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Desde les critiques passant per les festes de Sant Jaume.
EQUIP 	 OE REDACTORS 	 I
COLABORADORS.ROBINES.

—Pep Fiol Seguf
—Biel Nicolau Pol
—Francesc Pol Pons
—Antoni Pujadas Navarro
—Margalida Salom Torrens
—Joan Miguel Llad6
—Joan Torrens Pol
—Miguel Gomila
—Maria Ant.Hernandez
—Maria Ant.Pons
—Antoni Pol Coll
—Llorenç Moyb Gilabert
—Maria E.Ramis
—Antoni Amengual Ferre
—Joan Ramis Torrens
—Franceac Delacio
—Julih Rosselló Bunyola
—Joan Rosselló Borras
—Gabriel Ramon Sans
—Joan Pujadas Navarro
—Or Andreu Vidal LlabrAs
—FOTOS SANS
—Impremta RUBINES
—Fotocopisteria 80HIGAS
—Ajuntament Binissalem

. —LA CAIXA
—SA NOSTRA
—BANCA MARCH
—BANESTO

1 Fotocopia 4'50 Pte
Fronte Oficina D.N.I 	 .
Copisteria FOTO CENTRO

'(Paseo Mallorca )

,

ROBINES

50 pta. 	exemplar.
—Tirada total del primer
numero mes de JUNY

260 exemplars

— Tirade 	 inicial
del wagon numero del
mes de JULIOL:

250 exemplars.

Corn vrem dir al passat començament de la nos-
tra revista, esperhvem la teva critica,la te--
va opini6 amid lector: "N,hem rebudes bastan--
tee de critiquee "... Qualqu,una da construct!
vs,que ens ha ajude a superar—nos...Creim ==
,modestament,que estam rectificant les erre--
des i anam millorant... 84, en aixb' ho jutj a—
rats tu,amic lector.
Per altra banda, em vist floreixer un carnaval
de critiques, i moltes d,elles no "tant cons--
tructives",perb que també s,han de tenir en --
compte...Critiques com:" Mograda aquesta re--
vista per penjar en es water "."Ja teniu poqun
feines de fer això...", " Aneu —vos—ne a la m.
voltros i el mallorquf...","Tornen als doblers
despr6a d,haver—la llegida ?•••, etc,etc...
La critica más com, tla estat la de la Ilengua
,perquh no en CASTELLA?...Molt senzill.La nos-
tra revista destaca la cose popular,e1 que ver
taderament és del poble, 1 créim, i ben de ve-
res,que el que predomine a ainissalem no és el
castell, sin6 el mallorquf,e1 binissalamer. I
si tothom xerrax,conv .ersa el mallorquf,perqub =
no hi escriure 7... Perqub no llegir—hi 7 	
84, amics lectora, vos deixam amb el nostre se
gon exemplar. I que passeu bones festes de San
Jaume... Quo saran també eviat,en aquest mea .
Bones festas I... Ah I, i esperam veure criti-
ques, que com hem dit,totes serveixen per arri
bar a superar—nos i millorar .

ROBINES

Binissalem
	 mes de Juliol 1980

—Que trobes de Robines ,sa revista 7
—Home,a le Ilarge ben bá pot solven-
tar el problema d,haver de compeer
paper de water .
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JORNADES URBANISTIQUES AL CONSELL .

Durant ale dies 12 i 13 d,aquest mes
,e1 nostre betle t el secretari Pep Mu
nan i els regidors d,obres,Tomeu Sa-
lom i Biel Capelll,assistiren a les=
Jornadas urbanistiques del Consell =
Insular,que es feren a CIutat.

ENCLATINAT DE NOUS CARRERS

S,ha acordat dur a terme 1,obra de p
pavimentaci6 i enclatinat i abordi--
hat dels carrers que no hi estaven:
Alar6,Velazquez(part),Sant Jordi,Pau
,Penye.Amb aplicaci6 de contribucion,
especials pels seus veinats.

APROVAT PRESSUPOST DE	 1.980

S,ha aprovat després de molt de tem-
ps,e1 pressupost ordinari correspo-
nent a 1,any 1980.Es de 17.110.000 Rs
.M6s de disept milions per un any .

BASES DEL CERTAMEN DE PINTURA

Ja han aparegut les bases del segon=
concurs de pintura"Vila de Binissa--
lem".Direm que hi ha un primer premi
de 1001000 pts,donat per s,ajunta---
ment,aixf com un trofeu.E1 seg6n pre
mit de de 50.000 mi1,35.000 el ter:
cer,i un accesit de també 35.000 pts
•Tots ells amb trofeu.A1 proper mes=
darem les bases, i ens enrrollarem==
un poquet mes.

PAGAMENT D,IMPOSTS AQUEST MES

Durant tot aquest mes eaten al cobro
els pagaments d,imposts sobre vehi--
cles.Conver anar a pagar.Recordem el
que diu el refrany:"El qui no contri-
bueix no té dret a exigir

PLACES PER A DOS OPERARIS

Han sortit les bases per e dues pla-
ces d,operaris. Esthn exposades a s,
ajuntament.Poden presentar les ins--
thncies per el concurs oposici6 aims
del proper dia 9 de Juliol.

ADQUISICIO D,HERBICIDA

S,acordh adquirir products herbicida
per 25.000 litres amb destf a elimi-
nar herbes existents a les vies pu--
bliques,carrers,camf de Pedhs,etc.

CONFERENCIA SOBRE EL CANCER

Hi hagud el passat dimecres dia 18
una conferhncia i pel.licula sobre==
1,enfermedad del cancer.Hi assisti--
ran una treintena de persones.Va tos-
ser molt interessant.

Gue reloMs
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CICLOMOTOR PER S,AJUNTAMENT

S,acordat 1,adquisici6 d,un ciclomo-
tor per a da del concerge alguacil

MOCIO DEL P.S.O.E. PER A CANVIAR EL
NOM DELS CARRERS .

Rroperament hi pot haver canvi de ==
noms de molts de carrers.E1 PSOE, ha
presentat una moció diguent que s,ha
una de canvia molts de noms de ca--
rrers.Ara està en estudi.Creim que =
tots aquells carrers que duen nom de
generals i relacionats amb politice,
poden canviar–se molt properament.



LA GENT QUE TE GUANYAT
UN NOM EN EL NOSTRO
POBLE
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Res hi ha en aquest m6n que no valgui
o bé segui en or o bé en esperit "..
Idb si, el personatge del poble,cone-
gut per tots,aquest mes és en Llorenç
Moyb Gilabert de la Portella,poeta bi
nissalamer. L,anbrem a visitar a Ciu-
tat on viu en loctualitat.A111,a la
seve casa,rodejats de pintures de to-
te casta:Tbpies,Mir6,... el mateix===
Llorenç Reus,etc.Aixf 1, entrevistarem
—Don Llorenç, com va assar la save in
fantesa ?.
—La meva infantesa degué essor com =
la de tothom:il.lusions,somnis,moltes
lectures i jocs,i una vida de salut =
malaltissa,amb unes curtes estades a
Mad i Eivissa amb sa meva familia,Opn
mon pare ara Comandant de marine,i a
Avila,on el meu germb gran feia la ca
rrera d, Intendència.
—pug recorda més d,equella infantesa?
Record un Binissalem patriarcal,amb u
na vida a 1,entorn de 1,església iles
festes religioses,amb anades al cine-
ma que es deia "Ca Nostra".A la panta
lla m,encisaven "Chiquilin,Tomesin,To
ni Moreno,Xarlot,mentre el mestre dos
cola tocava a la pianda el primer fox
bot que arribb a la vila:"La flor del
waya—way".Una de les carecteristiques
de la meva infantessa va tosser viure=
dins el gran casal de Ca,n Gilabert,=
com dius,espbcie de "Ciutat prohibida
Una ciutat molt fang i pacifica,per=
altra bands.
—Ens pot dir el que feia a la seva Jo
ventut i adolescència ?
—De petit vaig haver d,estudiar,i mot
,perquè el meu futur era una carrers=
per guanyar—me les sopes.Vaig esser==
un estudiant normal,i la Guerra Civil
em trencà els estudis de misser.Aca-
bada la guerra vaig acabar,tamb4,1a==
carrera i per oposicions vaig entrar=
al Jutjat Municipal n9 1 de Palma.E1
que havia d,esser temporal va ser de-
finitiu i hi vaig treballar 30 anys
Encara hi seria si al cor el tengu6s=
com pertoca.
—Recorda la primers vagada que va es-
criure un poema? Com era ?
—Vaig escriure el primer poema al fer
el batxillerat.Naturalment en caste--
11b,mal fet,i que no s,aguantava de =
"cursi".Després vaig envestir els ro—
mangos histbric.Res,bajanades !
—Don Lloreng,sincerament,e1 fet de no
estar casat, ha influrt al hora defbr
les seves poesies?

Acostament a la poesia de
LLORENÇ MOYA

Aixb és dificil de contestar,perqub:
què sé Jo com hagués estat la meva =
vida amb la companyia d,una esposa?
Tota suposici6 es pura fantasia.Per=
altra banda,els hipersensibles com =
jo,no acabam mai d,esser compresos,i
sempre tenim una soledat que res ni
nigd no pot omplir.Per tatt,a la llr
ga,la meva fradinesa,com tot,ha in--
fluft en la meva poesia.
—Vostb,com sabem,va neixer a una de
les families de 1,aristocrbcia,d,al-
te noblesa del poble.Quine importbn-
cia d6na en aquest fet i quina in--

flubncia ha tingut sobre la seva ma-
nera d,escriure ?
—Crec que aquest fet,en plesegle XX,
quan mig m6n és socialista,
1,altra mig comunista,t4 poca impor-
tbncia.Jo som demòcrata i liberal, i
ho era mon pare,encara que fes con--
tralmirall.Ell em donb aquest consell
"Lloreng,sigués humil amb els humils
i orgullds amb els orgullosos".La me
va mare,que era més aristocratitzant
,sempre tangué un gran respecte per
tothom,i per això el poble 1,estime-
ve.Malgrat tot,e1 pertnyer jo a un=
estament concret,ha tingut influbn--
cia en ma vida.Ja Llorenç Villalonga
ho digué,fa molts d,anys,que si jo =
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(Continuaçio)
no haguds net i viaqugs a un gran ca-
sal,la meva poesia no tendria les ca-
racterfstiques que tenia i tš .
-Parlem de Binisselem,com era en els=
seus anys,culturalment parlant ?
-Els pobles no han tengut mai gaire =
cultura,i Binissalem no era 1,excep--
ci6.Malgrat tot,quan Jo era nin a la
vila hi havia una biblioteca circulrit
I es feia bastant de teatre.
-Per quin moment creu que ests passant
la literatura mallorquina avui en dia
-Per un gran esclat.Ara bá,fins 	 que
no hagin passat 50 anys,no se,n po-
drb fer una critics segura.
-Perlem de politica.Amb qui s,identi-
ficaria?Moderat o progressista ?
-Som progressista.No som de dretes.Es
tim 1,ordre.M,irriten igualment la de
•magbgia i la dictadura.
-Quit tis el que más estima en aquest
moment de tot el que tá ?
-Ca,n Gilabert .
-I el que ha estimat,o encara estima,
de tote la vida,perqub ?
-Allb que no he aconseguit.Tothom tá=
un somni que no es fa realitat.Aquest
somni ás el que más he estimat en la=
meve vida.Perqub ?Perqub crec que era
la meva felicitat .
-En general, al poeta ii- escriptor que
más admire en aquests moments ?
-Hi ha tant bons escriptors,que ás im
possible triar-ne un o una dotzena.H1
ha autors per carts moments,per carts
situacions.No em poseu limits a les =
moves lectures
-Xerrem un poc del que fou parent i a
la vegada amic seu,Lloreng Villalonga
Más que res,era parent o amic?Com es =
duien ?
-En Llorenç Villalonga de tot d,una =
va ser más parent que amic,perb amb =
el temps,a1 parentesc s,unf la amis-
tat sincera i profunda.Ens duiem molt
bd.No parlbvem sobre allò que no hi =
coincidiem .
-De què parlbven a les tertulies ow:a.
ganitzaven ?
-En Llorenç Villalonga tenia una gran
amenitat en la conversa,i sempre 	 hi
havia de què parlar:histbria,prentiu,
anecdotari,una mica de xafarderia,pe-
rb sobretot literatura
-Com definiria A Villalonga com a per
Ilona ?

-Era un home reclbs,que 1,endevinaves
en les saves novel.les,perb no ere ==
gens hipbcrita.Ere molt educht i te-
nia a vegades,s1 seu-,
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(Continuaçio)
mutisme era una enorme censura d,a1
gd o de quelque cosa.
—I com a novel.lista ?
—Era un gran novel.liste.Tal volta =
mis d,ideologia que d,acci6
—Don Llorenc,creu en Deu?Practicant?
—Hi crec • I som practicant,perb re-
buig el fanatisme i la beataria,que=
ho s6n tot manco cristianisme.
—I creu en el cel?Com deu essor ?
—Hi crec, de simplement 1,amor com =
Deu.
—Ha fet mai un poema en castell ?
—NO, no 1,he fet,no en si fer,ni en=
vull fer.
- significa el ser binissalamer =
per Don Llorenç ?
—Un fet històric i biolbgic que acc-
cept amb alegria.No crec que els bi-
nissalemers siguem superiors als bar
celonins,o als madrilenys,o als bul-
gars.Perb si havia de tornar a nei--
xer deu vegades,les deu voldria nei-
xer a Binissalem i a ca,n Gilabert .
—0,on surt 1,inspiracid al hora de=
fer un poema ?
—No t,ho puc dir perquè no si d,on =
surt.Sura dins 1,aire i jo 1,embe---
rriol com a une papallone.A vegades=
la papallona is de colonne i altres
vegades és grisa.
—I per acabar,quin ha estat el monnt
mis trist i pitjor de sa vida ?
—La mort de la meve mare.
—I el problema més greu que té en a-
quests moments ?
—No en tenc cap de greu.La meva vi-
da és una monotonia que a voltes s,i
1.1umina d,espires.Benerdes espires!

Equip de Redacci6
ROBINES

Llorenç Santamaria i
Pedro Marin
com a atraccions

I ja som arribats al mes de ses fes-
tes de Sant Jaume.Ja podem adelantar
aconteixements:
DIA 24: Llorenç Santamaria i el seu=
show, Gwen Perry Grisi s , Brandy , Siropcs
DIA 25:Festival de varietats amb un=
cantant de cang6 mallorquina,Tomoo =
Penya,la cantant de mexicb Sonia Fa-
usto,l,i1.1usionista Hosverd,e1 pre-
sentador Vicente Clavijo,Macedonia,i
altres verietats.L,horabaixa,hi heu-
r?' el grup CUCORBA amb el seu teatre
infantil.
DIA 26:Amb el presentador de televi-
sid, Josi Luis Uribarri,actuarà el=
cantant de la foto,Pedro Marin ,Sher
man Brothers,Bougui RockOrios i Co-
nstelación
DIA 27: Combdia a clirrec de 1,assis-
tencia Palmessana amb "L,amo de son
Magraner".
A part de tot aixb durant tots els =
dies de festa,repartits,hi haurl ta—
rassetes,basket,tenis,tir,futbol,re—
presentaci6 de "1,arribada de la ni-
na",gimnIsia ritmica,ball de bot,ci-
clo turisme,ciclisme,marathon,etc.
Recordarem que es faran uns bones de

500 pts per les festes i uns d,espe-

ciels de 300 pels al.lots.Direm tain—
bé ope el pressupost total ascendeix
a 2.100.000 pta. Bones fastes I 

5



EL PAPER DELS INDEPENDENTS DINS L,A-
JUNTAMENT,ES EL DE DEIXAR FER 0 NO
DEIXAR FER.

—Quin paper hi teniu vosaltres els=

independents ?
Nosaltres en nombre suposam poca co-
sa,per tant el nostre paper és el de
deixar fer o no deixar fer.Nosaltres
col.laboram amb totes les idees,ven-
guen de la dreta o de losquerra,men
tres puguin ajudar al poble.
—Sou un grup coherent els indepen---
dents ?
—Hem atravessat quelque etapa difl
perb ara passam per un bon moment.
—Trobes que s6n suficients les vega-
des que vos reuniu ?
—No ho s6n,perb ho podrien assar si=
canviassim de manera de treballar.Pr
altra paft el mobiliari entre el que
mos movem Os molt digne d,un museu ,
perb no serveix per treballar a gust

A VEGADES ES DONA EL CAS DE QUE UN
PARTIT CENSURA UNA IDEA SOLS PERQUE
VE DE L,OPOSICIO

—Quan discutiu un problema de 8inis-
salem,pensau de veres amb els intere
ssos del poble,o prevaleixen els de:

partit ?
—A vegades es dona el cas de que un
partit censura una idea tan sols per
qub vé de 1,oposici6.Normalment aixb
no passa,i jo personalment no ho he
fet mai.

BIEL CAPELLA
Biel Capell i Pol, es el regidordel
nostre ,Ajuntament,que hem elegit ==
per a donar—lo a coneixer mitjançant
aquest espai:Els nostres regidors .
En Biel Capellb, té 38 anys d,edat,=
casat amb Antònia Martf,tres fills .
Empresari del calçat •Elegit com a
concejal,de la llista dels indepen-
dents. Ho calificariem com un dels =
que realment treballen,dins 1,equip=
del nostre consistori.
Primerament,i abans de fer—li s,enb-
treviste,hem de fer notar que ha pre
ferit que parlassim emb all directa
ment,a contestar al questionari pel
seu compte.Aixb ens ha permbs acos-
tar—nos més al seu pensament,i saber
millor aixf com era com a persona .
En Biel és home mds d,experilncia ==
que d,estudis,partidari de 1,acci6 .
Inteligentt Té une ample i clara vi-
si6 de les coses,i sobre tot un gran
esperit de treball.Segons ell, i amb
paraules ben seves:"No conec altra =
manera de fer doblare que treballant
—Biel,quina 6s la teve tendIncia po—
Utica ?
—No me puc encassallar ni dins 1,es-
querra ni dins la dreta.Jo entenc ==
que un pars ha d,estar governat per
totes les forces politiques en con--
junt,ja que cada una d,elles repre--
senta a un sector de la poblaci6 .
Com a mallorquf, i com a binissala--
mer,jo lluitaria no tan sols per 10
utonomia ,sino per la IndependIncia=
de Mallorca. Si la industria mallor-
quina ests relacionada directament=
amb altres persas la mitat de proble
mes desaoareixerien.
I contestant e la teva pregunte,solue
la meva tendbncia,diré que si havia
d,aficar—me dins qualque partit,se--
ria un partit mallorquf i indepen---
dent.
—Com veus 1,actual ajuntament ?
—Es pot parlar d,un ajuntament demo-
crbtic ?
—De fet és un ajuntament elegit demo
crbticament,encara que estiguem da--
vent una democrhcia molt binissela-
mere.
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Com daim a un altre espai d,aquesta
revista,precisament a "Noticies", i
com tots podem veure,bi ha reformes
a s,estacid del tren. I una d,aques
tes "millores",consisteix en mancar
un trog de carrer,i assar emprat ==
per la FEVE,quan aquest carrer de d
davant s,estacid,pareixia, i a la =
prbctica ho era, via puclica. Hi ha
hagut un parell de problemes i quel
xes,uns d,ells,s1 fet de que la FE-
VE,fes ses obres,s,apoderhs del ca-
rrer.... i tot aixb sense demanar =
permis d,obres a s,Ajuntament. Val-
ga aqui 1,humor del nostre col.la--
borador Joan M.Llad6 .

8

(continuació
—Club penses dels concejala que no -5=
participen als "plenos" ?
—Pens que no s,havien d,haver presen
tat a les eleccions,ja que per ventu
ra qualqud podria aprofitar el seu =
lloc .
—Com definiries al nostre batia ?
4Podria haver estat pitjor.La save =
voluntat i la seva capecitat de tre-
ball superen tot el negatiu que po--
gués tenir.

ELS BONS RESULTATS OE L,AJUNTAMENT =
ENCARA NO HAN SURTIT A LLUM

—Creus que folds tot el que podeu per
millorar la situació general del po-
ble ?
—Els resultats encara no han surtit=
a llum,perb si tot Oa 136031 sistema=
de depuradora serb un bxit.Per una =
altra part,hi he un projecte de crea
ci6 d,un poligono industrial,en cas
de que se dugués a terme 1,autopista
Estaria ubicat al final d,aquesta, a
Peels, i hi tendria accés la ind6s--
tria d v Alard i Consell.Encara que di
gui eixb,ha de quedar clar el meu r7;
tund " NO " a s,autopista .
—Pots descriure 1,actual situacid e-
conbmica del nostre poble ?
—No és de les pitjors.Perb la esbata
estb atravessent un mal moment, i se
gons jo,que som molt pessimista,enca
ra no hem entrat dins lai criei aids =
forta.

AL FUTUR L,HEM OE FER ENTRE TOTS

—Com veus, i ja per acabar, el futur
politic dins el nostre poble ?
—El que puc dir és que desitjaria it=
que dins un futur prbxim,la gent ===
prests atenci6 a la politice i asti
mulbs als que eaten al front d,ella
o perqub al futur 1,hem de fer entre=
tots .
— Grbcies Biel, I envant amb la teva
tasca i treball dins el Consistori .

ROBINES.
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MASSA CORAL: PROFUNDA CRIS1
La Massa Coral del nostre poble fa
ja uns 50 anys que ests formada.En
el principi,sols hi cantaven homes.
Desprds s,hi efegiren dones,i eixf:
fins ells nostres dies...Recordarem=
que va arribar a esser una de les
millors de...no sols de Mallorceoi
n6 de Espanya.Perb avui per avui,la
cosa esth molt fotuda,i a punt de =
desepareixer,cose que de lamentable
Els problemes començaren amb les re
unions amb els membres del Tele-flub
Sineu.Hi va haver reunions entre ==
els binissalamers,i quasi Oar majo-
ria absoluta va sortir que es pra--
feria separar—se de Sineu.Aquesta =
separació va degut a una serie de =
reons:En primer lloc o la dimissió ==
del seu director,directora al cas,
Francesca Alomar... El que suposh ha
ver d,anar a ensallar a Sineu...
Dixar de cantar a Binissalem.I per=
altra banda,un altre impediment,fou
el que no es deixi 1,esgloisia per =
cantar a la Massa Coral.

POT PENSAR—SE AMB LA DESAPARICI6

Argots troben amb un parell o molts
de problemes,tant que podrien fer
pensar amb la seva despericid... I
creim que ha mancat ajuda de part =

del poble Tant per part del ca-
pellh i representants de 1,esglósia
que no han volgut deixar els seus==
locals(E1 capell negh 1,esgleSsia i
tambd va dir "no" ale chntics
de la Massa a les misses,argumentet
que es cerca la participaci6 del po
ble i de tots els crefents,no d,una
o unes "vedettes".
Per altra part,les monjes,digueren=
que no les hi deixaven el convent =
per ensallar.Recordarem que fins a
hares d,ara s,havia fet al convent,
ja que es necesita un lloc sonor,on
hi hegui espai per fer un bon só
En definitiva,ni esgldsia,ni ajunta
ment que no hi ha entrat ni sortit,
han fet res per la Massa Coral.
aquesta ja no canta...Ni hi ha reu-
nions (fins avui),ni res. HA DESA--
POIREGUDA.... I	 si no ho ha fat o-
ficial ,est i mas que segor,a no ser
una ajuda de darrera hora que el ==
solvents a tot.
Creim que el poble,i sobretot elsor
ganismes que el representen no hanac
tuat ni aportat 1,alb que mancava e71
un moment critic, per ventura ja irre
medi able....

ROBINES /.
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Aixb eren dos coneguts,en Joan
de fora vila i en Pere que és=
d,equi,un dia es traben i com
feia molts d,anys que no es ve
ien,es posen a xerrar. —
Pere:Joan,que tal,quant de te-
mps fors veure,r—mos,i qub fas
tu per la vila ?
Josn:Ja ho veus,he vengut per=
veure ses festal..
Pers:Quh hi trobes de nou pel
nostre poble ?
Joan:Quh oath molt canviat .
Pere:I quh és el que manco t,ha
agradat.
Joen:Mire,amb el que primer sr=
m o he fitxat,ha estat amb que "
teniu un capelll moltn - lemenco
Pere:Que ho dius per es"tablao
que ens ha aferrat davant 101
tar major?
Joan:SI, i és cue amb un altar
tant "guapo" com es que teniu=
no s6 perquh ho ha fat.
Pers:S,excusa va esser que ja
que sa gent no s,acostava a e=
011011 s,scostarie a sa gent.
Joan:Bon doi,hagués llevat els
bancs de darrers.
Pere:Tens rad,perb deixem anar
aixb,i que més hi has trobat ?
Joan:Que els carrqrs esthn mol
mal cuidats,mance il.luminació
i per el que m,han dit s,ajun-
tament no vol fer res.
Pere:De s,ajuntsment val més
no parlar—ne,perqub per molt =
que li cerquis ses puces mai =
les hi trabes.
Boan:Per lo que m,han dit,pa--
reix es "Congrés des Diputats"
a 1,hora dela plenos,"molt des
caxondeo ",però a 8,hore de sa
veritat,res de res.
Pere:Si,es com es govern,molt
de prometre,perb no fan gaire
coses,mira,per no anar molt en
fors,volnn calanitzar ses ai--
gGes,perb només les baixenfins
a s,istaci6,i se gent haurh de

seguir pagant ses camionades,a no esser
que vegi amb un tassonet a n,es grifose
de s,estaci6, i de tassonht amb tasso--
net,ompli spaujup.
Joan:Ja tens red, de uns bona curtads--
aixb.
Pere:Si o perb parlant d,una altra case,
I perquI no vens s gaper a ca—meve,ses=
done estaria molt contenta de tornar—te
QOM'S.

Joan:Grhcies,perb per—mi ja s,ha fet un
poquet tard,Pere estic molt content dez
haver—te tornat veure,després de tants
d,anys.
Pere: Idb ,adeu Joen,ja ferem quelque
eixida un dia doquests. Sort,i bones =

EN PETUFET

PER RIURE 	 UN	 POQUET

Un nin demana al seu pers: "Perqub el
bon Jesus,quan ve resucitar, va aparei-
xer antes a ses dones ?
Sn pare respbn : "Es ben clar,perquh
sa noticia 8,expendigués molt més avian

Diuen:"Convé pager els imposts amb uns
rialla ".
"Si,jo ho vaig probar,perb insistiren
en que edemés volien doblers ".
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Aquest mes,hem triat un tema molt in
teressant, i a la vegada molt deli-7
cat,pel que ja ho deim desde el pri-
mer moment, ROBINES, no hi entra ni
surt... Es limita a reprodurr el ==
que ens han respost els seus repre--
sentants.Els representats dels cen-
tres d,educaci6 del nostre poble.
Quin tipus d,ensenyança s,imparteix=
al nostre pdble,com es du a terme,de
quina manera,com pensen els seus di-
rectors,etc,etc. Em volgut demanar =
una slrie de qaestions perqub contes
tassin un per un,i noltros poder com
parar,i al mateix temps analitzar
saber un poc mês que fan els nostres
nine a les escoles del poble.Aquests
Oestioneris el.laborats pal nostre=
grup han estat resposta per els res-
pectius directors:Refel Ferrb Gomila
de s,escole Sacional ,Francesc 	 Ca-
nals Frontera de S t AcedImia Sant Jau
me, i Maria Teresa Fontanet Oliver ,
directors del col.legi "L,Assumpci6".
1)Escola Nacional: Estatal
Sant Jaume 	 : Privet
L,Assumpei6 	 : Subvencionat.Pri-

vat •
2) —En el cas de que rebi subvencias

per pert de 1,estat,quant ?
Rafel Ferrb : El Ministeri d,Educa
ci6 i Ciencia ens envia doblers =7

per trimestres,assi§nant une quan-
titat per alumne.No dic la quanti-
tat,perb si que per no faltar—mos=
res i poguessis treballar amb bon
material pedegbgic,esportiu,labora
toris,manual,etc,necessitariem al
emenco triplicar 1,assignaci6.De to
tes formes,reconesc que mi quest as-
sumpte ha millorat molt , i amb el
que rebem ens anam defenguent .

Francesc Canals: Res

MI Teresa Fontanet: Rebem tots els
que 1,estat té senyalats .

3)Si reben subvencions i ajudes,emb=
qub inverteixen els doblers ?
Rafel Ferrb:En materiel fungible.
MI Teresa  : En 1,ensenyança

4)Troba necesbria 1,ensenyamça 	 del
catall a ses escoles.Quentes hares
setmanals hi posaria ?
Rafel Ferrl: Siois neceshria. Dues
hores setmanals.
Francesc Canals: Es natural que si.
3a que és sa llengua que mos ense
nyaren els nostres pares i sa llen
gua que sa nostra societat empra =
per comunicar—se .A mês ,hi ha mol
tee mês raons per les quals cregui
en aquesta ensenyança .En quant a.
hores,crec que tres .



TA
Anàlisi

dei,ensenyanca
al — nostre poble

Ma.Teresa :Si. 3a fa temps que ho
demostram. Tres clases a la semana

5)0e quina manera participen els pa-
res respects a s,educacid dels ==
fills 2 Fan reunions de pares2 Quin
porcentatge hi assisteix ?

Rafel Ferrh : Els pares no hi par-
ticipen tant com desitjariem . En=
hi ha molts qua no se preocupen en
absolut. Feim reunions de pares, i
hi assisteix més o manco, 50%
Francesc Canals: Aqui hi ha molt =
que desitjardlentres uns es preocu
pen al mhxim,altres no saben ei ==
tant sols que es seu fill estudii,
fins i tot que hem tingut nine que
durant tots els anys que 1,hem tin
gut,ni tant sols hem conegut alti;
seus pares.No faim reunions.I 	 es
motiu és perquh problemes col.lec-
tius de fet no en tenim cap,i quan
un al.lot per una red a altra 	 no
hagui anat b6,hem preocupat parlar
amb sos pares doquest al.lot
M2 Teresa  :Feim el que podem;tenim
trobades amb els pares i una asso-
ciacid. Hi he partici pacid. Un 50%

6) -Fins a quin punt es fa ds dels ==
chstigs.Encers es pega a s,escola?
Rafel 	 Quan un alumne molesta,==
1,enviam al pati. No pegam
Francesc:Oe fet sabem que dins una
escola hi he unes normes a seguir=
I a vegades no queda altre remei
que imposar-te i castigar a aquell
que no respects en allb ni en else
altres que el rodetjen •Ara bd,sa-
ben que hi ha al.lots que mai se=
lis ha de dir una paraula,mentres=
que altres sempre els has d,estar=
amb s,u11 damunt
MO Teresa: Nosaltres no empram a-
questa paraula:castigar.Intentam==
dialogar i corregir.Si arriba el=
chstig, és el darrer recurs.

7)Participen els alumnes en els pro-
blemes interns de s,escola ?

Rafel: Estan molt mentaiisats.Estimen
a s,escola.No destrogen res.Saben que
els seus fills tal volta també aniran
a classe al mateix lloc.
Francesc:Si.Es pot dir que quan sels=
plantetja un problema greu i que afec
ti a s,escola veus que en general se
preocupen i volen col.laborar.
Ma.Terese:Dins les seves possibilitats

0)Troba convenient s,educaci6 sexual=
a ses escoles.Admetria clases d,educa

cid sexual ?

Rafel: Es convenient. Si
Francesc:No només trob convenient,si-
no que és indispensable,i Jo mateix a
profit per quan es moment és adequat=
donar-les tota classe d,emplicacions=
en quant a aquesta materia es refe---
reix,malgrat de que per aquestes co--
ses hagui rebut certes critiques .
Ma.Teresa:Si,perqub no ?

6) S,interessen per sa politica els =
al.lots ?
Rafel: No
Francesc:Només puc dir que es de
72 i 82 se fan una mica de clirreg=
de sa situacid politica,perb de ==
fet no ho tenen molt clar,i la ma-
ioria mostren una - certa indi
ferbncia tal volta influenciada ==
per e,indiferbncia rainant a nivil
col.lectiu.
Ma.Teresa:Qub és la politica 7. No
creis que sa persona és "un animal
politic"?

MARBRES,CALISSES

lioron9 f. orrens
ESPECIALITAT EN XEMENCIES

TOT TIPUS
C/ CABOT s/n .Tf:511308 .
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Anàlisi
de 1,ensenyanca

al — nostre poble
—Qu b opina del que fa el nostre Aun—

tement per la culture?
Rafel:Poc. Ho fa de la millor mane-
ra que pot.
Francesc: De moment no m,he dat com

—

te de que hi hagui una comissi6 de
cultura en es nostre Ajuntament. En
canvi si d,esoorts.
Ma.Teresa:Manca interpretar el qub=
enteneu per "cultura",ja que la pa-
raula és molt extensa.E: clar qua =
si es vol,mai podem estar satisfets
,sempre podem fer més .

—Es necesbri que s,al.lot hagui pas-
sat abans de fer EG9 per preescolar.
Rafel:Es imprescindible,perqult al

començar 12 EG9,duen molt d,adelant
sobre els que no han assistit al ==
parvulari.Endemésostan ¡née capaci-
tate per jugar en grup i organizar.
Francesc:Consider,que s,al.lot com
més prest comença a escola,més prat
es sent dins una societat,i per tan
això ii ajula a ser sociaille,i 	 al
mateix temps,apriin a conviure i a=
respetar ais demés .
Ma.Teresa:Va bé que tenguin experi-
ència del m6,, escolar

—Trobau que és necesari uh parOulari
estatal=gratuit al nostre poble?.Es
just que s,hagui de pagar 1.500 pts
el mes Per guardar s,al.lot ?

wit ; 1 /04 '
‘0,11, eA; •
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Darrerament mos dedicam més cap a =
s,atletisme amb el cual hem demostnt
en aquestes darreres temporades que
som un equip a tenir en compte,ja ==
que s,altre any ferem campions de Eia
leers en categoria dels alevins.
Ma.Teresa:Dins les nostres possibili
tats .
—Estau d,acord amb el "mandar tarea"
per fer a casa ?

Rafel: En primers etapa,no.Ara, a la
segona etapa, si .
Francesc: Si.S,ha de tenir en compte
que ses hares de clase no s6n sufi-
cients per a fer se tasca necesk.ia.
Ma.Teresa:Per a dur a terme el pro--
grama asenyalat,es evident que les==
hares d,escola no basten .

HARES., clue Aehovs c•e - boz..
LIS r•AL.Lor JA 410 viVEA) /4E1- G6,
A-90 (riqr,... DE ror mevos- ;vim .-•

Rafel:No es just .81 necessitam.Si=
no hi ha res de nou,e1 tendrem al=
proper septembre,i gratuit.
Francesc:Si.Es necessari un parvula
ri estatal,perquè aquell que no vul
gui pagar aquests doblers no els h.;
gui de pagar, a mds,dins una socie-
tat democràtica com deim que estam,
tant els pares com tothom té dret a
elegir el que més convé i per tent=
sempre hi ha d,haver una llibertat=
d,elecci6 ja que només amb s,escola
unica,igual que amb s,ideal Linic,==
tornariam a caure en una dictadura,
i això s,ha de pensar bé.Llibertat=
per tothom
Ma.Teresa: Creim que 1,ensenyança =
hauria d,esser tota ella gratuita .

—08 quina manera es potencia 1,espo-
rt dins la vostra escola ?
Rafel:Els al.lots sobre tot juguen=
a futbol.Ses nines a jocs pedagògic
Francesc E En el nostre cas,podem ==
dir que si es potencia.Molt bd sa-
bem que varem esser el fundador de
1,equip dE futbol alevin a linissa-
lem,quen només eren dos equips de =
pobles els que participaven en el=
çampionat:E1 Sant Jaume i el Alard.
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Anàlisi
de 1,ensenyanca

al - nostre poble
—Estau d,acord amb 1,actual estatut=
de centres docens qu,ha el.laborat=
U.C.D.? Qub lis sobra i :fiance ? .
Rafel:No estic d,acord.En quant al
que li falta o sobra,em limit a dir
que no és lo mateix un centre esta-
tal que un privet.
Francesc: No sé com és ni que diu,—
per el que no puc opinar.
Me.Teress: No em trob capacitada ==
per poder—lo criticar.No hi ha res =
perfecte en aquest món .

--Fins en a quin punt es posen mesu-
res per ajudar els alumnes atras—
eats dins els estudis ?
Rafel: S,ha de tratar d,ajuder—lis=
al màxim, i atiOnter—los per arribar
a igualar als altres.
Francesc:En lo que a mi pertany,in-
tent cercar ses maneres possibles =
per ajudar—los.Are bé,aixd és un 4=
problema molt gral i a vegedes te 2
trobes amb unes barreres tancades ,
amb les quals es quasi impossible =
Iluitar.
Ma.Teresa:Les que l¡equip de profe-
ssors troba mis oportunes.Puc dir =
que reben molta d,atenci6 .

—I per acabar,digau per crdre
d,importbncia,puntuant de 1 a 10(se
gons tcobeu més important),les ea..;
quentes assignatures:
Rafel: 1)Matemètiques,Esports,LLen

gua Espanyola
2)Catall
3)Llengua extraniera,Cien--

cies Socials,Naturals .

4)Musica
5)Dibuix i plbstica
6)Religi6

Francesc: 
1)Llengua espanyola
2)Catelb
3)Histbria
4)11atembtiques
5)Esports,dibuix,musica.
6)Ciencies Naturals
7)Llengua extrangera
8)Religi6
Nota:Tal vegada influesqui
més el gust personal, i el
que a mi mês m,agrada.

Ma.Teresa:Em sembla que totes s6n i
gual de neceasen i per acone
seguir una educaci6 integral
Es molt mal de fer posa nume
ro i classificar per importi
ncia .

I afx6 és tot el que ens han contes-
tat.Ja em dit abans,R08INES n,hi hi
entra ni hi surt. Agraim als tres di
rectors,els moments que ens han dedT
cat, i sobre tot la seva sinceritat,
que creim hauran posada a les seves=
respostes .

AL PROPER MES : ON VAN A ESCOLA ELS
FILLS DELS NOSTRES CONCEJALS ?

Teniem pensat incloure,r—lo en agues
tit revista,perb questions d,espai i
de temps,han fet que surti al proper
numero 3 de la nostra revista .
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FUTBOL: Antoni Morey, dimiteix?

Quan uns encara diuen que no es vert
tat que el president del Binissalem:
encara no ha dimitit,i que encara hi
ha esperances de salvar el futbol de
Binissalem,seguint amb Antoni Morey=
per davant del club,desde aquestes =
pagines,veim molt oscur el futur del
futbol al nostre poble. Creim,vegent
el qub em vist a unes declaracions a
un diari, que és una vaga excuse, el
donar la culpa a 1,Ajuntament d,une=
dimisi6.L,Ajuntament,creim que ha ==
fet el que tocava respecte al camp =
de futbol. A fads e mis,trobam encara
que ha fet molt més dollb que desde
un principi es podia esperar. Perquè
creim que el futbol ai nostre poble
no sols han d,esser els grans. NO.Hi
ha també els alevins,infantils,afici
onets,etc. No sols 1,equip de"figu—=
rins" on precisament no predominen 4
els binissalamers. Aixf,que tant si
he dimitit com es va dir a una sopar
fet al Foto de Mallorce,entre juga--
dors,directiva,i entrenador,com si =
encara no ha dimitit i pensa fer—ho,

r9 petim,que creim de poc pes 1,atri-
buir i carregar la culpa a 1,Ajunta-
ment per no haver acondicionat el ==

camp aixf com pertocava.Creim que da
rrera six?) hi ha qualque cosa de més
pes: Tal volta cansbnci del seu o se
us mbxims dirigente. Es una supossi-
ci6 . Valga la fotografia presa el =
dia del partit on es va jugar contra
el Mallorce.Serb tal volta una uto--
pia tornar veure el camp replb ....?

NATACIO : LLORENÇ TORRENS CAMPIO DE
LES BALEARS .

El Jove nadador de Binissalem,Llorem
Toreens i Pol,fa poc més d,un mes,es
va proclamar campió de les Baleare a
les especialitats de 100 i 200 m. es
patles,de la seva categoria,patint =
els records d,aquesta mateixa categ.
Teniem feta una entrevista amb el ==
nadador,que per questions,une altra=
vegada d,espai,sortira al proper nu
mero de la nostra revista. En Lb--
reng ,diariament i fruit d,una cons-
tància a base de bé , ha lograt si--
tuar—se dins "les promeses" dels jo
ves nadadcrs de les illes. Ja ho sa-
beu, al proper numero, 1,entrevista.
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de Catalunya i Balears

FUTBOL
Entrevista
amb Antoni
Gomila, Arbitre.

e

N,Antoni Gomila Ramis , és un Irbitre-
binissalemer que per tot de conegut---
com en Toni "Malissio".Estb casat i té
dos infants. A mesura que anava realit
zant s,entrevista,vaig poder deduir ==
que de una persona oberta i simpbtica.
Té 38 anys d,edat,xofer de professi6.
Parlbrem amb all sobre ml arbitratje i
els problemes que du ell; ell.
—Perqub Toni, t,has fet brbitre,per ==
debiera o "hobby" ?
—Fora cap dubta,que ha estat per hobbi
,ja que de doblers s,en guanyen molts=
pocs fent dArbitre.
—Qui és emperb el que guanyes més,do--
blare o garrots ?
—Quand jugava a categories inferiors ,
puc dir que més garrots,perb mirat el=
resum d,aquest any, més doblers que ge
rrotades.

—A guinea divisions has arbitrat ?
—Com 'arbitre no he arribet a dirigir a
les divisions nacionals.Ara bé,com a =
linier—man,a segona,a tercera vi un pic
a primera divisi6.Actualment estic com
a 'arbitre de primera regional preferent
—Aspires a més o et conformes amb tot=
el qub has fet?
—Aspir a més,ja que encara som Jove, i
endemds,crec que en qualsevol cosa,sem
pre s,ha d,aspirar a olds.
—T,agradaria que es teus fills fossin =
també árbites de futbol ?
—Si.Perb en sa condici6 de que els hi
sortie d,ells,ja , que , en el meu cas,no
he tengut ning6 que m,hagui forget.
—En sinceritat,que diu sa teva done ?
—Que te contesti 0114.Demana—li .
(I ella mateixa me contesta diguent:
"Mai li he impedit ,perb tampoc li he

aprovat,ja que m,agraderia que els diu
menges estigués amb jo"
—Toni,t,han comprat o intentat comprar
qualque vegada ?
—No ho han intenta aixi 'gee ni tant =
sols m,han pogut posar en temptaci6 .
—86, idb aixb és tot,Antoni, gràcies =
per haver—nos rebut, i envant tu i el
traje negre d,rbitre,tarjetes,pito, i
autoritat.Sobre tot autoritat... qua =
és una de les cualidads de tot .arbitre.

Tino

NOTICIES I PROBLEMES GRESS A LA COLOMBO-
FILA.POSSIBLE DIMISIO DEL SEU PRESIDENT.

Al moment de tancar 1,edici6,ens hem
enterat de que hi ha hagut una serie
de problemes,dels quals ignoram,que=
de no compondrer,r—se,podria dur fins
I tot a que el seu president,Pep Pu-
jadas,presentbs la dimisi6.En el mes
que ve,tractarem 1,assempte a fons .
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"EESCOLA NACIONAL I EL VIATGE
A MADRID I FORANIES."

Els al.lots d,octau d,EG8,acomoe-
nyets de molta gent,partirem de==
viatge el passat dia 3,dimars.Per
tirem amb molts de cotxes devds =
les vuit del vespre al port,on em
barchrem a les deu del vespre cap
a Alacant.A 1,endemh,i tot va anh
bé g arribhrem arAlacant...Serien==
les nou del mati...E1 viatge va a
nar bé.Comengava la nostra petite
,a le vegada gran,aventura cap a
la "Conquista de Espanya",Rapida-
ment sortirem cap a Albacet,en au
tocar...Oesprds d,haver ben dinat
/Això si,no ens queixarem del man
jar,ja que no va assar dolent,po:
dia passar.Com deia,partirem cap=
a Aranjuez,visitent el seu palau.
Les visites i els tresllats es fe
ien constants,perqub tot d,una s-
nbrem e Madrid,on arribaren elves
pre.E1 dia 5,teniem previst tenir
el mati lliure,perb el ¡Aram apro
fitar per anar al Museu del"Prado
",junt amb el del Exêrcit,i el Pa
leu d,Orient...I seguirem amb les

visites més que res culturals,acu
direm al "Alasser de Toledo". El
que m,agradh mds,ve esser dl die=
que ferem una excursi6 de tot el=
dia per 1,Escorial i "Valle de be
Caid6s",visitant eixi mateix el =
palau.
M,impresionhren les ombes de 14s

corial.Oiró que un guie ens explicava
sempre allb que veiem.També,desprds==
d,haver vist i revist el"Valle de los
Caldoe; verem la tomba on hi ha ente-
rrat en Franco,i altres personatges .
L,excurei6 que ferem el pendltim diem
per la Granja,Segovia i Avila,tambd=s

m,agrad;.Els inmensos Jardine asi pa-
lau,e1 grandids e incomparable pour.—
ducts Pe Segovia,la "seria"i tranqui-
la ciutat d,Avila,etc.Ahl m,oblidava,
%/dig veure tambd la cadira d,en Folio
II a 1,escorial,aix/ com altres reco—
ne que ens deixaren boce mig oberta .
I arribh el darrer dia...perb no ore—
gu au que nomds visitarem museus i mu-
seus.Noi.Tambd verem tenir unes hores
lliures.Jo personalment,vaig anar al
cinema.I m,agradaren les pelicul.les.
I arribh el darrer dia.Ja morts down

això si,una mica cansets..Pero se-
tisfets de haver passat gust de canal
xer llocs nous.E1 darrer dia passlrem
per Cuenca,i desprds partirem cep a =

Valbncia,d.on sortirem cap a Ciutat.
En definitiva ,ras Inds, hi tornaria una
altre pic...Mograderia tornar fer oc

tau per tornar viatjar com ho he fet
aquest any.

Joan Pujadas Navarro
13 enys. 82 E. 6 .8.
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sobre noticiesrensen iyança
EXITOB FESTIVAL GIMNASTIC.A CARREC
DEL COL.LEGI "L,ASSUMPCIO". HI ASSIS
TIREN UNES 800 PERSONES.

El dijous dia 11,divendres dia 12,mol
ta gent,unes 800 persones entre els:

dos dies,acudiren al Centre Parroqui-
al per veure les actuacions gimnhsti-
ques—musicales que cada grup escolar=
d,aquest col.legi representava."Robi-
nes"també hi va esser...i ens agradh.
Destachrem a les alumnes que represen

taren 1,escena de "Na Cenicienta"....
Les de septim també foren de calidad.
I les d,octau, és clar,m4s preparades
feren un bell joc de cintes...Julajop
,cintes,cordes,musica den Boney M.„,
russos,un bon vestuari i un ram de ==

flors obsequiat als professors va e--
seer el mós destacable de les jornades

LLIÇO DE
	

CATALA

Direm "turmell " en lloc de "tobillo"
Direm xuclar" en lloc de "xupar"

"truita " en lloc de"tortilla"

— " segell" en lloc de "sello"
— " paperera" en lloc de "papelera"
— " platja" en lloo de "playa"
— " codonyat" en lloc de "membrillo"

— "estovalles" en lloc de "mantel".

-
• ' 1,444,¡ .44-, , • s a - L • 7.

' • vet, t." at'a,
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CA,N ARABI I SA SEVA FONT 
Ca,n Atrebi,un lloc on tothom sab=
que hi ha ai§ue.Situada dins ses==
faldes de sa montanya,desde allà=
es veu tot el poble,cimentera da =
Lloseta incluida,i qualque poble==
veinat...E1 tren passa rhpid,pamix
que jugs e amagar d,arbre a arbre.
Cada diumenge la gent del poble,ve
i menja.Els banos de fusta els ser
veix per aguentar—los.Si quelqud==
té sed,aprop hi ha sa font:Sa font
de ca,n Arabioés clar...Els nins==
juguen, fugan dels pares i juguen==
en el camp de futbol uns,altres a=
n,es columpis...Ningd s,avorreix ==
all dalt.Molta gent hi va a beure
s,aigua,i a cercar—na per tote sa
setmana.Perb molta.Si quiqui diu==
que a Binissalem no tenim res,po--
deu creure que no estima al seu po
ble..Perquh sin6s basta veure la==
nostra grandesa,i fixar—mos emb el
gran campanar que tenim,i en ce,n=
Arabi.Coses que altres pobles no
tenen.Ca,n Arabi Ca,n "Alabi"per
a molta de gent.

Gabriel Ramon Sans
12 anys. 72 E.G.B.

L,ALUMNE DE L,ESCOLA NACIONAL,MI —
QUEL FLORES,PREMIAT PER LA SEVA RE
DACCIO SOBRE LA POLICIA NACIONAL.

En Miguel Flores BaMos,13 anys,que
fa octau d,EGB a s,escola Nacional,
ha estat premiit per la seva redac
cid sobre "La policia Nacional al
servei de la societat"...Els alum-
nes visithren les instalacions de
la policia i feren una redaccid. I
d,aquesta menera,per la seva origi
nalitat,ve esser elegida la d,en
miquel Floras. El dia 20 de Juny va
anar a recollir el premit acompa-
nyat del director del centre,Refel
Ferrh. Enhorabona I
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PARAULES DINS EL SILENCI

Es el silenci de 1,home,un crit ofe-
gat dins la buidor del no—res • El =
que crida no vull caller. El que al—
large els minuts més all& dels sei--
xanta segons. El que te diu que la
vida és el turment d,haver de tenir=
els ulls oberts...
i la mort un punt dins 1,eternitat .

JO

DESPRES DEL TELEFILM... I SOM JO .

Sent we sarchstic riure d,un home =
que es penja vers 1,humanitat...ende
ble.Sent un firmament resano que am;

ge la lluentor d,un lligam que ha se
rvit de botxf •..Escolt els angels;
que empeguerts s,acrivellen els lla-
vis perqub un home s,gs mort sense =
consultar a Deu... I m,amag davall =
el meu cos,perqub present que la tom
be dels cinbfils s,4s oberta...i no=
hi vull caure,perqub el meu m6n no =
és el dale cinbfils ni dels films .

SEN6ACIO. SENSACIO.SENSACIO.SENSACI

Estava sembrat dins una alfbbia.Ere
alt,gruixat.Enrevenet.Tenia espines
de les que piquen .
No vos hi acosteu!,deia la padrina.
Ells 1,enrevoltaven amb les mans ==
lligades "Sea ninetes quan s6n =
petitetes,cullen floretetes que hi

-ha pes jardf...".
Ella ja no cantava,tenia els ulls==
fixos,mig desorbitats i,una rialla=
extranya estirava els seus llavis ,
mentres ele altres: "... que hi ha
pes jardf , ses ninetes quan són
mês grandetes..." . De sobte se va
deslligar dells altres i avançava ==
cap al cactus amb la mh enlaire...

"no van de floretes
sino d,un fadrf ".

La precié de la mà damunt 1,objec--
tiu li va fer sentir la sensaci6 ==
del verf de cap a peus,a la vegada=
que 1,envera una alegria desorbi---
tant.Ja estava fet.

"Ses ninetes quan eón Inds gran-
detes,no van de floretes...

	

ERA NECESSARI 	 .
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BINISSALEM
I ELS SEUS
NOVEL.LISTES
PER LLORENÇ MOYA GILABERT OE

Vet aquf una fotografia del recent-
ment desaparegut,Lloreng Villalonga
Vovel.lista,pue venia cada estiu =
al nostre poole, i escrivia a la ca
sa,caaal,de Ca,n Sabater.

20

Fa molts d,anys,quan En Llorenç Villa—
longa encara era més que amic,parent==
meu,va publicar al diari "Baleares",un
article que es titulava:"Binissalem y
sus poetas".En realitat els poetes es
reduren a un:al qui escriu aquestes 1/
nies.No puc copiar textualment els fra
gments que m,interessen perqub no he=
trobat 1,article al munt de retalls de
periòdic que guard,de qualsevol manera
,dins una gran capsa de cart5,perb En
Villalonga venia dir que la mews poe--
sia,—eleshores Jo era un principiant —
no hagués estat la mateixa si Jo no ha
gués net i no visqués—hi visc encara =
a un casal de Binissalem,i concretamht
,a1 més apotebsic de la vila.A miaques
ta teoria em semblà una mica estranya=
,perb enys després vaig comprovar que
tenia ra6,perqub desde llavors ençà ,
molts dels amics i coneguts que he re-
but a Ca,n Gilabert m,han fet avinent=
que desde aquell instant comprenien =
molt be la meva poesia i el seu barro—

quisme.E1 que En Lloreng. Villalonga=
va dir de mi i de la meva poesia,fa
tants d,anys,ara ho dic Jo d,ell i
de la seva nove1.11stica,especial --
ment de Mite de Beam. En Llorenç ==
anà a viure a Binissalem,a1 casal dels
Sabater,que llavors,i ara, és propia
tat de la seva dona Teresa Gilabert=
o Gelabert,quen encara a la vila ===
molts dels seus casals continuaven =
habitats pals seus antics propieta--

Aixb independentment de les a-
mistats de 1,alta societat que tenia
a Ciutat,e1 posaren en contacte amb
un senyoriu rural que endemés de po-
sseir,encare,restes de la seva hisen
da,tenia contactes amb els pagesos,—
amitgers o arrendadors,els quals do-
naven lloc a unes relacions plenes==
de respects i consideracions mdtues"
Ell mateix hagué de tractar amb amit
gars de les seves finques rdstiques=
i pogué conbixar a form el carbcter=
servicial,perb no servil,dels page--



BINISSALEM
I ELS SEUS
NOVEL.LISTES
PER LLOREN; MOYA GILABERT DE LA PORTELLA

sos de Binissalem.Tot aixb,doncs:
viure a un gran casal i relacio-
nat—se amb els "senyors empage---
sits" que diuen els antics docu--
ments dels quals ell en formava==
part,li posaren a 1,abast de lac=
vida que ell havia de descriure =
meravellosament en el seu Mite m
i que ell mateix hagués duit se—
glee abane a le seva Tofla pairal
de la que mai no se n,oblidh.
per aixb ,doncs,que puc,amb tota
certesseofirmar que si En Llmanç
Villalonga no hegués viscut molt=
de temps a Binissalem i amb les--
circumsthncies abans descrites,==
les seves novel.les no serien, ni
de molt,com les que va escriure ,
perqub cal afegir que si bé el =
paisatge de Beamn és realment Bu-
nyola,e1 paisatge humà és netanent
binissalamer.Record,com gravat en
foc,les tertdlies que ell i Jo te
niem a la seva seva—biblioteca de
ca,n Sabater,amb la finestra que
pega damunt la clastra on s,alça
el geganti lledoner t el qual li do
nš titol al seu llibre de narra—:
cions:"El lledoner de la cleats' "
t i recordi encara 1,assassinat que

es cometé al vinyet de 8inisselem
,obJecte d,un dels seus contes. I
record les vegades que,des de la=
biblioteca estant,escolthvemea --
través de la finestra oberta les
converses de la servitud,arredos-
seda a 1,ombra del gran arbre. A-
quests, converses o xafardaries,
plenes de seny,per altra bands ,
feien les delicies d,En Lloren; i
li aportaren molt de material viu
i coejant de les seves novel.les,
Avui,que En Lloren; Villalonge ==
se,ns n,ha anat,pens amb tristor=
que el prop—viaent estiu,quan Jo
sigui a la meva Binissalem native
,que tan bé va descriure all huma
nament,Ja no podré sentir les con
verses a travois de la finestra om
brejada pel Iledoner,ja des d,a--
vui famds,i la seva ombra cobreix
la meva hnima,ja plena de melan-
gia pels soscaires d,aquesta vida
misteriosa que ens pertoca viure=
als humans.

Lloren; Moyl

(Article també aparegut a la re-
vista MAINA ,amb data del 28.4.80)
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COVERBOS.COVERBOS.COVERBOS.COVERBOS.

—Aquest mén és un fandango, i es que
no 1,entén un perdalango.

—Hhbit no fa monja ni muses canonge.

—No es pot dir blat fins que esth
dins es sac... I ben fermat
I encara ses rates el a,en duen!.

—Poble petit..liengo llarga.

—Una gota de fel,tude una olla de mel.

GLOSES.GLOSES .GLCSES.GLOSES.SILOSES.

Avui,dedicarem ses gloses,a une cosa
per la que tots els matrimonis hihen
tengut que passar EL FESTETJAR.

—Bon Jesus que ho sou de b0„
quina dona meu donada
lletja i mal garbede
no 1,em mereixia jo.
Joan,si tu la vessis
com ve els dies toners
mesclada amb sos aliens
no crec qua la coneguessis.

Sa sogra diu que no em vol
i Jo no la vull a ella
qui td gi manec de sa pella
fa anar s,oli all  on vol.

Ses madones de sa plaga

han pujat un escalé
no han volgut en Sim6
perquit el troben carabassa.

Ella posa massions
que a casava tornaré
i jo per aquell carrer
no hi passaré ni amb porfessons.

Es dia que em vaig casar
vaig fer faves escaldines
quan les vaig tenir bollides
que les havia de tramper
s,oli va esser a s,olivar
se sal a ca,n Carlf
i es vinagre a sa vinya .

Idb Ja ho sabeu novills 	 Aneu
alerta després de casar—vos .    

Si pel cas sentiu a dir
que dues jovenstes han fuites
séc Jo que les m,en he duites
i en vull una per mi.

Saps que vaig notar de bé
sa paraula que em digueres
garrida tant de mal feres
com sa boira a ses cireres
quan oath smb flor es cirerer.

Ma mare que tant m,estima
no m,ha sabuda cesar
ella que es deu pensar
que hi fa fon estar fadrina !

Si diuee que no m,hes volgut
jo diré que t,he deixada
que he fet altra enamorada
I prou greu que t tha sabut .    
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HERBES MEDICINALS
Qui no ha pros quelque vegada una =
tasseta de camamilla ?_eo* quand le
mos ofereixen solem dir:"No me pot:
fer molt de mal",menyspreant les se
ves qualitats.
Avui en dia quasi bé tothom pateix
qualque enfermetat,cose que ha edat
un fort estfmul per a la inddstriai
farmacbutica. El mercat ests pl. de
"petrecols" que,segons diuen,ho cu-
ren tot.Actualment contam amb uns=
dotze mil productes farmacèutics .
Qualsevol que ho senti pot dir:Que=
venguin les malalties que vulguin "
Perb la veritat és molt diferent,no
tant sols poden no curer—nos,sino==
que poden empitjorar—nos.als grans=
consumidors d,equests productes han
estat embruixats per una astute pu-
blicitat,i actualment acusen una ==
forte dependbncia.
Devant tot aquest "meremagnum",1,ho
me s,estb plantejant la possibili-
tat de tornar a la medicina natural
,aquella que va assar arreconada ==
per la nova medicina .Ara bé,no hem
d,esperer que les herbes fassin mi-
racles,com pareix que fan algdns me
dicaments( ? ). Les herbes mos po-
sen totes les cartes damunt la tau-
la:Emprades degudament són realment
eficaces,i si no se prenen en des-
mesure(mai s,han de fer infussions=
excesivament concentrades),no poden
perjudicar.
Aixb no vol dir que s,haguin de ti-
rar per terra tots els descubrimens
farmacbutics,perb si que s,he de po
der dubtar d,ells, i veure ela grane
interessos económica que s,hi ama--
guen darrera.
Una herba molt coneguda i bona d,ad
quirir, és la camomila.Es pot redo—
llir entre el mes de maig i el de
Oulioges pot troba* al Puig Major)
Després de secar les flors a 1,om--
bre,s,han de poser dins pots ben ==
tancets,que no hi pugui entrar llum
Actda com a: sedent,antialbrgic,en-
tiespasmbdic,cicatrizant,aclarant==
del color dels cabells
Una altra molt bona de trobar és el
romanf,creix de manera espontbnea,i
la seva recolecci6 es en primavera,
fins a 1,estiu.

S,ha de secar a 1,ombra i s,he de gor
dar dins bossetes ben tancades.Es ro-
man/ és b6 per les dolbncies estoma--
cals,per les enfermetats respiratb---
ries,per el vertigen,ajuda a la recu-
peraci6 de la memória i serveix d,es-
timulant...(Posant un munyoquet de ro
au:1rd dins una gerça davell el grif6=7
d,aigua calenta, es prepare un bany =
molt relaxant).
Aquestes i moltes altres herbes poden
ajudar—nos a trabar—nos millor.

JO

Atenció:
CORREU DEL LECTOR

Nova secció
Molta de gent ens ha demanat que pose
ssim una secció "CORREU",on el que ==
tengués cosa que dir pogués enviar la
save carta.Aixf,desde avui,e1 que ten
gui qualque cosa que dir—mos,o vol en
vier—nos quelque escrit per sortir pu
blicat,ho pot fer escriguent al Carre
General Morante,32 ;local provisional
de reuntons,ja que si no hi ha res de
nou,aviat tendrem un nou local acon-
dicionat pels qubfers de la nostra ==
tasca.Direm també,que si qualqud vol=
signar amb un fals—nom ,pot fer—lo.A-
ra bé,si la quEsti6 que tracta és """
"molt polbmica",o no scredita"noticia
fiable",o ofereix "tergiversi6 de no-
ticia",en cas de no estar accmpanyat=
amb el nom del que ho ha escrit,l,e--
quip de redacci6 ROBINES,tendrb la pa
raula per a dir si es publica o no .
Res,ja ho sabeu idb.SSi qualqud té ==
res a dir.Del que sigui.Enviau—lo al
carrer General Morante,32 del nostre=
poble,posent " REVISTA ROBINES " .

Juliol 80 • ROBINES 4,



GRANS REFORMES A S t
ESTACIO DEL TREN

L,estaci6 durant aquest mes ha estt
arreglada amb nombroses reformes:De
baranes,rejoles,tuberies,vallats ,
fins a jardins,etc...Ja era hora ==
que es f4s una netetja i una millo-
ra d,aquhll lloc que començava a es
tar abandonat.

NETETJA D,AVATZERS AL CAI DE PEDAS 

Molts d,automobilistes es queixaven
dels avatzers que sortien quasi al=
mig de la carretera de Pedhs,Consda
Hem pogut veure que quasi tots els=
avatzers que retxaven els cotxes de
tant de rozar,han estat llevats.

DEL CLORO PASSANT PER LES ERRADES

S t ha fet un bandai - escampat pel =
poble,que per ordre de Sanidad,s,ha
de posar llixiu a les cisternes ,ja
que al pareixer existeix greu peal
de contaminaci6 d,aigaes.Parlant de
llixiu,direm que als cartells que=
ha repartit 1,ajuntament per tots
els comerços,apareix una errata i u
na gran falta gramatical:Diu:"lega
"(amb g),quan tots sabem que en cas
tell s,escriu "lejia"(amb jota).De
tot aixb dedurm que una repassada =
gramatical fins i tot a s,ajuntsent
fa falta.

noticies del mes
FESTIVAL DE CANÇO ORGANITZAR PER "SA
NOSTRA PELS ALUMNES D,EGB.

Com ja va succerr 1,any passat,amb el
grup "Els Valldemosa",e1 passat dia =
29 de Maig,vengueren a fey un recital
de cançó mallorquina dedicant—lo a
tots als alumnes d,EG8 del poble.Es==
va fer al Centre Parroquial,ple ci t e-
lumnes i gent que s,interesh.

VIATGE A ROMA .JA HAN PARTIT

Com ja feren 1 1,any passat que anlren=
a Lourdes,un grup de catòlics del po-
ble,anirAn a Roma o mês ben dit,ja hi
s6n,puix que han partit el dia 22 de
Juny.Entre d,altres,estava previst a-
nar també a la Ciutat del Vatich .

UNA TRAVESURA INSOLITA EL DIA DEL COR
PUS a INTENT DE ROBO A LA CASA DE DEU

Ens conta una dona ja d,edat,una his-
torieta que creim ins6lita:Ers el dia
del Corpus,quan acabil la missa del ho
rabaixa,la gent anava sortint per anar
a la process6.Amb aix6,una nina es va
quedar dins el temple...I quan no ve—
g4 ning6,es diright cap a 1,altar...i
anava a pegar grapada als doblare de=
ses bassines i recollida de chritas ,
perb....li troberen.Es coneix que je=
no hi ha mirament al hora de fer tra-
vesures,fins i tot a la casa de Deu.
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"LA CAIXA": NOU DOMICILI I OFICINES  

El passat dia 17 de Juny,es varen mau
gurar les noves oficines de la Caixa =
,que deixen d,estar al carrer Calvo So
telo per passer a la Plaga Església,g-  

NOVA 80TIGA, I UN BAR QUE SE RETIRA           

Diverghncies pals comerços del nostre=
potile:PEr una part,ha obert ses portes
una nova botiga al carrer Goleta.' per
altra bande,e1 Bar Salem,ha tancat les
portes ,posant un paper a la porta ==
que diu "Cerrado hasta octubre".Ja hem
dit,alta per un lloc,i baixa per un=
altre.   

44111644$
Ida 1101   
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Una fotografia que quasi fa mal ala ulls.
Per un lloc t al materialism. del m6n mo---
dern:Una bencinera o gasolinera. Per s,a1
tre,amagada,endinseda,OBLIDADA...Una oral:
que fou un signa de mercaci6 del poble...
Perb ningd va saber pensar amb 1,estbti-
ca ,ni amb la bone vista, ni
No, sole amb el materialism. d,instal.lar
una cosa necasbria per la societat de con
sum...Parqub, e qui pot interessar un bel
recdomb un parc a lloc on descansar i a-
nar a fer una volta. A ningd . Perqub em=
tornat demonstrar qua els homes t i Binissa
lem no es excepcid sols protesten per ma
allb que lis toquen sa butxaca...E1 que==
is del poble, de tots, quasi no importa.

de'
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RACONS DE
BINISSALEM: UN LLOC OBLIDAT

SA CREU " DES MATADERO "
o

DES SORTIDCR DE BENCINA

Per molt que volgués criticar
o pe r molt que volguds arre-
glar desde aqui ,"Sa Creu des
Matadero",llogicament no acon
seguiria res. Jo convid atots
els que tenen conscilncia de
poble,que vagin i observin,no
mirin,observin t aquelle pobra=
creu,que desolada,es podria==
qualificar de marginada,de 2=
bruta vi de arreconada per una
gasolinera,tal volta necesari
Perb,jo pens,conciutadans me-
us:No la podrien haver posada
a un altre lloc ?,que sa vert
tat de ,que no ds per manca==
de llocs,devés aquella creu i
squalls dos arbres,no hi po-
dien haver posat un jardt emb
tras o quatre bancs per seure
i fer una espècia de parc ?,,
que tant manca al nostre po--
bla I.S. veritat,ds que no ds
moat mala idea.
No p retenc nab aquest
ale criticar consistoris dop-
bansoi circumstbncies passe-
aespel que pretenc amb aquest
escrit ,ås conscienciar a nAm
poble,i si paguds a s,ajunta-
ment(cose mala de fer),de que
si ja de molt dificil salvar=
aquest rec6,(encara que no im
possible),st,podriam intentar
mijorar o al manco conserver=
altres ricane de caracteristi
gums similars.
I per acabar,un dbeig...Vol--
dria que hi haguds molta de —
gent que anbs a observar,s,a-
nomenada "Creu des Sortidor".
Em preocuparia molt saber ==
que dins Binissalem no hi ha-
guds conscilncia de poble,per
qub si en els recons,oblidats
van el que volen,i el poble
ho consent,sa varitat ds que"
tenim o tendrem poca cosa,==
criaram poca cosa,.... Serem"
poca cosa.

"UN 9INISSALA1ER



GRACIES PER LA VOSTRA
ACOLLIDA , AMICS LECTORS

Æ'O8/AJE: 1.4 PO/v/6RA EDIe/o- No
BAST-A V Pee 4 CoA16N -A Q..•

Gràcies amics lectors per la bona a-
collid a que ens heu donat al primer=
numero de la nostra revista. Cdmença
rem amb 150.A1 segon dia: ESGOTAT.67
ferem 100 aids, i també s,acabaren.I
en ferem 30 més,dels quals ja sols =
ens queden uns 4 6 5 , que ecis hem =
guardat per la orbpia revista. Res,
que em sortit ... i reconeixem que =
amb moltes d t errades ,però el poble=
ha respost de forma ,si em de esser=
sincers, INESPERADA . Res, grilcies

esperam que aquest segon numero enci
ra us agradi mês que el primer. Veu-
reu que està compliquent ant) que ==
pregonavem: Aumentar 1,equip de re-
dactors i col.laboradors. I volem se
guir aumentant,perqub ROBINES no gs=
ni de un di d,un pareill, ES SENZI-
LLAMENT DE TOT EL MALE... ,i volem=

que sigui la mAxima representaci6 d,
aquest poble el que la fassi. Fins
al proper mes d,Agost.Bones festes !

Robines,Juliol de 1980
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