Gran i General Consell,
36- S'ArenaL Tel. 265109.

SÁrenal
41 de Mallorca
Telèfon: 265005

VIATJE,S S'ARENAL
Billets d'avió i de vaixell

Vals xárter
Crediviatge.

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

S'Arenal.

CRISTALLERIA
EL ESPEJO

VIDRERES
EMPLOMADES,

GRAVATS ARTÍSTICS,
VIDRES DE

SEGURETAT,
TANCAMENT DE
GALERlES AMB

ALUMINI I CRISTALL,
VIDRES I MIRALLS EN
GENERAL, M,AMP.A,RES

DE Bieff.
CARRETERA DE
MANACON, 426

CASA BLANCA - TLF.: 249039
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OPTICA S'ARENAL
JA NO CAL ANAR A CIUTAT

PER SES ULLERES O LENTILLES

"Á	 0**

1""ii"1441"TEL: 48 00 61
CARRER BERLÍN, CANTONADA TRASSIMENO

S'ARENAL DE MALLORCA

Totes
otes les nits tornava a altes
hores, completamente bo-

rratxo i m'obligava a aixecar-me de Hit
mentre em cridava: Gossa: qué fas
que no ens traus unes copes a mi i als
meus amics? Jo patia sobretot pels
meus fills, perquè no veieren l'estat
en qué tornava el seu pare. Borratxo i
tot, descarregava tota la seua força a
base de colps, que sempre rebia jo,
és clar. Fins que un dia va pegar bru-
talment al meu fill que va eixir a defen-
sar-me en una de tantes baralles que
tenien tots els dies. Deu anys de mal-
tractaments, són molts anys però que
intentara matar el meu fill era una
cosa que no vaig poder resistir». Va-
lència.

«Va començar a pegarme en el ma-
teix viatge de noces. Disfrutava mal-
tractant-me i jo pensava que se li'n
passaria, que allò no era normal. Es-
tava acostumada a ser humiliada pels
homes perquè fins que em vaig casar,
vaig viure amb els meus pares i set
germans, tot mascles. Més tard, quan
em pegava, el deixava i tornava a la
casa dels pares una temporada fins
que ell tornava per mi. Un dia, des-
prés d'una pallisa que quasi em mata,
em fotia amb una cadena, vaig tornar
a casa i els meus germans em van
hostiar per haver abandonat el meu
marit. El resultat, tres dies en coma i
el convenciment que no em trobava
segura ni a casa ni a cal bèstia del
meu marit». Elx.

«Sempre hi havia alguna cosa que
el molestava. Uns dies, el menjar era
massa calent, els altres massa f red.
M'acusava que em gastava més di-
ners del compte i que no parava mai
per casa. En fi, qualsevol excusa era
bona per a pegar-me. Ficava la mane-
ta del morter dins d'un sac —al meu
poble són de coure— i em pegava
snese parar. A l'hospital sempre em
preguntaven com m'havia produït els
colps, però jo no contestava per por a
les represàlies. Abans de venir ací,
quan vivíem a Granada, em tirava al
corral amb els animals, aleshores pe-
gaya als cavalls i aquests em pega-
ven a mi». Vila-real.

«El meu marit viatja molt, és repre-
sentant d'una fábrica de sabates. Quan
tornava dels seus viatges, buscava sem-
pre amb tota mena de detall qualsevol
cosa que evidenciara que mentre ell ha-
via estat absent un altre home havia
ocupat el seu lloc. Als meus fills els deia
«la puta de la vostra mare, ¿amb qui
s'ha gitat mentre jo era de viatge? Mai

em va pegar, però de vegades pense que
hauria estat millor una bona pallissa que
els exàmens a qué em sotmetia. Un dia
va veure unes calces que deia que no
eren meues i que el meu amant me les
havia regalades. Per molt que li vaig dir
que estava equivocat no em va fer gens
de cas. Va anar a contar als meus pa-
res i als d'ell que jo m'entenia amb un
altre home. Em va furtar els meus fills
i va posar en contra meua tota la fami-
lia. Vaig haver de marxar del poble sen-
se diners, sense els meus fills i sense co-
nèixer ningú». Elda.

Situacions com aquestes es repeteixen
amb més o menys dramatisme en gran
nombre de famílies de l'estat espanyol.
Segons les estadístiques, durant 1987 un
total de 1.709 dones de tot el País Va-
lencia van denunciar en comissaria ha-
ver patit maltractaments físics i/o psí-
quics. En tot l'estat espanyol aquesta
xifra va ser de 15.600 denúncies. Evi-
dentment, aquestes dades, facilitades
pel Ministeri de l'Interior, no responen
a la realitat, constitueixen una petita
mostra d'una problemática molt més
amplia que s'agreuja per la situació de
discriminació i les escasses solucions que
la societat ofereix.

Generalment, les dones tenen por de
realitzar qualsevol tipus de denúncia per
les represàlies que pot prendre el ma-
rit. A més, hi ha la vergonya a acudir
a la comissaria, on se senten intimida-
des. Han de denunciar els maltracta-
ments a un policia que la majoria de les
vegades és un home. Les dones en
aquestes circumstàncies solen tenir pro-
blemes a l'hora de comunicar el seu cas.
A Barcelona, per exemple, hi ha algu-
na comissaria en qué els policies són do-
nes, circumstància que les víctimes fe-
menines solen agrair.

Per a Encarna Lerma, responsable de
l'Àrea de Serveis Socials, Consum i Do-
na de la Diputació de Valencia, aques-
ta mena de situacions s'agreugen per-
qué «les dones no compten amb
recursos econòmics propis, no tenen
cap tipus d'informació sobre els drets
que les emparen i sobretot temen cons-
tantment pels seus fills i les represàlies
que pot arribar a prendre el pare amb
ells». A tot això hem d'afegir el fet que
en la majoria dels casos la societat i els
familiars s'erigeixen en els principals en-
cobridors dels maltractaments i les
agressions. Normalment són permissius
i fins i tot influeixen perquè s'accepte
el «destí matrimonial», encara que si-

ga caòtic. S'obliga a les dones a conti-
nuar amb el marit-company, malgrat el
perill físic i el deteriorament mental que
comporta una relació de parella en
aquestes circumstàncies.

A Alacant i a Castelló funcionen dues
cases on s'acullen dones maltractades.
Aquí se les protegeix i assessora men-
tre se soluciona el seu cas.

La ciutat de València en breu dispo-
sará d'una Casa d'Acollida de dones a
la qual podran acudir totes les dones de
la ciutat i les comarques. Segons Encar-
na Lerma, aquesta casa té per objectiu
«atendre totes aquelles dones que siguen.'
víctimes de maltractaments, on s'ofen--
ga la seua dignitat personal a través de
qualsevol tipus de vexacions, coaccions,
amenaces i insults que atenten contra els
drets humans fonamentals». Les inte-
ressades hi podran accedir a través dels
ajuntaments, serveis especialitzats com
són les assistències socials o per deman-
da directa de la pròpia víctima.

Encarna Lerma pensa que les Cases
d'Acollida tenen fonamentalment dos
objectius, un de carácter ideològic, que
pretén qüestionar el paper tradicional

de la dona en la familia i denunciar pú-
blicament la violencia de qué es objec-
te, i un altre, prioritari, que és el d'as-
sessorament,*sensibilització i educació.
En qualsevol dels casos, les dones que
s'acullen a les cases hauran d'haver pres
anteriorment la ferma decisió d'aban-
donar definitivament el marit. No hi
poden romandre més de tres mesos i du-
rant tot aquest temps s'han de replan-
tejar la seua situació personal i familiar,
així como la postura davant el futur.

La Casa d'Acollida de Valencia po-
drá albergar un total de quinze dones
amb els seus fills. Segons Lerma, «la
convivencia continuada de les dones,
l'assistent social, la psicóloga i l'advo-
cada permetrà que les dones prenguen
confiança en elles mateixes al temps que
promourà la seua autonomia per a
enfrontar-se a les situacions que viurà
en avant, fonamentalment: de treball,
vivenda, problemes amb la familia i
d'altres». En qualsevol cas, a la dona
se li facilitará la manera de trobar un
treball i a saber-se moure en els orga-
nismes administratius existents.

S'ARENAL DE MALLORCA, 1 DE NOVEMBRE DE 1988

Dones marcades

R. BARTOMEU FONT

COL.LEGIAT N.° 251

METGE DENTISTA

PASSEIG MIRAMAR, 33-1°-2" - TEL.: 264152
S'ARENAL DE LLUCMAJOR

SUBSCRIVIU-VOS A
S'Arenal

1.. de Mallorca

TEL.: 265005



Joana Me. Mesquida, una de les artistes que ex-
posà enguany a Llucmajor.
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Esbertades altres coses Cuida aquesta
plana Tomeu
Sbert             

Les arenaleres es vestiren a l'antiga per anar a la darrera fira de Llucmajor Equip de tercera nacional de s'Arenal.
la setmana passada.

Dissabte de la setmana
passada, dia 29, s'inaugura
el gimnàs del «Complex
Esportiu Son Verí» (ex-
tennis Son Verí), que lidera
en Pere Canals. Les ins-
tallacions d'aquest gimnàs
són fabuloses, és el millor
de tota la zona i un dels
més complets de Mallorca.

A l'ex-tennis Son Ver(
—això d'Ex ho dic només
jo, si se'm permet— a part
del magnífic gimnàs, hi ha
també pistes de petanca,
bitlles, minigolf, piscines,
padle-tennis, sauna, bad-
mington, tennis, parc infan-
til amb tobogans, trampo-
lins, solàriums, hidromas-
satge i altres interessants
serveis per als esportistes.

Com també hi ha serveis
de cafeteria ¡restaurant.

Les installacions es-
mentades, del carrer de
Costa i Llobera arenaler,
contemplen aixímateix els
locals socials del Club Unió
Deportiva Arenal de futbol,
del club Ciclista Arenal, del
Club Petanca Son Veril del
Squash Club.

Nosaltres, amb l'autor
d'aquestes esbertades,
ens permetem el luxe de
demanar que s.uneixin tots
els esportistes arenalers i
que disfrutin de les ins-
tal.lacions del nou tennis
Son Ved, que demanin de
forma seriosa i unificats
que el complex esportiu

que ens ocupa s'anomeni
d'ara endavant «Complex
Esportiu Pere Canals». En
honor i gratitud per la gran
tasca d'en Pere.

Encara que són ins-
tal.lacions de caire particu-
lar, ens hem de retre da-
vant l'evidència que el pú-
blic general pot disfrutar
per poca despesa econó-
mica i, sobretoto, els clubs
esportius, que no deuen
pagar ni cinc.

I canviem de tema, sor-
presa agradable al futbol
arenaler. L'equip que presi-
deix en Rafael Gómez Hi-
nojosa está fent una brillant
campanya. Fins i tot es per-
meten guanyar un ex-
segona Divisió nacional, la
S.D.Eivissa, com també
derrotar a casa el Sant An-
toni, i el C.D. Portmany per
2-1 i 0-1 respectivament.

Els golejadors del &Are-
nal són en Boli, Simó i Do-
mingo, amb dos gols ca-
dascun. Amb un gol hi ha
en Calvo, i en Maestre. Es-
crivim aquesta informació
abans de jugar-se el s'Are-
nal - Felanitx al Camp
Roses. El màxim golejador
obtindrà el magnífic trofeu
que dóna l'agència Mare
Nostrum de s'Arenal.

Ramon Creus, ex-porter
del Reial Mallorca i de l'A-
tlétic Balears ha sorpés tot-
hom amb unes actuacions
formidables defensant la

porteña de l'equip qeu en-
trena n'Antoni Creus. El
canvi de titular va ser a
causa de la lesió d'en Ga-
baldon.

Ben prest començaran
les obres de remodelació
del carrer Dos de maig, en-
trada a s'Arenal per la part
de la carretera del Cap
Blanc i Cala Blava amb
Aqua-City. Devers cin-
quanta milions de pessetes
que destina l'Ajuntament a
aquesta millora.

Tornà al Brasil l'Estu-
diant becada per l'empresa
de materials de construcció
Prefama S.A., de Llucma-
jor. Nadia Santos.

Borges, després de vuit
setmanes de practiques a
les delegacions de l'es-
mentada empresa, treba-
Ilant en aspectes propis de
la seva especialitat i apor-
tant el seu criteri tècnic i ar-
tístic, a part de tenir con-
tactes amb les institucions
públiques i privades rela-
cionades amb la construc-
ció, el disseny i l'urbanis-
me, com també visitant
museus, espais monumen-
tals i artístics a diverses
zones de Mallorca.

Com a contrapartida, un
estudiant mallorquí, Pau
Garcias Salvà, ha estat
també vuit setmanes estu-
diant a la ciutat de Tampe-
re (Finlàndia).

L'assessor cultural de

Prefama S.A. és el doctor
Jaume Oliver i Jaume.

El Club Petanca Arenal
celebra dios passats un
sopar de germanor, al qual
foren convidats pel senyor
Titos (pare). Agraïm la de-
feréncia de l'animós i lluita-
dor club petanquer arena-
lar, però ens fou impossible
anar-hi per motius ineludi-
bles.

Sort i triounfs, amics del
C.P.Arenal.

El president del Govern
Balear, Gabriel Canyellas,
ha dit a una revista de Ma-
nacor (Perlas y Cuevas)
això que segueix: «Sí, será
necessari un procés de re-
conversió. Quan parlam de
turisme, indubtablement, a
zones d'alta ocupació com
és s'Arenal, Magalluf, etc...
haurem de fer un replane-
jament del tipus de turisme
que volem atreure i obrar
en conseqüencia».

Foravila está malament,
si parlam de beneficis eco-
nbrnics, i sobretot la Marina
Ilucmajorera. Els preus de
les ametlles i de les garro-
ves són molt baixos i els
jornals elevats. Es clar que
si la feina la fa tota l'amo o
el senyor, tot són ganán-
cies. Això si no deixa altres
coses que li rendeixin més.

«Ja vindran lemps mi-
llors», va dir un optimista.

Es féu una diada de ger-
manor de la Tercera Edat a

s'Arenal. En Gori Daureo
tornava anar de capoll cui-
dant que tot anás bé. Hi va
haver missa a la Parròquia,
amb assistència de molta
gent i especialment dels
matrimonis que duen cin-
quanta o més anys junts.
Entrega de premis, també,
als alumnes del certamen
escolar. El capvespre, era
dia 17, hi hagué una actua-
ció de la Banda de Corne-
tes, entrega de recordatoris
i el típic berenar mallorquí.

Jaume Quetgles Caldés
és un nin de 8 anys, de
Llucmajor, que ha partici-

pat a devers vint proves
d'atletisme i ha triomfat en
totes.

Atenció, idb, a en Jaume
Quetgles Caldés. El prepa-
ra en Tomás Cantallops.

Llucmajor amb motiu de
les «Fires-88» fou un clan
exponent de ciutat cultural,
si ens atenem a les quasi
dues dotzenes d'exposi-
cions pictòriques que s'ex-
hibiren a diferents locals de
la ciutat. Molta gent visita
aquestes mostres d'art.

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

PLAÇA MAJOR, 1
(Mercal Balneari 9)
Telf. 265374
S'ARENAL

'llore Ilostnim

linUllOS SZAllOIMOS

AGENCIA GENERAL D'ASSEGURANCES
(Medalla d'Or Ejercic11986)

ASSEGURANCES MARE NOSTRUM
Tota mena d'assegurances lun especial Pla de Jubilació I Eurovida.

Información gratuita I en general. Quan vostè la demani. Estam sempre al ser ~val EDIFICI HOTELERS
Carrer Marbella, 39

. (Babead 3) Tiña. 287654 -58
LES MERAVELLES



A aquesta casa a les afores de Son Ferriol fou assessinat el conegut hoteler.

Son Ferriol

Assassinat d'un hoteler

INSTALIACIONS
EIECTRiquEs

INSTAL.LAC ONS I
REPARACIONS
ELÈCTRIQUES

SOM TÉCNICS EN
IL.LUMINACIÓ DE

GRANS ESPAIS
INSTAL.LAM

PORTERS AUTOMÀTICS

ÇA1RER DOS DE MAIG, 27
TEL:2611S s'ARENAL DE MALLORCA

LLÉLIILLLE L'ILLIt11.141_
Especialitat en Edicions

Fotocomposició - Offset
Tipografia - Publicitat

Fotomecánica
FUNDADA N 1949

';ZA forre. de l'Atner 4 - irrsa	 rdniu.
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Condemna de 208
anys per violacions

Manuel Rey Gañate, natural d'Oviedo (Astúries),
ha estat condemnat a una total de dos-cents vuit
anys de presó pel delicte de violació repetida de
dues de les seves filies i abusos deshonests en una
tercera. Aixímateix, la sentència priva a Manuel Rey
de la potestat de les seves filies iii imposa una multa
de sis milios de pessetes d'indemnització a cada una
de les seves filies.

Els fets provats són la violació repetida, des de
1984 fins a 1987, de les seves filles María Cristina i
María Teresa, de 19 i 20 anys respectivament. La
primera va ser violada almenys un centenar de ve-
gades. La tercera filia, Mónica, de 15 anys, també va
ser objecte d'abusos deshonests, sense violació
consumada en aquest cas.

La denúncia va ser formulada per l'esposa de l'en-
causat el p ssat me •	 egons la dóra
fins aleshor-	 .	 •	 -	 ue passavá a• Oeva casa en	 it	 a senténcia
nmyala que está	 e el pare amenaglva
les seves filles per obtenir el tracte sexual d'elles.

N'Antoni Mascaró, alemany era propietari de
l'Hotel Cupido de Peguera i de l'Hotel Ayamans

de Cala Major.
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Antoni Mascaró Ale-
many, empresari hoteler
de seixanta-tres anys,
va ser trobat mort el matí
del passat dia 13 d'octu-
bre a la seva casa del
Garrover Nou, a Son Fe-
rriol. El cadáver de l'ho-
teler va ser descobert
per l'assistenta d'aquest,
la qual el va trobar amb
les mans lligades a l'es-
quena i un cable telefò-
nic envoltant-li el coll. Un
Mercedes, propietat de
la víctima, havia desapa-
regut del garatge, així
com un aparell de vídeo i
un televisor.

L'assistenta que des-

cobrí el cadáver avisa
ràpidament la policia na-
cional, els quals es tras-
nadaren al lloc deis fets.
Després d'efectuar les
oportunes investiga-
cions  policials d'aixeca-
ment de l'atestat i control
de les ditades que hi
havia a la casa, el jutge
decretà el trasllat del ca-
dáver a l'Institut anatò-
mic Forense, on s'hi
efectuà l'autòpsia.

Aquesta confirmà que
la mort de l'empresari
havia estat causada per
l'asfíxia. De totes mane-
res no s'ha pogut com-

provar si els individus
que el fermaren amb el
cable telefònic el deixa-
ren amb vida o bé va ser
el mateix Antoni Masca-
rá qui es va ofegar a
causa dels moviments
que feia per desfermar-
se, pel fet de tenir el
cable lligat a les mans i
al coll.

Dies més tard, un co-
municant anònim va fer
saber a un diari de Ciutat
noves dades sobre l'as-
sumpte. Després d'una
entrevista personal entre
aquest comunicant i un
redactor del diari, el pri-
mer va declarar que era

homosexual i que conei-
xia Antoni Mascaró des
de feia uns quants
mesos, que sabia per on
es movia i amb quina
gent. Va seguir dient que
el vespre del dimarts
havia estat amb la vícti-
ma al xalet de Son Ga-
rrover Nou. Assegura
que la víctima havia
estat amenaçada des de
feia mesos i que, de ve-
gades, contractava el
servei d'una gent per
unes quantitats que des-
prés no donava íntegra-
ment.

Segons el relat d'a-
quest comunicant que

després es presentà a la
policia, el vespre del di-
mecres, aquest es troba-
va a la plaça del Tub de
Ciutat quan va arribar
Antoni Mascaró amb el
seu Mercedes i contactá
amb un jove. El jove pujà
al vehicle i se n'anaren.
lmmediatament, darrere
ells partí un altre vehicle,
un Renault-5, on hi ana-
ven tres amics del jove
que havia pujat al Mer-
cedes d'Antoni Mascará.
El comunicant assegura
que els quatre joves són
herdinómans i que solen
anar amb navalles pel
carrer. El comunicant
anñnim anahava la SPV2

entrevista afirmant que
els quatre joves, els pre-
sumptes assassins
d'Antoni Mascaró, enca-
ra són a Ciutat. Quan al
motiu, assenyalà que la
víctima devia diners als
quatre joves.

Posteriorment, aques-
ta mateixa persona es
presentà a les depen-
dències del Grup Cinquè
d'Homicidis de la Policia
Nacional a tornà a decla-
rar el que havia dit du-
rant l'entrevista. La poli-
cia segueix, amb aques-
tes noves i importants
dades, la recerca dels
assasins d'Antoni Mas-
caró.
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CARNIQUES SEMAR, S.A.        

SEMAR
EMBOTITS I CARNS FRESQUES
LLUCMAJOR - MALLORCA.

CARRER REVEREND TOMAS MONTSERRAT 6' - B
TEL.: 66.01.57                  

Llet d'Ami

Cre tu
PALMA

Certykada
Llet natural, pura, fresca i del dia,

de vaques Holsteins a la Granja Sayja
Ramadera, la nostra pròpia Granja
Diplomada de l'Hort de Ca'n Sastre

de Palma de Mallorca.
Llet munyida, pasteuritzada,

homogeneitzada i envasada en poques
hores gràcies a la maquinària més
moderna, eficient i sanitàriament

segura d'Europa.
Llet d'excepcional qualitat nutritiva que

conserva tot el seu contingut natural
en proteines, vitamines i minerals.

Ingrediente: Llet pura de vaca
No cal bullir-la           

N.R.S.I. 1500983-pm
GRANJAS SAYJA RAMADERA
HORT DE CAN SASTRE
Final autopista de s'Arenal
Tels.- 263814 - 491061 -491151
SES CADENES DE S'ARENAL  

per Manolo Manján

No hi dubte que
aquests vividors, artis-
tes en l'ús de la pata-
cada i la bolleta„ amb
establiment ambulant
obert a qualsevol via
arenalera o ciutadana,
amb molta aglomera-
ció de públic
—sobretot estran-
ger— són més llest
que la fam. Primer de
tot, són políglotes
—semba que entenen
i parlen totes les Ilen-
gües—; segon, no in-
crementen les llistes
de l'atur; i tercer, ope-
ren quasi amb total
impunidat quan ho
volen i els ve de gust.

Confessaré que si
no simpatia, sí que
sento una certa com-
prensió cap a aquesta
gent. I és que tenen
una traga amb el seu
negoci sense passar
per les finestretes del
fisc que ja la voldrien
tenir molts botiguers
de la Carretera Militar,
poso com exemple.

Però, alerta, una
cosa és que jo tengui
aquest brot de com-
prensió i una altra és
que accepti el «trile» i
els «trilers» com a ne-
goci, professió o
forma de vida lícita. La
justificació d'aquest
articulista cap a
aquesta classe de
gent és pel seu aplom,
per la seva xerrame-
ca, per la seva forma
d'ensarronar les
seves víctimes, vícti-
mes que també merei-
xerien un Ileuger estu-
di per part d'aquest
cronista, ja que el seu
afany és guanyar
sobre el «babau-llest»
que maneja el «trile».

Però deixaré els
inauts apostants del
joc de la patata i em
centraré en els presti-
digitadors de la capsa
de cartró. Perquè una
capsa de cartró és el
que tenen de parade-
ta, Oaffsiuque. ,deixen
ablndonáda jn-
nónibráblet 15‘cáliOns

quan un dels inte-
grants de la timba
dóna el crit d'«aigua!»,
això vol dir que ve la
policia, o com es diu
dins el món de l'ham-
pa o barris marginals,
que vénen els «made-
ros», «picoletos», la
«pasma» o la «bòfia».

He observat que
quan s'ha de jutjar la
il-lícita actuació dels
«trilers», uns ciuta-
dans la veuen com
una forma picaresca
de guanyar-se la vida,
com un mal menor, i
altres la veuen com
una plaga que tot ho
assola i que és nefas-
ta per a la imatge que
els nostres visitants
poden exportar de no-
saltres fora de l'illa, és
més, aquest últim
grup de ciutadans no
dubtarien si seis de-
manés qué s'havia de
fer amb els «trilers» i
respondrien sense di-
lacions que empreso-
nar-los. Jo això ho
veig d'una altra mane-
ra i perdonin però
aquest és el meu punt
de vista, parer que
ningú té perquè com-
partir amb mi si no ho
vol, peró que crec que
no és gaire errat.

Mirin, empresonar
gent per delictes o in-
fraccions menors no
porta a enlloc, i és

obvi que jo no ho ex-
pliqui ja que és dins
l'ànim de tothom. I ac-
ceptar aquest fet com
a cosa normal i pica-
resca, doncs acon-
dueix a que cada dia
siguin més els inte-
grants dels clans de
«trilers», perquè no
em diran que no ens
hem d'omplir la panxa
i quan aquesta dema-
na se li ha de donar
menjar, i d'aquesta
manera, per aconse-
guir-lo, un es fa «tri-
ler», recollidor de pun-
tes de cigarrets o «ca-
mell». Per això, la
falta d'oportunitats per
a treballar honrada-
ment, és la causa que
prosperi el ja
que de bergants sem-
pre n'hi ha hagut i n'hi
haurà, però amb me-
sures educacions i
d'ocupació s'acabaria
amb aquesta tara que
no ens presenta com
un poble modern i eu-
ropeu, ans el constra-
ri, com una nació d'o-
portunistes i lladre-
gots.

Cony, aquest Man-
jón que és de dur, i
sempre amb la matei-
xa cançoneta! Però
cançoneta o no, si jo
els conto el que he ob-
servar algun dijous al
«baratillo» de l'Arenal
de Llucmajor, és per

pensar que aquests
amics dels diners fá-
cils tenen negoci per
molt temps.

Mirin, dijous assole-
Ilat d'octubre, 11
hores, camino pel ca-
rrer de Maria Antònia
Salvà, a la cantonada
d'aquest amb el carrer
de les Balears enso-
pego amb dos agents
de la Policia Munici-
pal, a quaranta metres
ensopego amb la pri-
mera timba «trilera», i
ja fins al final del ca-
rrer amb quatre més.
O sigui, que des del
número 51 del carrer
de Maria Antònia
Salvà fins al 79 hi ha
instal-lades les cap-
ses de cinc trups de
«trilers», en una dis-
tància de 100 metres
més o menys. Inau-
dit? Doncs creguin
que això és tan cert
com la mateixa vida.

En fi, que si algun
dia algú es queda
sense treball, és cosa
de pensar-s'ho, millor
que pensar-s'ho será
cosa de cercar el lloc
idoni per instal-lar-se,
per la capsa no es
preocupin que n'hi ha
moltes als carrers,
després han d'afinar
els «dàtils» i amb un
parell d'anys miliona-
ris.

Des de la meya butaca  ...

El negoci del «trile»

Electrodomèstics, Impares, televisors,
objectes de regal

CASA BONET
Cardenal Rossell, 86 -	 269620

Joan Miró, 295 - Tel.: 401083
Cardenal Rossell, 295 - Tel.: 262160

CIUTAT DE MALLORCA



Futbol sala
El complex esportiu de Can Prunes torna a ser un xinxer de gent durant els vespres

amb el seu futbol de divisió d'inici de la nova temporada. Hi ha esports els dilluns, els
dimarts, els divendres i els dissabtes. la familia del senyor Gomà está abocada a l'orga-
nització i atenció de tot el necessari per al funcionament de l'esdeveniment. I funciona! Hi
ha partits que fins i tot fan venir la gent, com el del vespre del divendres, dia 21 d'octubre,
entre ranxos i veïns del Pil.larí, com el Ranxo Colorado i el Bar la Ponderosa. Senyor Mo-
lina, que has de preparar millor la teva plantilla, que després, amb el porter lesionat,
passa el que passa. Quan me'n vaig anar anaven dos a zero, com va acabar finalment el
partit?

Del C.F. Quinramis n'hi ha que esperen que sigui la sorpresa d'aquesta temporada i
que aconsegueixi el títol. Hi ha invertit molt, el senyor Manolo, en l'ampliació de la plantilla
i totes les despeses d'equipament, com per a prendre's a broma la cosa. A la fotografia,
per a la història del torneig, hi podem veure: (ajupits) Manololo, Toni, Rafael, Pepe,
«Futre» i Gabriel; (drets) Paco, Quico, Joaquim, jaume, Paco II, Vicho, Amalio i Josep.
Seguirem informant... (A. de V.)

Sant Jordi 

Mateu Bibiloni suspès a perpetuïtat
El Comité de Competició ha decidit suspendre a perpetuïtat el jugador del Sant Jordi,

Mateu Bibiloni Perelló, a cusa dels greus incidents que succeïren al partit que enfronté el
Sant Jordi amb el Verge de Lluc, dins el camp del Sant Jordi.

Per Ora banda, el Comité de Competició decidí clausurar provisionalment el camp del
Sant Jordi i sancionar el delegat de l'equip local, Pere Adrover.

Els fets succeïren el passat diumenge, dia 16 d'octubre, quan al minut 44 del partit que
enfrontava el Sant Jordi amb el Verge de Lluc, el collegiat, Miguel Rebollo, assenyalà
una falta máxima contra l'equip local i la targeta roja al jugador Mateu Bibiloni. Aquest
jugador no va estar d'acord amb l'actuació del collegiat i l'agredí físicament després
d'haver-se després de la camisa de jugador. Posteriorment,  l'àrbitre del partit va fer l'acte
deis fets i aquests dies passats el Comité de Competició s'ha reunit per suspendre a per
petuïtat Mateu Bibiloni.

ntp:1 9
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S'ARENAL
VENDA I REPARACIÓ

IV- VIDEO Hl FI

TEL: 265774

1 "ola114	
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CARRER DE RAFEL RAMIS TUdóRES,
TEL. 261738- S'ARENAL DE MALLORCA

S'ARENAL DE MALLORCA,! DE NOVEMBRE DE 1988
	 21

Atletes amb nom propi 

Avui: Sigrid Leinpinsel, de les Meravelles
Vaig començar una

secció que avui, per dis-
tintes circumstàncies,
acabaré. Quan torni a
Mallorca será ja, si Déu
ho vol, l'any que ve. I
aleshores, qui sap? Però
estic content d'incloure
per primera vegada dins
aquesta secció una
dona. Ja era hora! I en-
cara més content perquè
es tracta de l'esposa
d'un bon amic meu
pens, d'un bon amic de
tot el que significa Atle-
tes i Atletisme. Em refe-
resc, és clar, a Pere Ca-
noves, cofundador del
C.A. Filípides. També la
seva esposa pertany a
aquest club.

Però Sigrid Leinpinsel
té personalitat «atlética»
per ella mateixa. Com a
«marxadora» de pista,
de ruta, de proves popu-
lars... a Mallorca no té
rival. I això que començà
molt tard dins el món de
l'atletisme. Massa tard
per arribar a metes més
enllà de les nacionals. I
hi hauria arribat, no en
tenc cap dubte.

Però... que n'apren-
guin ara els jovenets i jo-
venetes a qui els ho
donen tot fet.

—Vaig començar a
practicar l'atletisme a l'e-
dat de trenta-sis anys,
exactament durant la
temporada 83/84. M'a-
vorria i fins i tot em feia
mal el cap quan acom-
panyava el meu marit i el
meu fill a les seves ca-
rreres populars. I em
vaig decidir!

—Vares saber escollir
la teva especialitat, no hi
ha dubte, la marxa atléti-
ca...

—El meu marit era un
fenomen, com a teòric,
com a bon conseller...

—1 tant, i tant! Dins la
marxa, com a dona, ho
has guanyat tot. A les
populars, la Valldemos-
sa-Palma, l'Inca-Palma,

el marató de la platja de
Palma... A la ruta, dels
5.000 metres, tens tots
els récords de Mallorca,
amb sortides a la penín-
sula i amb els récords de
l'Hnsnitalet ríe I linars

—Gràcies a això he
pogut participar als cam-
pionats d'Espanya abso-
luts cada any, des del
1984. 1 enguany, per
exemple, als campionats
celebrats a Pollença, als
meus quaranta-un anys i
sis mesos he aconseguit
un desè lloc. Tot això en
la modalitat de marxa en
ruta de 10.000 metres.

—La veritat és que el
teu palmarès és tan as-
torador, donades les cir-
cumstáncies, que no
podem especificar-lo tot.
Significar, això sí, la teva
constància, el teu esforç
diari per superar-te tu
mateixa, per batre els
teus propis récords i...
aconseguir-lo. He pogut
constatar, al full del teu
curriculum que, des del
10 d'abril de 1983 fins
avui, has marcat fins a
vint-i-vuit récords dife-
rents, entre les distintes
modalitats i distàncies i
ajuntant les teves sorti-
des a poblacions de la
península. Vint-i-vuit ré-
cords diferents en poc
més d ine anvs SPM-

pre superant-te. N'hi ha
que en donen més?

—Actualment, a les
Balears, tenc el récord
de ruta 5.000 metres,
amb 21.01.0, de ruta
10.000 metres amb
55.14, i en pista 5.000
metres amb 26.16.1...

—Va bé, va bé, sen-
yora Sigrid Leinpinsel. El
que hem dit abans, llàsti-
ma per no haver comen-
çat més prest. Que a Es-
panya en necessitam
per obtenir medalles
massa poques als Mun-
dials i Olimpíades Inter-
nacionals. Llàstima!

—Tampoc és tanta
cosa! Si haugués co-
mençat més joveneta tal
vegada hauria quedat a
la meya terra, sense co-
nèixer el meu marit,
sense ser mare, avui, de
dos fills i aquí, a Mallor-
ca... No es sap mai on
és la nostra sort ni el
nostre millor destí.

—A propòsit, natural
de...?

—Som alemanya, de
Frankfurt. Va ser allá on
vaig conèixer el que
seria el meu marit. I des
d'allà vàrem venir cap a
Mallorca. I aquí, sobre-
tot, vivim, treballam, ens
relacionam amb l'altra
gent, sobretot dins el
camp de l'atletisme...

—Un poc de mal
humor sí que, de vega-
des, tens, quan t'han de
fer fotografies. Com a
nerviosa, amb presses...

—Es que tu, vaja, de
vegades apuntes i no
dispares.

—Pst! No comencen,
eh? Que jo no he de
batre cap récord. S'ha
d'enfocar, mesurar la
Ilum, enquadrar, prepa-
rar abans el grup... Com
és posa el teu marit si
després no surt bé a la
fotografia! Jo som «ma-
nual», entens...?

—1 tant, i tant!

Adolfo de
Villarroya
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«Als vint anys ningú escriu grans novel.les»
Xesca Sastre

Fa 
poc que ha sortit Els ulls d'ahir,

 la teua primera novel- la. ¿Quina
és la teua visió del !libre?

—És una novel.la que explica la vida
d'una dona durant una época determi-
nada. És la seva vida en relació a una al-
tra persona, .un home. En un primer ni-
vell és una historia d'amor. El que passa
és que bàsicament és el procés a través
del qual aquesta dona va adonant-se del
seu aïllament respecte al món i de la se-
va individualitat i de la seva soledat en
definitiva. El libre el vaig escriure fa més
de dos anys. Ha estat una temporada en
repòs, després el vaig revisar i va ser fi-
nalista del premi Ciutat de Palma de
l'any passat. Dins la història hi ha altres
elements com la relació d'aquesta dona
amb la mar, la seva obsessió pels miralls.

—¿A través dels mirálls que es multi-

pliquen hi ha la recerca de la pròpia iden-
lita!?

—És la reeerca personal d'ella matei-
xa. És una mica narcisista i marquen els
límits de la seva individualitat. Viu tan-
cada dins ella mateixa. La relació amb
l'altra persona arriba al màxim quan el
mirall es trenca.

—Em recorda un titoi rodorediá, pe-
rò no té res a veure.

—No. Simplement és un leit motiv que
jo utilitz.

—¿Podem dir que t'has estimat més
escriure sobre estats anímics, sentiments,
que no fer grans descripcions, ni enfilar
intrigues?

—Bé, jo ara que veig amb distancia el
que he fet, és més fácil jutjar-ho. I de fet
el menys reeixit és l'estructura. Pero el
que més salvaria són els detalls. És una
novel-la de petits matisos.

—De Jet, tu fas crítica literària des de
fa temps. Ja saps que et diran que és una
obra juvenil, o no.

—Sí, ho sé. I és cert que és una no-
vel.la juvenil. La vaig escriure fa dos
anys. Per tant tenia vint anys. Jo sóc
conscient que als vint anys ningú escriu
grans novel-les. Hi veig defectes, però
també hi veig coses molt bones. Crec que
val la pena i la defens. És una novel.la
que no segueix els corrents de moda.
Darrerament és moda el realisme brut,
la novel.la urbana, la novel.la negra i no
té res a veure amb tot això. També en
som conscients, d'això, i crec que puc
arribar a escriure grans novel•les.

— També tens un predecessor molt im-
portant que és el teu pare.

—Jo sempre ho diré, que el fet de viure
amb una persona totalment obsedida per
la literatura, enrevoltada de libres que
a més et transmeti aquesta vocació, ha
estat una sort. Jo era molt petita i el meu
pare ja em Regia tot aló que escrivia.
Quan començava a escriure, jo Ii mos-
trava el que feia i ell era dur amb mi.

Potser m'ho ratllava tot i només em dei-
xava una línia.

—Però szipós que això també fa que
aviat t'aferrin una etiqueta, com a filia
de...

—Sí, exactament. Però, jo, encanta-
da de ser fila de. Però esper que a qual-
sevol cosa que faci per ser fila de arribi
un moment que et cansa. Penses que t'ha
obert moltes portes, per?) que si tu no
lluitassis per fer-ho bé, aquestes portes
se't tancarien... Hi ha la individualitat
que també vols treure una mica a fora.
Molesta, sobretot als diaris. Alguna ve-
gada han arribat fins i tot a posar filla
de Gabriel Janer Manila, sense que el
meu nom aparesqui enlloc.

—En tot cas, això ja és molt mal gust.
—Sí, ho es. És donar el caire negatiu

d'una cosa que en realitat és molt bona
per a mi. A rnés, d'una manera grossera.

- I qué pensaria el teu pare si ara
diguessin, el pare de Maria Pau Janer?

—El meu pare está molt content. Pe-
rò això de fet no passa. És ell l'escrip-
tor. Però és la persona que més m'ha ani-
mat i més m'ha exigit. Jo no li mostr res
fins que no he acabat d'escriure, perquè
ell és molt dur.

—¿I com n'és d'afilada la teva crítica?
—Moltes vegades la crítica és simple-

ment superficial o bé de gent molt pre-
parada. Pensant en les dues, m'agrada
cercar les mil possibilitats de crítica. Ara
crec que s'ha d'escriure lliurement, sen-
se que t'hagi d'influir necessàriament el
que diuen de tu.

—¿Creus que s'está vivint un bon mo-
ment creatiu a Mallorca?

—La gent més consagrada la conec
perquè des de petita han vingut a casa
meya. El fet de veure aquesta gent, m'ha
donat la possibilitat de conèixer l'obra i
la persona. És una altra cosa que dec a
mon pare. Els escriptors més joves els co-
nec també. Cree que a Mallorca, dels jo-
ves hi ha més poetes. De prosa, ara se
m'ocorre en Jaume Capó, que va treure
Trànsit i en Gabriel Galmes, que ha pu-
blicat El rei de la casa. A més, en Gal-
mes és intel.ligent. Té molta ironia. Crec
que Trànsit segueix excessivament aques-
ta moda del realisme brut, però, vaja,
també m'ha agradat. De poetes, n'hi ha
moltíssims, Margalida Pons, Miguel
Cardell, Andreu Vidal, Ángel Terron, i
Miguel Bezares, que fan les edicions atà-
viques, que estan molt té. És important

el concepte de llibre objecte.
—¿Qué fas ara?

—Faré cinquè de carrera. Acabaré en-
guany i no m'ho acab de creure, perquè
sempre he fet el mateix i no sé si sabré
fer res més que ser una estudiant. I tam-
bé treball a Radio Nacional.

—¿Qué recordes de l'estiu passat que
feies d'entrevistadora a la televisió?

—Va ser tot molt ràpid. Però em va
agradar molt perquè és una feina que
t'obliga a ser molt dinámica, molt viva.
A més, t'has d'enfrontar a una camera
i has de saber parlar. Molt diferent a l'es-
tudi. La televisió era agilitat i improvi-
sació. Vaig conèixer gent molt interes-
sant.

—¿Et rebel.len les actituds contra l'es-
forç de normalització?

—És un tema que em fa rabia, m'in-
digna per moltes raons. Per l'actitud dels
mitjans de comunicació respecte a aques-
ta realitat. M'indigna que publiquin cer-
tes cartes. Si jo escrivís qualsevol barra-
bassada sobre un tema científic, en
publicarien una i cap més. En qüestions
de la llengua es permeten mantenir una
polémica que ja és excessiva i no fan més
que sembrar la confusió. M'indigna que
no hi hagi premsa en català, més radio,
o més televisió en català. I sobretot que
no hi hagi uns poders politics que ho fa-
cin possible. Per?) supós que és el que el
poblé vol. M'imagin que els polítics re-
flecteixen la realitat social. La gent jove
de menys de divuit anys a Palma no parla
en català. Si tu vas al Passeig Marítim,
un horabaixa de cap de setmana, la gent
que normalment va a La Luna o que es
reuneix per allá, tots xerren en castellà,
i molts d'ells a ca seva parlen mallorquí.
És molt trist, per?) crec que val la pena
anar contra corrent. Si la llengua es mor,
haurem deixat de ser catalans.

—A nivell personal et deus trobaramb
actituds d'aquestes, sense buscar-les, na-
turalment.

—Em resulta difícil tenir una relació
humana amb una persona que tingui una
actitud tancada respecte a les mateixes
qüestions que jo em planteig. Jo el que
puc intentar és que si aquella persona
m'interessa i no m'he d'exaltar gaire és
fer-li entendre. Però arriba un moment
que ho has repetit tantes vegades, que ja
comences a estar un poc saturat. 0

MALLORQUIMICA, S. A.
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Caixa», Banca March o Bar :de
Bilbao-Vizcaya.
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Si tens entre 15125 anys aconsegueix el
Carnet Jove Europeu. Pots aconseguir grans
descomptes a establiments,transports,1
estatges,ns el Protocol de Lisboa que
així ho oca/n:1
Per aconseguir el Carnet Jove Europeu, o
renovar el Carnet Jove que ja ten*, nomás has
de presentar el DNI, una fotografiad. carneti
300 pessetes a quaisevol de les entitats
següents:

>gyGOVERN BALEAR
11CONSELLERl4 ADJUNTA A LA PRESIDENCIA

Direcció General de Joiennil

! 41

CAJA DE BALEARES
"SA NOSTRA"

BANC9kMARCH
BANCO

BU» VIZCAYA -1( "la Cabo"
B1P/	 •	 AllA DI 11,910 , 1

RESTAURANT
OS CANTEIROS

••
ESPECIALITAT EN

MENJARS GALLEGOS
CARRETERA DE
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8 PISTES AME
COLUMNES

DIRECTOR, L'ACTUAL CAMPIÓ
D'ESPANYA LLORENÇ MAS

CARRER DEL CARDENAL ROSSELL, 64
TEL.: 260015 CÓLL DEÑIZABASSA
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I triathló municipi de Llucmajor
Dins el programa de

fires de Llucmajor s'or-
ganitzá el Primer Triat-
hló Municipi de Llucma-
jor, un campionat de Ba-
lears oficií d'aquesta es-
pecialitat. El campionat
es féu el passat 16 d'oc-
tubre a les pistes del ten-
nis Arenal com a centre
receptor i mecenes de
l'esdeveniment. Llàstima
que don Pere Canals fos
absent en el moment de
la fotografia. En aquesta
hi podem veure els prin-
cipals triatletes de l'illa,
juntament amb els cam-
pions de l'estat, els cata-
lans Caries Lerin i Josep
Ayet Gisbert, i l'eivis-
senc Andoni València,
amb els trofeus aconse-
guits.

La classificació va ser
aquesta:

Caries Lerin: Club
Austral.

Josep maria Ayet Gis-
bert: Club Austral.

Andoni València: Club
Botafoc.

Antoni Ramon: Club
S.T.M. (A).

Pere	 Garí:	 Club
S.T.M. (A).

Manfred Müller: Inde-
pendent.

Christian Ferrer: Club
Botafoc.

Tomás Bosch: Club
S 1 .M. (A).

os, p A. Escandell:

	

Club S.T.M. (B).	 -
Andreu Jaume: Club

S.T.M. (A).
Roger Vázquez: Inde-

pendent.
Joan J. Serra: Club

Botafoc.
Manel Bosch: Club

S.T.M. (B).
Gerard Bonet: Club

S.T.M. (B).
Josep Muñoz: Inde-

peident.
Josep Maria Martín:

Independent.
Luís Vaccaro: Inde-

pendent.
Joan Andreu: Inde-

pendent.
Miguel Céspedes:

dependent.
Alexandre Tuya: Club

S.T.M. (B).
Philippe Fournet: In-

dependent.
Joan A Rivas: Inde-

pendent.
Miguel A. Domínguez:

Independent.
Josep Maria Iglesias:

Independent.
Victoria Martínez: In-

dependent.
Jan Peterson: Inde-

pendent.

PerPer mor a que en Pere Canals a posat telèfon a la
seva furgoneta, els partits de futbol de tercera nacio-
nal de s'Arenal s'emeten en directe a travers de
Radio Popular. El locutor, com sempre, és en Tomeu
Sbert.

Campionat de bowling infantil
Els passats dies 13114 d'octubre es va celebrar al

Bowling Centre del Coll d'en Rabassa el campionat
de owling de les Balears, que dóna opció als cam-
pionatP estatals, europeus rmndials. La puntuacio
dels jugadors fou molt alta així com l'esportivitat i la
companyonia.

N'Antoni Escrivà, Esteve Rigo i Xavier Aguado
foren els guanyadors. En fémines, la campiona fou
na Sónia Lozano.

Volem remarcar la bona marxa del bowling que di-
rigeix l'actual campió d'Espanya de bowling, el Iluc-
majorer Llorenç Mas.



que Mesquida els doné una
mà. 1 de l'ensaimada d'uns
quants metres, qué...?

Primer Mundial femení
de Petanca: Espanya, Ma-

Horca, s'Arenal... Tot un
èxit d'organització i bon re-
gust de boca. Així es pro-
mociona el nostre turis-
me. (A. de V.). Gimnasio

EUS
-PROFESSORS TITULATS PER LA

FEDERACIÓ ESPANYOLA DE
HALTEROFILIA I CULTURISME.

-PROFESSORA ENTRENADORA
DE GIMÁSTICA RÍTMICA:
MARGARIDA DELGADO.

---CULTURISME MASCRULÍ I
FEMENÍ. 200 M 2DE SALA

-PROGRAMES PER APRIMAR-SE
I PUJAR PES CONTROL DIETÈTIC.

-RECUPERACIÓ
-GIMNÁSTICA RÍTIMCA.

DIFERENTS NIVELLS
(INICIS I ALTA COMPETICIÓ)

DES DE 4-5 ANYS.
-AERÒBIC
-SAUNA

-H ORARIS DES DE 9H. FINS 22H.
CARRER SINGLADURA, 13

TEL.: 262214
CAN PASTILLA
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Professors: Isabel Frau i Paco Fortuny.
ESTÉTICA

*Tractamentsfacials i corpor als.
*Musculació passiva.
Ionització *Drenatge linfátic.

*Tractament amb algues.
*Hidromassatge.
*Sauna *Solárium.
'Acupuntor diplomat a la Xin a.
*Dermatologia.
•Metabolisme *Sistema Nerv iós.
'AP. Circulatori i sang.
'AP. Locomotor.

BODY-BUILDING

*Fitness,
•Físic•Culturisme•Rehabilit ació.
•Màquines selectoritzades.
*Aprimar-se.
'Control dietètic *Nutrició.
'Bar.
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Espanya, Mallorca, la
nostra platja de s'Arenal
han tornat a ser notícia a
escala mundial. Per prime-
ra vegada, i aquí —entre
nosaltres— el 1 Campinat
del Món Femení de Petan-
ca. Entre nosaltres, els vint
països participants? Doncs
sí. Als hotels de Son Verí
sobretot, amb tiberis, atrac-
cions i tot el protocol d'au-
torítats í repartiment de tro-
feus al Restaurant Brasília,
dels germans Rafael i
Jaume.

Si bé el campionat del
món es va jugà al ,, Prín-
ceps d'Espanya», la reven-
ja del «munidalet», amb
vuit països enfrontat-se a
vuit tripletes de Mallorca,
es jugà a Milins de Vent-
Casa Blanca-Brasília.  1 els
primers llocs varen ser per
les tripletes de Mallorca!

A les fotografies: primera
tripleta campiona mundial
de petanca, natural de Tai-
làndia, recollint els trofeus,
les copes, el rams, les me-
dalles... al Restaurant Bra-
sília.

Participants al «mundia-
let»... setze tripletes: n'hi
ha de Finlándia, Alemanya,
ltália, Regne Unit, Dina-
marca... Els germans
Jaume no paraven. Sort




