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la mira auto~ que actual-
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Declaracions del President del Govern Balear

Canyelles: «El Govern presionará a Madrid per obtenir més competències»
El president del govern balear
des de 1983, Gabriel Cañellas
(PP), afirma en declaradons a
l'AVUI que el sentiment  autonò-
mic a les Illes és "imparable", i
es queixa de la falta de diàleg del
govern central, a qui ha reclamat
de forma persistent competèn-
cies més grans i recursos per
gestionar l'autogovern. • 

Josep Pons. .
— . Com van acabar les reunions amb
el ministre Almunia per aconseguir di-
ners amb qué finançar els projectes
del govern balear?

—Es van quedar en res de res. Com
diem en bon mallorquí, tot va ser em-
buar fil; però, de bona voluntat, gens.

—¿Com analitza les seves relacions
amb els socialistes?

—Tenim profundes discrepàncies.
El PSOE és un partit centralista, que
no creu en les autonomies, i per  això
no és sensible a les reivindicacions que
arriben dels governs autonòmics. Però
s'equivoquen, perquè com més s'en-
tossudeixin, la pressió social en contra
será més forta. A les Illes, el sentiment
en favor de l'autonomia és imparable.

En aquest sentit, cree que les elec-
cions del 29 d'octubre són molt impor-
tants. Són uns comicis de gran impor-
tància també per a les autonomies,
perquè si torna a guanyar el PSOE se-

guirá aplicant el seu model centralista,
que ens nega es pa i es paneret.

—¿Creu que les Illes estan perjudi-
cades per una certa imatge de riquesa i
prosperitat?

—Aquesta imatge externa és in-
completa, perquè oblida els desequili-
bris i les situacions problemàtiques
que patim. I, a més, no tenirn  compe-
tències ni recursos per resoldre els dé-
ficits en sanitat, en aigües, en ensenya-
ment... Aquí vivim 700.000 persones,
però acollim set milions de visitants
cada any, i això exigeix serveis i in-
frastructures de qualitat.

—Aquesta filosofia ha estat denun-
ciada de victimista...

—Això només ho diuen els que no
volen escoltar. Ara esperem amb ex-
pectació la decisió del Tribunal Cons-
titucional sobre el recurs que vam in-
terposar fa dos anys contra els pressu-
postos generals de l'Estat, per incom-
pliment del principi de  suficiència eco-
nómica de les autonomies. En aquest
recurs expliquem que no es poden
exercir les competències transferides
sense els mitjans financers adequats, i
també que si Madrid ens cedeix atri-
bucions ha de suprimir molts despat-
xos i direccions generals que dupli-
quen o tripliquen els serveis de l'Ad-
ministració. De victimisme res; només
denunciem que ens maltracten i no
ens fan cas.

—Com a president del PP a les
Illes, ¿ha assumit ja la derrota del sw .

partit a les eleccions europea?	 -

Gabriel C,attellas
—Sincerament he de dir que el nos-

tre parta no va fer tot el que calia per
obtenir la victòria a les Illes, i els resul-
tats constitueixen un toc d'atenció evi-
dent per a nosaltres. Tot i que aquí
vam superar en onze punts la mitjana
estatal del parta, he manifestat reite-
radament la meva insatisfacció i n'he
demanat responsabilitats.

govern balear és partidari de
reduir l'oferta turística per garantir el
futur del sector?

—Ja he advertit que comencem a
ser víctimes del nostre propi  èxit. Es-
tem davant del perill d'un creixement
indiscriminat, com als anys seixanta,
que si no es controla pot destruir de
forma irreversible els nostres recursos
natural. No som partidaris d'un crei-
xement zero, però creiem que s'ha d'a-
favorir un creixement qualitatiu.

Amb motiu de les

FIRES DE LLUC1VIA1JOR
un exemplar d'aquesta

revista es REGALARÁ a
cada una de les famílies de

la ciutat.



Telèfons útils a
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A la part de

Ciutat

13'30 i 15'00 	
Bombera 	
Residencia de l'asscgurança social 	
Creu Roja de Ca'n Pastilla 	
Policia Nacional 	
Pulida Municipal 	
Policia Municipal de S'Arenal
La Porciúncula 	
Tele-Taxi 	
Radio-Taxi-Platja 	

Ala part de

Llucmajor

Ajuntament 	  660050
Oficina de S'Arenal 	  264071
Bombera 	  660756
Policia Municipal 	  661767
Guardia Civil 	  264121
Taxi   263745-263538
Parròquia.   263265
Aigua potable a domicili  261426
Aasociació de Veinats 	  265005
Gru a Sampol 	  264193
Scrvici Municipal d'aiguell SOGESUR 	  262493

Ajuntamcnt 	  727744

Tota casta de desperfectes a la vía pública (entre les
727643-727644
281250-290017

289100
264040

091
092

490503
260002
401414
755440
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Aquest periòdic surt cada quinze
des. Se pot !robar als quioscos de
S'Arenal, Ca'n Pastilla, Es Coll, Son
finjo' i Sant Jordi Subscriviu-vos-
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Rememorant la vida del senyor Toni Roca Creus
L'história no pot callar
sa vida d'un personatge
que va tenir la constanci
i la cultura fomenté;
tot moment se dedicà
a s'escriure i llegir
i encara dugué es camí
d'impressor ell treballar.

Els doblers no fan feliç
quan nos arriba la Mort;
sa riquesa és conhort
de lo que ell deixa escrit.
Aquest n'és el gran profit
per ell esser recordat
i durant l'eternitat
se sentirá lo seu crit.

Es cosa que molt conhorta
a dins ciutat de Llucmajor
recordar el bon senyor
que va essser don Toni Roca;
sa lluita va esser molt grossa
que en sa vida va passar;
a dins Pallma se crié
amb sa mare tota sola.

De molt jove començà
a aprendre de impressor
i amb una grossa passió
molt prest amunt va pujar.
De seguida practicà
la difícil composició
i sa feina de complicació
aviat la dominé..

Una jove Ii sortí
i amb ella se va casar;
una tal Carme Rubí
que molt varen concordar
El matrimoni posé
cinc fills a damunt la terra;
com aigua dolça de gerra
tot se varen estimar.

D'esperit emprenidor,
aquest carácter tengué,
l'any tretze aquí vengué
dins ciutat de Llucmajor.
Junt amb un bon companyó:
Ii deien En Tomeu Frau.
Una impremta en gros detall
fincaren a Plaça Major.

Primera impremta va esser
que va tenir Llucmajor,
Llibreria de valor
amb històries de de ver.

L'any vint-i-set se va fer
de Plaga es derrumbament
i tot el seu element
va haver de canviar-se.

Carrer de Nostra Parròquia
número dos a establiren
i allá hi montarien
a tot el seu repertori;
va esser el sello de victori
per tot el bon llegidor;
tenia ocasió
trobar Vibres de gran glori.

Els dos amics units anaren
del tretze fins el vint-i-dos;
feren un treball mayós:
un diari publicaren
i a ell se li posaren
el bon nom de «Llucmajor»,
escrits de molt alt honor
molts de moment insertaren.

El vint-i-cinc de desembre
el diari «Llucmajor»
va perdre el seu color,
se pot dir aquesta fetxa;
se va donar a entendre
que un altre n'editarien
Heraldo de Llucmajor Ii dirien
per dar-li més gros exemple.

Don Toni Roca publicà
el setmanari Independent
era per enterar sa gent,
lo que allá pugués passar;
de quatre pàgines comptà
aquest resplendent diari,
feia de tot inventari.
Per cert, se féu popular.

El Senyor Roca va esser
republicà moderat,
uns escrits humanitzats
ell va molts publicar-ne
i no va descuidar-se
de Maria Antònia Salvé
ni de don Francisco Pomar
que varen destacar-se.

Es diari publicava
moltes notícies locals
i també internacionals
si fos que interessava;
un espai se destinava
que es deia tribuna pública,
sa persona molt Iletruda
allá se desarrollava.

El senyor Roca va esser
Director i Redactor
i manejava sa «Marinoni»
per diari imprimir-se:
de mà tot va guiar-se
de Barcelona se va dur;
en tot va esser oportú,
intel-ligent de de ver.

Era s'Administrador
de lo que imprimiria
i inclús el repartirla
a casa del subcriptor;
es pagaya el valor
de una simple pesseta
per trimestra sa gran feina:
això fou sa questió.

«El Heraldo de Llucmajor»
se va publicar vuit anys,
se pot dir moments extranys
va tenir que viure-r-los.
Tenia opositors
en lo que ell publicava,
però ell se imposava
en un sentit amorós.
Amb cap ajuda comptà,
sempre va Iluitar tot sol;
ses rues del seus llençol
no li Ilevia plaxar.
Sa família va pujar
i guerra en competenci;
un homo de excel.lenci
se pogué considerar.
S'esperit republicà
sempre va tenir present;
oposició de sa gent
en lluita se va trobar,
volia manifestar
lo que en el món succeïa
i molta de gent no volia
el seu treball declarar.
Sa gent se distancié
i el diari no comprava;
això que només emprava
un jove per traballar;
per lo tant va acordar
es diari suprimir;
aquest va esser tot el fi
del diari popular.
Don Toni se dedicà
a cuidar a sa família,
es negoci que seguia
cap moment se descuidé;
de tot 'libre se trobà
a sa gran Papeleria,
era la millor que hi havia,
tot client molt bé tractà.
El senyor Roca tengué,
de fet, molts d'admiradors;
reconeguts els seus valors
per sa gran obra que fe,
ell sempre s'entretengué
a fomentar sa cultura;
ben encarnada la duii+a,
perquè per això nasqué.
El dia dos de gener
de mil nou-cents seixanta-dos
del senyor Roca els valors,
a tots, de fet, los perdé.
D'aquest mónn nos fugigué,
però deixà bella histori,
de molt extens repertori
de feines que ell va fer.
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Llucmajor

Hi ha nombroses casetes edificades a rambles i torrenteres
J. Clar Coll

Massa recents encara els trists esdeveniments
ocorregutrs al Ilevant mallorquí, amb els danys irre-
parables a les famílies i les destruccions de nombro-
ses propietats, que per a molts será un tornar a co-
mençar. Els danys a les finques i explotacions  agrà-
ries de nombroses zones de Campos, ses Salines,
Santanyí i les zones costaneres, on es va edificar
sense tenir en compte que els llits de torrents foren
obra de les pluges que feren que durant miliosn
d'anys les aigües anassin per aquestes torrenteres.
El fet que algunes d'aquestes torrentades només
passin de tant en tant, ens fa creure que la memòria
popular no funciona del tot bé.

Els dos-cents litres d'aigua per metre quadrat cal-
guts en coques hores era impossible que anassin
només per dins les torrenteres, a causa de la brutor
d'aquestes i l'estretor que tenie per mor de les edifi-
cacions o parets de contenció de les carreteres.

LA INUNDACIO DE 1902

Encara és viva dins la memòria dels més vells l'úl-
tima —i per ara la darrera— inundació que hi ha
hagut a la nostra ciutat de Llucmajor. Fou la matina-
da del 29 de setembre, festivitat de sant Miguel,
patró de Llucmajor, i primer dia de la Fira. Les fortes
pluges caigudes prop de Randa, baixaren violenta-
ment cap al pla arrossegant tot el que trobaren al
seu pas.

El torrent de Son Monjo provocà la inundació de la
barriada de na Joanota, amb l'alarma dels seus ha-
bitants, els quals estaven dormint. Encara que no hi
hagué desgràcies personals, els danys materials
foren grans.

Llucmajor

Escola d'Adults
22 temes per al
present curs J Clar Col!

El Ministeri d'Educació i Ciéncia, conjuntament
amb l'Ajuntament de Llucmajor, tenen preparat el
curs d'estudis de l'Escola d'Adults amb un inventari
de vint-i-dos temes d'estudi i de diferents nivells. El
començament del curs es preveu que será a mitjant
octubre.

Aquests estudis es desenvoluparan indistintament
a s'Arenal i a Llucmajor, exceptuant dos cursos: el
d'història de la comunitat d'origen a s'Arenal, i el
d'història de Llucmajor, a Llucmajor.

Els vint-i-dos temes d'estudi són: llengua catalana
per a catalanoparlants, llengua catalana per a caste-
Ilanoparlants, Ilengua castellana de graduat escolar
(I i II), matemàtiques de graduat escolar (I i II), an-
glés A i B, alemany A i B, informática A i B, història
de l'art, salut i educació sanitaria, història de la co-
munitat d'origen i història de Llucmajor, ortografia,
alfabetització, neolectors, certificat d'estudis, estudis
d'accés a la Universitat per als majors de 25 anys,
post-graduat, fotografia, dibuix artístic, premsa,
comptabilitat i tall i confecció.

El passat curs es matricularen quasi cinc-cents
alumnes, si bé no tots arribaren al final de curs. En-
guany s'espera que es veuran ampliades les xifres
més optimistes.

Per a més informació, us podeu dirigir a les ofici-
nes de l'Escola d'Adults, situada als locals de la coo-
perativa de la Nova Vida, al carrer de Sant Joan, o al
telèfon 66 23 21 en hores d'oficina.

ELS DANYS AL CAMP

L'excés d'aigua convertí en llacs nombrosos co-
mellars del nostra fora vila. Els efectes de la torren-
tada foren visibles durant quasi vint anys. En alguns
llocs d'aquestes valls les aigües arribaren als quatre
metres d'altura, especialment a la zona de la carre-
tera de Porreres i a les possessions de Son Sama i
als voltants.

Amb la venda de petites propietats a persones
d'altres bandes i la construcció incontrolada de «sa-
sitas de aperos", unit al fet que han pasSát 87 anys
de la catástrofe i els joves, la majoria, no han sentit a
parlar mai d'aquesta, nombroses d'aquestes case-

tes estan edificades a rambles, valls i torrents, les
quals, en qualsevol moment que es repetesqui la to-
rrentada, en sofririen les conseqüències.

S'ha edificat a llits de torrents, fet que ja ha provo-
cat inundacions de jpoca importància, les quals, em-
per& no ha servit d'avís per als seus propietaris. En
alguns punts s'ha arribar a tancar completament les
síquies i a edificar dins el mateix torrent amb un total
despreci o ignorància dels poders de la naturalesa.
Es suposa que podrien ser quasi un centenar les ca-
setes que tenen sobre d'elles l'espasa de Damocles,
com és ja tradicional a Mallorca, només ens recor-
dam de santa Bárbara quan trona. El desastre del
Illevant és possible que ens hagi servit d'avís.
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Editorial

Mallorquins del PSOE: ganivetades de negres!
La colonització engendra monstres, odis atàvics i neurosis. Un dels tòpics més
repetits a l'hora de definir els negrets és la facilitat congénita que tenen de barallar-
se a ganivetades i fer-se la pell entre si. Es tracta, sens dubte, d'un cercle viciós
d'efectes retroactius, d'un rotllo infernal que s'autosustenta com el peix que es mos-
sega la coa. La máquina colonial degrada, envileix i mutila el colonitzat fins a l'ex-
trem que aquest inconscientment recondueix la seva agressivitat cap al seu semblant
en una espiral autodestructiva no exempta de fatalisme. Sobre  l'anàlisi d'aquest fet
existeix obra abundant. El psiquiatre-policia francés A. Porot desplaçat a Argélia,
als seus Annales Médico-Psychologiques de l'any 1918 (1), va assenyalar que la
freqüència de la criminalitat argelina, l'instint predatori i el carácter sanguinari de
les bregues entre argelins, eren conseqüència de la seva subnormalitat biológica ja
que, segons ell, els indígenes tenien una escorxa cerebral més recluida que els
europeus. Ja ho val! A la vista d'això hom comprova que les teories colonialistes
troben explicació per a tot! Aixb no obstant, aquestes elucubracions pseudocientífi-
ques tenen un punt feble que acaba per enderrocar-les del tot. Frantz Fanon ho va
expressar de la següent manera: "A Argélia, la criminalitat argelina se desenvolupa
en cercle tancat. Els argelins se robaven entre si, se desfreixuraven entre si, se
mataven entre si. A Argélia, l'argelí gairebé no atacava els francesos i evitava les
bregues amb francesos" (2). Si extrapolam aquestes paraules a Mallorca segur que
no tirarem cap mala pedrada si afirmam que avui la vida pública es caracteritza per
la guerra que els mallorquins es fan estúpidament entre si, mentre els espanyols no
importa que donin la cara ja que sempre troben un negret disposat a rompre-se-la
en lloc seu.

La imatge que millor representa les Balears de la década dels 80 és la d'un corral
de gallines remogudes on l'amo (Espanya) llança amb comptagotes una ambosta de
blat de moro a fi de provocar la baralladissa d'esclaus que, com ja és sabut, són les
més cruels i sanguinàries. És paradoxal! A Sudáfrica, com molts no imaginen, la
violència més carnívora no es produeix entre blancs i negres sinó entre negres. No
en va, els policies que entren a reprimir dins el ghetto de Soweto són també negres.
Dins aquesta opereta demencial, els mallorquins militants del PSOE (Félix Pons,
Josep Moll, Francesc Triay, Antoni Tarabini...) tenen encomanada una missió molt
concreta: culpabilitzar l'indígena i canalitzar el ressentiment cap a la  pròpia tribu en
una operació d'autoodi altament suicida. L'antologia que vé a continuació és ben in-
dicativa: JOSEP MOLL (Secretari General dela FSB i Vicepresident del Parla-
ment): "el plantejament del senyor Cañellas és tan pobre, i els atacs i insults dels seus escrivents són

tan ridículs, que es fa impossible un debat amb el mínim rigor intel.lectual exigible. (...) la seva ac-

titud de plorar, gemegar i grinyolar seria impresentable a més d'inútil i estéril" (3). VALENTIN
VALENCIANO (Diputat socialista al Parlament indígena): "Ara convé plorar, una mica

.••01 tràngol, i dir que Madrid ens ofega" (4). JOSEP MOLL - FRANCESC TRIAY - JOAN
(Factòtums de la FSB): "L'enemic de Balears no és Madrid, sinó el  fracàs d'en

Cañellas (...) El discurs d'en Cañellas está esgotat perqué tracta de contagiar als ciutadans que el

primer problema de Balears és Madrid i  això és fals. (...) Cañellas no té npratge per plantejar els

veritables problemes de Balears i s'amaga fent una crida a la guerra santa" (5). FRANCESC
TRIAY (Portaveu del Grup Parlamentari socialista): .'cañeitas ha estat incapaç d'enfrontar-

se al gran problema del seu govern, la política turística i ha .emprès una fugida cap a endavant (...),

pròpia del fonamentalisme islàmic, una espècie de creuadal ,una guerra santa contra Madrid" (6).

SEBASTIA VERD (Periodista dins l'òrbita del PSOE, director de RNE a
Balears)): "L'exclusió de la nostra Comunitat Autónoma del repartiment de doblers procedents del

Fons de Desenvolupament Regional de la CEE ha servit per fer victimisme de bell nou (...) que re pi-

quin les campanes del victimisme amb un missatge prou ciar: si hi ha un pastís a repartir. nosaltres en

volem una part" (7). F. TRIAY: "El Govern practica la política de l'impossible i un provincianisme

reivindicatiu irresponsable"(8).etc.

Després de llegir aquests mots, hem de reconèixer que el Gabinet de guerra
psicológica del PSOE se mou amb habilitat i astúcia. De fet, ha elaborat un discurs
que podríem anomenar de culpabilització del negre que ha calat  ràpidament dins
capes importants de la població, penó sobretot a les pagines de la premsa forastera
de Ciutat. El bessó d'aquest discurs és molt concís i es pot resumir en les següents
paraules: passi el que passi i es faci el que es faci la culpa sempre és negra. Per ex-
emple, que un català se queixa de la discriminació de Madrid, aleshores se l'acusa
de victimisme i d'hipocondria. Que un català protesta contra aquesta injustícia,
aleshores se l'acusa d'insolidari, de demagog i de porc separatista. Que un català,
emprenyat de tot fot un barrobí contra Hisenda, aleshores se l'acusa de bestia sal-
vatge que menja fetges cruus de dones i nins indefensos assassinats èr plaer i diver-
sió. Que un català gosa dir mitja parauleta contra els forasters, aleshores se l'acusa
de racista, xenòfob i nazi. Que hi ha joves de Ciutat que ja no parlen mai mallorquí,
aleshores la culpa no és de la pressió espanyola sinó dels mestres de llengua que no
fan la feina prou bé (9). Que hi ha forasters que després de vint anys encara no xer-
ren mallorquí, aleshores la culpa no és seva, sinó dels mallorquins que no els han

posat prou mitjans a l'abast (10). Que un català planta cara als gitanos i torasters,

aleshores se l'acusa de radical, de messiànic i d'il.luminat que se'n va del cap. Que

un català insisteix de denunciar la colonització espanyola, aleshores se l'acusa de
sonat, de massoquista impenitent o d'imbècil entusiasta de les causes perdudes
digne de tractament frenopàtic (11). Que un mallorquí gosa parlar la seva llengua
davant un desconegut, aleshores se l'acusa de mal educat, tancat, caparrut, terrós i
mil delicadeses més (12). Que un indígena s'atreveix a lamentar la pressió fiscal,
aleshores se l'acusa d'incitar la guerra santa contra la metrópoli. etc. NO RES: els
mallorquins tenim sempre la culpa de tot i l'únic paper que ens permeten és el de
banyuts i pagar el beure, o sia, afluixar i consentir. No tenim dret a res, ni tan sols a
fer potadetes i esbravar-nos. Som els dolents d'una pel.lícula que mai no ens han
deixat dirigir i, vulguem o no, tot ens ho hem d'empassolar. Tot está previst: Que
Son Dureta és una puta merda d'hospital, ca això no té importància! Que les car-
reteres són un desastre, venga no exagereu! Que no tenim competències d'Educació,

la culpa és d'en Canyelles! Que ens balden a imposts, no será tant! Que som el lloc
de l'Estat espanyol on ha crescut més la criminalitat aquest últim any i hem de
suportar una delinqüència d'importació (13), bé això ja se sap, és el preu que s'ha de
pagar pel turisme! Que tenim dins ca nostra molts gitanos que ens emprenyen, uepí

això és tabú, racista més que racista! Que els jutjats estan saturats, bé això és culpa de
la calor i de la basca d'emita Quel'expedient judicial del pressumpte terrorista
espanyol Jaime Martorell s'ha extraviat per art de  màgia, hotne, quakun se n'ha de
perdre, no! Que no tenim TV autóctona quan sí la tenen Andalusia, Madrid etc.,
pssee! tanmateix no la sabríem fer funcionar!

Després de tot això está clar que a Mallorca pot ocórrer el que sigui, pot passar per
ull ara mateix la Serra de Tramuntana,  però no vos preocupen: sempre hi haurà el
puta negret del PSOE, del CDS, del PP o d'en Ruiz Mateos, que treurá importància
a la cosa i dirá que la culpa d'això és d'un altre negret. El que ha passat amb la
valoració dels danys de les recents inundacions de la zona de Llevant de Mallorca
no té nom! I és que parafrasejant Frantz Fanon: els mallorquins se barallen com
cans entre ells mentre deixen intocable el vertader responsable: el colonitzador
espanyol. Simultàniament a Madrid viuen de puta mare, contents i feliços, ad-
ministrant i gaudint dels doblerets que ens foten a palades.

MALLORQUINS! Passa d'hora de dir ho ben fort! El PSOE és el partit dels
forasters dins Mallorca. Els seus dirigents podran haver nascut aquí  però defensen
els interessos d'Andalusia, no els nostres. Ara s'explica perquè els discursos del
mitin del PSOE (juny 1986) se feren en espanyol. Ara s'entén perquè Félix Pons va
acabar la seva intervenció electoral al Palau d'Esports amb un insultant "Viva An-
dalucía". L'any 1978, el líder històric del PSOE a Mallorca, Andreu Crespí (Palma
1896- 1982) va afirmar: "Quan jo vaig entrar en el Partit Socialista, a la Casa del
Poble encara es parlava sempre en castellà; en poc temps a les reunions tothom
parlava en mallorquí. Amb la invasió de forasters, l'evolució és una mica més
difícil, paró ens salva una cosa: tots els forasters anti-autonomistes són en elpartit
Comunista, a Comissions Obreres i aquestes coses..." (14). Visquem i coses
veurem! Sempre ens quedarem amb les ganes de saber l'opinió d'en Crespí sobre
l'estúpida campanya, Mallorca terra de tots, que el seu partit va desencadenar com
a resposta a les afirmacions del President Canyelles sobre els forasters el gener de
1988. Entre aquest lema del PSOE i l'editorial del diari feixista (Baleares, 25-X-
1939), "Mallorca no es sólo para los mallorquines" no hi ha diferències substancials:
"Mallorca no es sólo para los mallorquines, es para todos los españoles, como
española que es. Que el mallorquín se hable en la intimidad de la familia, nos
parece muy bien; pero que se use en la vida social, comercial e industrial de la
nación, nos parece deplorable". La forastera mestressona María Irazazábal, militant
del PSOE des de 1976 i mare de Félix Pons, fa pocs dies s'ha manifestat de la
següent manera sobre la realitat sociolingüística de Balears: "se pasan en el sentido
de obligar a hablar catalán a las personas no mallorquinas. (...) Esta elección de
las dos opciones, o lo aprendes o te vas, no me parece correcta". Irazazábal jus-
tificava així els forasters que no xerren mallorquí: "Es que los hay que son torpes,
pero también los torpes merecen ser respetados" (15). Després d'això, hom com-
prova una vegada més com el colonitzador té la pell molt prima i basta molt poc
perquè totd'una amolli la verinada. Resulta que a Balears  s'està fent una timidíssima
normalització lingüística i els espanyols ja diuen que "merecen ser respetados" i
d'altres com Francisco Ruiz s'atreveixzen d'afirmar que "Los castellano-parlantes
nos sentimos discriminados en Mallorca" i "Existen casos de racismo lingüístico en
Mallorca, a nivel educativo, administrativo i social" (16).

La política exercida ja des de l'inici pel PSOE contra el govern Canyelles ha estat
vergonyosa i ha demostrat que els socialistes mallorquins, per una part acaten les
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ordres de Madrid i faciliten l'espoliació de la colònia, mentre que per altra, car-
reguen el mort a les autoritats autòctones i deixen impunes els vertaders respon-
sables. El mateix dia que Canyelles prenia possessió del Govern, estiu de 1983, el
ministre espanyol de les autonomies, Tomas de la Quadra, va afirmar: "Seria una
mezquindad que el gobierno relegara a la Comunidad de Baleares por el hecho de
que gobierne la derecha" (17). Bé dons, això és exactament el que ha fet el PSOE
amb la complicitat de la FSB. Han estrangulat econòmicament el govern autòcton a
fi d'imputar-li després tota la culpa i el descontentament popular. No cal dir que
Félix Pons, quan va donar el vist-i-plau a aquesta estratègia es va equivocar com mai
i ha perjudicat tots els habitants de les Balears, forasters inclosos. Segons l'ARENAL
DE MALLORCA, el Govern Canyelles, com qualsevol institució de poder, ha
d'esser fiscalitzada durament i sense pietat. Ara bé, el que no s'ha d'oblidar mai de
mai és que el responsable en última instància que no tinguem una classe política
mínimament presentable i homologable a l'europea, amb idèntiques xacres i
qualitats, és Espanya que 171C11111 ens impedeix exercir l'autogovern de fa més
de 270 anys. A ningú no escapa que una classe política no s'improvisa i cap persona
no neix ensenyada. Oblidar això significa caure de ple en la baralla de negres. A
nosaltres, per altra part, tot i deixant molt clar que la política d'en Canyelles sobre

ordenació del territori i normalització lingüística ha estat senzillament horrorosa, no
ens fa res reconèixer que entre el Gabriel Canyelles, bajoca i atemorit, del discurs
de les 1.500 faltes d'ortografia del primer dia (18), i el President Canyelles que afir-
ma que "Madrid és el principal mal que afecta les illes" (19) hi ha una considerable
diferència. Naturalment tot está per fer i encara no tenim estudis rigorosos sobre els
canvis accelerats que a dreta i a esquerra s'observen d'ençà uns anys.

L'evolució política de part dels actuals dirigents indígenes del PSOE mereix una
anàlisi detallada. Sense espai per esser exhaustius constatam  però que en línies
generals (Tarabini, Francisco Obrador,  Ferrà-Pong, Jaume Armengol...) han passat
des de postures més nacionalistes (PSI, PSM...) cap a posicions pròpies de botiflers
i d'agents destacats del colonialisme espanyol. Vagi com exemple il.lustratiu el cas
de Francisco Obrador (batle de Calva) que l'any 1977 manifestava: "m'adon que en
aquest poble en el qual em moc i visc, hi ha plantejada la necessitat que es
reconeguin els seus propis drets d'autodeterminació" (20). L'abril de 1988, en canvi,
va contestar així les declaracions d'en Canyelles: "me sembla molt poc edificant que
un polític vulgui guanyar punts atiant els instints més baixos de la societat. Els
polítics, els polítics d'alçada, tenen obligació d'oferir alternatives positives, en
lloc d'anunciar catastrofismes pintorescos i perillosos. (...) som dur a l'hora de
qualificar, perquè amb les seves paraules, Canyelles, va pretendre remoure la con-
vivència ciutadana; i una polémica com la que va encetar, se sap com s'inicia, però
mai no se sap com ni quan pot acabar. Hi ha temes que per ciutadania, hem de con-
siderar tabús, intocables" (21). Els mallorquins del PSOE viuen un esqueix de con-
tradiccions que de cada dia seis farà més insuportable. Per un cantó, ells volen
esser espanyols posmoderns del V Centenario, per altre comproven amb decepció
dia a dia que a Madrid no els fan cas i no hi pinten un raye. L'exemple d'aquestes
últimes setmanes quan els han bescanviat les llistes electorals que aquí s'havien con-
feccionat és patètic (22). El negret Josep Moll vol esser admès al cercle restringit
dels blancs, per això consent de fer el paper miserable d'escut protector, de
paraxocs i d'esmorteïdor de les ires de la colònia envers la metrópoli. ¿Quina és la
paga que en reb a canvi, preguntam nosaltres? Idó a les llistes de les passades elec-
cions europees el varen fotre al lloc 35 i a Maria Terrades, tots dos representants de
Balears, al lloc 39 (23). No passa minut sense que no es confirmi que Balears
colònia miserable d'Espanya. Molts encara se resisteixen de  reconèixer-ho però els
fets són els fets i ha arribat l'hora de la decisió. Pel que fa al PSOE, Emilio Alonso
ja ha reconegut que l'enfrontament entre oficialistes, és a dir, forasters, i nacionalis-
tes, o sia, mallorquins, ha arribat pràcticament a un punt sense retorn: "Al PSOE
balear hem arribat a un extrem que això ja pareix un enfrontament sicilià" (24). I
això que just acabam de començar si bé existeixen alguns precedents! El mes de
juny de 1986, Gori Mir va abandonar el partit per fundar després Unió Balear. El
març de 1989, amb motiu de Cabrera, Enric Ribas i Paula Guillen varen fer dos
cèntims del mateix i es varen integrar a Esquerra Nacionalista. Igualment Jaume Car-
bonero se va donar de baixa. Ara, fa dues setmanes, l'executiva del PSOE de
Ciutadella ha dimitit de forma irrevocable després de l'exclusió de les llistes elec-
torals del senador Antoni Villalonga integrant del corrent Socialisme i Autonomia
(25). Insistim: just s'acaba de donar ratssus! Ara fa un any, Josep Moll no desear-
tava dimissions de dirigents de la FSB si Madrid no reconeixia Cabrera com a parc
natural (26). Fonts pròximes al partit parlaven de Francesc Triay, Valentín Valen-
ciano, Joan March i Jaume Carbonero. Després a l'hora de la veritat tan sols aquest
darrer va dimitir, el cas però és que la corda está tensada, les contradiccions
supuren i es fan progressivament insostenibles. Cabrera, la reforma de l'Estatut, la
discriminació de les ajudes europecs, la confecció de 'listes electorals, les Com-
petències d'Educació, la recepció de TV3 al País Valencià etc. constitueixen una llis-

ta inacabada que de mantenir-se el PSOE a Madrid s'anirà agreujant més i més i
més. La qüestió és: ¿fins on aguantará la cara dura d'aquests polítics d'ajornar la
decisió inevitable: mallorquins o forasters, catalans o espanyols?.  Perquè, és dar,
s'ha de tenir la pell molt dura per anar pel mig i fer un ridícul tan espantós com el
que ha protagonitzat el patata Félix Pons que dia 24 de juliol tot cofoi afirmava que
no vindrien etarres i qué no hi hauria eleccions anticipades (26), quan dos mesos
després la realitat és absolutament diferent: han vengut presos d'ETA a Palma i les
eleccions són dia 29. Fet que indica dues coses, o Félix Pons és un mentider amb el
peladar més negre que les cerres d'un porc autòcton, o que Félix Pons pinta dins
Madrid tant com una moneia dins Versalles i no n'agafa ni una per casualitat.

MALLORQUINS: és hora d'obrir els ulls i de no badar gota! Ni Gonzálezs, ni An-
guitas, ni Aznars, ni Ruizs Mateos, ni Suárezs, ni Guerras, ni  hòsties! Aquí está clar
que si nosaltres no defensam Mallorca, podem estar ben segurs que ja no ho farà
ningú' MALLORQUINS: duis el ciri ben enravenat i no faceu degotissos fora del
solc!

TREBALLADORS ESPANYOLS DESPLAÇATS A LA COLONIA! Recordau Simón
Bolivar! Vosaltres també sou víctimes de l'explotació colonial! Els señoritos que vos
varen engegar a terres estrangeres, són ara els mateixos que rebenten Mallorca.
També vosaltres patiu els efectes d'una vergonya tercemundista anomenada Son
Dureta! Per tot això i més, LA INDEPENDÈNCIA també vos reclama. MALLOR-
QUINS I IMMIGRANTS: Tots anam en el mateix vaixell: o suram tots plegats o ens
enfonsam tot plegats!

PD.- Aquesta reflexió sobre les baralles de negres en línies generals també és válida
per al Principat de Catalunya. Substituïu Gabriel Canyelles per Jordi Pujol i Félix
Pons o Josep Moll per Narcís Serra o Raimon Obiols i tindreu una nova inter-
pretació dels fets de l'Estadi Olímpic amb motiu de la inauguració del Campionat
del Món d'Atletisme.

NOTES: (1) Citat per Frantz Fanon, "Los condenados de la Tierra", FCE, Mèxic 1963, pág. 277.

Traduït al catalá des de la versió espanyola. (2) Id, id pág. 283. (3) Josep Moll, "Qué volem els

socialistes?" (DM 26.IV.1989). (4) Valentín Valenciano, "Una dreta ploradora" (DM 10.1.1989). (5)

Baleares 22.IV.1989. (6) D16 22.IV.1989. (7)  Sebastià Verd, "Victimisme" (DM 10.IV.1989). (8) DM

20.IX.1988. (9) Vegeu declaracions de Josep Moll, "La culpa es de los maestros" (DM 6.VIII.1988).

(10) Vegeu Miguel Alenyar, "El retrocés de la parla mallorquina" (DM 19.VI11.1988). (11) Vegeu l'in-

sult que Joan Pla, ha adreçat al director de S'Arenal de Mallorca, Mateu Joan i Fiorit, dient-li "le

recomiendo el frenólogo", "Aplec y sus anónimos", Baleares 4.X.1989 i també "Mateu y la frenopatía",

Baleares 21.IX.1989. (12) Vegeu editorial de Baleares (25.X.1939), "Mallorca no es sólo para los mal-

lorquines": "y aún así y todo no evita que, delante de él, se hable en dialecto que no entiende lo que,

aparte de ser muy mala educación, lo hace creerse en país extranjero". (13) UH 15.IX.1989. (14)

Reproduït per Joan Martorell, "Andreu Crespí. Aproximació biográ fica", Miguel Font editor, col.

Evast e Aloma, Palma 1989, pp. 81-82. (15) Uh 24.IX.1989. (16) Baleares 13.IV.1989. (17) El Día de

Baleares 11.V1.1983. (18) UH 18.VI.1983. (19) AVUI 10.V1II.1989. (20) Francisco Obrador entrevistat

per Lloreç Capellá, "Mallorca i el món obrer", ed. Moll, Palma 1977, pág. 81. (21) F. Obrador entrevis-

tat per Llorenç Capellà, Brisas núm. 53 (17.IV.1988). (22) UH 20.IX.1989. (23) DM 11.IV.1989. (24)

DM 19.IX.1989. (25) AVUI 221X.1989. (26) D16 5.X.1988. (27) D16 24.VII.1989.

NOTA: Les últimes editorials de S'Arenal de Mallorca han mogut tant de renou
que el feixista Joan Pla García, en un accés de  ràbia mal continguda, no s'ha pogut
estar d'insultar el director d'aquest diari qualificant-lo de "caso de los mejores
frenólogos" i d'aconsellar-li després que passi pel manicomi: "le recomiendo un
frenólogo" (Vegeu diaris ja wats). Tot i que és un costum periodístic bastant arrelat el
que les editorials no vagin signades (el diari Baleares on escriu Pla no les signa com
tampoc signa d'altres seccions com Teleobjetico o La Guillotina) i a fi que periodis-
tetxos de mala mort com aquest no puguin aferrar-se a la intriga sobre qui és l'autor
d'aquests textos, vagi per endavant que qui ha escrit "Ara començam a anar" (núm.
175), "Mallorca sencera tremola de ràbia" (núm. 176), "El cas Macià Manera"
(núm. 177), "Illes Balears: colònia miserable d'Espanya!" (núm. 178), "Balears: illes
penitenciàries!" (núm. 179) i "Mallorquins del PSOE: ganivetades de negres!" (núm.
180) és Jaume Sastre i Font que no cal dir n'assumeix l'exclusiva i total respon-
sabilitat davant qui sigui, l'administració colonial de justícia, Déu i sa mare!, i anun-
cia a la vegada que a mig termini seran recopilades i publicades.

LA REVISTA QUE DIU EL QUE ELS
MALLORQUINS PENSEN PER() NO

S'ATREVEIXEN A DIR

SUBSCRIVIU-VOS-HI
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ANTONIO ALEMANY: un puput de cresta molla!
(Setena part)

L'anticatalanisme ha manllevat al pensament reac-
cionari espanyol més putrefacte la cadena argumental
que utilitza per expressar-se. És de rigor remembrar
que la 11.1ustració primer i la Revolució Francesa
després, varen desencadenar un gran moviment de
repulsa a l'Europa del segle XVIII. La mobilització de
l'Antic Regim quan va veure qüestionada la seva
autoritat va esser terrible. Iniciada a França a partir de
les aportacions teòriques de Maistre i Burke, va passar
a Espanya on va assolir un caire d'extremada violencia.
Les bèsties negres de l'integrisme foren D'Alambert,
Voltaire i d'altres. Tots foren acusats de perversos, cor-
rossius i fills de Satan, responsables d'atemptar contra
els principis religiosos sobre els quals descansava
l'ordre polític de les autoritats aristocràtiques
tradicionals. És, dones, dins el segle XVIII quan trobam
un seguit d'idees precursores dels règims totalitaris del
segle XX, com han estat el nazisme, el feixisme o el
franquisme. Bàsicament els elements del mite reac-
cionari són: 1) Existeix una conspiració secreta mundial
de les forces del Mal que se proposa destruir l'ordre
natural volgut per Déu i implantar un regim pervers  con-
stituït pel liberalisme i la democràcia parlamentària, 2)
Les forces d'aquesta conjura diabólica són tres. "la con-
spiració dels filòsofs, que adorant la Raó, la utilitzen
per destruir la Fe i d'aquesta manera Iliurar-se a l'im-
mund llibertinatge que és el seu veritable fi; la con-
spiració dels jansenistes, que se proposen emportar el
satànic ideal de llibertat a la pròpia església i dis-
minuir a través de reformes el poder absolut de la
monarquía romana (no oblidem que el pontífex era
Ilavors un dels reis europeus); finalment la conspiració
massemica que se proposa l'execució práctica d'aquests
perversos principis de raó, drets humans i llibertat"
(166). Elements destacats del pensament reaccionari
espanyol més tronat foren entre d'altres: Fray Fernando
de Zeballos, el jesuita Hervás y Panduro, el padre Al-
varado, Pérez y López, Vila y Camps, etc.

Igualment d'aquest temps data un altre mite de con-
seqüències funestes per als segles XIX i XX. Es tracta
del mite de la conspiració jueva mundial, que es pot
definir de la següent manera: "Segons aquest mite, exis-
teix un govern secret jueu que, mitjançant una xarxa
mundial d'organismes i organitzacions canuitlats, con-
trola partits polítics i governs, la premsa i l'opinió
pública, els bancs i la marxa de l'economia. Se din que
el govern secret fa tot això conforme a un pla secular i
amb l'únic objectiu d'aconseguir que els jueus dominin
el món sencer, i també se diu que s'està aproximant
l'assoliment d'aquest objectiu" (167). La versió moder-
na d'aquest mite comerlo l'any 1797 quan l'abat francés
Barruel va escriure la Métriorie pour servir á l'histoire do
Jacobinisme. Aquesta extensa obra de cinc volums és un
al.legat duríssim contra la Revolució Francesa que es
presenta com la culminació d'una conspiració secreta
mundial destinada a enfonsar l'ordre tradicional de la
societat de l'Antic Règim. A mena de síntesi, direm que
amb el pas del temps a aquesta falsificació fantástica es
van anar afegint d'altres trames entre les quals destaca
la novel.la gótica Biarritz (1868), escrita per l'alemany
Hermann Goedsche i signada amb el  pseudònim de Sir
John Rercliffe. El zenit per?) va arribar al segle XX amb
l'aparició d'Adolf Hitler, que va contribuir, abans de
l'inici de la II Guerra Mundial, a estendre la Inter-
nacional antisemita per tot el món: Canadá, Estats
Units, Gran Bretanya, França, Japó, Itàlia... Pel que fa
al cas concret d'Espanya, el general Franco va presen-
tar la guerra de 1936 com una lluita a mort contra el
contuberni judeomassónic al qual es va sumar el
qualificatiu dimoníac de comunista: "El peligro judío
no es una fantasía sin fundamento... No hay nada más
urgente que combatir al comunista y al judío" (168),
"Todo el secreto de las campañas desencadenadas con-
tra España descansa en estas dos palabras:
"masoneria" y "comunismo" (169). És sabut de molts
que el regim franquista va mantenir fins al final de la
seva existencia els dos anatemes nuclears del seu dis-
curs de propaganda que no va dubtar de llançar sobre

tota persona que gosás qüestionar-lo: conjura
jucleomassónica i venut a l'or de NAOSCOU.

L'anàlisi dels arguments histórico-socials de l'an-
ticatalanisme demostra que són extrets de l'arsenal dels
prejudicis històrics i de la retórica propagandística més
usual del nazisme i del franquisme. Així hem pogut com-
provar que la mentida fantasiosa anomenada "perill
català" o "imperialisme català", que vindria a esser una
mena de govern català a l'ombra que d'amagat conspira
a fi d'annexionar-se les Balears i el País  Valencià, és un
cale lidedigne de la conspiració judeomassónica argüida
pel franquisme. igualment, les acusacions de venuts, ex-
ercides per l'anticatalanisme contra tot mallorquí
(intel.lectuals, polítics, premsa, ràdio, mestres, esportis-
tes...) catalanista és un fet que interpretam com un
altre cale de la propaganda franquista, en aquest cas,
del mite de l'or de Moscou. L'anticatalanisme ha estat
creat per desviar el legítim ressentiment dels mallor-
quins contra els danys de la colonització espanyola, cap
a un enemic imaginari (els catalans) els quals han con-
vertit en boc expiatori. La insatisfacció económica de
les masses mallorquines fins a l'aparició del turisme les
ha fetes històricament receptores de l'agitació an-
ticatalana que, tot cal dir-ho! hàbilment teledirigida
pels botifarres, tocaya sempre els punts més sensibles i
emocionals. Antonio Alemany no vol solucionar real-
ment la injustícia que Espanya practica amb els mallor-
quins (espoliació fiscal, monoeultiu del turisme, impor-
tad() de delinqüents...). Tot al contrari, el que fa és blo-
quejar el camí que condueix a la superació de les
causes d'aquest malestar acumulat i desviar-lo cap a un
enemic inventat (Catalunya) que esdevé contramón fic-
tici, base del seu edifici argumental. Històricament,
Espanya ha creat i ha fomentat l'odi dels mallorquins
cap als catalans com a fórmula escapatòria i d'estabilit-
zació psíquica de les masses subjugades. En aquest sen-
tit ha elaborat un procés sinistre basat en la voluntat-
deliberada de manipular en benefici propi els mallor-
quins a través de mitjans ocults i subrepticis. En síntesi,
els efectes cercats són dos: a) desviar l'aversió al
"foraster", molt arrelada dins els illencs: potes forasters,
barco de rejilla! foraster havies d'esser! Forasters vendran
i de ca nostra MOS treuran! etc, i b) enfortir el sentiment
d'espanyolitat dels mallorquins que sempre ha estat
precari i voluble. Vegem alguns fragments de El Heral-
do de Madrid de l 'any 1918: "La Prensa peninsular,

preocupada ordinariamente de los excesos bizkarristas
y catalanistas, no se ha fijado en la preponderancia
que va adquiriendo en las islas Baleares la mala yerba
separatista, allí peor por la situación geográfica de
aquel trozo de territorio español. (...) pronto va a ser
aquella pacífica provincia marítima un nido de virulen-
cias contra la madre España. (...) es público y notorio
que el general Borbón fue destituido de su mando en
aquellas islas a ruego del Ayuntamiento en pleno de las
fuerzas vivas, por haber dicho en un momento de
patriotismo que sabría castigar con mano dura a los
que hablaban de levantar bandera blanca ante el
primer buque de guerra extranjero que vieran venir...
En Mallorca, los castellanos son llamados despectiva-
mente "forasters", y en Menorca "espanyols".(...) siguien-
do por el camino emprendido, corríase el riesgo de que
fueran los mismos baleares quienes ayudaran a
cualquier potencia extranjera que pretendiese
apoderarse de aquellas islas" (170). A continuació
farem una dissecció del mite infundat de l'imperialisme
català en el qual podem destacar els següents tòpics:

1) La bubota de la colonització catalana. -

Com ja hem vist, Espanya per amagar la seva pròpia
colonització de Balears, s'ha inventat una pretesa
colonització catalana. Com demostrarem tot seguit això
ve d'enrera ferm i no és una qüestió d'ara fa quatre
dies. Guillem Forteza (Palma 1892-1943), arquitecte,
president del Centre Regionalista, batle de Ciutat,
redactor amb d'altres de l'Avant-projecte d'Estatut
d'Autonomia de 1931, va declarar l'any 1918: "Dues
paraules, només, per destruir públicament unes temors
immotivades que no es sap el mal que han fet a Mallor-
ca entre les gents dèbils de carácter.

S'ha volgut fer creure que la implantació del  règim

autonòmic a Mallorca implicaria una supeditació de
Mallorca a Catalunya. És necessari desfer aquesta idea
que no surt a lloc i que té, a més, tot l'aspecte d'in-
sidiosa" (171). No cal dir que aquest temor ha estat
sembrat sistemàticament. Exemples extrets de la prem-
sa, Antonio Alemany, sense anar gaire Iluny: "H que en

Televisión Española -en definitiva última responsable de que aquí

recibamos la programación estatal- nos impongan las emisiones

catalanas plantea una irritante colonización que no sabemos si es

buscada deliberadamente por los responsables de Madrid" (172).

"este "imperialismo" que siempre se ha denunciado en esta isla

respecto a algunos catalanes" (173). "la lengua ha sido la punta de

lanza del catalanismo anexionador que anima a los grupos radicales

y a los no radicales" (174). "nos tienen aterrorizados lingüística-

mente a todos los mallorquines, han impuesto sus criterios en

colegios, instituciones y medios de comunicación y, si no nos

espabilamos, el mallorquín y lo mallorquín acabaran fagocitados

por el catalán y lo catalán. Creo que hay que tener el valor cívico

de enfrentarse a esta nueva forma de terrorismo cultural y, desde

luego, yo personalmente, no pienso someterme a estos totalitaris-

mos de nuevo cuño que afloran por doquier. El fascio también

puede hablar catalán, convertido en la lengua del imperio" (175).

Jaime Martorell Mir, pressumpte autor de l'atemptat
contra TV3: "en Cataluña hay señores con muchos millones, inter-

esados en la colonización lingüística de otras regiones" (176). "Exis-

ten unos intereses político-económicos en llegar a la catalanización

de Mallorca, Baleares, que se valen de todos los medios a su al-

cance para llegar a su objetivo siendo uno de ellos la tergiversación

de la Historia y la flagrante mentira. 1,as formas encubiertas ya se

han dejado y el descaro aflora en las páginas de los periódicos"

(177).Luis Cerdó, erial del botifarra Alemany: "Com que

encara no mos han acabat de conquistar no arriben a la "Catalunya

insular", per() ses emissions de TVE-Catalunya sí que hi arriben"

(178). "no voleu que es nostros imposts vagin a Madrid però sí a

Barcelona" (179). "¿Por qué no se quedan en Cataluña y nos dejan

en paz'?" (180). D'altres exemples extrets de la premsa
forastera de ciutat: "poderes fácticos acatalanados" (181),

"neocolonialismo catalanista" (182), "algunas avanzadillas impor-

tadas de Cataluña" (183), "intereses expansionistas de nuestros

vecinos" (184) "estais dejando que pequeños grupúsculos impor-

tados radicalicen inicua tranquila y pacífica convivencia" (185), "im-

perialismo intelectual catalán" (18(i) etc. etc.

2) Conspirad() secreta in deo-mas sujii ¡ca 
(mossbnica) de caire esquerranós.- L'anticatalanisme
exacerba la desconfiança i la sospita de les masses. Per
això, ha usat sempre el mite de la font oculta i
estratégica, de l'univers imaginari i del complot que con-
spira des de l'ombra. Antonio Alemany ha arribat a par-
lar de la "quinta columna" que ve a esser l'enemic ocult
a la reraguarda. La bubota de la colonització catalana
no s'entén sense aquest segon element que podríem
definir de la següent manera: existeix una petita minoria
secreta de mallorquins que seria l'encarregada de
facilitar aquesta colonització des de llocs estratègics
com, per exemple, els despatxos dels assessors
lingüístics de les institucions públiques. Exemples: An-
tonio Alemany: "cuando veo esta especie de conspiración izquier-

do-mossónica que contamina los medios de comunicación y que "im-

pone" un lenguaje ajeno a nuestras tradiciones y a nuestros usos,

reconozco que me siento incómodo" (187). "l -lasta el mallor-

quinísimo pueblo de Valldemossa ha llegado a la cursilería y el

mimetismo del quintacolumnismo catalanista (...) A este paso, pron-

to Sor Tornassa ya no será Santa mallorquina, sino santa Catalana

de la mano de la Obra Cultural Balear, del PSM, del Informatiu y

de todos esos bárbaro.; de la mossoneria andante" (188). "Nunca

hemos llegado a comprender el pánico que tiene el centro-derecha

balear a una minoría catalanista que ha conseguido ejercer un

auténtico comisariado secreto en materias lingüísticas" (189).

"minorías convertidas en señores de horca y cuchillo en todo lo

referente a la lengua hablada por el pueblo" (190)...

3) Venuts a l'or de Moscou.- Vet ací el tercer ele-
ment del gran mite infundat de l'imperialisme  català. El
franquisme va saber explotar aquest tema segons el
qual Rússia "nos había arrebatado centenares de niños
con la intención de convertirlos en agentes comunistas
de agitación no sólo en España sino en
Hispanoamérica; que nos había despojado de toda la
reserva de oro del Banco de España cifrada en 650 mil-
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Iones de dólares; y que todavía en 1960 alienta la sub-
versión y no renuncia a vengarse de la derrota que le
intlingimos" (191). La finalitat práctica d'aquest ardit
de la guerra de propaganda és clara: cohesionar el grup
enfront de la pretesa amenaça exterior i presentar la
pròpia acció agressiva com legítima defensa. Molts mal-
lorquins s'han vist acusats d'esser traïdors i venuts a l'or
català. Polítics, intel.lectuals, periodistes, empresaris,
lingüistes etc, han patit aquest anatema repugnant
llançat contra tota persona que fes manifestacions públi-
ques d'orgullosa mallorquinitat enfront dels colonit-
zadors espanyols. Fins i tot, el gonella Tolo Güell i la

seva folklórica marxa "Des Güell a lluc a peu" no se n'ha
pogut escapar de les acusacions de venut a l'or català:
"Nos llamó, nuestro buen amigo Tolo Güell, para darnos una

simpática noticia. Pero lo que realmente nos sorprendió fua su
propia sorpresa porque en su bar, centro de radicales mallorquinis-

mos-un-poc-gonellistes- fins-i-tot,están proliferando las pintadas que

le acusan de catalanista, traidor y de vendido al oro catalán. Qui ho
havia de dir, d'en Tolo" (192). Antonio Alemany: "Nuestros
"clérigos" han traicionado al pueblo mallorquín. No son mallor-
quinistas: son catalanistas en el pleno sentido político del término"
(193). R. Sancho: "La villanía y traición de la clase política
balear, en todo su espectro, acompañada por una serie de

grupúsculos con ínfulas intelectuales y progresistas (Universidad

"Balear", GOB, Obra Cultural "Balear" etc., amén de unos muy

definidos intereses comerciales -editoriales, libreros y autores que

esperan alcanzar un más amplio mercado, todo ello con el cor-
respondiente soporte de La Caixa-, que se ha entregado con armas

y bagajes a sus amos catalanes" (194). Full ciclostilat del
Centro Cultural Mallorquín: "es polítics venuts a n'es dobbés

catalans se van quedant pràcticament tots sols" (195). Fernando
Feliu Truyols: "estos agresores que se han vendido a la causa an-
tibalear-catalanista" (196). R. Sancho: "consorcio poder catalán-

politiquillos baleares vendidos a aquél por unas cuantas monedas;

iojalá algún día tengan que rendir cuentas de su infamia y villanía!

(197). Luis Cerdó: "sense cap dubte es polítics independents són

ets únics que no han perdut sa dignitat i no s'han venut an es

catalanisme. Amb es partits no hi ha res per a fer" (198). Fernan-
do Feliu Truyols: "el verdadero pueblo balear (...) se ve
traicionado por otras fuerzas tácticas como "l'església", UIB, prensa,

Radio y TV, banqueros, OCB, Ayuntamientos de "les illes", es-

cuelas, libreros y escritores y demás etcs. antibaleares quienes

sumando un escaso total de un 10% de la población balear im-
ponen su capricho catalanista al 90% restante que quiere ser balear

y español y no catalá ni castellá" (199). etc.
4) Imputacions criminals als catalanistes convertits 

en bocs expiatoris.- Els jueus han constituït el boc ex-
piatori d'Occident als quals s'han imputat els crims i les
catástrofes més inimaginables, per exemple, la d'esser
els responsables de la pesta que cíclicament des de
1348-1720 va afectar Europa. En aquells moments els
jueus varen esser acusats d'enverinar les aigües de tots
els pous causants de la pesta de la mateixa manera que
la desaparició misteriosa d'una persona automàticament
els era atribuida inculpats d'haver-la assassinada en un
acte ritual. Bé doncs, els catalanistes han estat acusats
per la premsa forastera de Ciutat i per l'anticatalanisme
en general, fins i tot, de ser els responsables dels incen-
dis forestals. És ben cert que aquests diaris han com-
promés definitivament el seu futur econòmic i
empresarial perquè aviat hauran de retre comptes
davant l'opinió pública i porgar responsabilitats: Fernan-
do Feliu Truyols: "nuestras montañas quemadas tal vez con

dineros catalanes o catalanistas" (200). Carta signada amb les
inicials MAC: "La "Generalitat" de Cataluña (Jordi Pujol) sub-

venciona generosamente a ciertas instituciones abiertamente pan-
catalanistas (...) Con esas cuentas se pagan los viajes a Mallorca de

los catalanizadores de nuestras carreteras" (201). Carta anónima
signada "Un grupo de amigos de nuestras Islas, de la
Naturaleza y de la Paz": "Sabemos que están preparando com-

MALLORQUINSI la campainye de boicot contra TI Día 16 de Balunrs• no ea pot ajomar ni un dia

rnés. Ja esta bé de diaria que defensen ela interesaos colonial& de Madrid • través de fomentar la

dueató ckla indígenas. MALLORQU1NSI No compreu roques: dian. No vos hi anuncieul Donau..vos

de batear No compreu res que s'hi anunnil Entre nota hem d'aconseguir que folio de ton el botifarra

inatipdor Antonio Alemany. D'esquema a drein Gabriel Eterceld (propietari). TomU Bordoy (el

director actual responsable immediat de la publicació de les cartes anticatalamstes) i Antonio

Alernany (reditonalista).

andos activistas (que ellos llaman "accions directes"). Uno de estos
que ya ha actuado en Barceona, se llama "Acció Puig Antich"; y

otro destinado a actuar en Baleares se llama "Acció Capita Bayo"

(202). Rosa Carbonell: "nos han traído a los "catalanes" a pasar-
nos por la "fusta" entiéndase -garrote de peón caminero de pico y
pala-, bautizados eso sí en Monserrat, para que los garrotazos a

mujeres, ancianos y niños a los de nuestra .Ciudad no fueran
pecado" (203). Tomeu Pinya: "Seguint emb s'idea consignada d'in-
tentar matar lo nostro per implantar lo català, dijous dia 20 altre
vegada va guaitar a sa TV Balear (?) es que se presenta com a
professor Grimalt" (204). Francisco Vidal: "Grupos se dedican a
empapelar y guarrear las paredes incluso delante de la policia,
como 'mur y "La Crida" y resulta que nadie les dice que son

unos bárbaros (he oído que la Generalidad les paga a M.D.T.)"
(205).

5) Catalanistes = virus a exterminar.- Adolf Hitler
va concebre els seus adversaris polítics com "virus" i els
problemes d'Alemanya com "malaltia". D'aquí que tres
estadis molt importants del llenguatge nazi siguin:
denuncia, diagnòstic i teràpia. A mena d'il.lustració
reproduirem algunes constants del seu lèxic: "malaltia
general de tot el nostre pensament", "cáncer", "pes-
tilència", "espantós enverinament de l'organisme
popular", "plaga verinosa", "enverinament de l'ari",
"detritus de l'organisme del nostre poble", "judaitz.ament
de la nostra vida espiritual" etc. Naturalment el punt
final d'aquesta concepció del món no podia ser d'altre
que la teràpia d'extermini i neteja: "Anihilació d'aquests
càncers irrecuperables", "extirpar els brots nocius i ar-
rabassar la zitzánia", "anihilament dels  paràsits" etc., que
va culminar en les cambres de gas dels camps d'exter-
mini (206).

L'anticatalanisme també ha fet seu aquest llenguatge.
Reproduïm a mena d'exemple: Tomeu Bestard: "nuestra

sociedad nacía con una tara congénita capaz de degenerar en cáncer
(...) Reventó el grano purulento de una filología sectaria (...) en-

venenando desde esta inicial purulencia toda la sangre de este

nuevo y joven cuerpo autóctona, autónomo, económico y social. (...)

intoxicado todo el virus catalanista y ahora nuestra grave enfer-

medad ya es crónica al estar deshauciada por el "Estatut" (207).
Ramón Rodríguez Viñals (ex-president de Cultura en
libertad i cap de personal de l'Ajuntament de Calvià):
"A nuestras costas, ya hace algunos años y merced a los vientos

nacionalistas de nuestros respetados vecinos, llegaron flotando entre

los vertidos de los buques correo, algunas resistentes "cepas de

virus catalanistas" (208). etc.
6) Teràpia de la anihilació o incitació a la caca del 

catalanista.- L'objectiu final de l'anticatalanisme no hi
ha dubte que és reviure la caça de bruixes de 1936 i
omplir de bell nou les cunetes de les carreteres de Mal-
lorca de morts amb un tir a la nuca. De fet, tot el que

hem vist fins ara respon a preparar psicològicament
l'ambient per tal que el mallorquí que hagi de matar un
altre mallorquí no vegi en el seu semblant més que l'ex-
pressió "d'una aberració purulenta que cal matar".
L'amenaça i la inducció al tumult anticatalá són evi-
dents: Antonio Alemany: "que vengan "Cridas" y ya se verá lo

que pasará" (209). Luis Cerdó: "Por desgracia esa indignación y

esa vergüenza quedan ahí, dentro de cada uno de nosotros, sin

provocar ninguna reacción ni de desagravio ante lo que ha sido un

insulto a Mallorca i a los mallorquines" (210). Juan Pocoví: " En

el tema este del Segundo Canal nos estan dando por donde no

digo. Y a mí no me gusta, ni quiero, por supuesto, que me den por

donde no digo. ¿Hasta cuando toleraremos esta situación? ¿No es

hora ya de pasar de la indignación popular a la acción popular?

Nos estan pisoteando y ha llegado el momento de decir basta"

(211). Jaime Martorell: "los catalanistas no se atreven a ir con-
tra mi porque si lo hacen, se produciría otra noche de los cuchillos

largos" (212).
Signa: APLEC (Associació de Professors en Llengua

Catalana, illes Balears i Pitiüses) Ap. de Correus 1351.
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(Continuará) Reservau el pròxim número de S'Arenal de Mallor-

ca al vostre quiosc.
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La darrera putada
Des de Madrid no s'aturen de fer-nos la

traveta. La darrera ha estat a Valencia, i el respon-
sable directe de la putada ha estat el ministre de
Transports Comerç i Comunicacions, José
Barrionuevo, el qual, al cap i a la fi, no ha fet més
que seguir les ordres de la troika dirigent del pso-
cialespanyolisme que regeix els destins d'Espanya
i de les colònies perifèriques.

Resulta que no poden consentir que TV3 es
vegi al País Valencià i per solucionar el problema
se'ls ha ocorregut concedir la mateixa freqiiència
amb qué actualment emet TV3 en aquesta"provín-
cia" a la nou nada televisió valenciana, TVV. D'a-
questa manera, TV3 haurà de deixar d'emetre al
País Valencià, o bé haurà de canviar de freqüència
amb els corresponents problemes que això com-
porta.

La lògica dels psocialespanyolistes és, al seu
parer, irrefutable: TV3 a Catalunya i TVV a
Valencia, i res de rebre les emissions d'una o altra
televisió a una altra comunitat autònoma. Però,
això sí, tots hem de rebre la televisió forastera
perquè, o meravella de meravelles, el foraster ho
entenem tots, mentre que el "català", el "valencià"
o el "baleàric" només ho entenen els pobres indí-
genes de' les "províncies" respectives: Catalunya,
Valencia i Balears.

Aquesta gent no s'ha adonat, encara, que hi
ha una serie de drets essencials per a les persones:

Al Psoespanyol li agrada estrényer els collons
catalans, valencians i mallorquins.

La llibertat de rebre informació.
La llibertat d'escollir la informació.

- La llibertat de rebutjar la informació.
És a dir, que si qualcú no vol veure TV3

només ha de fer petjar el botonet i canviar de canal;
i que, per altra banda, si hi ha gent que vol veure
TV3, l'ha de poder veure sense que des del govern
central els posin travetes per impedir-ho.

O possiblement sí se n'han adonat, però es

fan els despistats i segueixen fent ús de les matei-
xes mesures que des de sempre han aplicat a les
colònies perifèriques: emprenyar, emprenyar i
emprenyar, i si no basta, a cops de garrot damunt
el cap.

En Barrionuevo podria haver concedit una
altra freqüència a la TVV, podria haver avisat a
TV3 que emetés en una altra freqüència, podria
haver fet cas dels catalans que demanen que la
TVV es rebi a Catalunya (i dels mallorquins que
demanen que també es rebi a les Illes); podria
haver fet mil coses profitoses i, com sempre, han
triat la solució que representa la putada més gros-
sa: concedir la mateixa freqüència a TV V que la
que actualment usa TV3 al País Valencià. D'aque-
sta manera, els negres s'hauran de barallar entre
ells (que si la catalana, que si la valenciana),
perquè, i això tothom ho sap, si es divideix el
contrari sempre és més fácil guanyar. I, en aquest
cas, l'enemic a batre som nosaltres: catalans,
valencians i mallorquins.

Les putades dels espanyolistes són com els
miracles: no es sap mai per on compareixeran ni de
la manera com ho faran. Aquesta vegada ens ha
arribat mitjançant la televisió. Altres vegades ha
arribat a través de l'exercit; deu ser que s'es-tan
civilitzant i ara, en lloc de matar, prohibeixen.

M. Sastre
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Les raons de la nostra lluita
Davant els fets, reaccions i opinions que han en-

voltat la detenció de Macià Manera, i davant altres
qüestions recents com són ara les informacions con-
fuses i sovint tendencioses sobre la inauguració de
l'Estudi de Montfic; La Crida de Mallorca veu conve-
nient expressar públicament la seva posició sobre el
fet nacional una vegada més, i especialment sobre
la repressió cada vegada més sistemática a la qual
els nacionalistes ens trobam sotmesos.

LES RAONS DE LA NOSTRA LLUITA

Els motius de rebellia envers l'Estat Espanyol per
l'opressió de la nostra identitat nacional, Iluny d'have
minvat, s'han vist cada vegada més enfortits en tots
els àmbits: polític, social, econòmic, cultural o lin-
güístic.

La nostra llengua, oprimida de tres segles ençà,
continua arraconada gairebé a l'àmbit casolà. Les
institucions, quan no la ignoren completament, la si-
tuen en un segon pla, demagògic i oportunista,
només per mostrar una miqueta la cara -regionalis-
ta» de la dreta illenca, i rebent d'afegitó viscerals
atacs dels més furibunds espanyolistes.

Tant de les legislacions centrals com de les  auto-
nòmiques se'n deriva que l'interès de l'Estat espan-
yol és mantenir l'hegemonia esclafadora del  caste-
llà, reconeguda a la Constitució juntament amb la in-
dissolubilitat de l'unitat d'Espanya. L'Estatut d'Auto-
nomia consagra un bilingüisme, que a més d'esser
sistemàticament incomplit, no significa altra cosa
que mantenir la supremacia del castellà. l quan una
Llei de Normalització Lingüística sobrepassa els es-
trets límits dels interessos de l'Estat, se'n declaren
inconstitucionals els articles que faci falta.

La Constitució Espanyola de 1978, a més de
prohibir expressament que els  Països Catalans ens
federem, nega als pobles del seu regne el dret ele-
mental a l'autodeterminació, de poder definir la base
política de la seva existencia, de poder optar per ca-
mins propis a la neutralitat o a la desnuclearització.

L'economia de les nostres illes, els seu desenvo-
lupament, ve imposada des de l'Estat espanyol, i en-
cara més des de les multinacionals mitjançant l'Estat
espanyol. No permet, és evident, el nostre lliure de-
senvolupament i encara manco el canvi de relacions
sócio- econòmiques cap a un sistema més just i soli-
dari.

LA NOSTRA POSICIO DINS EL MOVIMENT
D'ALLIBERAMENT NACIONAL

Tot i existint una unitat pel que fa a la defensa de
la nostra identitat nacional i a la liuda per l'autodeter-
minació, al si del moviment nacionalista es donen di-
ferents posicionas a l'hora de construir la resistencia
i definir les tàctiques de liuda. Nosaltres mantenim
una trajectòria ben clara que s'ha fet palesa sovint
en les nostres accions i declaracions arreu dels Paï-
sos Catalans.

Pe qme fa als objectius, la nostra plataforma és ja
coneguda:

1) AUTODETERMINACIÓ DELS PASOS CATA-
LANS com eina de recuperació de la plena sobirania
nacional i de tendencia cap a una societat més justa,
igualitària i solidaria.

2) NORMALITZACIÓ DEL CATALÁ per recobrar
la situació de Ilengua pròpia i única de la nació cata-
lana.

3) DEFENSA DE LES LLIBERTATS
COL-LECTIVES i lluita contra la repressió i exigen-
cia de la llibertat per als presos polítics i de conscien-
cia.

4) PER UNA SOCIETAT MÉS LLUIRE I JUSTA.
Plantejam un model de societat basat en la integra-
ció, i no en el rebuig ni el racisme, en la solidaritat i la
desaparició de l'explotació económica i social.

5) DESMILITARITZACIÓ, desnuclearització de-
fensa de la terra, com elements indispensables per
assolir la pau.

6) INTERNACIONALITZACIÓ del fet nacional ca-

tala, i entesa solidaria amb totes les nacions oprimi-
des del món, molt especialment amb els altres po-
bles i nacionsl de l'Estat espanyol. El nostre rebuig
és contra l'Estat, i de cap de les maneres contra tre-
balladors expulsats de la seva terra per un sistema
que els condemna a triar entre la miseria o l'emigra-
ció.

LA VIOLENCIA: L'ORIGEN ÉS ALLÁ ON S'IMPE-
DEIX

L'EXERCICI DE L'AUTODETERMINAICÓ

La violencia és un fet històric, estructural i institu-
cional, aplicat de manera sistemática, continuada i
creixent per part de l'Estat espanyol contra els po-
bles que només han pretès d'esser ells mateixos.
L'Estat espanyol ve negant des de fa quasi tres se-
gles i de forma constant el dret a la pròpia i !hure
existencia d'aquests pobles, mitjançant violencia
més subtil o més evident segons el lloc i el moment:
violencia legal, policial, cultural, económica, social, i
en ocasions directament militar.

Fa pocs mesos varen detenir un lluitador, un na-
cionalista, amb el qual potser no compartim les aná-
lisis o els mètodes de liuda. No es va produir la de-
tenció per accions concretes, més aviat per  pertàn-
yer a una organització independentista. Però l'Estat
no pot reconèixer que té presos polítics, se suposa
que no hi pot haver delictes polítics. Som a una de-
mocracia... que ni tan sols pot  reconèixer que un llui-
tador nacionalista ho és per una clara i ferma posició
política.

La cosa és encara més greu si establim compara-
cions. En Macià és detingut, empresonat, li és apli-
cada la llei antiterrorista, (una llei acusada d'inconsti-
tucional per gent gens sospitosa), és traslladat im-
mediatament Iluny del seu poble. Mentrestant el nos-
tre «amic» Martorell puja a Lluc, protesta per la pre-
sencia de senyeres, juntament amb la plana major
de les nostres autoritats. Ara diuen que s'ha perdut
l'expedient que l'inculpava. N'hem quedat astorats:
vol dir que hi havia un expedient?

Les detencions per expressar opinions, el fitxatge
sistemàtic de qualsevol que faci un poquet d'olor de
nacionalisme... la repressió s'incrementa. La darre-
ra, per ara, ha estat a Barcelona. Primer avisen que
els organitzadors i autoritats lligades a l'olimpíada de
Barcelona, i concretament a la inauguració de l'Esta-
di de Montjuric són molt demòcrates i tolerants, i que
s'enfrontaran amb estoïcisme a la protesta naciona-
lista que pugui sorgir. Es veu que el seu estoïcisme
té un límit molt baix, i d'aquesta manera el nostre
company Tomeu Martí va ser detingut juntament
amb dos membres de la Crida del Principat pel greu
delicte de protestar per la presencia del rei d'Espan-
ya a Montjuïc... a centenars de metres, de l'estadi.
Dins la comissaria la prepotencia policial arriba a
l'extrem d'agredir físicalment l'advocat dels detin-
guts... que parlava en català dins una cdmissaria es-
panyola. De totes maneres, després de 'largues
hores de detenció, l'endemà en Tomeu i el seus
companys tornaven a ser al carrer, amb les bande-
res ben altes, a la manifestació de l'Onze de setem-
bre, per defensar amb la seva presencia el legítim
dret a l'autodeterminació, i per denunciar una vega-
da més els constants abusos i atropells de l'Estat
contra la nostra Nació.

Les declaracions oficials, fins i tot de persones
que s'anomenen d'esquerres, recolzades amb força
per més d'un diari, dels qui sense dubte El País n'és
el campió, són cregudes ja només pels qui les volen
creure. Mentrestant, la barreja de «ninets d'en
Pujol» i de «radicals extremistes», primer a l'Estadi,
després al carrer, demostra una manifestació since-
ra, oberta i Ileial dels desitjos, del nostre poble potser
encara no globalitzats, però cada vegada més exte- .
sos.I

La Crida
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Dr. palma Contesti buitre a'Esthicar O.S.S.
També, mentres tant, a la França havien succeït

moltes coses. Per de prompte, els monarques suc-
cessors de Caries el Calb poc o gens es preocupa-
ren de la Marca Hispánica, ni del vassallatge que els
seus comtes, sobretot el Comte-Marques, els devein
de retre... i passen alguns regnats a partir de l'es-
mentat Caries... els suficients com per considerar
prescrit tot dret de vassallatge, suposant que aquest
fos realment exigible, cosa que seria molt suposar
tota vegada que no hi ha dubtes que, almenys, algu-
na independencia hi havia ja abans de Borrell. Si no,
aquest no s'hauria atrevit a fer el que féu.

Amb això succeí cosa semblant al que, al mateix
temps, succeí amb els Estats de l'Església, que es
constituïren sota la sobirania temporal dels papes.

%Aquests, amb el Patriciat i el Poble roma, organitza-
ren la defensa del territori de l'Itàlia central, amena-
çat pels llombards; aquest territori depenia de l'impe-
ri bizantí, el qual sempre es féu el sord a les peti-
cions d'ajuda per part dels romans, tenint el territori
completament abandonat... i els romans acabaren
per no voler admetre més Sobirà que el Papa, el
qual dirigí tota la defensa i aconseguí —ajudat preci-
sament pels Francs— treure's de sobre els llom-
bards. Un cop aconseguit, es presentarien els en-
viats de l'imperi bizantí exigint l'entrega del territori
que havien estat incapaç de defensar. Naturalment,

els romans es negaren, ja que, almenys per abandó,
l'imperi bizantí havia perdut tot dret que pogués tenir
sobre aquells territoris. Era una manera de fer molt
pròpia dels bizantins...

Doncs bé, és indubtable que, a part de les conces-
sions i atorgaments d'independència per part de la
Cort franca, va haver-hi per part d'aquesta un aban-
dó dels drets feudals que pogués tenir sobre la
marca Hispánica, de tal manera que entre aquest
abandó i haver, els catalans, de defensar la seva
terra ells mateixos amb la inexistent ajuda franca, tot
plegat provoca qué, passat el temps i alguns regnats
sense reclamar, es fes l'anomenada prescripció
extintiva de domini. Arriba el moment en qué jurídi-
cament els francs ja no podien pretenir la seva anti-
ga sobirania sobre la Marca, tota vegada que aques-
ta, per diferents causes, havia prescrit.

Efectivament, entre Wifred I i Borrell passen al-
guns regnats i un lapse de temps considerable; al
mateix temps, entre Caries el Calb i Hug, contempo-
rani de Borrell, també passà temps Ilarg i alguns reg-
nats, durant els quals els reis francs ni es preocupa-
ren per res de la Marca, ni reclamaren vassallatge
de cap mena.... Tot plegat, abandó i temps transco-
rregut, és suficient per engendrar una prescripció de
drets, en el nostre cas feudals. Els successors de
Caries el Calb (els darrers Carlovingis) ignoraren
completament la Marca i a més de no intervenir-hi ni
ajudar els naturals per cap concepte, no exerciren
cap dret de domini o sobirania, ni exigiren cap home-
natge, com hauria estat lògic. No seria cerque sa-
bien quina cosa havia fet Caries pel que fa a la inde-
pendencia del país? Perquè, el que és cosa, sí n'hi
decisions com la presa per Borrell, com veurem.

El que no es pot admetre seriosament és que
d'ença de Caries no s'hagués reclamat homentatge

- de cap mena per sos successors per part deis com-
tes - marquesos, i que després, de cop i resposta,
passats regnats i temps llarg, un nou Monarca franc,
cap i iniciador d'una nova dinastia (els Capeto), que
fou Hug, es tregui de la manega unes pretensions
recordant-se» d'unes terres poc menys que ignora-
des, a la Hispània exigeixi un vassallatge que, en el
millor deis casos, s'havia extingit per prescripció.

2. Segona época
Enllaça amb la primera, ja vista, i cal que consi-

derem com a tal l'actitud de Borrel davant el rei Hug
Capeto. Pareix que Borrell, successor de Sunyer, h
avent obrat —com els seus antecessors a partir del
propi Wifred I— amb un absolut deslligament de la
Cort franca i sense que aquesta els hagués reclamat
res de res, seguiria —és lógic— la nova situació de
la França, proclamant una nova dinastia —els Cape-
to— i, amb ella, una nova direcció politica, de major
fermesa... regularment Borrell estaria al corrent de
les intencions del nou monarca franc de «ressucitar»
i «desempolsar» feudes i vasssallatges, encara que
ja fes temps que estiguessin morts. Es parla d'una
missiva enviada a Hug per Borrell, demanat-li ajuda
militar.

Suposant (i és suposar molt) l'autenticitat de l'es-
mentada missiva, i tal com les coses es desenrotIla-
ren, i sabent que des dé feia llarg temps i regnats
que no es parlava de vassallatges ni de feudes, tot fa
suposar que aquesta missiva (si realment existí,
cosa dubtosa) no seria més que una temptativa de
Borrell, davant la nova situació franca, per veure
com reaccionava Hug Capeto... D'altra manera
quasi no té explicació. Però si aquesta missiva de
Borren és, com deim, dubtosa, en canvi el que no
ofereix dubtes és que Hug, una vegada entronitzat
Rei de França, es dirigí a Borrell reclamant-li la
prestació d'homenatge en nom de Catalunya.
Aquesta reclamació bé pogué tenir lloc sense la pre-
via missiva de Borrell. En tot cas, no s'alteren les
coses: la reclamació de leude era totalment ex-
temppránia, fora de lloc i incursa en una clara
prescripció extintiva, jurídicament i en Dret
leuda. Fins i tot suposant que la independència no

hagués estat ob gtida- per part de Wifred I; en
aquest cas, ens trobaríem davant una extinció de
feude i vassallatge per una prescripció, en abandó
de drets per laLpart franca i un exercici d'actes
sobirans per la part catalana, i tot això du rant un
liarg lapse de temps i durant alguns regnats se-
guits... Naturalment, Borrell —sia certa o no la seva
missiva— contesta a Hug negant-li en rodó la
prestació de feude, el qual, en tot cas, havia  ex-
tingit feia temps. També pot ser que la reclamació
d'Hug hagués estat una simple prova —no podia
perdre res— per veure de «treure raca» del cas, tot i
sabent que el feude ja no existia; cerqué, havent-lo
negat Borrell, la Cort franca no reacciona com
hauria estat hnatural volent imposar-se per la força.

Es dirá que, amb reacció violenta o sense, la Cort
franca seguirla amb les pretensions feudals sobre
Catalunya. Pretensions, ja ho crec que sí! No tan
aviat —bons sants són els francesos!— la Cort fran-
ca renunciaria; però una cosa són unes preten-
sions i una altra cosa unes raons. No es va inten-
tar fer valer cap raó, tot queda així. Catalunya obrant
amb sobirania, i la Cort franca quedant-se amb les
ganes sense reclamar més; no seria cerqué sabia
que ja no tenia raons de pes per la seva banda?

Borrell, per la seva banda, seguí reafermant son
carácter sobirà a tots els nivells. No tan sols legislant
independentment, encunyant monedaa i tractant
amb tots els sobirans d'igual a igual, i obtenint el per-
tinent reconeixement d'aquells, sinó que fins i tot
això era definitiu aleshores— connect
a directament amb Roma per tal d'obtenir del papa
(en aquell moment Joan XIII) totes les concessions
normals d'un sobirà, entre elles l'erecció de nous
bisbats, per exemple el de Vic i el d'Osona... fou al
972. La prerrogativa de demanar d'obtenir—
bulles i altres concessions papals directament tan
sols la tenien els prínceps sobirans —fos quin fos el
seu títol, cosa que no té importancia—, per la qual
cosa, resulta claríssim que la Cort romana conside-
raya independent Borrell i Catalunya des del mo-
ment en qué tractava amb ell directament i h atorga-
va, sense reserves des res, tot quant demanava, fins
i tot la representació de nou arquebisbe, indepen-
dent del de Narbona, en la persona d'Athon.

I tingueren lloc, durant aquests segles IX i X, les
fundacions --sempre per part dels prínceps - com-
tes catalans-- de diferents monestirs en terra catala-
na, uns encara subsistents i altres dissortadament
desapareguts; per semple el de Sant Pau del Camp
—any 914—, joia de l'art romànic, amb un claustre
únic, el de Sant Cugat del Valles, el de Sant Pere
d'Escales, el de Santa Maria de l'Estany, el de Sant
Feliu de Guíxols, el de Sant Pere de Galligants, el de
Sant Pere de Roda, famosíssim —any 844—, el de
Santa Maria de Roses, el de Santa Maria d'Arles, el
de Sant Andreu d'Eixalada, el de Sant Miguel de
Cuixà, el de Sant Pau de Fenollet, el de Sant Liorenç
de Baga, el de Santa Maria de Ripoll, amb una porta-
lada románica sobre tota ponderació —any 880—, el
de Sant Joan de les Abadesses, el de Sant Esteve
de Banyoles, el de - Santa Maria de Ridaura, el de
Sant Pere de Camprodon, el de Santa Maria d"Or-
ganyá, el de Sant Climent de Codinet, el de Santa
Maria de Santarada, el de Sant Genís de Bellera, el
de Sant Just i Pastor d'Or.ema, el de Santa Maria
d'Ovarra... per solament esmentar-ne uns pocs dels
segles IX i X; tots ells relacionats amb la història de
la primeria de la Reconquesta catalana, ornats de
liegendej i molts dels quals Verdaguer esmenta al
seu poema «Canigó»:
Quan de Cósroes l'espasa flamejanta
cremava de David la Ciutat Santa,
en son etern, inderrocable soli
tremolà la Ciutat del Capitoli...
El Papa Bonifaci, en barca airosa,
el cap de Príncep dels Apòstols posa,
penyora que a tu et fia
oh, Catalunya, dolça pàtria mia...

poema referent a Sant Pere de Roda, solament a
manera d'exemple.	 (Continuará)



Dins el marc incompara-
ble del Restaurant Brasilia
de s'Arenal, en Joan Pla di-
rigeix els dissabtes migdia
el programa de Radio 3 LA
ORLA que reuneix els baxi-
Ilers de fa 30 anys. A una
d'aquestes reunions hi po-
guerem fotografiar al Pre-
sident del Congrés Espan-
yol Feliz Pons. A propòsit,
En Pla sol fer xerrar als

contertulis en foraster.

ORDINADORS 1 IMPRESORES
AHYUNC1/11
	 COMPUTER DIVISION

Especials per a la
petita i mitjana em-
presa

Grans facilitats de
pagaments sense
entrada i en termi-
nis molt còmodes

INTERNACIONAL COMPUTING
Carrer Marqués de la Fontsanta, 76 - Tel. 24 84 54

CIUTAT

SI COMPRAU UN ORDINADOR DE 30 MEGUES 286
¡REGALAM UNA IMPRESSORA!

Impressores amb un 25% de descompte
Cintes d'impressora!

Diskkets des de 86 ptes.
Cintes d'impressora des de 295 ptes.

GALERIES
COMERCIAL
PONENT
PAPERERIA UNIVERSAL
Diaris, revistes i papers

BAZAR-FERRERIA BADIA
Tot alió que heu de menester pel vostre bricolage

HAMBURGUESERIA
PAJARO CARPINTERO
Menjars, begudes i bona companyia

SUPERMERCAT BADIA
Articles per menjar i per beure

Carrer Joan d'Austria, 9
Carrer Admirall Viera, 10
BADIA GRAN
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XafarderiesEn Joan Pla, il•lustre lo-
cutor de ràdio forastera i
gasetiller del Diario Ba-
leares, dedica el seu inte-
rés ben especial a SA-
RENAL DE MALLORCA i
a les nostres XAFARDE-
RIES.

Ens acusa, en Joan
Pla, de mentiders perquè
diguérem que havia estat
director del Baleares,
quan en realitat només
havia estat redactor, i ens
diu que la seva revista
calvianera i forastera se
deia EL QUID i no Ouik.
El cas és que a qualsevol
caporal, si li diuen ser-
gent o a qualsevol mano-
bre, mestre, aquest n'es-
tá ben content i en Joan
Pla, no. Tanmateix, en
Joan fou director de l'IM-
PARCIAL, diari madri-
leny, el temps turbulent
que se preparava el 23F
(això no vol dir que nosal-
tres l'acusem d'estar-hi
implicat, encara que això
no seria gens estrany do-
nades les seves inclina-
cions castellanistes i con-
tràries a les altres na-
cions que conformen l'Es-
tat espanyol).

I ja está bé que ens re-
comanis d'anar al frenó-
leg. Aquests com tu,
també l'han recomanat a
Nadal Batle, rector mag-
nífic de la nostra Universi-
tat, i el recomanen a qual-
sevol nacionalista mallor-
quí que sobresurtí una
mica. Es la vostra única
sortida quan us manquen
arguments.

•••

Se torna parlar de la
construcció del Recinte
Firal a ses Fontanelles de
Can Pastilla. A nosaltres
ens agradaria, i molt, que
se fessin aquestes obres
que sens dubte donarien
categoria a s'Arenal i co-

marca. Tanmateix, ens
preocupa l'emplaçcament
a una zona que temps en-
rera era humida i al costat
de la síquia que rep l'ai-
gua del Pla de Sant Jordi.
Si fa una ruixada devers
Xorrigo i els turons de sa
Cabaneta, una ruixada
com la de Felanitx, les vo-
reres de la síquia i les del
torrent Gros ho poden
passar ben malament.

•••

La Placeta del Carrer
de Sant Miguel, és un lloc
ideal per fer-hi represen-
tacions teatrals i recitals.
La seva acústica és immi-
llorable, les cases de l'en-
torn, construidos fa molts
d'anys ens fan passar pel
túnel del temps a segles
passats.

El passa dia 29 de se-
tembre a vespres en
Jaume Armella ens hi va
delitar amb els seus ro-
mangos i en Riel Majoral
amb les seves cançons.
Ens va agradar especial-
ment la cançó, «El sen Pi-
rris té un bou, bou, bou».
Vetlades com aquesta se
recorden molt de temps.

..•

Sa Casa Blanca i s'A-
ranjassa, tenen molts
menys habitants que
Badia Gran. A aquests
dos pobles hi ha escola i
a Badia no. A Badia hi ha
uns 90 al.lots en edat es-
colar i ben prest n'hi
haurà el doble de manera
que l'autoritat competent
faria bé de construir-hi
una escola.

Porqué a Badia, de
cada dia hi haurà més
serveis, més comoditats i
la gent que ara hi passa
els caps de setmana,
abandonará els pisos que
estan un damunt l'altre

devers Son Gotleu o al
Camp Rodó i vendran a
viure a Badia. A la Torre,
Tolleric i les Palmeres, de
cada dia hi ha més vei-
nats que si tenen facilitats
s'hi mudaran i s'empadro-
naran al terme de Llu-
camjor. Senyor batle,
donau facilitats a la gent.
Feis les gestions neces-
sàries perquè prest se
construesqui una escola.

Telefónica posa els fils
a Badia. No els posa en-
terrats com mana el re-
glament. Llevat de les ar-
tèries principals, la xarxa
telefónica será aèria, ja
que les installacions que
se feren fa una vintena
d'anys estan espanyades
i ara la cosa no está per
fer-ne de noves.

•••

Dia 29 convé anar a les
urnes. Aquestes són
unes elecciones ben im-
portants. Tant si ens
agrada com si no, a Ma-
drid fan les lleis, a Madrid
prenen les decisionsque
afecten la gent de Mallor-
ca. I a qui hem de votar?
me diure. A les dretes o a
les esquerres? Jo diria
que avui, a Mallorca, no
hi ha dretes ni esquerres.
Només hi ha mallorquins i
espanyols. Els mallar-
quins que lidera l'Honora-
ble Gabriell Canyelles
Fons, els que segueixen
aquest senyor que va
abandonar el PSOE i que
nom Gori Mir, i els que
segueixen Mateu Morro i
Sebastià Serra. Els es-
panyols, a Mallorca, vota-
ran aquest empelt de ma-
llorquí i forastera que és
en Félix Pons Irazábal i

als altres mallorquins de
la seva ;lista, criats de
Madrid. Votaran aquesta
gent mesquina que posa
la TVV damunt TV3 a fi
d'emprenyar els valen-
cions i eivissencs. Vota-
ran aquesta gent que per
tots els mitjans que

tenen, i en tenen molts,
miren de fer trossos la
nostra nació. Votaran els
qui ens cobren grans im-
posts per gastar-los quasi
tots a Andalusia, Extre-
madura, i Castella.

Aquests que ens neguen
una altra vegada les
competències en educa-
ció. Mallorquins, votau els
vostres!

El que són les coses i
com canvien els temps:
Quan érem joves, devers
l'any cinquanta, els cape-
llans deien que bailar d'a-
ferrat era pecat, i pecat
dels grossos. Ara, el rec-
tor des Coll d'en Rabas-
sa, organitza a la Sala
Parroquial classes de ball
de saló. Ball d'aferrat,
vaja.

OFERTES ESPECIALS
PER AQUESTA TEMPORADA
Dormitori de matrimoni amb un guardarrobes de quatre
portes dues !lunes, entressolat interior, caixons vists,
per a dues persones, dues tauletes de nit, lligador i so-

mier

10.847 ptes. mensuals
Menjador modem compost d'una taula rodona extensible
de 110 cm. sis cadires tapissades de vellut, Ilibreria de

dos metres

13.126 ptes. mensuals
Dormitori jovenil, compost de guardarrobes de 150 cm.
amb entressolat interior, caixons vists i dues portes, dos
llis de 90 cm., dos somiers, una tauleta de nit, i una taule

escritori, colors a elegir

7.738 pies. mensuals
Conjunt de tresillo per a cinc persones, compost d'un
sofá de tres places 1 un de dos, desenfundable 1 rentable,

teles a elegir

8.738 ptes. mensuals
SENSE ENTRADA 1

A COMODOS TERMINIS!
Amoblam la seva cuina a mida des de l'increible preu de

45.000 ptes.
MOBLERIA MALLORQUINA	 MOBLES NUBE

Gabriel Carbonell, 83	 J. Anselm Clavé, 12
Tel. 27 51 84	 Tel. 72 52 50

CIUTAT DE MALLORCA
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Clarissa
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NOVETATS

MONSERRAT
Confecció per home i per dona
Llenceria, Perfumeria, Optica

Placa d'Espanya, 49
Tlf.: 660510. LLUCMAJOR

ESPORTS

LLUCMAJOR
Tennis - Futbol - Pesca -
Roba esportiva - Dunlop -

Macla - Karho
Carrer Francesc Moragues, 55

Tlf.: 660252. LLUCMAJOR    
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Barcelona'92: 1 a O
La recentment cellebrada 5°. copa del mon d'atle-

tisme a Barcelona era considerada per tothom com
la primera gran prova dels jocs olímpics que s'han
de celebrar a la ciutat de Barcelona l'any 1992. A
part de servir per a la reinauguració de l'estadi olím-
pic de Montjuïc, havia de servir també per provar tots
els aspectes organitzatius, d'infrastructura, segure-
tat, etc.

Però tot els va fallar. Plovia, l'estadi era ple de go-
teres, les mancances de serveis eren evidents, el
fracàs de públic era total, la cerimònia començava
amb retràs i a sobre i per acabar-ho d'arrodonir ni els
2.000 policies allá destacats, en totes les modalitats
possibles: controladors, escorcolladors, de  paisà,
aeris (amb helicòpters inclosos), franc-tiradors, se-
crets, antiavalots, a cavall, guiant cans, conduint mo-
tocicletes. I tot això sense comptar els 500 membres
de la guardia urbana i un eixam de guàrdies jurats
disposats per tot el Ilarg i ample de l'estadi, ni els tri-
pijocs de TV-E, ni tampoc el volum a tota pastilla
dels altaveus de l'estadi, no van poder impedir, ni tan
sols amagar, la pluja, i no d'aigua, sino de xiulades,

Joieria Rellotgeria

asga 7ant
Carrer de la Font, 5

Tel. 66 14 17

LLUCMAJOR

LPIIIPSDnt
ARTICLES

INFANTILS

LLISTES DE

NAIXEMENT

De0a10 ANYS
Pl. Espanya, 46 - Tel. 66 18 59 - LLUCMAJOR (Mallorca)

que va caure quan alhora que sonava l'himne es-
panyol (només 14 segons) entrava a l'estadi el rei
d'Espanya.

Pitades que es repetiren quan l'alcalde de Barce-
lona va afirmar: «hem pogut inaugurar l'estadi grá-
cies a la contribució del govern espanupol» i que
també sonaren quan els presidents de la federació
internacional i de la federació espanyola d'atletisme,
s'expressaven en 'lengua castellana, i que es torna-
ven a repetir quan desfilaven els componentes de la
selecció espanyola d'atletisme.

Unes xiulades que no provenien de només mil
persones, com algú ha dit, sinó que eren de milers i
milers de persones, i que eren les xiulades dels qui
volen un comité olímpic català,  perquè els esportis-
tes catalans puguin competir com a tals als jocs
olímpics, xiulades dels qui no volen que els jocs
olímpics del 92 siguin utilitzats com excusa per conti-
nuar la destrucció ecológica de Barcelona o per aug-
mentar la presència de les forces repressives; xiula-
des dels qui no volen que les olimpíades siguin utilit-
zades com excusa perquè el sòl urbà a Barcelona
pugi el seu preu en un 200 %, xiulades de gent de
Girona, de Tarragona, de Lleida, de València i de
Mallorca, que veuen que per rentar la cara a Barrce-
lona, enviaran tota la porqueria a les seves ciutats;
xiulades de la gent que quan anava a l'estadi va
haver de patir les vexacions (escorcolls, grapeja-
ment de butxaques, bosses i esqueixament de sen-
yeres catalanes) per part de la policia espanyola.

Xiulades en definitva d'una gent que se n'està
adonant que les olimpíades, només serviran per om-
plir les butxaques a uns quants, i per augmentar l'es-
panyolització i destrucció del territori de gran part de
Catalunya.

Es per tot això que crec que no és gens aventurat
afirmar amb rotunditat que la 5°. copa del mon d'atle-
tisme ha resultat un autèntic francas, no tan sols per
l'organització , sinó que també per l'estat espanyol, a
la vegada que ha representat un gran èxit pel poble
català en general i per l'independentisme en particu-
lar.

La cursa cap a Barcelona'92 ha començat, i el
poble català conscient, ha guanyat la primera prova,
la primera etapa, l'any 1992 potser EE.UU., la

URSS, i altres seleccions es disputin les medalles de
bronze, d'argent o d'or, però el poble català tendrá
l'oportunitat de guanyar una medalla molt més im-
portant, tendrá l'oportunitat de rompre les cadenes
de la dependéncia i posar-se la medalla més valuo-
sa, la medalla de la llibertat. Una cursa, per molt !lar-
ga que sigui, comença amb una passa , i aquesta
passa ja s'ha donat, ara només cal anar fent camí.

I si com hem dit al principi, és cert que la inaugura-
ció de l'estadi era la primera gran prova, no és men-
yus cert que aquesta prova l'hem guanyat nosaltres.
Un a zero, guanyam!

Tomeu Martí i Florit

L'escorpí
Òrgan del COMITÉ DE RECUPERACIÓ DE LA
LLENGUA CATALANA. Setembre 89. Apartar 9391.
Ciutat.

PROPOSTA DE CAMPANYA
VOLEN LA TV3 AL PAÍS VALENCIA

Benvolguts amics: Ulls proposam que participeu a
la campanya contra la barroera política del govern
Gonzales envers TV3.

Pensem que sereu sensibles a les consideracions
següents:

1.— Els governs espanyols, ja des d'abans 1714,
menen una política oculta —mafiosa— per tal d'a-
conseguir l'anorreament de les nacions no castella-
nes. El discurs oficial —en aquest cas la «Constitu-
ción"— manté sempre una cara pacifista i compren-
siva, feta expressament per tranquilitzar les cons-
ciències de les nacions doominades. Aquest discurs
oficial és merament declaratiu; no té traducció políti-
ca. Altrament passa amb el discurs ocult que sí que
desplega una gran estratègia genocida.

2.— Però el neo-espanyolisme no pot ocultar
sempre i completament la seva Ileja cara de genoci-
da. Com ara s'ha mostrat amb l'afer de la TV3 al
País Valencia.

3.— Sembla que qualque «estratega» del club
dels sevillans va convèncer en Gonzales de la «gran
jugada» contra TV3; Amb excuses tècniques i/o le-
gals„ impedir la recepció de TV3 al País Valencia,
aprofitant l'avinentesa del període de proves de la
TVV.

4.— Els batuecs de la f3odeguiya» ja es fregaven
les mans pensant que hi hauria un conflicte entre va-
lencians i principatins, entre TVV i TV3, i entre les
generalitats respectives.

5.— En Lerma i altres gossos de València també
creien en la bondat del «negoci». En cas de conflicte
—pensaven—, l'enfrontament será entre «blaveros»
i catalanistes, i nosaltres sociates mudats amb la
cara del seny, sortirem a posar pau entre els dos
«extrems". L'enfrontament ha estat entre els cata-
lans de les diverses regions i el poder despòtic (no
molt illustrat, per cert). Els «blaveros" han restat
muts; i, davant l'onada de protestes i mobilitzacions,
els gossos valencians s'han vist obligats a fer quatre
I lad rucs.

Tots som conscients que és urgent una campanya
d'agitació i mobilització a Mallorca que expressi el
sentiment sincrònic de tota la nació contra l'intent de
regionalitzar TV3.

Per això, nosaltres proposem que s'activin imme-
diatament les retolades, les pintaedes, les inscrip-
cions, pamflets de denúncia, i tot alió que sigui pro-
testa activa, els escrits als diaris, en espera de mobi-
litzacions de més envergadura.

Per altre costat, l'imminent període electoral ens
donará moltes oportunitats per poder expressar la
protesta. En aquest sentit, cal que «esmolen ben bé
les eines», es a dir, convé esforçar un poc la imagi-
nació a fi que l'enemic pagui cara la seva provoca-
ció.

Ferros artístics i forjats

Especialitat en fusteria d'alumini i estructures metálliques

Treballs en acer inoxidable

SERRALLERIA

41 19/Y.40 0;
Avinguda de Caries V, s/n. - Tef.: 66 06 82 - LLUCMAJOR
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Qué canviarà amb
Cañellas?

IMPOSTS OFEGADORS. Es pot con-
gelar i reduir la pressió fiscal. Si tots pa-
guen, tots pagarem manco.

PÈSSIMES INFRASTRUCTURES I
CARRETERES. 5.700 morts a la carre-
tera és injustificable. Les carreteres espa
nyoles han de comptar amb els recursos ne-
cessaris perquè quan parlin d'accidents, no
donin la culpa als vehicles i als ciutadans.
1 perquè el turisme que se'n va, torni.

EMBÓS DE LA JUSTÍCIA. Tendrem
una justícia més rápida, els jutges recupe-
raran la independencia i , informatitzant
el sistema i dotant-lo de recursos, s'agilit-
zará.

PREPOTÈNCIA. De la prepotencia a la
dictadura hi ha un sol pas. La democrà-
cia es consolida estimulant i acceptant el
diàleg, escoltant tothom i totes les forces
socials.

LA MAJORIA ABSOLUTA. Un Go-
vern que fa el que vol sense comptar amb
ningú, no representa els interessos del po-
ble. Vostè té la paraula.

MALVERSACIÓ EN LES DESPESES
PÚBLIQUES. Els doblers de l'Adminis-
tració són els nostres doblers. S'ha d'aca-
bar l'amiguisme, les despeses sumptuáries
i el descontrol dels recursos.

DIFÍCIL ACCÉS A LA PRIMERA
FEINA. Hi ha disponibles 300.000 llocs
de feina sense cobrir. És urgent un Pla de
Formació Professional orientat cap a les
nostres necessitats i no al contrari. 1, per
damunt de tot, un Pla d'Ocupació Juve-
nil com el que, a Castella-Lleó, ha propor,
cionat la primera feina a molts de joves.

CAOS SANITARI. És inadmissible que
de vegades manquin llits i que es formin
coes tercermundistes, mentre hi ha 28.000
metges en atur. S'han d'aprofitar tots els
recursos, acostar el metge a la família i do-
nar oportunitat de_triar lliurement l'hos-
pital.

DIFICULTAT PER ACCEDIR A LA
PRIMERA VIVENDA. Els qui accedei-
xen a la seva primera vivenda, i els joves
especialment, han de tenir crèdits prefe-
rencials al més baix interés i al més llarg
termini.

PENSIONS DE MISÈRIA. Hi ha pen-
sions que no poden proporcionar un ni-
vell digne de vida. S'han d'incrementar les
pensions que no donen ni per menjar.

Paraula!
- J. Cañellas
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E ! 22 d'abril de 1296 Alacant s'incorpora al
món català; l'exèrcit català, sota el comanda-
ment del propi comte-rei, aconseguí fer-se
amb el castell —«Qui és dels bells castells del
món» (Muntaner)— i foragitar els castellans
que el governaven per donació feta en anys
anteriors per Jaume I el Conqueridor.

Aquest fet d'armes, producte en un pricipi
de les ambicions i tensions de la realitat feu-
dal d'aleshores, amb el temps esdevindria en
un fet cabdal per a la nostra història, car unes
terres poblades per gent de nació catalana des
de l'època del riu Conqueridor, serien allibe-
rades de tenir com a senyors nobles estrangers.

D'aquí ve la configuració del sud català ac-
tual que àdhuc a partir de llavors, mantindria
una dinámica pròpia dintre del Regne de Va-
lència al qual s'incorporà, a partir de la Sen-
tència Arbitral de Torrellas (agost de 1304) i
l'Acord d'Elx (abril-maig del 1305), consti-
tuint aquestes terres, amb la denominació de
Regnum Valentiae ultra Sexonam, la Procu-
ració General d'Oriola, sota el govern d'un
delegat del Procurador General de la Coro-
na d'Aragó, anomenat Procurator Regni Va-
lentiae et terre ultra Sexonam, que en cas de
no haver de residir en terres de la Governa-
ció, hauria de nomenar un Lloctinent amb
seu oficial a Oriola.

Els monarques que succeïren Jaume I, no
estigueren mai d'acord amb la donació que
de les terres de l'antic regne moro de Múrcia,
havia fet aquest al seu gendre, Alfons X de
Castella. I és per això, que mai no pergueren
la voluntat d'actuar en aquells territoris me-
ridionals. Jaume II, dit el Just, començà el
seu govern el 1291. En un principi i per qües-
tions de política internacional, li interessà es-
tar en bones relacions amb Sanç IV el Brau
de Castella, successor d'Alfons X el Savi, con-
tra els drets dels infants de la Cerda.

El 1295 la situació canvià en morir Sanç IV.
Fou substituït pel jove rei Ferran IV l'Empla-
çat, el qual s'havia d'enfrontar a una revolta
nobiliària per part de l'infant Alfons de la
Cerda, el qual aspirava al tron castellà i oferí
per tres vegades la donació del regne de Múr-
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cia al comte-rei, a canvi d'ajuda militar per
envair Castella. Açò, suposava una gran opor-
tunitat per a fer realitat les aspiracions del Ca-
sal de Barcelona, d'apoderar-se d'aquelles ter-
res que ja havien estat conquerides i repobla-
des per Jaume I.

La gran ofensiva militar catalana es pro-
duí el 1296, quan un poderós estol de tropes,
amb base 'l Almazan, comanat per Alfons de
la Cerda i Pere d'Aragó, penetrà en territori
castellà en direcció a Conca, la qual no va po-
der ser presa. Un altre important contingent,
aquest comanat pel propi Jaume II, passà el
port de Biar i penetrà en el regne de Múrcia,
el qual es va sometre amb relativa facilitat,
tret dels casos d'Alacant i Elx, que contaven
amb importants forces militars castellanes.

El castell d'Alacant, com hem dit, fou pres
a l'assalt, i en la seua conquesta participà el
propi rei. Una vegada el castell conquerit, la
ciutat obrí les portes rebent amb gran joia el
monarca català, el qual proveí els càrrecs per
a la seua administració, proseguint després
devers Elx, per a més tard entrar a Oriola i
a Múrcia, enmig de gran alegria per part dels
habitants d'ambdues poblacions. És una opi-
nió distesa per part dels medievalistes, que va
ser la població catalana d'aquests territoris la
que va facilitar el còmode èxit de les armes
catalanes, que d'alguna manera van jugar en
camp propi.

L'abril  de 1303, Castella i la Corona d'Ara-
gó signaren una treva, i al següent any, ac-
tuant com a mitjancer el rei Dionís I de Por-
tugal, s'arribà a un acord: la Sentència Arbi-
tral de Torrellas (agost de 1304), amb la qual
es va atènyer l'accord de cessament de les hos-
tilitats sobre la base de repartir-se les terres
de l'antic regne moro de Múrcia. Com a re-
sultat de les deliberacions, va caldre delegar
en uns plenipotenciaris la qüestió dels límits,

Josep David i Garrido

els quals quedaren fixats en els mesos de fe-
brer i març de 1305. La frontera meridional
de Catalunya quedava, doncs, dibuixada en
una ratlla que sortint de la Font de la Figue-
ra, passava per Capdet, Elda, Monòver, No-
velda i Oriola, desembocant a la mar a la pun-
ta de Sant Pere del Pinatar. Com podem ob-
servar, s'abandonava en raó del tractat,
Múrcia i Cartagena a Castella, ciutats amb-
dues que àdhuc resisitirien a la castellanitza-
ció durant molt de temps. Ens remetem a la
toponímia, on sobretot al Camp de Cartage-
na, i també a Múrcia i tota la seua horta, po-
dem advertir l'empremta catalana.

Uns anys més tard i ja signada la pau amb
la coroná castellana, el dia 7 de les Calendes
de juliol el 1308, Jaume II expedí un privile-
gi des de València, pel qual Alacant i les al-
tres poblacions de nova conquesta, quedaven
jurídicament administrades pels Furs del Reg-
ne de València. D'aquesta manera, Alacant i
tot l'extrem sud de Catalunya quedarien units
al destí de la Corona d'Aragó, fins a la desa-
parició d'aquesta a principis del segle XVIII.

Això és la història, ara cal construir el fu-
tur, i aquest ha de ser de llibertat. Hem de
trencar les cadenes que ens uneixen a ponent
i cercar el demà en nosaltres mateixos, amb
la clara convicció de pertànyer a una terra,
la nostra, l'única que és part de la nostra his-
tòria i l'única que passe el que passe sempre
será la nostra pàtria: Catalunya. I Alacant és
el seu baluard més meridional. Alacant resis-
tirá si Catalunya viu, sinó indefugiblement es-
tarem condemnats a la desaparició. La defen-
sa de la integritat territorial de tot el país se-
rá l'eina que ens concluirá a la tan ansiada
llibertat i podem estar segurs que en aqueix
moment, vencerem els nostres botxins.

Alacant s'incorpora a Catalunya

Anar .a emprar	 Es Saig d'Algaida

SÓN MOLTS ELS COSTUMS QUE HEM VIST DESAPARÉIXER EN UN PERíODE RELA-
TIVAMENT CURT D'ANYS, COSTUMS QUE HAN QUEDAT ARRACONATS, EMPESOS PER
LA NOVA MANERA DE VIURE. ENTRE ELLS S'HI TROBA AQUEST D'ANAR A EMPRAR

Es TRACTA DE LA PRÁCTICA D'ANAR PER TOT EL POBLE, DE CASA EN CASA.
PER AVISAR A LA GENT LA DEFUNCIO D'UNA PERSONA. AQUESJA NORMA_ DEVIA
SER GENERAL ARREU DE MALLORCA -ALS POBLES PETITS, S'ENTEN-, PERO NOMES
A ALGAlp HI HAVIA UNA PARAULA CONCRETA PER REFERIR-SE A AQUEST ACTE:
EMPRAR .

ELS SIGNIFICATS QUE AQUEST MOT TÉ SÓN DIVERSOS: SOL.LICITAR, MAN-
LLEVAR. DEIXAR,USAR, SERVIR-SE DE.. : , PERO CAP D'ELLS NO S'AVÉ AMB
AQUESTA ACCEPCIÓ QUE VA ASSOLIR A ALGAIDA. L'ÚNIC QUE Hl CONCORDA
EN PART ES EL SIGNIFICAT ANTIC DE "CONTRACTAR". SI BE LES DONES QUE
FEIEN AQUESTA FEINA NO ES POT DIR QUE FOSSIN REALMENT "CONTRACTADES",
SOBRETOT SI ES PENSA QUE EN LA IDEA DE CONTRACTAR S'HI INCLOU LA CON-
TRAPARTIDA D'UNA PAGA A CANVI DE LA FEINA. Hl HAVIA UNA PETITA COm-
PENSACIO: UN CIRI MES O MENYS GRUIXAT SEGóNS LES POSSIBILITATS DELS
PARENTS DEL DIFUNT.

RECORDEM QUE LES CAMPANES JA ANUNCIAVEN -I SEGUEIXEN ANUNCIANT-
LA MORT D'UNA PERSONA. ABAN1, L'AVIS QUE DONAVEN LES CAMPANES ERA
MES COMPIFT OtiE NO ARA. PFROUF HI HAVIA DISTINTES rIASsFs DF FUNERALS
1 LA GENT. EN SENI1R l'OGAR DE MORI, JA SABIA LA CATEGORIA SOCIAL O
íCONOMICA DEL DIFUNT.

LES "EMPRADORES" EREN LES VEYNADES DE LA CASA DEL MORT; ANAVEN
PER PARELLES 1 SOLIEN SER TRES COLLES; PROCEDIEN DE LES DUES CASES

IMMEDIATES A CADA BANDA DE LA CASA DEL MORT I DE LES DUES DE DAVANT.
DL L'ALTRA PART DEL CARRER. Es REPARTIEN ELS CARRERS DEL POBLE I LA
FORMULA QUE S'UTILITZAVA ERA LA SEGUENT: VOLEU SER A LA MISSA DE
L'AMO.../DE MADÓ...?" DAVANT LA RESPOSTA AFIRMATIVA, LES EMPRADORES
DEIEN 1 "Avui A LES... I DEMÁ A LES...". O BE: TOT DEMÁ A LES..."
1 AIXI DE CASA EN CASA.

ABANS DE COMENÇAR LA VOLTA, ES REUNIEN A LA CASA DEL MORT PER DEMA-
NAR ,SI HAVIEN DE DEIXAR QUALQUE CASA SENSE AVISAR; AIXO ERA BASTANT
FREQÚENT PERQUÉ LES FAMILIES AMB LES QUALS ESTAVEN BARALLADES S'HAVIEN
DE SALTAR; I SEMBLA QUE NO ERA GAIRE HABITUAL FER TOTES LES CASES, JA
QUE AIXO SIGNIFICAVA QUE EL DIFUNT I LA SEVA FAMILIA NO ESTAVEN BARA-
LLATS AMB NINGÚ.

LES EMPRADORES ANAVEN VESTIDES DE DOL I AMB VEL AL CAP. SABEM D'UNA
DONA (ENCARA ES VIVA), ALESHORES UNA JOVENETA, QUE NOMÉS TENIA UN
VESTIT I LI VAREN TENYIR DE NEGRE PER ANAR A EMPRAR; AIXÓ ERA POC
ABANS DE LES FESTES DEL POBLE I LA POBRA El VA QUEDAR SENSE VESTIT PER
SORTIR A FER FESTA. QUEDA CLARA LA IMPORTANCIA QUE ES DONAVA FA ANYS
A AQUEST COSTUM.

ELS DARRERS CASOS D'EMPRAR QUE ES VAN SÓN RELATIVAMENT RE-
CENTS, DE FA UNS DFU O DOT7F ANYS, SI RF JA NO ES FEIA D'UNA FORMA
GENERAL	 JA NO ANAVEN AMB VESTIT DE DOL R-IGORÓS I AMB VEL.

AIXÒ ERA ANAR A "EMPRAR", UNA PARAULA QUE -EN AQUESTA ACCEPCIÓ QUE
SEGONS SEMBLA ERA EXCLUSIVA D'ALGAIDA- HA PASSAT JA A LA HISTORIA
JUNTAMENT AMB EL COSTUM QUE SIGNIFICAVA.



La decoració perfecta de

la seva llar és un producte
de factors múltiples. Alguns
d'ells decisius, com el trespol

i el revestiment. On no pot equivocar-se

On vostè vol fer el seu somni
realitat. Encerti-la de ple

Vengui a l'ampla i extensa gamma de materials
i dissenys de PREFAMA. No se'n penedirà

Completi la seva decoració a PREFAMA i será decisiu
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Pedís anunds
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.

So
IAIGES

rcnc_ii
Blfilets d'avió I de vaixell.

Vola xárters.
Credivlatge.

Lloguer de coto**.
Reserves per teléfon I
entrega de bItIlets a

domicili. Amilcar, 16.
Tela. 266673-261265.
S'Arenal de Mallorca.

CRISTALLERIA
LLUCMAJOR

Acristal.laments d'Obres - Miralls
Vidres de color - Decorats - Vidrerel

Artístiques.	 1
Ronda de Migjorn, 105. Tel.: 661493

LLUCMAJOR (Mallorca)

CAN PASTILLA, davant
l'Hotel Oasi, lloc primer pis
molt gran, apte per dispen-
sari, agència de viatges...
Tels. 469424 - 468493, de
13 a 16 hores.

INMOBILIARIA

MIHMENGUAL
COMPRA-VENDA

LLOGUER DE TOTA
CLASSE DE BÉNS
INMOBILIÁRIS

Carrer de San
Cristoról, 16
Tel. 26 92 50
S'ARENAL

190MLIARIA
PALEAR C111.

1111M,DARDER
CARRER DE SA FONT, 66
TELFS.: 662402 - 662411
FAX.: 662161
LLUCMAJOR

ES MOLINAR, venc pis al
carrer del Tinent Torres.
Quatre milions vuitcentes
mil ptes. Tel. 242531.

CAN PASTILLA, pis 2 dor-
mitoris, amb terrassa, amo-
blat. 5.400.000 ptes. MIR -
AMENGUAL. 269250.

ARENAL, locals de nova
construcció. 14.000.000 a
30.000.000 ptes. MIR -
AMENGUAL. 269250.

URBANITZACIO SA
TORRE, solar 1.000 m 2 .,
primera línia„ tancat, edifi-
cable 300 m 2 . 12.600.000
ptes. MIR - AMENGUAL.
269250.

DAVANT el Palau del
Rei a Marivent venc es-
tudi. Dos milios de pes-
setes al comptat. Tlf.:
410522.

-Escriviu un sol anunci per cupó.
-Useu Iletres majúscules.
	  -Escrivlu cUna_elrequadra_el taxi_

ATENCICS

Nom:
Cognom:

D.N.I.
TEL F:

TEXT:

Ompli aquest cupó I envtau-lo a:	 -7
S'ARENAL DE MALLORCA: Camí de les Pedreres, 132 - 07600 -

SES CADES DE S'ARENAL 

ANUNCIAU-VOS DE FRANC A S'ARENAL DE MALLORCA

umrenasio
4411 de MallorcatiEj 	15 D'OCTUBRE DE 1989

BORSA
IMMOBILIARIA

CAN PASTILLA planta
baixa tipus xalet dues al-
tures, 3 dormitoris, 2
sales de bany, saló-
menjador amb foganya,
cuina amb rebost, 200
m'. de jarinds, dues pla-
ces perls catxes, prop de
la mar, zona tranquila.
18.900.000 ptes. Tlf.:
230468.

PISOS I XALETS
per Bogar a la comarca

de s' Arenal.
FIQUES SASTRE
BARCELO

Carrer
Tel. 260649.

S'Arenal de Mallorca

Necessit solar d'un mile-
nar de metres quadrats
a s'Arenal. Tel.: 265590.

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

SANT JORDI, terreny rús-
tic, 11.250 m 2 ., 4.500.000
ptes. MIR - AMENGUAL.
269250.

NECESSIT FINCA fins a 4
quarterades, entre ses Ca-
denes, es Pil.larí s'Aran-
jassa. Telf .- 491016.

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

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

TRASPAS restaurant per
una tercera part del seu
valor, per no poder aten-
dre. Contracte indefinit.
Local que pot servir per
qualque altre negoci. Tel.
710087.

CAN PASTILLA, lloc apar-
tamento de tres dormitoris.
Tel. 460689.

ES MOLINAR. Pis en finca
de tres anys, tres dormito-
ris, venc per sis milions,
dos milions i mig d'entrada.
Tel. 249775.

VENC PIS amoblat, de
dues habitacions dobles, a
les Palmeres. 4.000.000 de
pessetes. Telf. 264167.

TRASPAS LOCAL de 250
m2 a l'altura del balneari 8
de S'Arenal, per tres mi-
lions de pessetes, lloguer
71.1.000 ptes. Tel. 261671.

ARENAL, 2 pisos fets 1 de
sol, 6 dormitoris, 2 banys,
gran cuina, amoblat.
10.000.000 ptes. MIR -
AMENGUAL. 269250.

ARENAL, 4 dormitoris, 90
m2 . de terrassa, vistes a
tota la badia, sense mo-
bles. 8.400.000 ptas. MIR -
AMENGUAL. 269250.

LES MERAVELLES, dú-
plex 100 m. 3 dormitoris,
zona tranquilla, sense mo-
bles. 15.000.000 ptes. MIR
- AMENGUAL. 269250.

ARENAL, pis 3 dormitoris,
100 m2., amoblat, molt
bones vistes. 8.500.000
ptes. MIR - AMENGUAL.
269250.

ARENAL, planta baixa, 150
m 2., nova construcció, 3
dormitoris. 10.500.000
ptes. MIR - AMENGUAL.
269250.

BADIA GRAN, xalet ados-
sat, 3 dormitoris, nova
construcció. 14.000.000
ptes. MIR - AMENGUAL.
269250.

LES PALMERES, solar
1.140 m2., tancat.
5.800.000 ptes. MIR -
AMENGUAL. 269250.

ZONA LLUCMAJOR, rústi-
ca, 2 quarterades, casa, 1
dormitan, sala - menjador
amb ximeneía, porxada
tancada, 700 arbres frui-
ters, regadiu per goteig.
14.000.000 ptes. MIR -
AMENGUAL. 269250.

EL PILLAR', hostal 300
m2., planta baixa, 10 habi-
tacions, gran cuina indus-
trial, 3 sales, equipat com-
pletament. MIR - AMEN-
GUAL. 269250.

ZONA SON VERI, planta
baixa amb jardí, 100 m2 .
habitables, 20 de terrassa,
100 de jardí. 12.600.000
ptes. MIR - AMENGUAL.
269250.

ZONA SON VERI, traspàs
gelateria a 50 metres de la
platja, bal. 9. Traspàs res-
taurant bat. 8-9 a 50 metres
de la platja, molt ben mun-
tat. Venc bar 160 m 2 ., cate-
goria primera especial, bal.
9. MIR - AMENGUAL.
269250.

ARENAL, traspàs souvenir,
supermercat, bona situa-
ció, contracto indefinit.
16.000.000 ptes. MIR -
AMENGUAL. 269250.

SNAT JORDI, en construc-
ció, entrega de claus a fi-
nals d'any, 110 ml., traster,
ximeneia, garatge opcio-
nal. 10.000.000 ptes., facili-
tats. MIR - AMENGUAL.
269250.

LLOGUERS zona Can
Pastilla - Arenal, aparta-
ments, xalets per a la tem-
porada d'estiu o per a tot
l'any. MIR - AMENGUAL.
269250.

APARCAMENT al carrer
Xabec de Can Pastilla. Tru-
cau hores de menjar i per la
nit. Tels. 462228 -463051.

APARTAMENT amb una
habitació doble i una indivi-
dual, lloc per temporada o
per mesos a Can Pastilla.
Tel. 460689.

LES PALMERES. Lloc
apartament amoblat i nou.
Dues habitacions dobles i
piscinas comunitàries. Tel.
465935, hores d'oficina.

S'ARENAL, entre els bal-
nearis tres i quatre, a pri-
mera línia, be pis amb dos
dormitoris. Tel. 232810.

CAN PASTILLA directa-
ment del constructor,
venda de xalets ados-
sats, plantes baixes i du-
plez. Tel.: 272265.
BELLAVISTA, venc aparta-
ment 3 dormitoris, bany, Ili-
gador, traster, energia
solar, jardí, vista a la mar, a
15 minuts de Ciutat. Tel.
710704.

TRANSPÁS consultori
de telèfons i licoreria a
Can Pastilla. Tlf.:
261368.
SON FERRIOL NOU xa-
lets adossats, 140 m 2 . 3-
4 dormitoris, 2 sales de
banys, 80 rn 2 . de jardíns,
acabast de primera,
claus en ma, 12.500.000
ptes. Facilitats Tlf.:
726285.
SON FERRIOL casa de
foravila 116 m 2 . cons-
truits, porxos, pou, safa-
reix 1.800 m' de te-
rreiny, Ilum, teléfon.
15.000.000. Tlf.:
230616.
SON SARDINA casa
planta baixa quatre dor-
mitoris, cuina amb re-
bost, portassa, trispols
de gress, fusta del nort.
14.700.000. Tlf.:
725234.
VENC llibres vells. Tlf:
267138.
SA TRANPASSA local
de 360 rn 2 . al carrer Sant
Critófor de s'Arenal. Im-
premta Graficart. Tlf:
268964.

BADIA BLAVA xalet dins
trast de 700 m 2 ., 4 dor-
mitoris, 2 sales de
banys, lligador, 2 fogan-
yes. 20.000.000. Tlf.:
230616.

SON FERRIOL NOU xa-
lets adossats a estrenar,
3-4 dormitoris, 2 sales
de banys, 190 m 2 . de jar-
dins 11.700.000 ptes.
Tlf: 710137.

BADIA BLAVA xalet de
dues altáries, 3 dormito-
ris, 2 sales de bany,
cuina amoblada, façana
a dos carrers, 300 m 2

d'hort. 11.000.000 ptes.
Tlf: 710700.

BADIA GRAN xalets
clau en ma, 3 dormitoris
dobles, bany i lligador
cuina amoblada, menja-
dor amb foganya, jardins
13.200.000 ptes.

BORSA DEL
MOTOR

Seat Ibiza, PM-N. 700.000
Ptes. Panda Marbella, PM-
N, 530.000. Volkswagen
Polo, PM-N, 680.000. Seat
127, quatre portes, PM-P,
85.000. Seat 127, PM-X
Fura, 75.000 Ptes. Telf.
248914- Son Ferriol.

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

ANIMALS DE
COMPANYIA

CONSULTORI VETERI-
NARI. Curar Exércit Es-
pany01, 23 - baixos. Tels.
491736 -	 De di-
Iluns a divendres, cie 17 a
20 horas.

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



Hi ha molta fortor a les nits arenaleres. Na Karin d'Holanda ho intueix i posa a
retxa els desenfrenats amants de la nit arenalera. De moment, tot, va acabar bé.
(Foto Valeriano).
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ENTRE CAN PASTILLA i
s'Arenal, cerc nau indus-
trial o solar gran, per cons-
truir-n'hi una. Tel. 261246.

NECESSIT Magatzem,
casa vella o solar a Ses
Cadenes, Pil.larí o Merave-
lles. Ofertes al 261246 -
261052.

Rústica de regadiu de-
vers s'Aranjassa, 10.000
metres quadrats, casa
legilatzada que necessi-
ta reformes al molí, safa-
reig. Possibilitat d'elec-
tricitat. 11.000.000 ptes.
Facilitats. Tel.: 715131 i
740236.

PERRUGUERIL

PERRUQUERIA de sen-
yors Can Paco. Carrer Vir-
gili, 1 - Can Pastilla.

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

MIQUELA PERRUQUE-
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.

VIATGES
VIATJES S'ARENAL

Billets d'avió i de vaixell
Vols 'cárter
Crediviatge.

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

S 'Arenal.

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

VENDES
VENC NAU 250 m 2 . a s'A-
renal. Tel. 268111. Dema-
nar per Agustí.

VENC CASA gran, 1.000
m 2 ., cente Llucmajor, ca-
rrer de Sant Pau. Tel.
260164.

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

VENC ciclomotor Mobylet-
te Liberty, color blau
metallitzat, amb intermi-
tents, per 55.000 ptes. Tel.
238981.

OUS FRESCS
de gallina rossa

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

Granja Acosta.
Llucmajor

Tel. 660432.

LLIBRE;...k DE VERD EN
SLAU. Ubres en català i en
castellà. Especialitat en
lectures juvenils i infantils.
Comandes de llibres en 24
hores. Avinguda del Cid,
56. Te!. 248360 - Son Fe-
rho!

PERSONALS

MESTRESSA DE
CASA, 50 anys, atracti-
va, sense fills, separada;
voldria conèixer senyor
educat, a qui agradi la
casa i sense vicis, per a
amistat sincera. 247912.

FADRINA, 28 anys, mo-
rena, alta, estudis supe-
riors, apartament; vol-
dria conèixer jove traba-
Ilador, senzill, alt, per a
fins seriosos. 247912.

VIUDA, 55 anys, casa,
bons estalvis, atractiva,
educada; voldria conèi-
xer senyor sense vicis i
que li agradi la casa per
a amistat seriosa.
710087.

JOVE, 178 d'alçada,
atractiu, estudis univer-
sitaris, 27 anys, cotxe;
voldria conèixer senyo-
reta guapa i simpática,
per a amistat seriosa.
Apt. 10.237 Palma.

VIUDA, 60 anys, since-
ra, vise en un poble; vol-
dria conèixer senyor bo
per a amistat sincera.
Apt. 10.093 Palma.

FUNCIONARI, 34 anys,
atractiu, moré, alt; vol-
dria conèixer al.lota
amorosa i atractiva, per
a fins matrimonials. Apt.
10.237 Palma.

SEPARAT, 45 anys, ros,
ulls verds, cotxe i pis;
voldria conèixer senyo-
reta, no importa el seu
estat civil, per a amistat
sincera. Apt. 10.093
Palma.

ESTUDIANT, 23 anys,
alta, rossa, simpática;
voldria conèixer jove
educat i sincer, per a
amistat seriosa i durado-
ra. Apt. 10.237 Palma.

ASTROLEG, 32 anys,
alt, robust; voldria conèi-
xer senyoreta bonica,
educada i que li agradi
l'astrologia per sortir i
dur una amistat seriosa.
Apt. 10.237 Palma.

OFICINISTA, 30 anys,
atractiu, bon nivell cultu-
ral; voldria conèixer sen-
yoreta atractiva, educa-
da, per una bona amistat
seriosa. 710087.

PEDIATRA, 45 anys, alt,
atractiu, de bon cor; vol-
dria conèixer senyoreta
simpática i educada per
a amistat seriosa i fins
matrimonials. 710087.

ATS, 34 anys, fadrina,
de poble; voldria conèi-
xer jove d'uns 37 anys,
alt, educat i treballador,
per a amistat sincera i
fins seriosos. 710087.

.PROFÉSSOR, 34 anys,
divorciat, sense vicis,
cotxe i barca; voldria co-
nèixer senyoreta alta,
educada, no importa el
seu estat civil, per a
amistat sincera. 247912.

EMPRESARI, 35 anys,
fadrí, físicamente agra-
dable, alt, bon nivell de
cultura; voldria conèixer
Senyoreta alegre i de ca-
rácter bondadós per a
amistat sincera. 247912.

FADRINA, cuinera, alta,
bona presencia; voldria
conèixer senyor d'uns
56 anys per fer sortides
amb fins matrimonials.
247912

ITALIANA, 25 anys, alta,
guapa, educada; voldria
conèixer jove alegre i a
qui agradi la casa per fer
una bona amistat i amb
fins seriosos. 247912.

MECANIC, 25 anys, tre-
bailador, alt, atractiu,
cotxe i moto; voldria co-
nèixer senyoreta educa-
da i alegre, per a amistat
seriosa. 710087.

SEPARADA, 39 anys,
guapa, educada, bon ca-
rácter; voldria coneixer
senyor comprensiu
d'uns 44 anys, no impor-
ta estat civil, per una
bona amistat. 710087.

VOLDRIA conèixer al.lot
d'uns 24 anys, alt, amb
moto, per sortides i ex-
cursions al camp i al
cine; som elegant i de
bon carácter. 710087.

FADRI, 24 anys, robust,
moré, bon carácter; vol-
dria conèixer senyoreta
alta, educada i amorosa
per a fins seriosos.
710087

M'AGRADARIA conèi-
xer senyoreta culta, tre-
balladora i senzilla per
sortir i tenir una amistat
seriosa; tenc 35 anys,
negoci propi i cotxe.
710087.

MECANIC, 26 anys, alt,
amb estudis mitjans,
cotxe, m'agradaria co-
nèixer senyoreta bonica
i amorosa per a fins ma-
trimonials. 710087.

SEPARADA, 36 anys,
perruquera, negoci
propi, morena, atractiva;
voldria conèixer senyor
educat, sense vicis i tre-
bailador per a amistat
seriosa. 247912.

FUNCIONARI, 26 anys,
fadrí, la soledat envolta la
meya vida de turment, vol-
dria trobar al.lota de 18 a
26 anys que sigui amorosa
i molt graciosa. 710087.

ESTUDIANT, 20 anys, visc
sol, cotxe, t'espera tu, dona
dels meus somnis adora-
bles fins que arribis al meu
cor i d'una fletxada em
facis tornar boig d'amor.
710087.

MESTRA, 32 anys, em vol-
dria casar amb un horno
molt ben dotat, però sense
vicis, crida, t'esperaré amb
ansietat. 710087.

DIVORCIAT legalment,
voldria conèixer senyo-
reta d'uns 49 anys, alta,
alegre educada, per fer
sortides i amistat since-
ra. No tenc vicis.
710087.

FADRI, 23 anys, estu-
diant, moto, bon carác-
ter, alegre; voldria conèi-
xer senyoreta de bona
presencia, sincera i edu-
cada, per fer sortides i
amistat sincera. 247912.

DIVORCIADA, 47 anys,
amb dos fills; voldria co-
néixer senyor lleial i edu-
cat per fer sortides i
amistat sincera. 710087.

VIUDA, 55 anys, sense
fills, el meu cor obri les
seves portes de pinte en
ample i no les tancarà fins
que trobi el meu gran amor,
gaudirem de la vida.
710087.

NO PUC TROBAR la sort
en l'amor, si tu em pots aju-
dar endavant, crida, jove
de 30 anys, ros, grans ulls
negros, 173, prim. 710087.

NEGOCI PROPI, 45 anys,
seriosament, cerc senyora
que em faci feliç i, per su-
posat, jo a ella, amor mutu.
710087.

ROSSA, mallorquina,
alta, atractiva, secreta-
ria; voldría conèixer jove
de 27 anys educat i sim-
patio, per a fins seriosos.
247912.

AL.LOTA, 23 anys, alta,
atractiva, amorosa; vol-
dria conèixer al.lot ale-
gre i educat per fer sorti-
des i amistat sincera.
710087.

JUBILAT, bona presen-
cia, vise en un poble;
voldria conèixer senyo-
reta a qui agrad i !a casa i
que sigui sincera, per a
amistat i fins seriosos.
710087.

Petíts anuncis



PER ILIUMINAR
LA SEVA LLAR

ELÉCTRICA
NYEGOS
Jaume Balmes, 45
Telèfon 29 56 18

07004 Ciutat de Mallorca

MENJARS CASOLANS
SOM ESPECIALISTES
EN XOT I PORCELLA
FEIM PRESSUPOSTS

PER A BATETJOS,
COMUNIONS I BODES
APARCAMENT PROPI

ELS DILLUNS
TANCAT

AVINGUDA DE
CARLES V - TEL.: 661117

I LUCNIAJOR
t°011;91M1t  

SÁrenal
de Mallorca15 D'OCTUBRE DE 1989

Si et vols casar o aconseguir una bona i neta amistat, no Ii donis més voltes.
No dubtis més ja que el que no aconsegueix mitjançant els serveis del Centre
d'Orientació Matrimonial, «La Pareja Unida», no ho aconsegueix de cap altra
manera.

Comprova-ho vosté mateix/a. Ajudam a tothom de la mateixa manera: fa-
drins/nes, viudos/es, separats/des, divorciats/des, alts i altes, grossos i grosses,
prims i primes i guapos i lletjos.

Ves a l'avinguda Comte de Sallent, 17, Pral-1.
tel. (971)71 0087.
Al Centre Matrimonial «La Pareja Unida» disposam d'una gran quantitat

de senyoretes i senyors entre 50 i 72 anys que volen trobar la seva mitja taren-
ja, o una amistat formal.

A vosté, senyor o senyora, si també ho desitja, podeu rebre ajuda de «La Pa-
reja Unida» a l'avinguda Comte de Sallent, 17, Pral-1.

PERSONALS
SENYORA, viuda, sense
fills ni problemas, vida aco-
modada. Cerc senyor fins a
65 anys, dinàmic, juvenil.
Bona amistat de moment,
per formar una llar.
710087.

CUBANA, vida tranquilla,
estalvis, pis propi, afeccio-
nada a les novelles de
misteri, lectura informativa.
Voldria trobar parella, sen-
yor honrat, de 46 a 60
anys. Cridar al 710087.

ELECTRICISTA, separat
legal, dues filies, em sem-
bla que estic vivint un
somni que sempre es repe-
teix, em veig tot sol sense
esperances de trobar-te,
cridar, no ho dubtis, ens
ajudarem. 710087.

ESTRANGERA de 25
anys, atractiva, esvelta,
1'65 d'alçada, vol conèixer
mallorquí fins a 29 anys.
Fins seriosos. Cridau al
710087.

VENC ORDINADOR Spec-
trum, 128 K, amb quaranta
jocs. 37.500 pessetes. Tel.
260064.

SENYOR atractiu, corpu-
lent, professió superior, ca-
pital elevat, fortuna perso-
nal; em trob sol, voldria re-
lacionar-me amb algú per
amistat / família; senyoreta
educada. 710087.

DIVORCIADA, 48 anys,
atta, atractiva, idealista,
cultura general, visc sola,
fills independents, impor-
tants estalvis, alguns nego-
cis; voldria trobar senyor bo
per formar parella. 710087.

ADMINISTRATIVA, d'i-
dees dares, ingressos ele-
vats, senzilla, elegant, alta,
atractiva; vull formar pare-
lla amb senyor educat per
fins matrimonials. 710087.

DIVORCIAT, 44 anys, 187
d'alçada, bona presencia,
cultura àmplia, cap vid,
amable; vull formar una fa-
mília amb senyora senzilla,
que li agraden els animals,
el camp i la casa. 710087.

CUINER, alt, guapo, bon
físic, 90.000 ptes. al mes,
estudi propi, cotxe, sol,
béns importants, m'agra-
den els animals, la muntan-
ya, els toros; senyoreta
semblant. 710087.

MODEL de perruqueria, 43
anys, alta, cabells llargs,
morena, bonica, cultura ge-
neral, molt senzilleta;
només vull amistat amb
senyor bo i amable. Possi-
bles fins seriosos. Apt.
10.237 (Palma).

DIRECTOR GERENT, 50
anys, sense problemes
economics, voldria conei-
"xer senyora, no importa si
te fills, fins senosos matri-.

	Crida'm	 al

SEPARADA legal, 27 anys,
negoci propi, estudis mit-
jans. xalet, cotxe, molt bo-
nita, senzilla. No vull ser
enganyada. Senyor honrat
i educat. 710087.

SEPARADA, 38 anys, pis,
estalvis, som morena, ele-
gant, guapa. No tenc fills i
som amant de la llar. Vull
senyor fins a 48 anys amb
l'esdevenidor resolt. Apt.
10236- Palma.

SENYOR, 48 anys, sepa-
rat, donant de sang i òr-
gans, interessat a conèixer
mallorquina, viuda, separa-
da o fadrina, tenc casa i
cotxe, sense fills. Apt.
10236 - 07090 - Palma.

VIUDA, 56 anys, estrange-
ra, estudis universitaris, va-
des llicenciatures, vida
acomodada. Voldria formar
parella amb senyor, 56 a
70 anys, sa, actiu. Indife-
rent fills. 277990.

FADRI, important càrrec,
34 anys, importants béns
econòmics, estudis, pis a
Palma. Voldria casar-me
amb senyora o senyoreta
intelligent, bona presencia.
277990.

SEPARADA, resident a
Palma, feina segura, estu-

mitjans, varis idiomes,
1- mant de la llar, nins,
camp. Voldria formar una
familia amb senyor de 30 a
40 anys, seriós. 710087.

VIUDO, 56 anys, alt, fort,
apassionat, bondadós.
M'agrada la dona amb per-
sonalitat, timidesa. Senyo-
ra d'aquesta qualitat, for-
mar parella o matrimoni.
277990.

SEPARADA, 32 anys, aviat
obtindré el divorci. Voldria
amistat de moment, senyor
seriós, lleial, 35 a 49 anys,
no importa el seu estat civil.
277990.

FADRI simpàtic, de mitjana
edat, seriós, educat, sense
vicis, independent. Cerc
dona simpática, original,
d'idees ciares, per fer-la
feliç en matrimoni. 277990.

SEPARADA legal, 51 anys,
176, dinámica, elegant, se-
riosa. Voldria senyor res-
ponsable, bo i simpàtic.
Llar. 710087.

VIUDA, 67 anys, casolana,
varis negocis de comesti-
bles, neta, m'agrada la mú-
sica romántica, marxosa.
Voldria amistat amb senyor
seriós, actiu, simpàtic. Fins
seriosos. 277990.

VIUDA, 59 anys, senzilla,
sense problemas, simpáti-
ca, sembla que tenc menys
anys. Vull continuar feliç-
ment amb un senyor sem-
blant. 277990.

FADRI, som forner, honrat
et faré molt feliç, formar
una família. Tenc 38 anys,
estatura mitjana, amorós.
277990.

VIUDA, 58 anys, seriosa,
posició social alta, impor-
tants béns, sana. Vull de
moment amistat amb sen-
yor dialogant, amb bons
fins, 59 a 60 anys. 277990.

COMERCIANT, 45 anys,
fadrina, sese fills, no tenc
familia a Mallorca i em trob
massa sola. Voldria fer
amistat formal amb senyor
bo. 277990.

SEPARADA, 44 anys, 1'76,
prima, atractiva, capital ele-
vat, elegant, bon cor. M'a-
gradaria fer amistat o for-
mar parella amb senyor de
50 a 55 anys. 277990.

MILITAR, esdevenidor as-
segurat, culte, presencia,
serietat. Em vull casar amb
senyora intelligent, bona
presencia, amb cultura, de
30 a 40 anys, alta. 710087.

FADRI, 45 anys, madri-
leny, resident a Palma,
béns importants, collecció
de gran valor, distingit.
Cerc senyora amb cultura,
elegant. Formar família.
277990.

MALLORQUI, 39 anys, fin-
ques, casa rústica, negocis
elèctrics, varis ídiomes.
Vull senyoreta per casar-
me, bona, intelligent, des-
peda, de 25 a 40 anys.
710087.

FADRI, culte, cotxe, pis a
Palma, finques, bona per-
sona, simpàtic, formal. Vull
formar una família amb
senyora de 31 a 46 anys,
intelligent. 710087.

CARACTER AGRADA-
BLE, 37 anys, bona pre-
sencia, víuda, vul refer la
meya vida amb senyor res-
ponsable, honest, de gran
cor, indiferent posició.
710087.

PERRUQUER, 28 anys,
alt, moré, bona presencia,
educat, formal, fadrí, som
bo, m'agrada passejar i la
vida tranquil.la. Voldria co-
nèixer al.lota bona, senzi-
Ila. Fins seriosos. 710087.

SOM UNA SENYORA
VIUDA, distingida, 65 anys,
no em falta res, posició
económica resolta, m'agra-
da viatjar, som alegre, sim-
pática, per?) estic molt sola,
necessit un company fidel,
educat, per conviure ple-
gats. Cridau al 710087.
Fins formals, seriosos.

SENYOR ADVOCAT, 65
anys, bona presencia, 172
d'alçada, prim. Estic sepa-
rat, tenc la vida resolta,
sense cap tipus de proble-
ma econòmic, per?) sí el
tenc de soledat, d'estima-
ció. M'agradaria molt trobar
una bona dona, que em po-
gués fer feliç, de moment
una bona amistat, fins se-
riosos. 710087.

SENYORA DE NEGOCIS,
42 anys, bona presencia,
163 d'alçada, activa, traba-
Iladora, a causa de la meya
feina no puc conèixer gaire
gent per estar moltes hores
ocupada. M'agradaria co-
nèixer cavaller formal,
bona persona, per tenir, de
moment, una bona amistat,
no importa estat civil, fins
seriosos. 710087.

MESTRE D'ESCOLA, a
Palma, 34 anys, fadrí, ma-
llorquí, cabells negres, 180
d'alçada, bona presencia,
estic cansat d'estar sol,
tenc amigues però no pare-
lla, interessada a conéixer-
me per tenir, de moment,
una bona amistat, només
has de cridar-me al
710087.

CRISTALLERIA
EL ESPEJO

VIDRERES
EMPLOMADES,

GRAVATS ARTÍSTICS,
VIDRES DE

SEGURETAT,
TANCAMENT DE
GALERIES AMB

ALUMINI I CRISTALL,
VIDRES I MIRALLS EN
GENERAL, MAMPARES

DE BANY.
CARRETERA DE
MANACOR, 426

CASABLANCA-TLF.:249039

FADR I, mitja edat, alt,
guapo, professió immillora-
ble, 320.000 ptes. al mes,
propietari finques i immo-
bles; cerc senyora de 30 a
40 anys amb les idees cia-
res, estudis i formal.
277990.

MESTRE D'OBRES, 39
anys, alt, amb estudis su-
periors, esdevenidor resolt,
vida acomodada, atractiu;
cerc senyora / senyoreta
simpática, bona, semblant
edat, neta, fins formals.
710087.

EMPLEADA D'AJUNTA-
MENT, 26 anys, 173 d'al-
çada, bonica, amb estudis
superiors, idealista, fins
matrimonials; senyor senzi-
II, molt bo, sense vicis, net.
Apt. 10.237 (Palma).

SENYORA, 56 anys, cabe-
lls castanys, atractiva, 172
d'alçada, aspiracions, es-
criure, teatre, agradable
conversa, senzilla, com-
prensiva; senyor amb fins
amistat / formar una fami-
lia. 710087.

ARIES, impulsiva, optimis-
ta, divertida; feina pròpia,
sense problemes; voldria
coneixen jove de fins a 33
anys per una possible his-
tória d'amor. 710087.

PINTOR de professió,
músic d'hobby; voldria co-
neixen senyoreta fins a w3
anys que li agradi la música
i un Coc la bohemica.
277990.

S'arenal
4 de Mallorca

FADRI de mitjana edat, la
meya feina és la construc-
ció, 200.000, cotxe, xalet,
m'agraden els esports, la
casa. Senyora 35/50 anys,
fins matrimonials. 247912.

MALLORQUI, 30 anys,
180 d'alçada, estudis uni-
versitaris, pis, cotxe, fadrí,
voldria fer una amistad se-
riosa, senyoreta fadrina /
viuda, sense problemas.
Apt. 10.093- Palma

VIUDA, 31 anys, atractiva,
intelligent, 180.000 al mes,
pis propi, xalet, i casa gran
a Eivissa. T'oferesc el meu
amor, la meya comprensió.
Senyor formal 34/40 anys.
247912.

ESTUDIANT, esportista,
m'agrada la muntanya,
m'apassionen les regates;
contactaria amb allota
amb els mateixos gusts.
Exclussiva amistat.
247990.

PILOT d'aviació d'edat, físi-
cament atractiu, 180 d'al-
tária, está interessat en co-
neixer allota de 17 a 22
anys per bona amistat i si
és possible conviure, viat-
jar i disfrutar de la vida. Cri-
da'm a1710087.

CAP DE VENDES, 36
anys, bona presencia,
cotxe, xalet, resident a
poble, amb un gran esde-
venidor; em falta amor, es-
timació; senyora / senyore-
ta formal, amb fins matri-
monials. 710087.

INDUSTRIAL, 57 anys, es-
tatura mitjana, simpàtic,
natural de Cáceres, visc a
Palma, totes les comodi-
tats; em falta el teu amor,
senyora comprensiva, edu-
cada, indiferents fills.
277990.

VIUDO, 60 anys, encara
faig feina, 90.000 ptes. al
mes, algunes cases, cotxe,
fill casat, m'agraden els
toros, els esports, viatjar;
senyora jovial amb ganes
de viure. Crida'm al
710087.

PROPIETARI FABRICA,
43 anys, alt, mallorquí,
170.000 ptes. al mes, estal-
vis elevats, prim, cabells
negres, bona presencia, in-
quietudes culturals; vull for-
mar parella amb senyora
responsable. 247912.



dolo sakti)
CROISSANTS CALENTS,

ENTREPANS I
PASTISSOS,

GELATS I BEGUDES.

PREPARAM
ASSORTIMENTS

DE CROISSANTS I
FRUITES SEQUES PER A

LES SEVES FESTES,

BATEJOS I COMUNIONS

Carrer Amilcar,16 - B
Tel. 268932
S'ARENAL

DONA de ter feines s'ofe-
reix per hores. Tel. 269225.

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

DONA d'una quarentena
d'anys s'ofereix per fer
neteja per hores a S'Are-
nal. Tlf.: 491042.

TALLER
DE

COSTURA

ESTRELLA
Feim confeccions i tot

tipus d'arreglos

Carrer Terral, 36 baixos
(davant l'Hotel México)
S'ARENAL DE
MALLORCA

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

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

JOIERIA
RELLOTGERIA

MARINA
CARRER, SALUT, 21

TEL: 262415
S'ARENAL DE
MALLORCA

Shrenal
4i de Mallorca 15 D'OCTUBRE DE 1989   

PERSONALS GASTRONOMIA
ENGINYER, 27 anys, el
meu cor batega cada dia
més fort perquè sàpigues
que et necessit, no sents el
seu batec?! Doncs acosta't
més, et necessit, dona, tu
serás el que més apreciará
el meu cor, ánima, pensa-
ment i altres. Com abans
millor, fins totalment serio-
sos. 710087

PROFESSORA 01D1-
MES, voldria conéixer l'ho-
me dels seus somnis, un
home que sàpiga el que és
una dona de la llar, bruna
de cabells Ilargs, ulls ne-
gres, 31 anys. Crida'm al
710087.

FADRI, 24 anys, professió
important, 145.000 ptes. al
mes, pis i cotxe propis,
salut excellent, nacional-
tat italiano - espanyola;
cerc senyoreta formal,
intelligent, per fins serio-
sos. Apt. 10.237 (Palma).

SEPARAT, 29 anys, ma-
llorquí, 180 d'alçada, prim,
ulls negres, estudis nor-
mals, afició a la música i
l'arqueologia; senyoreta
amb fins semblants, amis-
tat / matrimoni. 710087.

FRUTALES
LLUCMAJOR

Arbres fruiters
Avets de Nadal

Palmeres
Plantes interior i

exterior
Carretera de s'Arenal

a l'entrada de Llucmajor

Restaurant
Messon

BADIA
Menjars casolans,

caragols a la
mallorquina,

pebres torrats,
llom amb col,

freixura fregida,
sopes mallorquines,
pa amb oh i pernil

Carrer Admiran Moreno s/n.
BADIA GRAN

SArenal
41? de Mallorca

265005 

McDONALD'S S'ARENAL.
Celebra el teu aniversari
amb nosaltres en un am-
bient familiar. Avinguda na-
cional, 34 (entre els bal-
nearis 8 i 9). Tel. 491891.
Srta. Susana.

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

RESTAURANT SA BO-
LERA. Cuina feta com
Deu mana. Si frissau, no
vengueu. Carrer Acapulco,
4. Sortida, n. 3 - Les Mera-
yenes. Tel. 265188.

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

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

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

RESTAURANT JAMAICA,
cuina mallorquina, especia-
litat en paelles. Carretera
Militar, davant l'ambulatori.
Tel. 262923. S'Arenal.
LA COVA DEL TORO.
Cuina típica mallorquina,
pa amb oli i pernil, cara-
gols, tripes, frit, truita de
riu, gambes, paella. Carrer
Arrecife davant la mar. Ciu-
tat Jardí.
-;03TAL MARACAIBO,

cuina mallorquina casola-
na. Devora les Escoles de
Can Tol. 26:3017.

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

XINA ORIENTAL. Menjars i
begudes xineses. Carrer
de Joaquim Verdaguer, 12.
Tel. 266721, s'Arenal.

RESTA', lANT 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.
660? 39 - Uucmajor.

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

SERVEIS
PROFESSI O NALS

Jardiner diplomat. Cons-
trucció i conservació de jar-
dins. Endreç de Palmeres i
instal.lació de regadiu.
Telf.- 490321. S'Arenal.

CERC FEINA d'administra-
tiu. Títol de batxiller i COU,
faig estudis d'informática
de gestió. Coneixements
de mecanografia i maneig
d'ordinadors. Demanar per
Joana al telèfon 661861.

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

ls. Avinguda del Cid, 73.
..:. 413155- Son Ferriol.

Dona de fer feines s'ofereix
per hores de Sant Jordi i
enrevoltants. Telf.- 642494.

DOS CAMBRERS autò-
noms professionals. Ser-
veis extres a hotels, servei
diari a l'hora que sia, s'ofe-
reixen. Tel. 263042.

SENYORA de neteja, s'o-
fereix a 600 ptes. l'hora.
Telf. 413269 - 770348.

CUINER de 25 anys cerca
feina. Telefonar a partir de
les 5 de l'horabaixa al
268675.

DONA de fer feines per
hores s'ofereix a s'Arenal i
Cala Blava. Tel. 265838.

PER REPARTIR propa-
ganda o similars m'oferesc,
tenc experiència. Tel.
266332.

MESTRESSA s'ofereix per
cuidar nins a ca meya de
s'Arenal. Horari a convenir.
Tel. 262197.

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

BALL DE BOT, allota jove
en dóna classes. Grups re-
duïts. Económic. Per infor-
mació: 416445. Demanau
per na Maite.

LLUCMAJOR, pneumàtics
Joan Servera, correges de
tot tipus, bateries, equili-
brats, pegats ràpids i pe-
gats de coberta en calent.
Ronda Migjorn, s/n. Tel.
660089.

CUINER amb experiència
s'ofereix per hores o de nit.
Barbacoes, cafeteries, res-
taurants o particulars. Tel.
268675.

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

INSTAL.LACIONS elèctri-
ques	 sanitàries
CE.JU.CB., instal.ladors
oficials de gas ciutat, propà
i butà. Carrer Marqués de
Tenerife, 77. Tel. 242593 -
Son Ferriol.
AL•LOTA s'ofereix per tenir
cura de nins i per fer neteja
per hores Trucar els ves-
pres. Bárbara. Tel. 271316.

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

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

LOCUTORS I LOCUTO-
RES de ràdio que sàpi-
guen parlar en mallorquí
se necessiten. Tlf.:
462626.

DONA DE NETEJA se ne-
cessita. Tel. 265005.

SENYORA s'ofereix per a
servici domèstic 4 dies
cada setmana. Tel.
269225.

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

AL.LOTES de 15 a 19
anys, necessit per tenir
cura d'oficina. Necessari
idiomes, mecanografia i
simpatia. Tel. 710087.

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

BUGADERIA Super Clean,
rentam en sec i amb ¡agua,
mantes, cobertors i tota la
resta. C/. de sant Antoni de
la Platja, 8 - Can Pastilla.
260370.

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

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

TINTOR ERIA-BUGA-
DARIA. Super Clean.
Cobertors, flassades i tot
tipus de roba. Carrer
Sant Antoni de la Platja,
8. Tlf.: 260370. Can Pas-
tilla.

ENSENYANCES

FRANCES i anglès, clas-
ses particulars a s'Arenal.
Tel. 269946.

IDIOMES 92
TRADUCCIONS

TÈCNIQUES
CLASSES D'ANGL ES,

ALEMANY I ESPANYOL
PREUS ECONÒMICS

CARRER DE BARTOMEU
CALAFELL, 6' BAIXOS

TELF.: 491998
07600 S'ARENAL

FRANCES, ANGLES, ale-
many, classes particulars,
conversació per a princi-
piants, zona s'Arenal.
263881.

Academia
BARCELO

49 19 16

MECANOGRAFIA
CONTABILIDAD
OPOSICIONES   

BANCA
CALCULO  

C. BALEARE405.2

T'oferim cursos de pro-
gramació en:

BASIC
dBASE III PLUS

COBOL
TURBO - PASCAL

TURBO - C
TURBO - BASIC

BASIC2
(el de l'AMSTRAD PC)

I de formació d'usuarls
en:

ABILITY 2000
OPEN ACCESS II

SYMPHONY
LOTUS 1-2-3.

LOCO SCRIPT.
A més d'un llarg etcéte-

ra, pots aprendre:
BANCA

MECANOGRAFIA
COMPTABILITAT

IDIOMES
REPÀS.

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

PROFESSOR de dibuix
tècnic necessit. Tel.
262276.

GIMNAS ESPADAS. Ca-
rrer del Duc de Rubí, 3 -
Son Ferriol. Gimnástica de
manteniment, Karate,
Judo. Telf. 418709. Profes-
sors titulats.



ELECTRÓNICA S.'ARENAL
Venda i reparació

TV - VIDEO - HI.FI
DISTRIBUIDOR OFICIAL I SER VICI TÈCNIC

NEWMAR
Carrer Mateo Rotger, 17 - Tel. 26 57 74
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Des de la meya butaca...

Així, d'entrada, els confeso una cosa: a mi, m'a-
gradaria que es pogués votar per ordinador. Aquesta
modalitat de vot seria una manera cómoda de com-
plir amb el dert d'emetre el sufragi electoral tothom, i
no només seria còmode sinó també asèptic. 1 això
d'asèptic ho dic perquè un cert col-legi electoral del
carrer de la Marineta, a l'Arenal de Llucmajor, a les
passades eleccions europees del 15 de juny no es
trobava del tot adequat per a la seva feina. Es fixin,
sinó, que a molts ciutadans quan seis esmenta la

ELECTRÓNICA ../e Scatutt6th

Reparació de TV i vídeos de totes les marques.
Radio - cassettes. Installació d'antenes

collectives, individuals i parabòliques.

Radio de cotxes.

Correr de Mallorca, 2 - TeL: 263423
S'ARENAL DE MALLORCA

Manolo Man ón

paraula «eleccions», la primera cosa que recorden
és el clássic wc. 1 és que aquest loca, que abans era
un dipòsit de gasoses, avui es dedica normalment a
guardar aquells carretons que serveixen per recollir
els fems.

És clar que això no té gaire importància, de tota
manera aquí no podrem votar na Carmen. Tenim
platja, però no tenim dones que puuguin ser candi-
dates a les eleccions del proper 29 d'octubre. I és
que a les senyores, els homes, en molts casos, les
usen com a decoració —qué pensará de mi l'admira-
da Lidia Falcón— o en molts casos perquè els portin
a casa.

Jo, ho confeso, de votar votar, no m'hauria agra-
dat fer-ho per na Carmen. Sí, no s'equivoquen.
Aquesta andalusa batalladora i intel«ligent, el marit
de la qual és el cap del PSOE, bé sinó el cap, sí al-
menys el secretari general del partit que ve a ser el
mateix, encara que no li agradi a Ricardo García
Damborenea, ex-secretari del partit socialista a Bis-
caia. 1 és que la senyora de González, o la senyora
presidenta, o com vostès la vulguin anomenar, és
molta candidata.

Dones així és el que necessitem a la política ma-
llorquina, o millor dit, candidates així —quin sort
tenen a Cadis—, perquè la veritat, per aquestes con-
trades, és que som orfes de futuribles candidates. 1
és que aquí, a la roqueta, som molt masclistes.

Masclistes tant els de la dreta com els de l'esque-
rra, que pel que fa al cas és el mateix, segons el

parer d'un conegut cronista arenaler que es demana
si no són els mateixos uns que els altres —per al tal
vegada sí, ja que sempre neda entre dues aigües,
previsor que és l'home. És clar que jo no em trobo,
per exemple, na Maria Antónia Munar, consellera de
Cultura del Govern Balear, a la caseta del carrer de
Sant Jeroni, de Madrid. Criatura! Tan gran que és la
centralista ciutat! Ni a la Ilucmajorera Marta Llom-
part, regidora socialista de romp i esqueixa a Cort,
això seria un salt mortal, passar d'aigües i clavegue-
ram al Congrés del Diputats de Madrid. Ni encara
menys l'atractiva empresària Maria Antònia Barcala,
cap de llista del quasi desconegut Partit Radical Ba-
lear. Per això, el que aquí ens fa falta és una Carmen
Romero, i si pot ser sense un marit tan influent. Es-
coltin, i si no té marit tampoc no passa res.

I és que, la veritat, avui dia per a qué es necessita
un marit? Si es té, bé, i si no tan tranquil-lament
poden estar, no sigui que els surti un «moro» com
Georges Simenon. Aquest belga universal i lasciu,
passava de política i Ii anà tot la mar de bé, és clar
que d'allò que no passà fou de dones. 1 és que mon-
sieur Simenon sabia el que tenia entre mans, o entre
cames, per això vet aquí les folgances. És clar que si
el seu comissari Maigret no hagués estat tan sols un
personatge de ficció, o més de bé novel-la policíaa,
tal vegada s'hauria interessat per la política, i segu-
rament també hauria votat na Carmen.

1 vostès, a qui votaran? Jo, com que no la tinc de
candidata en aquesta circumscripció, ho estic pen-
sant. El que sí els puc avançar és que les majories
absolutes no em sedueixen, ja que després els
triomfadors únics a la llarga treuen la seva «xuleria»
i el seu -ordeno i mando», com si els votants d'a-
quest país fossim escolars.

A mi, el que m'agradaria de veres és passar de tot
aquest trencaclosques de les eleccions. És clar que
més m'hauria agradat ser un Simenon qualsevol.
Ara és tard, l'edat no acompanya i, a part d'això, esti-
mar a més de mil dones com féu el famós novellista
és tenir molta capacitat amatòria. O és que tot fou
una farsa d'aquest personatge? George va poder fer
el que va voler, nosaltres intentem fer el mateix
com que no tenim la candidata... votem, però no el
que ens diguin, sinó el que nosaltres desitgem.

Carmen, les eleccions 1 les
folgances de G. Simenon

MALLORQUIMICA, S. A.

FABRICA DE PINTURES,
ESMALTS I VERNISSOS

FÁBRICA I BOTICA A LLUCMAJOR
CARRER DE PERE ROIG, 43 AL 49- TEL.: 660236,

BOTICA A PALMA
CARRER JOAN CRESPI, 45- TELÈFONS: 230942-454411

NOVA BOTIGA D'EXPOSICIÓ I VENDA

113 PEUGEOT
TALBOT
AGENT OFICIAL

TALLERS MARINA
¡c AINJ 1Z2k 4crJCLÁLkIZ

RONDA DE MIGJORN, 80 (DAVANT EL BAR ODEON)
TALLER: CARRER MARINA, 104 - TEL.: 660521

07620 LLUCMAJOR

FORN CA'N DAMIÀ
TOTA CLASSE DE PANS I

DE PASTISSOS
PLAÇA DELS NINS

cantonada carretera Militar
S'ARENAL DE MALLORCA

CARDENAL ROSSELL, 23
COLL D'EN RABASSA
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CARRER DE SA FIRA, 3. TLF.: 661901. LLUCMAJOR
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M. Manjón
Des de fa un temps, estan

canviant els contingutsd dels
pregons de les Fires de la ciutat
de Llucmajor. La sempiterna
fórmula de recórrer a temes lo-
calistes o històrics l'any passat
ja fou canviada pel geòleg
Josep Sacarés Mulet, qui oferí
al seu Pregó de Fires de 1988
un estudi de la geologia del
terme de Llucmajor amb el títol
«Pla i Muntanya».

Seguint la tónica técnica i
intel-lectual, enguany el Pregó
fou ofert per l'arquitecte Ilucma-
jorer Damià Tomás Garau, qui
titulà el seu parlament «Arqui-
tectura de Llucmajor: entre la
tradició i la modernitat».

Fou pregoner del pregoner,
com ell mateix digué, el canon-
ge de la Seu, mossèn Baltasar
Col! Tomás, investigador, es-
criptor i Ilucmajorer, que gau-
deix d'una vasta cultura, el qual
presentà el pregoner i el féu
respondre a un curiós test psi-

Llucmajor

M. Manjón
La primera gran escullera ar-

tificial construïda a Mallorca
s'ha instal-lat a les aigües del
nostre terme municipal, més
concretament entre els caps
d'Enderrocat i de Regana.
Aquesta instal-lació suposarà
un important augment de la
producció deis recursos marins
de la zona.

L'escullera está formada per
quaranta-nou mòduls de 2'50 x
2'50 x 2 metres d'alçada. Está
construïda amb mòduls prefa-
bricants de ciment vibrat da-
munt lloses de ciment armat,
submergits a una profunditat de
trenta metres damunt un fons
d'arena pel de colònies de posi-
cldnia, hábitat ideal per a l'aug-
ment de la fauna marina.
Aquesta esculera forma un lloc
protegit de trenta mil metres
quadrats on es prohibirá total-
ment la pesca des de l'octubre
de 1992.

«PREMI GALDENT» DE
PREFAMA

La fundació Cultural Prefa-

cológic de preguntes diverses.
A la seva conferencia, el jove

arquitecte, féu referència al fet
que la construcció de cases
d'estiueig a fora vila és culpa
dels arquitectes i de la societat;
digué que l'arquitectura ha de
ser regionalista i no prendre
exemples de l'arquitectura fora-
na. També digué que l'art de
construir no havia d'estar
només sotmés a les formes tu-
rístiques i que avui l'arquitectu-
ra havia de restaurar les idees
del poble.

L'acte cultural fou brillantís-
sim, es tancà amb el parlament
del batle, Joan Montserrat, qui
invità els nombrosos assistents
a gaudir de les Fires de 1989. A
causa de quantitat de públic as-
sistent a la Sala de plens muni-
cipal, s'habilità a l'entrada de la
Casa Consistoriall un circuit
tancat de televisió, per on els
ciutadans que no pogueren
acccedir a la Sala seguiren l'ac-
te.

ma, sempre interessada en la
promoció de l'estudi, cultura,
costums, etc... de Llucmajor i el
seu terme municipal, ha creat
recentment el «Premi Gal-
dent».

Aquest premi tindrà periodici-
tat anual i en la seva primera
edició, de l'any 1990, estará
dotat amb dues-centes mil pes-
setes. Els candidats al premi
hauran de presentar un treball
divulgatiu sobre el tema «Lluc-
majar i els seus materials de
construcció. Aspectes geolò-
gics, històrics i tècnics».

Els treballs que es presentin
al «Premi Galdent» hauran de
tenir una extensió aproximada
de cinquanta folis, escrits a
doble espai, els quals es po-
dran completar amb l'aportació
de material gràfic i fotogràfic.
Els originals es podran firmar
individualment.

També es creará una comis-
sió que emetrà el veredicte i
farà públic el resultat durant les
Fires del proper any 1990.

Llucmajor

Brillant Pregó de Fires 1989 a càrrec
de l'arquitecte Damià Tords

Escullera artificial davant el cap de Regana
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DE LA MILLOR LLET,
EL MILLOR

BATUT DE XOCOLATA
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A la sessió plenària del mes de juliol, l'Ajuntament
de Llucmajor, per unanimitat, va donar nom a diver-
sos carrers d'alguns indrets del municipi.

Aquesta decisió vol ser la resposta a la falta de de-
nominació que encara afecta algunes vies urbanes,
especialment a les zones residencial de més o
menys recent creació.

Per tal motiu, d'acord amb les respectives asso-
ciacions de veïns, a Badia Blava s'han posat noms
de plantes, astres, satellites i constellacions a un
total de 25 carrers i tres places, i a Cala Pi, mentres-
tant, els carrers seran retolats amb noms d'onze  to-
pònims de la marina. La relació completa d'aquestes
denominacions, la teniu en la llista complementària
que adjuntam al present article.

Per una altra part, algunes propostes de dedicació
de carrers solen ser un homenatge a persones des-
tacades pels seus valors humans i/o intellectuals.
És el cas del carrer dedicat als metges Lluís i Miguel
Mulet Bauzá, ambdós ja traspassats però encara de
viu record entre els arenalers. Els germans Mulet
foren els primers metges establits a l'Arenal i hi han
fet la seva labor per espai de molts d'anys. Un grup
d'arenalers, amb intenció d'honrar-los, va demanar
un carrer en record seu. L'Ajuntament els ha dedicat
la via que uneix la Plaça Major i la de Federico Gar-
cía Lorca.

L'altre homenatjat és l'illustre compositor Antoni
Torrandell per la seva provada ascendencia Ilucma-
jorera. La petició va partir d'una moció presentada
pel P.P. i acceptada per unanimitat de tots els grups
polítics. En aquest moments encara no s'ha determi-
nat quin carrer durà aquest nom mentre no s'hagin
obert noves vies.

Totes aquestes denominacions de carrers seran
escrites en llengua catalana, tal com disposa el nos-
tre Reglament Municipal de Normalització Lingüísti-
ca en el seu article 4.1, on s'afirma que < , tots els to-
pònims de Llucmajor tenen com a única forma oficial
l'expressada en !lengua catalana. A aquest efecte es
consideren topónims: el nom del doble, el dels dis-

En el plenari celebrat a l'Ajuntament el 25 de se-
tembre passat, com a Regidor de Cultura, vaig sot-
metre a la consideració de tot el Consistori la pro-
posta de crear el Servei de Biblioteca Pública Muni-
cipal i de subscriure amb el Centre Coordinador de
Biblioteques del Consell Insular de Mallorca el con-
veni de collaboració que ajudarà a posar-la en

tints nuclis de població concentrada o aïllada i el dels
barris, el dels carrers, places o altres vies públiques.

Maties Garcias

NOMENCLATURA DELS CARRERS
DE BAHIA AZUL

Nom actual
	

Nom que es proposa

	

A
	

Ossa Major
Águila
Creu del Sud
Cigne

	

E
	

Centaure
Cassiopea
Andrómeda
Capricorn
Pegás
Júpiter
Saturn
Mercuri
Mart

	N
	

Sagitari

	

O
	

Aquari
Or ió
Neptú
Perseu

	S
	

Hércules
Plutó

	

U
	

Urà

	

V
	

Venus

	

X
	

Ossa Menor

	

Y
	

Corona Boreal
Escorpió

Plaça sense nom, devora
Aldea Blanca
	

Plaça del Sol
Plaga sense nom, devora el
començament de la baixada
a la mar Plaça de la Lluna
Plaça sense nom, devora el
lloc previst per a la capella

	
Plaga de la Mare de Déu

marxa. Tots els regidors votaren favorablement la
petició.

La creació d'aquesta biblioteca, que també ha de
servir de locar cultural en sentit ample, respon a di-
verses motivacions. En primer lloc, vol donar respos-
ta a la manca d'infrastructura cultural que pateix tot
el municipi i , especialment, l'Arenal. Aquesta de-
manda ha estat feta per diverses cíviques en reitera-
des ocasions. Com a responsable cultural de l'Ajun-
tament, també he constatat aquesta mancança i les
dificultats que imposa programar actes culturals.

Per una altra part, és necessari aclarir que les bi-
blioteques públiques són un servei obligatori en els
municipis de més de 5.000 habitants, segons esta-
bleix la Llei de Regim Local. Fins al moment, aques-
ta exigencia legal no ha estat complida. Convé re-
cordar que la biblioteca existen a Llucmajor, amb
una Ilarga tradició de servei, és privada.

Per respondre a aquesta situació, cap esforç mu-
nicipal no és balder. Cal començar per on més falta
fa la biblioteca, és a dir, a l'Arenal i, per dotar-la bé,
hem de cercar la collaboració d'institucions com el
Consell Insular i hem de fer l'esforç de proveir-,la de
local, de pressupost i de personal.

Maties Garcias

Llucmajor 

Les noves denominacions de carrers
aprovades per l'Ajuntament

Una biblioteca municipal a s'Arenal
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GABINET MEDIC
ASSESSORAMENT I CONTROL FÍSIC-ESPORTIU

OBESITAT I CELULITIS
ORIENTACIÓ DIETÉTICA I DE NUTRICIO

LASERTERÁPIA
ACUPUNTURA I AURICULOPUNTURA

TRACTAMENT MÈDIC PERSONALITZAT DE LA
DESHABITUD AL TABAC

CONSULTA: DIMARTS I DIJOUS
DOCTORA: MARGARIDA ARROM

TELS.: 263834- 263112
PADLE TENNIS BADMINGTON

elS5111151111M

IU 11111111•111

el Assistència Médica
ARENAL

ESPECIALITATS MÉDICO-QUIRÚRGIQUES
I URGÈNCIES MEDIQUES

Medicina General - Pediatria i Puericultura - Traumatologia - Centre de rehabilitació i

Fisioteràpia - Ginecologia i Obstetricia - Medicina Naturista - Dietética -  Podòleg - Ca-

llista - Deformacions dels Peus - Practicant

Carrer Berlín, 17 - Tlf. 26 35 22 - S'ARENAL

VISTE
awo

Id)on4),

6?) 
(22n cd_GoDora)

KAD1MA
centro óptico MODA JOVEN PARA VER
MEDITERRANE0

Can.« Botánie Manar, 3-A
Teitfon 49 28 14 ;^

11~ DI

SA,renal
de Mallorca 15 D'OCTUBRE DE 1989

S'ARENAL DE MALLORCA, TLF: 265005

DR. BARTOMEU FONT
COL.LEGIAT N.° 251

METGE DENTISTA

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

OPTICA 1111CMAJOR  CLINICA
DENTAL

Dra. Pilar Oto María
METGE ODONTÒLEG

Antonio Garcías, 14
Tel. 66 02 83
07620 LLUCMAJOR
MALLORCA
(Baleares) 

ADAPTACIÓ DE LENTS DE CONTACTE
ULLERES DE RECEPTA! DE SOL

OPTIO - OPTOMETRISTA

SAN MIQUEL, 14- TEL.: 66 17 17
LLUCMAJOR       



GERMANS
LLANERAS

Excavacions * Desmuntaments

Carretera Militar, 116- Telf. 49 10 16
LES CADENES (s'Arenal de Mallorca)

SÁrenal
de Mallorca

Sea

C/. Maria Antònia Salva, 38 -S'ARENAL (MALLORCA)
Tel. 26 74 50 - 54 - FAX:26 90 00

SORTEJEN AQUEST MES
UN CAP DE SEMANA A

LONDRES
PER A UNA PERSONA

n

CANARIES
Avió, hotel i trasllats des de.. 25.900 prs.

PARIS
Avió, hotel i trasllats des de.. 45.400 pts.

AMSTERDAM
Avió, hotel i trasllats des de.. 50.000 pts.

CUBA
9 dies de cala en el paradís de l'avifauna

Coto de caça Viramas

Preu: 208.800 pts.

ZkI4a SÁrenal
G. A. T. I1117	 44 de Mallorca

Nom 	

Domicili 	

Ciutat 	
El sorteig se celebrará el darrer dia hábil de cada mes

davant notari. Els treballadors de «Viatges Xaloki» i els
col.laboradors de «S'Arenal de Mallorca» no podran
participar en aquestos sorteig

Enviau aquest retalls a

. Viatges Xaloki: Cl. Maria Antónia Salvó, 38
S'ARENAL

I AVANTATGES

SENSE
FRONTERES

BANCA)likMARCH

74:1-U1-1-11-ElíN°WRI"

CONSELLERIA ADJUNTA A LA PRESIDENCIA
DIRECCIó GENERAL DE JOVENTUT

.
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El regidor Rabasco es passa al Grup Mixt 

Abandona el comité local del CDS llucmajorer
Manolo Manjón

Encara que les Fires
de Llucmajor són de
gran actualitat, hi ha
hagut una altra notícia,
no de carácter lúdic sinó
polític, que ha omplert
els mentiders de la vila i
de la comarca arenalera.

Quan a la precampan-
ya electoral, el Centre
Democràtic i Social feia
públiques les Mistes per
Balears al Congrés i al
Senat de Marid, la for-
mació centrista sofria la
seva crisi més important
a nivell local des de la
fundació del partit.
Aquesta crisi es devia a
la dimissió en pie —once
dels dotze membres—
del comité local del CDS
Ilucmajorer.

Però no acaba aquí, la
cosa, sinó que, entre els
que abandonaren el par-
tit, també s'hi trobava l'ú-
nic regidor amb qué
comptava el CDS a l'a-
juntament Ilucmajorera,
Joaquim Rabasco Fe-
rreira.

Rabasco, que fou un
dels fundadors de la
secció local del partit
centrista, és veí de l'Are-
nal, i s'ha caracteritzat,
en la seva tasca com a
regidor, pels seus atacs
frontals al grup munici-
pal socialista que gover-
na l'ajuntament amb el
suport del 'regidor del
PSM, el nacionalista
Macià Garcias, i del re-
gionalista Miguel Ciar.
La majoria dels atacs
verbals de Rabasco
anaven dirigits al regidor
d'Urbanisme, Tomás
Garcias.

El fins fa poc regidor
centrista, actualment
conforma com a únic in-
tegrant el Grup- Mixt de
l'Ajuntament de Llucma-
jor, i creiem que seguirá
aixecant polémica des
de la seva nova situació
política. Situació que,
segons les seves decla-
racions a un diari ciuta-
dà, ve donada perquè
« me'n vaig del partit per-
qué he arribat al conven-

ciment com a regidor de
Llucmajor que els inte-
ressos del meu poble
es defensen millor des
d'una postura indepen-
dent que des de la supe-
ditació a un partit que
pacta per afavorir inte-
ressos personals d'al-
guns dirigents».

Aquesta	 informador
contacta telefònicament
amb un altre exmembre

del CDS, Francesc Ferre
Campuzano, el qual, en
to colloquia manifesta
a S'ARENAL DE MA-
LLORCA que Rabasco i
Ila resta dels que aban-
donaren el partit suarista
no ho fan per no haver
«sortit a la foto», sinó
perquè falta democracia
interna, sobretot al CDS
illenc. Afegí que, ells, se-
guiran fent política i que
és probable que a les
properes eleccions mu-
nicipals —falten dos
anys— formin una agru-
pació independent.

Creiem que amb l'a-
bandonament d'aquests
militants del partit cen-
trista, aquesta formació
queda desfeta a Llucma-
jor, així com dins la seva
área d'influència «l'Are-
nal, Cala Blava, les Pal-
meres i Badia Gran), i
més encara en plena
cursa electoral. Com
deia gent de l'aparell
centrista de Palma,
aquest abandonament
ha arribat en el moment
més inoportú.



SERVEI AUTORITZAT

Tallers Antoni Rosselló i
Ramis, S.L.

Carrer de Navarra, 4-6
Tel. 66 09 28. LLUCMAJOR

Pintures

J.B. LARA MUERES
Plàstics, Esmalts

Vernís, Empaperats
Carrer metge Francesc Aulet, 88-2A

Carrer Gómez Ulla, 20
Tlfs.: 660938 - 662035. Llucmajor

.	 h4r 
' PAL

 . •

SAMA
DE

PALMA

URBANI AC
SA TORRE

Sortida prolongació autopista.
A la carretera de s'Are- nal al Cap Blanc

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

Visites: cada dio manco els dimecres.
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TALLERS LLUCMAJOR
ARRANJAMENTS

PLANXISTERIA I PINTURA
Ronda de Ponent, s/n. Tel.: 661267

Llucmajor

BRICOLAGE MIGJORN
Mobles de cuba
Mobles de bany
Vases i Portes

Mobles auxiliars...
Ronda MIgjorn, 114

Tlf.: 662281. Llucmajor

FERRETERIA
LLOMPART

Adrogueria i armería
Plaça d'Espanya, 44

Tlf. 660297. Llucmajor

GANIVETERIA

Ordínes
Ferreteria

Fabricació propia
Carrer d'Es Va.111. 1ZB
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La policía detén diversos membres
del clan Cortés Guillén

Diversos membres del clan Cortés Guillén, cone-
gut al barri xinès de Ciutat per la seva vinculació a la
droga i altres negocis delictius, han estat detinguts
per la policia.

La policia, a més d'incautar diverses partides de
droga i diners en efectiu, també trobà pagarés de

Son Ferriol

Un mort en accident de trànsit

l'estat valorat en uns trenta-tres milions de pessetes,
així com diverses armes i municions.

L'operació contra els Cortés Guillén s'ha efectuat
durant diversos dies. Els darrers quatre detinguts ho
foren a una casa diferent dels primers, i fou aquesta
darrera vegada quan es varen incautar els pagarpés
de l'estat.

En el moment de la detenció, els membres de la
família es trobaaven repartits en tres pisos diferents.
La policia incauta en aquests tres pisos una pistola
marca Star i dues altres pistoles antigues, diversos
aparells audiovisuals, un rellotge de plata, més de
dos milions de pessetes i diverses quantitats de
droga no especificades.

Mentre s'estava efectuant l'operació, dotze clients
habituals de la casa entraren per comprar drogues.

Un dels detinguts intenta llançar-se per la finestra,
després d'haver engolit una bossa amb heroïna a
dins. Va ser traslladat a la Casa de Socors on se li
practica un rentat d'estómac.

El clan dels Cortés Guillén va protagonitzar, l'any
1987, una forta baralla a la plaçca de Llorenç Bisbal,
a conseqüéncia de la qual vuit persones patiren feri-
des de diversa consideració i dos policies reberen
cops. La barrala estava motivada per qüestions rela-
cionades amb la venda de drogues i el control de la
zona.

June Karin, de 58 anys, morí com a conseqüència
de les greus lesions patides en un accident de trànsit
que es produí a l'encreuament de la carretera de
Manacor a Son Ferriol.

June Karin viatjava com a passatgera en un turis-
me conduit per Richard Karin, de 59 anys, el qual re-
sulta ferit amb lesions de carácter lleu. L'altre pas-
satger del vehicle, Jean Jones, de 60 anys, patí le-
sions greus.

L'accident es produí quan dos vehicles xocaren a
conseqüència de la dificultat que presenta l'encreua-
ment, el conductor de l'altre vehicle, Joan Lliteras
Massanet, de 46 anys, no sofrí ferides de considera-
ció.

Els veïns de la zona han demanat repetidament
que s'instal .1i un semàfor a l'encreuament o que els
guardes de trànsit hi siguin constantment.

BAR CA'N NADAL
(Nova direcció)

En Jaume i Na Catalina

Especialitats: TAPES I
BERENARS

CARRER DE NICOLAU TAVERNER, 36 (DEVORA
L'EXCLUSIVA). TLF.: 660043- LLUCMAJOR

CERRALLERIAMETÁLLICA
SEBASTIÀ ROTGER

REIXATS
PORTES

BALUSTRADES
ARRAMBADORS D'ESCOLA

ETC.
CARRER DEL CONVENT. 119
TLF.: 661797. LLUCMAJOR



GRANS VIATGES EXCLUSIUS TARDOR' 89
Sortldes des de Palma - Hotels luxe IP

VIENA • BUDAPEST PRAGA
2- 10  de novembre 	  145.000-

EG/PTECRE.UER DEL NILO /LUXE)
31 de novembre 1 de desembre 	  206.000'

PARIS I CASTELLS DEL LOIRA
17-24 d'octubre	  97.500'

SANTO DOMINGO
6 20 de novembre 	  175.000'

MANGA, ALEMANYARIF-RL/N/1 SUISSA
13 23 de novembre	  179.000'

11114NI CRECER DEL CARIBE
17 nov. - 2 desembnr 	  Des de 299.000'

N	

RIO IGUAZU DONS AIRES

25 novembre • 8 drsembre 	  203.500'

ESTAMBUL - CAPADOCCUt
19 Z9 novembre 	  148.000'

oRiEnrru..tiNYA SANO/COK JAN)
3 J3 novembre 	 386.000'

Imfonnes1 reserves:

CIRCULOBALEARPALMATEF.: 465602

ate ULO BALE« ILIDWOR TEF.: 661904

(Auçty
Rubí Automóviles
Llucmajor, S.A.

Compri un
Ford Escort o un
Ford Orion i tendrá

un descompte de
150.000 ptes.

de sobrevaloraciú.

Motocultors-Motoserres-Panellssolars

MERCIAL
IIRCIIIS

Y SERVICIOS, S. A.FIAMM
affil

BATERIAS- BOCINAS

Botiga:
Ronda Migjorn, 206
Tef. 66 09 26 Llucmajor

Tallers
Carrer Navarra, 1

Tel. 66 07 78 Llucmajor

OPERACIÓ TARDOR: SEGURETAT I ESTALVI

Servici de pneumàtics
Joan Servera Mesquida
Ronda Migjorn, s/n
Tlf.: 660089. LLUCMAJOR

NEWAATICOS RADIALES PARA:

TURISMOS	 C/URIORRISS	 11100TIR1UM

~1~1 III&

Easp="11

EXPOSICIÓ, VENDA I REPARACIÓ
CARRETERA DE s'ARENAL, S/N
TELÈFON 660234 - LLUCMAJOR

15 D'OCTUBRE DE 1989
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S'Arenal de Mallorca

Detenció dels quatre individus queDetingut quan intentava robar robaren a una agència de viatges

S'Arenal de Mallorca

Un individu que, se-
gons sembla, pretenia
robar a un local comer-
cial de s'Arenal, va ser
detingut per agents de
policia que cobríen la
zona.

El detingut duia una
fulla de tisores i amb ella
amenaçava la depen-
denta del local. Serl va
identificar com José
SRA., de 32 anys d'e-
dat.

La policia sospità que
aquest individu actuava
acompanyat d'un altre,

raó per la qual es va fer
una batuda per la zona,
aconseguint detenir una
jove de 24 anys, que s'i-
dentifica com Carmen
CM., a l'interior d'un
vehicle aparcat a la
plaga de les Meravelles i
contra la qual hi havia
ordre de recerca i captu-
ra.

El cotxe havia estat
robat a Palma i amb ell
havien arribat fins a s'A-
renal per cometre un ro-
batori. Els dos joves han
estat acusats de nom-

brosos robatoris efec-
tuats a l'interior de vehi-
cles.

ALTRES DETENCIONS

Per altra banda, dos
joves de 21 i 18 anys
foren detinguts per la po-
licia de s'Arenal acusats
de ser els autors de des-
trosses efectuades a
vehicles aparcats a la
via pública. Els dos
joves responen a les ini-
cials de Cristòfol H.M. i
Miquel Angel T.T.

La policia de la comis-
saria de s'Arenal ha de-
tingut quatre joves acu-
sats de ser els autors
d'un robatori efectuat a
una agencia de viatges
de s'Arenal. A més sels
acusa de ser els autors
d'altres delictes, tots ells
amb intimidació.

La banda de joves de-
linqüents estava forma-
da per Marcellino O.M.,
de 16 anys, José H.R.

«el Huevo, de 18 anys,
Luis VE.., de 17 anys, i
Miguel P.G., de 21 anys.

Els fets que motivaren
la detenció varen ocórrer
el passat 29 de setem-
bre, a una agencia de
viatges de s'Arenal de
l'Avinguda Nacional,
quan un dels joves entra
dins aquesta per dema-
nar canvi i examinar la
situació. Moments des-
prés entraren els altrse

tres membres de la
banda, exhibint ganivets
i exigint a l'empleada
que els donas els diners.
D'aquesta manera acon-
seguiren unes trescen-
tes mil pessetes.

Marcelino, a pesar
dels seus 16 anys, ha
estat protagonista de
nombrosos actes delic-
tius, ha estat detingut en
dues ocasions

S'Arenal de Mallorca

Detenció d'un «camell»

	Ir11, 	

La policia de s'Arenal
ha detingut un jove acu-
sat de traficar amb dro-
gues que venia a s'Are-
nal. Després d'haver
sotmès el sospitós a vi-
gilancia, la policia pogué
veure com contactava

amb coneguts herdinó-
mans de la zona. Els
agents de policia proce-
diren a la identificació i
posterior detenció del
jove durant la matinada
del passat dia 23. En el
moment de la detenció

se li trobà al damunt cinc
grams haixix, algunes
pindoles de Rohipnol i
mig gram d'heroïna de
gran puresa. El detingut
respon a les inicials de
Daniel S.A., de 24 anys
d'edat.



CM SERVEI OFICIAL

A GRI COLA

SANEJAMENT* CALEFACCIÓ* ENERGIA SOLAR*
INSTAL.LADOR

g. Puig

PASSEIG DE JAUME III, 3 - TEL.: 660977
07620 LLUCMAJOR

agoié /ffanteia
DISTRIBUIDOR DE ZONA

MOTASA - BENASSI - MOTO SIERRAS PARTNER

CARRER DE TARRAGONA, S/N
TELÉFON 660162- LLUCMAJOR

IMPREMTA

Tota classe d'impresos, de luxe,

comercials

i de propaganda

Carrer de Sa Fira, 10 - Tel. 660310

LLUCMAJOR

PINTURES
AUTOMÒBILS

PERE CANTALLOPS
1 LLADO

PLAÇA MIQUEL SALVA, 4
RONDA MIGJORN, 164

TLF.: 660889. LLUCMAJOR

Valieres •Clucntajor

ARRAN) AMENTS
EN GENERAL

VIANXISTERIA I
PINTURA

Ronda Ponent, s/n. - Tel 661267 - LLUCMAJOR (Mallorca)

Els veïns de la zona del cantó de ses Fontanelles de Can Pastilla, seguei-
xen sense entendre's, almenys quan férem la fotografia, sobre les conse-
qüències, fatals i amb accidents inclosos, de la «peatonització» de la pri-
mera línia de Can Pastilla i s'Arenal. La cosa difícil, senyors de l'ajunta-
ment, secció de tránsit, no és ficar la pota, l'impossible és, segons sembla,
treure-la del forat. I més encara quan qualque interessat Higa tant els núme-
ros que fa impossible efectuar una operació tan senzilla com el dos i dos,
que no fan quatre. Al.leluia si troben la solució! (A. de V. Fotos: Valeriano).

•SÁrenal
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Entrevista amb Miquela Nicolau Ballester

Miquela Nicolau és
pintora, nascuda a Cam-
pos. Seguí els cursos de
l'Escola d'Arts i Oficis de
Palma, ampliant els co-
neixements a diferents
acadèmies.

Al 1984 participa en
una exposició collectiva
a Palma. Al 1986 li ator-
guen el Premi del VII
Certamen Nuredunna, el
Primer premi a un qua-
dre a l'oli al VI Certamen
de l'Associació de Belles
Arts de Balears i fa una
exposició individual a
Campos. Al 1987 acon-
segueix el Premi Pi de la
galeria Roch Minué de
Palm, al mateix temps
organitza una exposició
individual al mateix lloc i
participa en la II Mostra
d'Art de Balears d'Ade-
ba. Al 1988 és finalista
del premi Pi, fa una ex-
posició individual a Sant
Margalida, aconsegueix
el Segon premi al IV
Certamen Vila de Cap-
depera i participa en
dues collectives. Final-
ment, enguany ha obtin-
gut el Primer premi del
certamen d'Amics dels
Molins i Casino de Ma-
llorca, així com també el
Primer premi de pintura
rápida que tingué lloc al
barranc de Biniaraix, el
primer accésit al II Con-

dels meus plans no,
peró reconesc que ja es
fan coses molt interes-
sants amb l'ajuda de la
máquina.

La pintura de les Illes,
del nostre Mediterrani, té
un color, una Ilum, unes
ombres diferents de la
d'altres zones?

—Sí, és cert. La nos-
tra Hum, els nostres cla-
robscurs, són un repte
constant per a la paleta
d'un pintor.

Tot artista es va fent
amb la mescla d'influén-
cies. Qui o quins han in-
fluft en la seva forma de
pintar?

—Sense cap dubte,
els	 impressionistes
varen ser els meus mes-
tres, més tard d'altres
corrents han fet que tro-
bás el meu estil actual.

Pintar és una forma de
Ilenguatge. Qué volen
comunicar les seves
teles?

—La meya visió idea-
lista de totes les coses
que envolten la nostra
vida diària.

Una tela en blanc ser-
veix d'inspiració o és el
principi de la realització
d'una idea?

—Jo diria que és el
principi i el final. És el
moment de la veritat...
de plasmar la idea que
fins aleshores només
era un projecte.

Diógenes deia «el
temps devora aquells
qui només són fills de la
seva época». El pintor
cerca la sortida del seu
món, del seu temps...

—En	 principi	 pint
només per a mi, no hi ha
dubte que inconscient-
ment intentes sortir de
l'espai i molt possible-
ment del nostre temps.

curs de Pintura Casa de
Menorca, participa en
una collectiva a l'Auba i
fa una exposició indivi-
dual a Llucmajor.

Després de cinc anys
d'exposicions, com defi-
niria l'obra que actual-
ment es pot veure a
Llucmajor?

—Una pintura realista,
imaginativa, un intent de
plasmar la realitat utilit-
zant recursos pictòrics
per aconseguir una visió
mágica.

Per qué Llucmajor?
—Bé, el fet que a les

Fires es facin tantes ex-

posicions, demostra la
gran sensibilitat de la
ciutat de Llucmajor. Crec
que paga la pena i l'es-
forç.

Qué prefereix pintar,
la Mallorca interior o la
Mallorca que mira al
mar?

—Tofo Mallorca m'a-
grada, però el que cerc
és la Mallorca d'ara, la
nostra realitat de poble.

Si pintar és creació,
sensibilitat, delicadesa...
el món de l'ordinador té
cabuda dins els esque-
mes d'un pintor?

—De moment, dins



ALUMINIS
S'ARENAL
Tallers i  botiga d'exposicions

ALUMINIOS ARENAL
TODA CLASE DE TRABAJOS

114 ALUMMOS

Finestrals tancats, corredores, separacions, portes,
arrambadors i tota casta de treballs en alumini

Mampares de bany o dutxa, tancaments de piscines,
rètols, tendals i una extensa gamma de cristalleria

ártistica i normal
PRESUPOSTOS GRATIS

Carrer Terral, 40
(davant l'Hotel México)

Telèfons 26 99 87 - 49 10 67 -2636  32
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El conseller i la senyora Pedrona fent entrega del La família Jaume al complet, amb el senyor con-
corresponent trofeu al millor puntuador del tor-	 seller, en tot moment complaent i cordial.

neig.

Petanca

V Memorial per a Veterans a les
pistes del Molins de Vent-Brasília

Com ja és tradicional
dins del món de la pe-
tanca a les Balears,
aquest torneig de la dau-
rada edat, del qual en-
guany s'ha fet el V per a
homes i el 1 per a dones,
tanca la temporada pe-
tanquera i deixa les
coses al seu lloc i a punt
per a l'inici del moviment

de bolles de la nova tem-
porada.

Sí senyors, un poble
que troba encara mane-
res de dbnar joc i lloc de
maniobra per als seus
vells (la tan anomenada
tercera edat), aquest
poble segueix encara en
plenitud d'equilibri i for-
ces. En el cas que ens

ocupa, aquesta alta res-
ponsabilitat la fa amb  efi-
càcia i estima la família
del ja desaparegut don
Miguel Jaume, amb la
seva esposa dona Pe-
drona Canyelles i els
seus fills, Rafel i Miguel,
al capdavant, més la Fe-
deració de Petanca i el
suport econòmic i humà

de la Conselleria de Cul-
tura del Consell Insular
de Mallorca.

El passat diumenge,
dia 1 d'octubre, els vete-
rans petanquers de les
Balears celebraren la
seva diada, amb lúdica
emoció, amb tensió i alts
nivells de joc 1, finalment,
després de proclamar-
se campions de Vete-
rans de les Balears la tri-
pleta del Molins de Vent
(carambola: d'oca a oca
i tir perqué em toca!),
formada per Joan Oliver,
Francesc Jiménez i Gui-
Ilem Gayá, hi hagué
sopar per a tothom a les
sales de l'hotel - restau-
rant Brasília, amb la per-
tinent entrega de trofeus
i espectacle inclós, dins
un ambient distes, ale-
gre, emotiu i fins i tot
amb participacions es-
pontànies.

Amics petanquers de
les Balears i de Mallorca
en concret, si es seguei-
xen fent així les coses, la
petanca no morirá mai!
En aquest torneig hi par-
ticiparen .trenta-set tri-
pletes, entre masculines
i femenines. Pel fet d'ha-
ver estat el primer tor-
neig amb presencia fe-
menina, es preveu que
l'any que ve aquesta
secció tendrá una major
participació.

I aquí sempre paga la
pena de participar, enca-
ra que no es guanyi
sempre. Tots hi guanya-
rem, això sí, en humani-
tat i equilibri. El pròxim
torneig de l'a ny que ve
ja está convocat.

Adolfo de V.
(Fotos: Valeriano)

Campions, bandera en l'aire, la del Club Molins
de Vent; el president, el secretari general de la
Federació, el senyor Lluís Garcia de la casa
Coca-Cola. Al fotògraf i comentarista, és ciar, no

se1 veu; coses de l'ofici! Fins una altra!

TALERIA ROTOWS TOLDOS

El pare del conseller, un pare dels d'abans! Aquí
se lila entrega del trofeu-símbol del Memorial
per part de la viuda de Miguel Jaume, la senyora

Pedro na.

El més veterá participant de les Balears, el sen-
's,yor Magí, juntament amb l'altre veterà, el senyor

Riera, recentment fixat per al món de la petanca.



EL S.I.A.C. OBERT PER TOTHOM
Si volem una Administració Autonómica racional, ágil i próxi-
ma al ciutadà és imprescindible oferir una qualitat de serveis

adequada a les necessitats que els temps actual exigeixen.

ANAN PEL BON CAMÍ, PERÒ NECESSITAM
LA COL.LABORACIÓ DE TOTS:

PROPOSAU INICIATIVES I SUGGERÈNCIES

DONAU-NOS A CONÈIXER LA VOSTRA
OPINIÓ SOBRE EL FUNCIONAMENT DELS

NOSTRES SERVEIS.

ESCRIVIU, CRIDAU O VENIU

CONSELLERIA ADJUNTA A LA PRESIDÈNCIA
Plaga de les Drassanes, 4

Telf.: 71.26.04.

EL MILLOR PREU I LA MÁXIMA QUALITAT

isitOPER

*PLUSIVIARKET
RONDA MIGJORN, S/N. LLUCMAJOR

ROMEO/

-ON 1 Tu 1.9 I
V SALAN INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA

PARA LA INDUSTRIA TURISTICA
y FORO PROFESIONAL DEL TURISMO

Palma de Mallorca, 22-27 •
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Actual formació del Llucmajor amb alguns directius.

Futbol

Ha tornat el C.F. Llucmajor

President i vice-president del C.F. Llucmajor.

Carretera Palma-Ilucmaior, km 23
(Frente Gasolinera) Tel 66 17 11 Ilucmaior - Mallorca

RESTAURANTE

MOLÍ NOU D'EN COLAU

NOVA DIRECCIÓ
CUINA MALLORQUINA

Menú: Tres plats variats i postre: 600 ptes.
El chef recomana: Sopes mallorquines - Cara-
gols a la Ilucmajorera - Freixura - Arròs brut -

Llom amb col.

EL TEU LLOC DE TROBADA

Per tastar un bon plat en un bon ambient amb
música, font il.luminada, parc infantil i apar-

cament propi.

Per passar una bona vetlada amb tracte fami-
liar a les instal.lacions del Molí d'En Colau.

CREU ROJA

114«/4eir .1 ,

<1 PALMA

LLUCMAJOR

GASOLINERA

Ob. Taxaquet, 94- 2.° - Tel. 66 13 62 * 07620 LLUCMAJOR (Mallorca)

REVESTIMENT DE FAÇANES
MONOCAPA.
PINTURA EN GENERAL

vícirort LÓPEZ CÓRDOBA
CarrerBerga, 10- TI!.: 491075- 492659

07600 S'ARENAL DE MALLORCA

SÁrenal
4 de Mallorcat j"  15 D'OCTUBRE DE 1989in

Després de cinc anys
d'haver desaparegut del
mapa futbolístic, ha tor-
nat el C.F. Llucmajor,
sota la presidencia d'un
dels homes que més ha
demostrat l'amor cap al
futbol Ilucmajorer, Ga-
briel Paniza Batle.

UNA MICA D'HISTORIA

Des de fa molt temps,
si ens remuntam als
principis del futbol Iluc-
majorer, molts equips
han portat el nom de la
nostra	 ciutat:	 «C.D.
LLUUCHMAYOREN-
SE» (1923), «S.D. LLU-
CHMAYOR»	 (1925),
«F.C. LLUCHMAYOR»
(1926),	 «LLUCHMA-
YOR, F.C.» (1928),
«C.E. LLUCHMAYOR»
(1930), «C.D. LLUCH-
MAYOR (1931), i final-
ment el C.F. LLUCMA-
JOR (1972) que, des-
prés de 12 anys d'exis-
tència i d'haver pujat a
Tercera i a Primera Re-
gional, va cessar l'activi-
tat l'any 1985 quan figu-
raya a Segona Regional
perque havia davallat la
temporada anterior.

PER A LA PRÒXIMA
TEMPORADA

Però el C.F. Llucmajor
no va desaparèixer mai
del cos d'alguns aficio-
nats... «mentre jo visqui,
el C.F. Llucmajor no mo-
rirá», em deia ssempre
Antoni Guerrero, el qual,
en la darrera etapa,
havia estat directiu del
club que aleshores tenia
la seu social a la Plaça

del Sabater. Però aquest
«Llucmajor» que hi está
jugant aquesta tempora-
da només en el nom i en
els colors que lliurà (ver-
mell i blau) s'assembla a
l'anterior perquè de les
directives passades, a la
nova només hi figura
l'esmentat Antoni Gue-
rrero i deis jugadors,
només un. I parlant dels
jugadors hem de dir que
foren justament un aplec
de joves que per una o
altra causa no jugaven
ara en el C.D. Espanya
encara que tots hi ha-
vien format part en eta-
pes anteriors que ana-
ren a parlar amb G. Pa-
niza, desitjosos de tor-
nar practicar l'esport
preferit, per tal que tor-
nassin a formar el C.F.
Llucmajor. La majoria
d'aquests jugadors ad-
miren i estimen Gabriel
Paniza i no debades es-
taren sota la seva tutela
quan era president de
les categories inferior
del C.D. Espanya, però
els temps d'en «Biel de
cas Burrico» han quedat
endarrere i ara «Es
Patró Panizá» ha volgut
complaure el desig d'a-
quests jugadors i envol-
tat d'unl homes que
sempre li/ han fet costat,
ha format na directiva
per portar l nau a bon
port.

JUNTA DIRECTIVA

A més dels coneguts
«dofins» del president,
figuren d'altres noms en
la nova directiva que li

poden donar un aire
d'experiencia al club
com són Miguel Martí
Truyols, ja que va ser
president i directiu quan
el C.D. Espanya figurava
a Preferent i a III. Divi-
sió. També es dóna la
nota simpática que dues
dones figuren a la llista,
la qual cosa no era gens
habitual dins el nostre
futbol.

President: Gabriel Pa-
n iza Batle.

Vicepresident 1': Mi-
guel Martí Truyols.

Vicepresident	 2°n:
Pere Benítez.

Vicepresident 3`: An-
toni Guerrero Blaya.

Tresorer:	 Jau me
Bonet Rubí.

Comptable: Pere Can-
tallops Lladó.

Secretari:	 Antoni
Novas Olivares.

Viceseecretari: Catali-
na Garcias Capená.

Vocals: Joan Mulet,
Jaume Tugores, Miguel
Bu¡osa, Antoni Almagro,

Rafel Tallon, Josep Cla-
dera, Maribel Oliver,
Josep M. Garcia i Sal-
vador Servera.

La Mista, com es pot
apreciar, és ampla però
continua oberta i per
ventura d'altres noms
s'hi afegiran.

PLANTELL DE
JUGADORS

Els jugadors són els
següents: AguIllo, Fe-
brer, Cardell, Morell,
Reina, Raúl B., Eusebio
A., J. Jaume, Gual, R.
Cano, F. Cano, Mora,
Janer R., Janer M., Ser-
vera, Frau, Llompart, B.
Garí, Cànoves, Salom,
Samper i el preparador
físic Juliá Mascaró.

Naturalment no hi són
tots perquè en aquesta
'lista s'hi podrien afegir
molts més noms d'au-
tèntic impacte i que cau-
saran sensació al seu
dia.

Joaquin



Sol davant del perill?
No, la Providència del
Senyor és infinita.
«Alabat sia el Senyor»,
cantarem juntament
amb Joan-Francesc
d'Asís, el sant d'Umbria.
Umbria ve d'ombra, i en
el moment de la
fotografia érem a plena
nit. (Foto de Lluís
Garcia. Casa Valeriano).

MACLA MANERA I ROSCAR
Centro Penitenciario Alcalá-Meco

Carretera de Meco Km. 5
28800 ALCALÁ DE HENARES (Espanya)

Ajuts econòmics: c.c. 15006-72
«La Caixa», agencia c/. Colon

Comités de Solidaritat amb
els Patriotes Catalans

Av. Alexandre Rosselló 31, 2" dreta - Telèfon: 71 01 90

Shrenal
41 de Mallorca 15 D'OCTUBRE DE 1989     

Nova directiva del Partit
Popular de Llucmajor

A l'assemblea general
extraordinària del passat
18 de setembre va sortir
aquesta nova Junta Di-
rectiva:

President: Gaspar Oli-
ver Mut.

Vice-president Primer:
Antoni Font Fluxá.

Vice-president Segon:
Pere A. Sastre Janer

Secretan:	 Jaume
Manresa Burguera.

Coordinador: Eusebi
Pomar Aguiló.

Coordinador:	 Joan
Perelló Palmer.

Tresorer: Joan Cáno-
vas Salvà.

Vocals: Robert de
Wulf Smets, Alejandro
Sillero Rodríguez, Barto-

meu Tomás Mójer, Mi-
guel Mataró Ribas, Gui-
Hem Sastre Capellà, Lluc
Tomás Munar, Joan
Roig Aloy, Antoni Oliver
Salvà, Esteva Cirerol
Puig, Esteva Cirerol
Puig, Mario Minetti de
Cuglielmo.

La directiva és pràcti-
cament la mateixa, refor-
çada amb gent jove de
s'Arenal i de Llucmajor.

Comité Local del
PP-Llucmajor

Normalització
lingüística i
vocacions religioses

Estic d'acord arnb la carta d'A.
Cardús del 17 d'aquest mes. É,i;
hora de prenrire seriosament el
problema. L'allau de comuni-
tats castellanes a Catalunya són
un greu obstado per a la norma-
lització del català. No són sola
els co•legis, sinó residències,
hospitals, cases d'exercicis, etc.
Hi ha comunitats de congrega-
cions fundades per catalana que
ara són majorititriament cas-
tellanes i no 3'han integrat al
país català.

Atenció: si no hi ha vocacions
sacerdótaLs i religiosos a Catalu-
nya, hauran de venir sacerdots,
religiosos i bisbes castellana. El
millor deis remeis és aquest :
vocacions catalanes.

És fonamental per a Catalu-
nya la integració deis religiosos.
Actualment estem sofrint la vi-
oléncia de la imposisió del cas-
tell tothora, fina en el culte
diví.

Som massa passius els cata-
lana enfront d'aquesta violènci-
a. La submissió és la pitjor acti-
tud davant de la injusticia. La

Nota de la redacció: Al nú-
mero passat, per error de
compaginació, la CARTA DE
MACIÁ MANERA de la pagi-
na 2 no estava acabada. Avul
la vos oferim alxi com la
seva adressa ja que en
Macla agrairia les vostres
cartes.

1.— GRATITUD I SOLIDA-
RITAT.

Assabentat de totes les ma-
nifestacions de suport i solida-
ritat envers a la meya persona i
les causes de la meya deten-
ció, aprofit aquesta oportunitat
per agrair des de la meya sen-
zilla condició de català, a totes
les persones, entitats culturals
i polítiques que amb la seva
postura pública han mostrat el
seu supon i solidaritat amb la
meya detenció i han deixat pa-
lesa les mancances que hi ha
envers al poble treballador ca-
talà de les illes.

2.— ANÀLISI DE L'OPRES-
SIO ESPANYOLISTA

Les Illes com a colònia sot-
mesa a la prepotència de l'Es-
tat espanyol com metrópoli
que mos xucla tots els recur-
sos econòmics i que mos
donen unes petites contraparti-
des que no resoldren els pro-
blemes del poble treballador
català de les Illes (Sanitat - En-
senyament - aigües - correus
etc., etc.) I per mostrá un
exemple: Mentres el Ministeri
de Cultura Espanyol per cada
100 ptes. que dedica a les Ba-
lears, 1.000 ptes. les dedica a
Madrid.

Una Administració colonial
espanyola que tan sois es re-
corda dels illencs a l'hora d'es-
curar-nos les butxaques amb
impostos ¡fomentar la colonit-
zació lingüística i cultural: Ex-
poliació fiscal i de la nostra
identitat com poble català.

L'Estat espanyol ha creat la
divisió de Catalunya, creant ar-
tificials Comunitats Autònomes
i ha fomentat l'enfrontament

nostra passivitat
Cal fermesa i valentia per de-

fensar els nostres drets sense

agressivitat i amb comprensió i
respecte. No solament han de
fer-bo les institución/3i organit-
zacions, sinó que és cosa, en
gran pan, de cadascú de nos-
altres, de la dignitat de cada ca-
talé. '

I més vida de fe i entrega a
Déu, que ens ha fet catalana i
ena vol catalana.

Calen vocacions religioses ca-
talanes i que es quedin a Catalu-
nya fina que siguem un país
normal. Una religiosa catala-
na. Barcelona.

Carta d'un
grup de
mestres de
Son Ferriol
Un grup de mestres del Col.legi
Públic de Son Ferriol entre ells
l'equip de professionals que
feim el procés d'immersió, vo-
lem expressar:

entre el mateix poble que té
una mateixa identitat histórica i
cultural: CATALUNYA!!

3.— TORTURES EN LA
«DEMOCRÀCIA ESPANYO-
LA»

El Govern del PSOE, empa-
rat i recolzat pels partits inclo-
sos en l'anomenat -BLOQUE
DEMOCRATICO», que han
donat carta blanca al Govern
per torturar i exterminar als pa-
triotes (Catalans-Bascos i Ga-
llecs), amb la seva
—inconstitucional— llei antite-
rrorista (que anul-la tots els
principis dels drets humans),
amb la dispersió de presos,
pallisses i repressió constant
dintre de les presons d'ALTA
SEGURETAT-, i , amb un Tri-
bunal especial (l'AUDIENCIA
NACIONAL) continuador de
l'antic paper que feia el T.O.P.
de l'era franquista, i que té com
a missió principal condemnar
la gent més conscienciada i

lluitadora del poble treballador
català.

4.— UNA CRIDA A LA LLUI-
TA

El nostre enemic, represen-
tat pel Govern Central del
PSOE, solament veu una sorti-

- Ens sentim despre-
ciats/despreciades per l'Admi-
nistració, ja que está ignorant
el procés d'immersió que duu
endavant aquest centre des del
curs 1985-86, el cual s'ha vist
alterat per l'adjudicació d'una
plaça a un mestre castellà par-
lant.

- Quan l'Administració auto-
ritza a un centre dur endavant
un projecte, és porqué hi está
d'acord, però nosaltres no hem
pogut constatar ni per part
d'Inspecció, Ministeri o Conse-

llena un seguiment de l'expe-
riència ni un interés per solu-
cionar els problemes que han
sorgit en la esmentada adjudi-
cació.

-Veim clar que aquesta ex-
periencia no es pot aturar i que
ha d'anar endavant, però vol-
driem l'opinió de l'Administració
per a saber si el recolzament
d'aquest tipus d'ensenyança
és real o bé si hem de seguir

fent altruisme i utopies.
Els pares i les mares es

demanen si tendrá continuitat
el tipus d'aprenentatge que ha-
vien elegit pels seus filis i per
les seves filies.

Francament, ens preocupa.
Les responsabilitats s'han de
compartir.

Un grup de mesh»,

da per solucionar els proble-
mes de la nostra identitat com
a poble, utilitzant les mesures
repressives a nivell policial, de-
mostrant així la seva incapaci-
tat i voluntat política de solu-
cionar «democràticament» les
realitats i problemes polítics i
independentistes que estan re-
clamant els diferents pobles
històrics de l'Estat espanyol.

Per tot això s'ha de fer crei-
xer el sentit nacionalista ¡inde-
pendentista, rebutjant així
aquesta actuació repressiva
envers la lluita pel nostre Alli-
berament Nacional, com un
únic poble: CATALUNYA!!

Per tot aixe, faig una crida a
tots els illencs per unificar el
seu sentiment independentis-
ta, rebutjant l'opressió nacional
i de classe que patim i a lluitar,
amb els catalans del Continent
per conquerir la reunificació
del nostre únic poble: CATA-
LUNYA!!

Salutacions independentis-
tes

iiVISCA CATALUNYA LLIU-
RE..

OISCA CATALUNYA SO-
CIALISTA!!

Alcalá, 11 de setembre de
1989

Macla Manera ¡Roscar

Cartes



C.D. ESPANYA
ANY DE FUNDACIO 1939

DIRECCIO: Camp Mpal. d'Esports Llucmajor
TERRENY DE JOC: Camp Mpal. de Llucmajor

N°. D'EQUIPS EN COMPETICIO: 5
COLORS: Camiseta blava, pantaló blanc
PRESIDENT: JOSEP MOJER I NOGUERA

EQUIP D'ALEVINS

e

Al0 A ;I $uneca

telynÉ Garra

!franjar.« F.n4Io

GalA 1,.rt Ge,are;

T5brnee Cirre

Gabre;Sehnta, Me Areonio Morel Golf
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Ciclisme 
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La darrera per al «passerell» i el «climonió»

T. M.

Amb la disputa del VI Trofeu Jaume Salva de ci-
clisme es posa punt i final a la temporada d'enguany.
El Club Ciclista Llucmajor organitza la prova sota el
patrocini de l'Ajuntament. La prova estrella estava
reservada als amateurs i juvenils. En total eren vint-i-
nou els corredors que es posaren a la línia de sortida
per disputar la prova d'eliminació. Jaume Riera s'im-
posa a la darrera volta sobre Joan Caries que al final
seria el guanyador absolut. A continuació Miguel
Riera, P. Pons, Cirer, Abraham, Montserrat i Mir.

El guanyador de les trenta voltes va ser Joan Car-
ies, seguit de Mir amb igual nombre de punts,
Abraham, Sampol, Riera —el qual guanya el darrer
sprint—, Gomila, Melis, Pujol, Cirer i Cladera.

Classificació de la combinada sumant les dues
voltes: Joan Caries Tomás, Joan Riera, Mir,
Abraham, Gomila —primer juvenil—, Sampol, Cirer,

Melis, Montserrat. Cladera i Amengual
estigueren al pòdium dels juvenils.

Formació del Restaurant Tropical de Llucmajor.
Juguen el Torneig d'Empreses i van segons a la
classificació seguits de Ca Na Paulina del Coll

d'en Rabassa.

Gabriel Garau,
davanter centre de
l'Espanya de
Llucmajor, l'any
passat màxim
golejador amb 13 gols.
Enguany lesionat que
no podrá jugar fins a
Nadal. Els resultats
són un Espanya als
darrers llocs de la
classificació a Primera
Preferent.




