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Inauguració de la
Penya Mallorquinista
La Estrella a s'Arenal

PREU: 75 PTES.

Forner, segon l'entrenador del Mallorca, entrega una
de les pilotes firmades pels jugadors del primer equip
de Mallorca a en Tomeu, es Forner.

El passat diumenge dia 29 d'octubre es va fer la
inauguració de lo Penya del Mallorca La Estrello,  situada al
bar del mateix nom al correr de l'Exèrcit Espanyol de s'Arenal.

Hi assistiren quasi tots els jugadors del primer  equip
del Mallorca, els jugadors del Mallorca Atlètic, els entrenodors
Serra Ferrer i Forneris, el coordinador de les penyes, Paco
Calmés, i com és natural el president del Mallorca,  l'arenaler
Miguel Contestí.

Molts d'aficionats i penyistes  escoltaren els breus
discursos i tostaren el buffet i les begudes servides per
l'eficient personal de la cafeteria La Estrello de s'Arenal.

ore Po 11111

sEGuRos	 REASEGUROS

NOVA OFICINA
Carrer Trasimen, cantonada Quarter

Tel. 26 53 74
S'ARENAL DE MALLORCA

D'esquerra a dreta:
Paco Galmés,

Miguel Contestí,
Serra Ferrer, Angel

Font i Ezaqui
Badou.

El President
Contestí fou

l'estrella de la
vetlada.

Penyistes i
convidats

escoltaren els
breus parlaments

de las autoritats
esportives.
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Elogi a les belleses que té
el nostre Llucmajor  

Telèfons útils a

S'Arenal   

A la pa rt de

Ciutat

Ajuntament 	  727744
't ota casta de dcsperfectcs a la vía pública (entre les

13'30 i 1500 	 727643-727644

Bombera 	 281250-290017
Residència de l'assegurança social 	  289100
Creu Roja de Can Pastilla 	  264040
Policía Nacional 	  091

Pulida Municipal 	  092
Policia Municipal de S'Arenal 	  490503
La PorciMicula 	  260002

Tcle-Taxi 	  401414

Radio-1 axi -Platja 	  755440

A la part de

Lluc major

Ajuntamcnt 	  660050
Oficina de S'Arenal 	  264071
Bo inbers 	  660756
Policia Municipal 	  661767
Guardia Civil 	  264121

	

Taxi   263745-263538
Parròquia 	  263265
Aigua potable a domicili 	  261426
Aasociació de Vcinats 	  265005
Grucs Sampol 	  264193
Servid Municipal daigues SOGESUR 	  262493         

S'Arenal   
de Mallorca

Aquest periòdic surt cada quinze
des. Se pot trobar als quioscos de
S'Arenal, Ca'n Pastilla, Es Coll, Son
Ferriol i Sant Jordi Subscriviu-vos-
hi    

BOLLETI DE SUBSCRIPCIÓ   

Nom 	

Carrer 	

Població 	  Tel. 	

M'interessa una subscripció:

SEMESTRAL 900 Ptes.

Forma de pagament:

Rebut domiciliat a un Banc

,Banc 	 Suc. 	

Compte n.° 	  Titular 	

fl Comptat
	

Firma    

Ompliu aquesta tara enviau-)a al Caml

Camí de les Pedreres, 132 s'Arenal  

Si és que tenguem amor
/propi

i estimam Llucmajor,
Ii hem de fer tot s'honor
i a lo bo fer-li un elogi.
De lo baque allá s'hi

/trobi,
trob que ho hem de resal-

Itar,
perquè molta cosa hi ha
que és digna de tot victó-

Iria.

De tot bon cor jo vull dir
que signe de distinció
té es nostre Llucmajor:
sa cala de Cala Pi.
Si mai voleu anar-li,
allá tot molt vos sor-

/prendrá.
Es cos tot s'alegrarà
en contemplar aquell

/jardí.

Abans, d'arribar allá
gran aiegria tendreu
quan voltros respira-

/reu
sa fresca brisa de mar;
aficats dins el pinar
amb el cant de les xi-

/ga les,
vos pareixeran estra-

/nyes
ses coses guapes que

/hi ha.

Quan arribareu allá,
vislumbrant tot l'horit-

/zó
veureu aquel l viu bla-

/vor
que vos ensenya la

La vista s'alegrarà
en tota intimitat
de veure la heretat
que el bon Déu mos va

/deixar.

Aquel l gran tallat de
/penyes

seguint sa circunfe-
/réncia

han tengut sa penitén-
/cia

de ses sempentes de
/mar.

Sempre han hagut d'a-
/guantar

aquella grossa furia
de quan la mar s'enra-

/bia
que molt amunt sol

/pegar.

També vos alegrareu
de prop poder contem-

/plar
aquella torre que hi ha
de pedra tota aixecada
i asuallá col locada
pels pirates vigilar
i poder s'alarma dar
quan venia sa banda-

/da.

Es terme de Llucmajor
va arribar ser un jardí.
De tot s'hi va sembrar-

/hi:
feina pel treballador.
S'hi collia bon meló
a Son Ponç i Binificat.
Es terreno apropiat
se paga es cuidar-lo.

Sa part de l'alt Llucma-
/jor

hi ha bon ametlerar;
molta d'ametla s'hi fa
i un sembrat superior.
És terra que té frescor
lenes  peu des puig

/está;
es fred nos sol pene-

/trar
del nord que n'és el

/pitjor.

Es terme tot s'establí
com he dit farà cent

/anys;

molts se trobaran es-
/tranys

sa feinada que s'hi fé:
d'ametter i garrover
i de paret tot se tancà;
tothom molt hi va Hui-

/tar,
paró molt de temps

/dura
que s'hi vivia molt bé.

Feren moltes cases
/novas

pes poble de Lluc-
/major;

un pagès era un sen-
/yor:

anava amb un bon ca-
/vall.

Duros no acabava mai
perque cada dia en

/treia;
de conill i de ovella
es sarró tenia ple.

Va pensar d'establir-se
un dia a s'Arenal.
Cases com no s'ha vist

/mai
aviat el tengue ple.
Anava a passar-se
s'estiu qualque tempo-

/rada

per llevar-se sa suada;
la dula no turar-se.

Després que es terme
/va esser

tot un resplendent
/jardí

i sa gent es viure-hi
amb una grossa har-

/monia,
tothom se estimaria
amb una grossa pas-

/sió,
es padrins, amb tota

/amor,
a ells se'ls respectaria.

Es padrins varen esser
pels joves molts res-

/pectats;
pels nins petits passe-

/jats
agafades per la mà.
Donava gust contem-

/plar
aquella estimació;
aquell nin tan petitó
al bon padrí ajudar.

Es padrins se conten-
/taven

veure tanta estimació;
això era sa Hipó
que de ben prest en-
/senyaven
i s'hi acostumaven
an es vellets respectar;
això molt de temps

/durà:
aqueixs sistemes usa-

/ven.

Sa enveja canvià
ses costums de

/aquells temps;
veure diferents gents
sa vida bona passar.
Es metge i es capellá
que tan bona vida es

/daven,
de lo únic que es cuí -

/daven:
de bon menjar i cagar.

Sa intenció va fer cri-
/dar

a sa gent acomodada
que sa gent mes

/il lustrada
es sa que té bon estar.
Tothom la sol respec-

/tar
i el qui bona vida es

/dóna.
és com un suc de Ili-

/mona
que invita en es men-

/jar.
S'enveja contagia
a tota sa joventut;
pensant tothom ser

/sabut
se partía estudiar
i son pare a treballar,
a fregar sa seva mare,
però la jove mudada
se'n va d'aquí per allá.

Aquella costum que hi
/hagué:

respectar se gent
/major

i ten ir-li atenció-
tot això ja s'olvidat.
Avui a lo que se ha

/anat
a imitar els artistes
i a dins unes hores

)tristes
sa joventut ha pegat.

Climent Garau i Salva

/mar.
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N'Antoni González i Ferrer fa feina el Crèdit Ba-
lear.

Shrenal
41 de Mallorca

15 NOVEMBRE DE 1989   

Un concursant
mallorquí,
milionari
gràcies a TV3

Antoni González Ferrer, de
39 anys i empleat de banca, va
guanyar dimarts passat, víspe-
ra de Tots els Sants, un milió de
pessetes gràcies a un concurs
de TV3.

A «La Parada», un magazine
atípic i molt divertit que presen-
ta Josep Ma Bachs, antic con-
ductor del popularíssim «Fili-
prim», i que amb 5 programes
emesos ja está als llocs més
alts de la classificació d'audièn-
cia, l'esmentat veí de Palma va
endevinar la pregunta paródica
(per la seva exagerada facili-
tat), que feia referència a un
dels colors del producte de la
marca patrocinadora.

La recepció de TV3 s'havia
interromput un dia i mig a causa

de les reparacions a les ins-
tal-lacions d'Alfábia, com es va
anunciar prèviament, i el pro-
grama «La Parada» va ser un
dels primers que es va poder
tornar a veure, i, gràcies a això,
totes les Illes van poder conéi-
xer al moment la gran sort, ja
que es el màxim premi del pro-
grama, del nostre paisà.

Voltor, com a promotora de la
recepció de TV3, ha insistit
sempre aprop de l'emissora au-
tonómica catalana en la neces-
sitat de que els teleespectadors
de les Illes puguin participar a
tots els seus concursos, i de fet
eren i són freqüens les cridades
telefòniques al «Filiprim», la
participació a «La vida en un
Xip», etc.

TV3
10.30 Carta d'ajust. Bill Evans Toots Thiele-

man.
10.45 Universitat oberta. (Dual.) Genética:

Les lleis del desenvoluparnent.
11.15 Segona vegada. La parada; La caixa

savia.
13.40 T/N Comarques.
13.55 La senyoreta. Episodi 23.
14.30 Telenoticies.
15.00 El temps.
15.05 Bona cuina.
15.15 Veïns. (Dual.) Episodi 130. Daphne i

Clive descobreixen una dimensió des-
coneguda de Mike quan els revela els
seus plans de deixar l'escola per poder
anar al seu aire.

15.45 Com a casa. Col.laboradors: Jacint
Ros Hombravella presentará l'espai
Economia doméstica i Helena Bascu-
llana l'espai Una mica d'exercici.

16.30 A cor obert. (Dual.) (Reposició.) Episo-
di 84. Assumpte de família.

17.20 Els- Picapedra. (Dual.) Dibuixos ani-
mats.

17.45 Victor. Curs d'anglès.
18.00 Matraca, no.
18.45 Micky Moto Club. Inclou l'espai Mo-

tor a fons.
19.40 Filiprim.
20.30 Telenotícies.
21.00 El temps.
21.10 Sorteig Lotto 6/49.
21.15 Bona cuina.
21.20 Informatiu Cinema. (Dual.)
22.00 Cinema 3. (Dual.) Halloween. (Vegeu-

ne més informació a la página ante-
rior.)

23.45 Telenoticies.
24.05 Motor a fons 2V.
00.30 Tot l'esport 2V.
00.55 Final d'emissió.

Canal 33
19.15 Carta d'ajust.
19.30 Universitat oberta.
20.00 Cosmos. Grans viatges pel món amb

tren: canviant de trens. Eric Robson
agafa el luxós Cisalpin de París a Mon-
treux iniciant una ruta que el portará
fins a Budapest, fent servir setze trens
diferents i reSseguint en part el romàn-
tic Orient Express.

21.00 Telenoticies.
21.30 El temps.
21.35 Tot l'esport.
22.00 L'avi Bernat.' Episodi 8. Director:

Orestes Lara: autor: Pau Garsaball.
Bernat continua buscant alternatives
amb qué omplir la vida de jubilat, però
aviat es cansa de tot. Tot i les critiques
d'Alexandra, ell reivindica el dret a ser
un tastaolletes.

22.30 Concert. Enric Hernáez.

23.30 Final d'emissió.

TVE-1
08.20 L'informatiu mati. Presentadora: Rosa

M. Molló; realitzador: Enric Barrera.
14.00 Teledues / L'informatiu migdia. Revis-

ta de Catalunya. Director-conductor:
Josep Vilar; realitzador: Cese Tomás.
Reportatges sobre els calabossos muni-
cipals per a presos. Enllaç en directe
amb el calabós de Blanes, on hi  haurà
el Síndic de Greuges, Frederic Rahola.
Als estudis centrals hi haurà el cap del
gabinet del departament de Justícia de
la Generalitat. L'informatiu migdia.
Editor: Manuel Carvajal; presentador:
Josep Abril; realitzador: Guillem Nua-
lart.

20.00 L'informatiu vespre. Editor: Joaquim
Guzmán, presentadors: Rosa Gil i Jo-
sep Puigbó; realitzador: Frederic Mas.

02.45 Glasnost. (Repetició.)
CIRCUIT BALEAR

14.30 Informatiu balear.
CIRCUIT VALENCIA

14.30 Informatiu comunitat valenciana.

TVE-2
07.30 Carta d'ajust. Música de Carles Ba-

guer.
08.00 La petita Polon. Episodi 13. Les ales

d'icor. Dibuixos animats.
10.00 Missa.
13.00 Avanç de l'informatiu migdia.
13.05 Bellesa i poder. Episodi 319.
15.00 Falcon Crest. Episodi 73. Ombres.
15.45 La palmera. Entrevistes a l'actriu Julie-

ta Serrano, a Jordi Vendrell, especialis-
ta en treking, i a Chu Uroz, dissenya-
dor. Cristian Pananides parlará de
moda infantil i hi haurà l'actuació mu-
sical dels Flying Gallardos.

17.30 Futbol. Informació previa i retransmis-
sió del partit de tornada de la Recopa
d'Europa entre el FC Barcelona i el
Anderlecht.
CIRCUIT BALEAR

13.30 Avanç informatiu. 13.35, Magatzem
esports. 14.30, Informatiu balear.
CIRCUIT VALENCIA

13.00 Avanç igformatiu. 13.03 . Documental
infantil. 13.30, Llum de tardor. 14.30.
Informatiu comunitat valenciana.

Canal 9
19.15 Carta d'ajust. 19.30, Avanç de progra-

mació. 19.32, Herculoids. 19.55, New-
hart. 20.25, El show de Joan Monleón.
21.00, Noticies 9. 21.30, En pantalla.
23.20, Fulles grogues. 23.50, Bona nit.
23.55, Final d'emissió.

Aquesta és la programació total de televisió a la npció cata-
lana; els mallorquins, tenim tot el dret a poder-la veure.

TRASIMENO  
1

AVDA MIRAMAR 
BALNEARIO 9   

ENS HEM MUDAT
Ens trobareu a la CARRETERA MILITAR, 208 (devora el consultor') - Tel. 26 89 64 (2 línles) - Fax 266509
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tema «Tropic Air» ofereixEl sis 	 un a

Antoni Llabrés Joan Sunyer de Son Ferriol, 25 anys al servei de la cons-
trucció a Mallorca.

neas
facck5n

e

F7-LJE3Î•k,
o

CONSTRUCCIÓ MODERNA SI,
Avinguda del Cid, 89 i Camí Son Majoral, 2

Tel. 27 02 67
07198 SON FERRIOL

MÉS DE 25 ANYS DEDICATS AL SERVEI DE LA
CONSTRUCCIÓ SON LA MILLOR TARGETA DE

PRESENTACIÓ I GARANTIA

Com a Delegació Oficial de les Ximenees RENE BRISACH, estam en condicions
d'oferir les ximenees més modernes, calefactors i Ilars tancades de fundició

A lo primera edició
d'Hábitat, primavera de
1988, lo firma sonferriolera
"Construcció Moderno"
presenta a Palma uno nove-
tat relacionado amb lo
instal.lació de ximenees, el
quo! obtení un èxit rápid i
notori. Es tractava de
l'anomenat sistema "tropic
oir", patentat per lo marca
René Brisach, pera no només
és adaptable als models de
ximenea d'aquesta cosa,
sinó també o qualsevol oltra
ximenea de qualsevol fun —
dició.

Grócies a Tropic
Air, aquella dita tradicional
que lo ximenea "encalenteix
per davant i refredo per
darrera" ha passat a la
histório. La calor produida
per lo combustió de llenya no
se'n va cap als núvols amb
el fum sinó que, orbes a
una instol.lació adequada de
canonades d'oire que
recorre totes les habi-

tacions, aquesta calor és
aprofitada al máxim irradi-
ant—se i convertint—se en
una vertadera calefacció
central omb les consegüents
derivacions en benestar.

La possibilitat
d'instal.lació pel trespol o pel
sátil fa que el seu ús sigui
viable no només a cases de
planta baixa sinó també o les
cases de pisos.

A part d'aquest
avantatge, que no és petit, el
sistema Tropic Air i les Ilars
de fundició René Brisach
n'ofereixen d'altres, com
l'econòmica ja que amb la
mateixa llenya que es crema
a uno ximenea convencional
es pot tenir calenta tota la
casa i es pot aconseguir una
atmosfera interna seca en el
grau precís, cosa que evita
múltiples problemes sani-
taris depenents de la humitat
excessiva pròpia dels mesos
d'hivern. Un altre avantatge
importont és que gràcies o

una distribució amplia de la
color s'evito l'excessiu en-
colentiment de l'habitació on
la ximeneo está col.locodo.
Si a aquests avantatges del
sistema Tropic Air s'hi
afegeix lo col.locació duna
ximenea de René Brisach es
tendrá, a més, un important
focus d'irradiació estético, a
causo de la cura amb qué
aquestes peces estan dis-
senyades, tant els models
clàssics com d'altres més
moderns en la seva con-
cepció.

No acabarem
aquest comentari del stand
de Construcció Moderna
sense fer esment del fet que
també són distribuïdors de
les ximenees FUGAR, com-
petitives en qualitat i preu
amb qualsevol de les altres
existents al mercat.

1, per acabar,
diguem que a l'Avinguda del
Cid de Son Ferriol, seu de
l'empresa, el constructor hi

trobará, o més, tot tipus de
materials de construcció i un
servei propi de transport o

qualsevol punt de l'illa on
s'hagi de fer lo feina. Entre
aquests moterials destaca,

potser, la fabricació de
peces especials per a pis-
cines i escales en pedra
raspado

LA SEVA XIMENEA AMB LLAR TANCADA U APORTA UNA CALENTOR AGRADABLE, ARA? PERÒ LI DEMANI MOLT MÉS, MILLORI DE FORMA
CONSIDERABLE EL CONFORT DE LA SEVA CASA INSTALLANT EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE CALENT «TROPIC AIR» DE RENE BRISACH

o
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Des de la meya butaca... Manolo Manjón

Uns altres quatre
anys del mateix brou?

Desapareguda la bandera
espanyola del camp del

Son Sardina
Fa dos diumenges que la bandera espanyola ja no

penja a l'entrada del camp de futbol del Son Sardina,
algú la va fer desaparèixer. La directiva però, no s'ha
preocupat gaire, mentre hi hagi la de les Illes Balears
i la del Son Sardina, ja va bé!

M.F.T.

El Kiosco Guapo de Can Pastilla, ha passat a la
distribuidora Rotger. D'aquesta manera, els tres quioscs de
lo localitat estan en mons d'aquesta distribuidora. Això no
serio greu, si no fos que lo distribuidora Rotger no acepto
més productes que els que ello mateixa distribueix. La
Premsa Forana no compta en absolut per aquesta
distribuïdora de manera que S'ARENAL DE MALLORCA
desapareix de moment dels quioscs de Con Pastilla.
Els conpostillers que el vulguin comprar hauran de venir a
s'Arenal o hauran d'anar al Coll d'en Rabassa o apuntar—s'hi
i el carter els ho dura a domicili.

*I*

Els espanyolistes mallorquins, molts d'ells del PaPo,
poden estar ben contents. Ara jo no podem veure lo TV2
catalana per mor que han aconseguit que ens la llevin per
donar—nos la TV2 en foraster de Madrid. Molta de gent ha
telefonat aquests dies a S'ARENAL DE MALLORCA per
queixar—se que no poden veure Bellesa i Poder, Falcon
Crest i altres serials que se donaven en català. A la Ilarga,
seran els del PSOE els que hi perdran amb aquesta malif eta
que ens han fet els espanyolistes. Lo televisió de Sant Cugat
és estatal, és a dir, del partit del Govern de Madrid que
no ens podrá enviar consignes en lo nostra  llengua. Tothom
mirará ara lo TV3 que és una televisió nacionalista i de dretes.
Mallorca és i será de coda dia més nacionalista i de dretes
per culpa de l'esquerra governant. També hem rebut a
S'ARENAL DE MALLORCA moltes telefonades  aquests dies que
no se podio veure TV3 a causa de les reparacions que se
feien al repetidor d'Alfábia. La televisió és una droga que
quan ens manco ens fa molta de falta i els mallorquins, quan
no la tenim en la nostra Ilengua, ens hem d'anar a jeure
prest tirant pestes contra el Govern de Madrid que només
ens envio televisió en foraster.

***

De n'Antonio Alemany, més conegut pel Puput de
Cresta Molla, la gent començo o fotre—se'n. Al començament
de lo Tertúlia de Radio Nacional de Mallorca del passat
dio 2 de novembre, n'Antoni Torobini va demanar al convidat
de torn, que era metge, si fumar perjudicava lo salut ja que
en Torabini sol discutir sobre oquest tema amb n'Alemany
que sempre té lo pipo a lo boca. El metge, que era foraster,
tot rabent va contestar: "Está demostrado que el tabaco
ataco la salud fíísica i la mentol. La nicotina entro en el
cerebro i nos hace perder facultades". No cal dir que
n'Alemany va quedar d'una peça pera aixímateix va mormolar:
"Si fumo en pipa no puede dañarme". "Es igual pipo que
cigarrillos", va dir el metge foraster, la nicotina entra igual
en el organismo".

I hem de parlar dels metges forasters que ja son
majoria a la part forana de Mallorca mentre els metges joves
mallorquins s'han d'enginyar posant consultes particulars
o fent—se dentistes mentre els forasters són els titulars
de molts de pobles de Mallorca. D'això en tenen malta
de culpa els batles i els titulars del Govern Canyelles. També
en té culpa el poble que no se rebel.la contra oquest estat
de coses.

S**

S'ARENAL DE MALLORCA és Ilegit pels personatges
col.lectius més insospitats. Molta de gent no hi está
subscrito, per() el cerca pels quioscs o el manlleven a un
amic o conegut. Els mestres de l'Associació Mossèn Alcover
i els individus de l'Associació Cultura en LLibertat que l'oltro
dimarts eren o la tertúlia de Can Güell ens ho confirmaren.
No els agrada gaire, pera el Ilegeixen i l'analitzen ben
analitzat.

Brillant dio i millor nit. Bé, no per o tothom, a alguns,
lo nit de tardar els cou fatal. No només els couen  malament
aquestes nits, sinó sobretot les nits electorals. No he tingut
l'oportunitat de xerrar a fons amb presidents i vocals de mesa
sobre el tema, pera és que el vespre—nit del 29/30 d'octubre,
aquests personatges no estaven per xerrades i menys encara
per fer declaracions periodístiques i , com em dique una
atractiva vocal d'una mesa electoral arenalera, el que estaven
era putejades, jo que haver—se de passar disset hores dins
d'un col.legi electoral és per tornar—se boigs, o per convertir-
se en un mosoca convinçut, ja que després d'això un aguanta
qualsevol cosa que li tirin a sobre, amb fuet de punxes o sense
aquests estris de torturo. Que sí, que aguanten qualsevol
cosa.

En canvi, als mateixos locals electorals, uns altres
éssers humans s'ho passaven d'allò més, amb carnet o sense
ell. ¿Qué hi té a veure el carnet? Doncs alguna cosa hi hauria
de tenir aquest objecte identificatiu, jo que alguns d'aquests
subjectes feien gala de tenir—ne portant—lo en un lloc ben
visible. D'altres, en lloc de carnet, portaven odhesius, que pel
que fa al cas és le mateix. I en un determinat col.legi del comí
de Muntanya, al Pil.lorí, possiblement  aquests feels seguidors
estiguessin cansats de portar la seva ensenya, la qual
deixaven varo les urnes. Es clar que, i en aquest cas és lo
cosa més curiosa, els adminicles identificotius eren tots del
mareix color i signe polític, roig i blau i amb ales. Bé, crec
que ja saben qui eren aquests feliços éssers. ¿Penó, que no
hi cauen? Doncs sí, aquests eren els interventors i opoderats
de les diverses forces polítiques que es presentaven a les
eleccions.

I passá la nit i arriba un nou dio. Un quotidià dilluns
que fou exactament el mateix que l'anterior. O sigui, que  tant
de folclore i parafernàlia per seguir com estàvem. Perquè, de
veritat, jo crec que tenim uns altres quatre anys del mateix
brou. Quatre anys de seguir aguantant cues i llistes d'espera
interminables a la sanitat pública. De seguir pagant excessius
imposts que en molts cosos no sabem on es dirigeixen.
D'aguantar unes vies de comunicacions de pena. De no baixar
dels dós milions de desocupats.

Es clar que aquest bon socialista —aneu amb
compte que alguns ho són tant com el senyor Cosme Adrover,
alcalde de Santanyí— em diria que és discutible i que hi ho
més coses bones a la balança del PSOE que de dolentes. Per
exemple: l'ingrés com a membre de ple dret a la Comunitat
Europea, la integració en els organismes civils i militars sense
cedir ni un poc de la nostra dignitat i sobirania ¿? Que
l'economio nacional durant moltes dècades no ha aconseguit
unes ton envejables taxes de creixement com les d'ara —a
Mallorca és cert, peró...?—. Que les relacions amb els poders
factics són correctes, etc...

XX*

En Biel Sampol, director de Rádio Inca i també
conteduli de Con Cüeli, ens comente] que anant per la
carretera de Manacor, o l'altura d'Algaida va atropellar
una truja d'una vintena d'orroves que va sortir escapada
d'un comí. L'orno, que lo duia de donar al yerro, estova
molt preocupat per la mort de lo truja i pel mol fet al cotxe
que més tord tassaren en cent mil pessetes.
Afortunadoment la trujo estovo assegurada i la companyia
asseguradora pagará els desperfectes.

Doncs sí. He de reconèixer que això darrer exposat
és cert. Perú no ho és menys que la governació d'un país per
les mateixes persones durant molts anys fa que la dinámica
de les coses que s'han assolit disminueixi. Que els governants
es vagin posant còmodes. Que els oripells i les recepcions els
enlluernin. I, per últim, que el poder els emborratxi de
prepotencia i orgull.

Deia, no fa gaire, el meu admirat José Luis
Aronguren, en un excel.lent article de premsa: "les esquerres,
lo seva funció és ser sempre a l'oposició i fiscalitzar les
dretes, ja que el poder les oburgesa". I está carregat de raó,
el vell filòsof. El poder, i més si aquest es té en excés, fa
dormir—se sobre els llorers aquel' qui ho posseeix i deixar lo
combativitat d'assolir les millores socials al penjador de la

Es clar que també és raonable el que diu un altre
José Luis. Sí, efectivament, el de Vilallonga: "si bé no es pot
fer política preocupant—se de l'ètica, tampoc no es pot fer
política prescindint—ne completament".

Maquiavel és qui, crec, broda la cosa quan diu: "en
político el problema no consisteix a saber elegir el que és bo
i el que és dolent, sinó entre el que és pitjor i el mal menor"
o "la política ideal seria aquella que obligues cado un de
nosaltres a sentir—se essencialment exemplar".

¿Comprenen ara perquè tenim servits uns altres
quatre anys del mateix brou?

SArenal
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ANTONIO ALEMANY: un puput de cresta molla!
(Novena part)

Antonio Alemany, quan va qualificar l'APLEC d'ex-
tremismo racista i nazismo hitleriano (254), va cometre
un error que pagará amb escreix. Ara nosaltres ens en-
carregarem que s'hagi de menjar aquestes parauletes,
una a una, amb dejú i sense companatge. Alemany está
incapacitat per qualificar qualcú de nazi. Els mots que
va escriure amb motiu de la primera visita dels reis
d'Espanya a la Unió Soviética, el mes de maig de 1984,
el marquen amb una ferradura de somera per a tota la
vida: "Pero el Rey --el Rey de España-- no puso ni una
flor ni rindió un homenaje ni pronunció una palabra
en recuerdo de los miles de españoles que allí reposan.
Entre estos muertos está mi padre y en su nombre y en
el nombre de todos los que allí derramaron su sangre
elevo una indignada y dolorida protesta por el hecho
de que el Rey, el Rey de España, el Rry de todos los
españoles, ignorara a miles y miles de compatriotas
que nunca más volverán a su patria. Ni la razón de Es-
tado, ni la razón de la diplomacia justifica este silencio
real y sería un malnacido que reniega de una biografia
familiar, que asumo plenamente, si no dijera que este
silencio del Rey ha constituido uno de los más tristes y
dolorosos episodios de mi vida" (255). Aquests mots
d'Alemany són reveladors de la neurosi familiar i del
deliri de llinatge que afecten la majoria de nobles vin-
guts a menys. Per altra part, el fet biogràfic que
Alemany pràcticament no conegués son pare, recordem
que ell va néixer l'any 1939 i l'expedició de La División
Azul va partir cap a Rússia l'any 1941 (256), expliquen
la seva fixació en sa mare com ja va anunciar Moncho
Alpuente: "un tipo de brillante carrera que consultaba
a su madre por teléfono lo que se podía publicar"
(257). Antonio Alemany quan va afirmar: "sería un mal-
nacido que reniega de una biografia familiar, que
asumo plenamente", demostra de sobres que s'identifica
amb un deis fets puntuals del franquisme com és la
División Azul. Iniciativa, que tot cal dir-ho, va esser as-
tutament aprofitada per Franco a fi d'acontentar l'iras-
cibe Hitler i de llevar-se de davant els elements més in-
controlables i impacients de les seves pròpies files. Els
mots d'Alemany agafen una nova dimensió si recordam
també que, quan APLEC el va qualificar de "clar ex-
ponent de la traïció botifarra" (258), ell va respondre
dient: "De entrada, a las personas hay que juzgarlas
por lo que son y no por lo que han sido sus an-
tepasados. Y viceversa" (259). Com quedam, dones? És
pot ser més contradictori?

L'article esmentat d'Alemany, que nosaltres hàgim
pogut comprovar, tan sols va tenir una reacció: una
Cana al Director (260) de suport i agraïment signada
per la Junta de la Hermandad de Combatientes de la
División Azul. I ves per on, com ara acaba de botar la
liebre! Resulta que Alemany escriu un article relacionat
amb La División Azul, a continuació reb totd'una la
felicitació sense pal.liatius de l'associasció d'ex-com-
batents i finalment Jaime Martorell ha declarat fa poc:
"Me alisté en la División Azul y combatí en los frentes
del Este contra el comunismo" (261). És curiosa aques-
ta coincidència! Aixó deixa entreveure que l'an-
ticatalanisme a Mallorca és bàsicament qüestió d'alguns
nobles i feixistes, en concret qualque ex-combatent es-
cadusser de La División Azul, fet que per altra banda
no deixa d'esser propi de l'esquema colonial. Frantz
Fanon ja ho va expressar d'una manera molt en-
tenedora: "Als paisos colonitzats, el colonialisme
després d'haver utilitzat els indígenes als camps de
batalla, els utilitza com a ex-combatents per esclafar
els moviments d'independència. El poeta Keita Fodeba
preparava el ministre d'Interior de la República de
Guinea per desemmascarar els complots organitzats
pel colonialisme francés. Va esser, en efecte, amb
l'ajuda dels antics combatents com els servicis secrets
francesos planejaven, entre d'altres mitjans, esclafar la
nova independència de Guinea" (262). Les relacions
que mantenen entre si premsa forastera de Ciutat, ex-
combatents, nobles instigadors com Alemany etc. expli-
quen, dones, que la campanya contra TV3, amb
atemptat inclòs, la desaparició a les oficines del Jutjat

del sumari contra Jaime Martorell, l'operació contra
TV2 en català, el català a les escoles, les Cartes al
Director, les pintades contra els rètols etc., obeeixen a
una planificació calculada destinada a estroncar de
soca-rel la presa de consciència anticolonial dels mallor-
quins.

La noblesa indígena, de la qual Antonio Alemany és
un element singular, sempre s'ha comportat igual: davall
davall encén el foc i quan ja és ben encès troba
beneitets com en Jaime Martorell que se presenten com
a líders, s'autoinculpen de tot i se carreguen el mort en
cas que les coses no acaben tan bé com estava pensat:
"He de decir de todas formas que yo soy el jefe de esta
lucha" (263). El paral.lelisme amb l'antixuetisme con-
tinua essent aborronador: l'agost de 1391 el populatxo
mallorquí encès per les incitacions de la noblesa i el
clergat, cegat per la fam, va entrar tumultuós a Ciutat,
va passar a ganivet el Call jueu, va matar tres-cents
xuetes i va assaltar tota quanta botiga de queviures va
trobar. Els responsables d'aquest revolta que pagaren
amb la vida haver-la secundada no foren gran senyors
de la noblesa, sinó pagesos insignificants com Bernat
Maten, Joan Bofí, Antoni Cihar o Tomeu Cifre (264),
que moriren penjats o esquarterats. El mateix va passar
l'any 1808 amb els tumults contra el ministre Cayetano
Soler. Miguel dels Sants Oliver va escriure: "El perill
s'hauria pogut donar per conjurat, si els instigadors

d'aquells desordres no haguessin continuat per sota
corda encenent els ànims i reclutant gent per
emprendre de bell nou esvalots. Constituïen el nucli
principal d'aquests instigadors, alguns elements de la
noblesa que no havien vist amb bons ulls l'encimbella-
ment de Soler, veritable parvenu, d'humil extracció
com el general Barceló, com el bisbe Nadal i d'altres
que encara llavors aconseguiren obrir-se camí" (265)

Jaime Martorell és, doncs, això: l'esvalotador que
prem el detonant d'un ambient que Alemany prèvia-
ment s'ha encarregat d'escalfar. Les semblances entre
anticatalanisme i antixuetisme són espectaculars fins al
punt que si agafam les frases del psicópata Jaime Mar-
torell i substituïm les paraules catalanistas i herejes per
la paraula xuetes, ens quedaran unes frases que superen
les del rector de Montisión, el Pare Gata') i la seva "Fe
triunfante..." de l'any 1619: "Yo quemaría a todos los
catalanistas (xuetes) en la hoguera', "A los catalanistas
(xuetes) los quemaría en la plaza pública" o "Yo con
los catalanistas, repito, haría lo que la Inquisición
hacía con los herejes" (266). La crema del repetidor de
TV3 a Alfábia (22 d'abril de 1989) equival, doncs, a la
Kristallnacht de dia 9 i 10 de desembre de 1938, en la
qual el populatxo alemany, empès per la propaganda
nazi antisemita va saquejar i destruir 7.000 botigues, va
incendiar com a mínim 171 blocs de vivendes i 200
sinagogues i va matar 200 jueus (267). La frase de Mar-
torell: "Los catalanistas no se atreven a ir contra mi
porque, si lo hicieran, se produciría otra noche de los
cuchillos largos" (268) corroboren tot el que hem afir-
mat t'iris ara.

Antonio Alemany, amb motiu de l'atemptat a TV3 i
sobretot a causa de les declaracions de Martorell, s'ha
vist obligat a desentendre's i posar distàncies a fi que
els esquitxos de merda no el tacassin. De llavors ençà
ha prodigat en declaracions d'aquest tipus: "no soy an-
ticatalán" (269), "a mi que soy un frecuente espectador
de TV3, que he escrito en su favor bastantes más veces
que los exaltados d'APLEC" (270), "Anticatalanismos
que jamás he practicado" (271), "Me adjudica un an-
ticatalanismo que jamás he practicado ni pienso prac-
ticar en la vida" (272), "Términos -es absurdo tenerlo
que repetir otra vez- que nada tienen que ver con un
impresentable anti-catalanismo que no comparto en ab-
soluto" (273) etc. etc. Ara però ha arribat el moment
d'aclarir comptes de bon de veres. Alemany, tanmateix,
no se'n sortirà abrí com així d'aquest merder ja que hi
está involucrat film a les celles i més. Ell ho sap i per
això va afirmar "no pienso querellarme contra estos
catalanistas" (274) quan APLEC el va acusar de
"responsable moral de l'atemptat contra TV3" (275).
No es va querellar perquè ell sap més que ningú que
está carregat de culpa i brutor en aquest afer. APLEC
empelló no s'acoquina i ara encara durà les coses més

lluny i acusará Antonio Alemany, això sí amb les proves
pertinents, d'haver convertit El Día, després Día 16 de
Baleares, en la fullaraca d'agitació del terrorisme
espanyol dins Mallorca. Càrrecs com veis greuíssims
per() que estam decidits a mantenir davant qui sigui.
Com hi ha món, juram que a partir d'ara la premsa
forastera de Ciutat s'ho pensará més de dues vegades a
l'hora de publicar una sola carta gonella!

D16 fa pocs dies portava la següent frase: "Las
hemerotecas suelen ser crueles para los políticos en la
medida que constituyen memoria fehaciente del
pasado" (276). Efectivament! La mà anónima que va
escriure aquesta frase té tota la raó del món. El que
passa, però, és que si les hemeroteques són cruels per
als polítics, per a determinats periodistes i determinada
premsa en són la tomba. Exemple més clar: Antonio
Alemany i el D16 que si el juny de 1988 es van veure
obligats a afirmar "anticatalanismo que jamás ha prac-
ticado este periódico" (277) en contesta a Josep A.
Grimalt (278), en canvi quatre anys abans varen
qualificar la iniciativa de dur TV3 a Mallorca de la
següent manera: l'arribada de TV3 "supondría, si se
nos permite la expresión, una violación de la soberanía 
popular" (279), "propiciar la normalización lingüística
a través de una presencia de la televisión Catalana es,
con todos los respetos y por muy dura que parezca la
frase, un atentado y una traición a un patrimonio cul-
tural de estas islas" (280). (El subratllat és nostre).

A veure, Antonio Alemany s'ha autoqualificat
sempre de liberal i demócrata: "A mí, al menos, la dis-
crepancia del oponente me obliga e incita a repensar
las cuestiones. Si esto nos ocurre a todos, quizá será
verdad que de la discusión surge la luz" (281) L'in-
crepam públicament, doncs, que respongui les següents
preguntes: ¿Des de quan la Ilibertat d'expressió és un
atemptat? ¿Des de quan la circulació lliure d'informació
es pot qualificar de violació? ¿Diria el mateix de la
televisió per satèl.lit? ¿Per qué qualifica TV3 de trarció
i no diu el mateix de TVE? ¿Qué són aquestes frases
més que una incitació als Martorells perqué pugin a
calar foc al repetidor? L'esmentada editorial d'El Día
acabava dient: "Lo malo es que quizá se esté incubando
una invitación generalizada que el día menos pensado
estallará en violencia". Nosaltres preguntam: ¿Qui és
qui du la violència? ¿Qui és en última instancia el
responsable d'atiar el foc de la inestabilitat democrática
i la violència? Perquè és clar, Alemany a l'hora d'analit-
zar l'atemptat a TV3 desviava responsabilitats i amb
tota la barra d'aquest món se va atrevir a escriure: "Per-
sonalmente no me extraña que haya surgido una
chispa de violencia que, lógicamente, hay que atajar
cuanto antes. La gran agresividad y dinamismo del
catalanismo en Mallorca ha generado la aparición de
mecanismos de defensa en forma de asociaciones,
grupos, cartas al director etc. que a su vez han
provocado una escalada en el catalanismo militante
tipo Crida, MDT o Aplec. El clima está servido. La
mano incendiaria es una consecuencia de este clima y
del paroxismo que la cuestión lingüística ha alcanzado"
(282). De fet és la mateixa táctica que va emprar l'any
1984 quan va escriure "minoría torpe --en Cataluña y
en nuestras islas-- que se empeña en envenenar una
relación. (...) casi única responsable de que los ánimos
se encrespen y afloren a la superficie una reacción an-
ticatalana que no interesa a nadie que se produzca"
(283) --hipócrita, més que hipócrita!-- i que ha repetit
constantment, per exemple, quan va afuar els cans a la
Consellera de Cultura, Ma Antònia Munar, amb motiu
del Decret de Toponímia: "Cometió la insensatez de
tocar un punto especialmente sensible de los habitan-
tes de esta isla. Azuzó la guerra lingüística y llevó al
"consell de govern" un absurdo y perturbador decreto"
(284).

Alemany és un dels canalles més grossos de Mallor-
ca. La seva actitud es pot definir en la següent frase:
entre bastidors se dedica a encendre el foc de Pan-
ticatalanisme i quan ha aconseguit el seu objectiu, se
presenta davant l'opinió pública com el bomber
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ell mateix ha contribuït decisivament a crear. El
"Decálogo para la paz lingüística" (285) escrit arran de
l'atemptat a TV3 ultrapassa tota insolència. Simultània-
ment carrega les culpes damunt les espatlles del
catalanisme local (OCB, PSM, Voltor, la Crida, MDT,
Catalunya Lliure, APLEC etc.) al qual responsabilitza
del clima de violencia': "Para nosotros el enfrentamien-
to catalanismo-anticatalanismo no se produce de
forma espontánea y natural en nuestra sociedad, sino
que es un contencioso artificialmente creado por el
peculiar activismo del catalanismo local militante que
inevitablemente, pone en marcha los mecanismos de
defensa de una población que se resiste a cualquier
forma de colonización que desdibuje sus señas de iden-
tidad" (286). El pitjor de tot, però, és que alguns
dirigents del catalanisme com Aina Moll, tots ingenus
s'han acabat creient les paraules enverinades d'Alemany
quan precisament la realitat diu tot el contrari: "En
aquesta situació les reivindicacions nacionalistes radi-
cals, com les que propugnen l'exclusió del castellá i la
Implantació d'un bilingilisme català-anglès, en lloc
d'afavorir el procés de normalització el posen en
perill" (287). Ara resultará que segons Alemany, qui du
la violència a Sudáfrica no és Pieter Botha, De Klerk i
l'apartheid sinó Nelson Mandela i la lluita contra el
racisme.

Antonio Alemany (Tiresias) l'any 1981 va escriure
una gasetilla titulada Un pais de cornudos de la qual
extreim els següents fragments: "juegos malabares que
se practicarán para justificar -a derecha y a izquierda--
tanto cambio de chaqueta (...) Producen sonrojo,
vergüenza ajena. (...) deberíamos exhumar estos textos..
Para memoria de desmemoriados y denuncia de
adúlteros" (288). Bé doncs, això és exactament el que
l'APLEC d'un temps ençà está fent amb Alemany: anar
a les hemeroteques, desenterrar textos i aplicar-li una
dosi mortal de la seva medecina. A continuació
fregarem pel nassot un grapat de les seves  pròpies
paraules a veure si se desfreixura d'un atxem i escup un
boci de lleu per la boca. Contrastar el que va dir l'any
1986 i el que ha dit l'any 1989, just després de
l'atemptat contra TV3, segur que no li farà cap gràcia:

MAIG 1986 (Encén el foc): "Los valencianos lo
tienen clarísimo y su presidente se niega a acudir a
estos eventos sectarios que bajo el pretexto de la len-
gua sólo sirven para proyectar la imagen "imperial" del
catalanismo para-fascista. Ya hay que empezar a 
preguntarse si no es conveniente que nos "valen-
cianizemos" por estrictas razones de supervivencia"
(289).

ABRIL 1989 (Hipócrita, se lamenta de la focatéria
un cop ha estat feta): "Creo que vamos hacia "una valen-
cianización de nuestra sociedad lingüística, lo cual no 
deja de resultar lamentable  en una tierra donde habían
convivido sin mayores problemas las dos lenguas, cuan-
do una se llamaba mallorquín y no catalán, y la otra
castellano y no español" (290). (El subratllat és nostre).

Antonio Alemany és una mosca balba que obra
malèvolament si bé ho dissimula amb aires d'afectada
innocència. Ja ho va dir ell: "Hasta en el error se tiene
la obligación de ser inteligentes" (291). La seva
especialitat és embullar fil. Quan se l'ha extret,  però,
una mica s'ha despenjat amb afirmacions d'aquesta
mena: "sólo pretendíamos hacernos eco del malestar
que ha generado el decreto del govern" (292). MEN-
TIDA PUTA! Aquí el malestar no és de la població. Es
ell qui projecta el seu propi malestar sobre el conjunt
de la població! De cada dia está més clar que el
problema no són les masses captives de la desinfor-
mació, sinó aquesta porcarra premsa forastera de
Ciutat que presentant-se com a neutral se dedica a in-
toxicar, incitar i provocar la baralla de negres. Eh ex-
emples que citarem a continuació parlen ells tots sols:

a) Fragments d'articles publicats per El Día com a
col.laboracions i no com a Cartes al Director: Rafael
Sancho: "Aquí en Mallorca esta forma de expresión que
no es la nuestra tradicional se ve como una imposición
dictatorial, como una agresión directa a nuestra per-

JAIME MARTORELL
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La xarxa del terrorisme espanyol dins Mallorca té connexions molts greus dins la premsa forastera de
Ciutat i dins l'Administració colonial de justícia de les dependències de la qual va desaparèixer el sumari
contra l'atemptat a TV3 (Baleares 10.IX.1989). Ara reproduïm el document que demostra que Martorell, el
juny de 1979, va esser presumpte autor d'un atemptat contra el Govern Civil per esser anomenat aleshores
Virrei el català Jacint Ballesté. Aixé• no obstant, aquests antecedents no han estat motiu suficient  perquè el
foraster, Angel Santiago Martínez, titular del Jutjat núm. 8, decretas presó incondicional contra Martorell.
Segons aquest pelleringo de jutge, els càrrecs que s'imputen a Martorell, com les seves Obligues
amenaces: "A los catalanistas los quemaría en la plaza pública" (D16 2.V.1989), no han "producido alar-
ma" (U1/ 8.IX.1989), fet que demostra la indefensió absoluta en qué ens trobam eh indígenes mallorquins
davant l'apartheid foraster que porta la nostra tribu a l'escorxador. En aquest requadre  reproduïm també al-
guns articles d'en Martorell publicats per El Día on queda súmament demostrada la implicació d'aquest
diari en l'agitació anticatalanista.
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ANTONIO ALEMANY
sonalidad e idiosincracia, a nuestras formas
autóctonas de expresión, y a sus voceros locutores
como a enemigos, en tanto que puntas de lanza y agen-
tes immediatos de estos continuos ataques. (...) Creo
que los habitantes de estas islas no podemos permitir-
nos una cobarde inhibición ni un dia más". A con-
tinuació aquest individu demanava pressionar
"(mediante asociaciones de vecinos, asociaciones de
padres etc.), manifestaciones, pegatinas con la inscrip-
ción, por ejemplo, "No escoltam s'Informatiu" (293).
Luis Cerdó: "Hem de donar a conèixer sa nostra opinió
públicament, mitjant cartes an es diaris, cridades
telefóniques an es programes de ràdio i també, cas de
que sia necessari organitzant una manifestació com ja
s'ha fet a Valencia" (294).

b) Polémica Obra Cultural Balear / El Día sobres les
Cartes al Director.- L'any 1982, Josep Ma Llompart,
aleshores president de l'OCB, en nom d'aquesta entitat
va adreçar a la premsa un text on demanava que no es
publicássin més cartes que atacassin "amb arguments
absurds i barroers la unitat de la nostra  llengua i la
identitat histórica del nostre poble" (295). Cal dir que
segons J. Ma Llompart él gonellisme se servia de "la
premsa com a cómplice ben involuntari", és a dir, que
aquesta jugava el paper neutral d'aquell que com qui no
vol fa mal sense adonar-se'n. Doncs bé, poques vegades
s'ha equivocat tant mai J. Ma Llompart. Les campanyes
de Cartes no tenen ni han tingut mai res  d'involuntàries,
ni casuals, ni espontànies. Al capdavall són la punta
d'un iceberg enorme que té com a elements destacats
els propis diaris, amb els seus consells de redacció in-
closos, perqué ells en són part molt interessada des del
moment que són en foraster. La resposta d'El Día va
esser molt simptomàtica: "el tema no es sólo lingüístico
y porque el tema es, además, problema. (...)no sola-
mente debe rechazar su insinuación, sino que debemos

queremos censurarla, lamentando este maniqueismo
que practica el señor Llompart de adjudicar patentes
de mala fe o de estupidez a los que disienten de sus
tesis lingüísticas" (296). No cal dir que aquesta
editorial va anar acompanyada de la consegüent remesa
de cartes i col.laboracions que posaren a parir en Llom-
part. Des de Miguel Monjo i 31 firmes més que varen
escriure un text titulat "El racismo del señor Llompart"
(297), fins a Jaime Doménech Socias, "Don Josep el des-
lenguado" (298), passant per Fernando Feliu Truyols,
"Defender la herencia" (299) i Luis Cerdó, "Posesión de
la verdad" (300), es varen anar acaramullant un seguit
d'inflades i amenaçadores indignacions d'entre les quals
no mancava l'obligada referència a Hitler: "¿Acaso el
nacismo no se basó en pensamientos intelectuales,
desde Ulrich von Hutter hasta Martin Heidegger? (...)
Una lengua, una nación, un t'Eme (301). Això perquè
vegeu que les acusacions de racisme contra l'APLEC
efectuades pel botifarra Alemany i el plebeu que li
torca el regalim que fi penja del nas, Luis Cerdó, no
són cosa d'ara!

Per matar la ràbia no hi ha com matar el ca! Per
neutralitzar Panticatalanisme no hi ha com una bona
campanya de boicot a fi de provocar la fallida
económica dels diaris forasters de Ciutat que escampen
la zitzánia (302). Está vist i comprovat que anar a les
bones no serveix de res. Com ja hem vist, el gener de

JAIME MARTORELL,
PRESUNTO AUTOR DEL
ATENTADO CONTRA EL
GOBIERNO CIVIL
(ES EL PRESIDENTE DEI CENTRO
CULTURAL MALLOROUIN)

1982, El Día se'n va encollonar de Josep Ma Llompart.
La petició d'Aina Moll datada el setembre de 1988
igualment va catire al buit: "Els mitjans de comunicació
tenen una gran part de responsabilitat en la tasca de
normalització. (...) jo també els hl demanaria que exer-
cissin una tasca pedagógica que sé que és difícil: la de
rebutjar aquelles cartes que sostenen actituds fora de
tota lógica científica i histórica" (303).

El novembre de 1981, just quan feia un mes que se
publicava El Día, Fernando Feliu Truyols va escriure
una Carta al Director en la qual es dirigia a Antonio
Alemany en els següents termes: "Tu periódico, podría
ser quien llenara este vacío monstruoso que mata
nuestra personalidad en aras de unos Países Catalanes
inconcebibles y de brutal retroceso hacia cotas sionis-
tas imperialistas y verdaderatmente fascistas..." (304).
Aquest mots provinents d'un gonella destacat
resumeixen amb tota claredat la tasca desenvolupada
per Alemany dins El Día. La labor sórdida d'intoxicació
va tenir el punt més àlgid quan aquest diari va acollir a
les seves pàgines Jaime Martorell Mir, presumpte ter-
rorista que ja a l'any 1979 va esser acusat d'atemptar
contra el Govern Civil (Vegeu documents al requadre adjunt),

fet similar que s'ha repetit enguany. Martorell a les
pàgines d'El Día va esser tractat en els següents termes:
"Con mi sentimiento mallorquín y balear quiero
felicitar a Don Jaime Martorell, quien dando todo
cuanto es cuanto tiene, nos defiende ante el acoso
catalanista" (305). Igualment Alemany va posar aquest
diari -a disposició de Martorell i els seus esbirros del
Centro Cultural Mallorquí (Antonio Corró, Bartolomé
Pinya, Gaspar Sabater etc.) on varen poder publicar un
fotimer de cartes i col.laboracions.

Signa: APLEC (Associació de Professors en Llengua
Catalana, illes Balears i Pitiüses) Ap. de Correus 1351.

NOTES: (254)- A. Alemany, "Furor barbaricus", ob. cit. (255)

Id. "El gesto que esperaba del Rey", El Día 16.V.1984. (256) Vegeu

Gerald R. Kleinfeld i Lewis A. Tambs, "La División Española de

Hitler", ed. San Martín, Madrid 1983. (257) Moncho Alpuente

entrevistat per Antolín Rato, ob. cit. (258) APLEC, "Antonio

Alemany Dezcallar. responsable moral de l'atemptat a TV3", ob. cit.

(259) A. Alemany, "De cretinos y querellas", ob. cit. (260) El Día

19.V.1984. (261) Baleares 2.V.1989. (262) Frantz Fanon, "Los con-

denados de la tierra", ob. cit. pág. 213. (263) D16 2N.1989. (264) Al-
varo Campaner, "Cronicon Mayoricense", Palma 1984, pág. 79. (265)

Miguel dels Sants Oliver, "Mallorca durante la Primera
Revolución", Luis Ripoll editor, Palma 1982, pág. 168, vol I. Traduït

al català. (266) D16 2.V.1989. (267) Vegeu Ward Rutherford,

"Genocidio. La persecución y exterminio judío. 1934-1945", ed. San
Martín, Madrid 1979, pp. 50-51. (268) DM 22.VII.1989. (269) A.
Alemany, "A favor del desorden informativo", D16 1.1X.1989. (270)

Id. "De cretinos y querellas" ob. cit. (271) Id. (Salutati): "¿Y qué
quiere?" D16 6.V.1989. (272) Id. id: "Errado y herrado" D16

26.IV.1989. (273) Id. "Teoria de la mallorquinidad" D16 29.X.1988.

(274) Id. "De cretinos y querellas" ob. cit. (275) APLEC, "Antonio
Alemany Dezcallar: responsable moral de l'atemptat a TV3", ob. cit.
(276) Breus: "Solidaridad", D16 19.X.1989. (277) Editorial D16

2.VI.1988 (A. Alemany): "Donde el profesor Grimalt confunde y se
confunde". (278) Vegeu l'article de J. A. Grimalt, "El decret, tot un
encert", D16 1.V1.1988. (279) Editorial El Día 30.V.1984 (A.
Alemany): "Estudiar la cosa". (280) Id. El Día 25.111.1984 (A.
Alemany): "Obsesión catalana". (281) A. Alemany, "Le echaremos
de menos", D16 19.X1.1988. (282) Id. "Decálogo para la paz
lingüística", D16 25.IV.1989. (283) 'Editorial El Día 17.VII.1984 (A.
Alemany): "Las cosas en su sitio". (284) Editorial D16 26.V.1988

(A. Alemany): "El Govern debe rectificar". (285) A. Alemany,

"Decálogo para la paz lingüística", ob. cit. (286) Editorial D16: "Ob-
sesión catalana", ob. cit. (287) Aina Moll: "Sobre el nacionalisme a
Mallorca", DM 22.V1.1988. (288) A. Alemany (Tiresias); "Un pais

de cornudos", El Día 13.X1.1981. (289) Id, ".Por qué va Cañellas a
estos sitios?", Sovint núm. 13 (7.V.1986) pág. 5. (290) Id. "Decálogo
para la paz lingüística", ob. cit. (291) Id. (Tiresias): "Felipe", El Día
10.X.1982. (292) Editorial D16 2.VI.1988, ob. cit. (293) Rafael
Sancho, "Informatiu Balear versus Illes Balears", El Día 26.VII.1984.

(294) Luis Cerdó, "Dormint dins es Ilit catalanista", El Día
31.1.1984. (295) Josep Ma Llompart, "No publicar més cartes", El
Día 19.1.1982. (296) Editorial El Día 21.1.1982 (A. Alemany):

"Acuse de recibo". (297) El Día 20.1.1982. (298) Id. 21.1.1982. (299)

Id. 24.1.1982. (300) Id. 28.1.1982. (301) Id. 7.11.1982. (302) Sobre l'an-

ticatalanisme de la premsa forastera de Ciutat en general, vegeu

Bartomeu Mestre i Sureda: "La informació cultural dels mitjans de
comunicació privats", XXV Aniversari OCB, lacontre la cultura a
les Illes Balears, desembre 1987. (303) Aina Moll entrevistada per
Miguel Segura, D16 25.IX.1988. (304) Fernando Feliu Truyols,

"Poder Barceloní, El Día 3.XI.1981. (305) Id El Día 30.V11.1984.

(Continuará) Resetvau el pròxim número de S'Arenal de Mallor-
ca al vostre quiosc.

Jaime Martorell Mir és exactament  això: el negret amb gorreta de pedal, bermudes i espardenyes d'espart
que té el cap trabucat per l'autoodi a causa d'haver lluitat dins un batalló d'infanteria colonial. A Argélia,
els soldats indígenes al servici de França eren coneguts com zuaus. Com va indicar Frantz Fanon, aquesta

carn de canó ex-combatent és l'actiu més important que té la metrópoli a l'hora d'induir un negre que mati
un altre negre. Aixó va esser el que va passar l'any 1936 a Mallorca, on no va caldre una declarada invasió
espanyola ja que els mallorquins, ells entre ells, feren la feina bruta i se mataren entre si. Imatge extreta de

"TinTin al Congo" ed. Joventut, Barcelona 1988, pp. 52-53.
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Cartes

Camilo José Cela: No
et volem més per aquí!

Palma, 2 de novembre de 1989.
Amb motiu de la concessió del Premi Nobel de

Literatura a Camilo José Cela, l'Associació de Profes-
sors en Llengua Catalana, APLEC, vol fer les següents
consideracions:

1- Com a mallorquins manifestam el nostre . total
rebuig a aquest fet, ja que Camilo-José Cela, que ha vis-
cut més de 35 anys a la nostra illa, ha demostrat en tot
moment la seva condició d'intel.lectual foraster vingut a
la colònia per gaudir del bon clima i de la tranquil.litat
tropical: "Eligió Mallorca para vivir y trabajar "porque
en un sitio alejado com este pude mantener el im-
perativo de la conciencia independiente como escritor".
(Baleares 20.X.1989).

2- Estant a ca nostra només s'ha dedicat a
menysprear els mallorquins i a defensar els forasters
dient que són ells qui han duit la riquesa de Mallorca.
Si en saben tant, preguntam nosaltres, per què no la
crearen dins ca seva? : "Si prevaleciera el buen sentido
en Mallorca tendrían que levantarle un monumento al
"murciano", pues en ellos se ha apoyado en gran
medida el progreso". (D.M., 20.X.1989)

3- Ha mantingut una actitud imperialista envers les
nacions gallega i catalana (no oblidem que és un gallee
renegat) i ha defensat el terme "espanyol" amb una in-
tenció expansionista que imposa aquesta llengua a les
colònies: "El castellano és el español que se habla en
Castilla" (Vegeu El Pais, 2.XI.1989).

4. A nosaltres no ens basten les escatimades
col.laboracions en català que va admetre a la revista
Papeles de Son Armadans en una mostra de llàstima, ex-
otisme i de perdonavides envers els indígenes. Com ob-
servarem a continuació, el seu odi a la nació catalana és
evident: "Sí, jo visc a l'àrea del català, encara que això
dels Països Catalans és una forma d'imperialisme que
a mi no m'agrada gaire" (Entrevista de Núria Escur a
Camilo José Cela, setmanari El Món, núm. 207,
111V.1986).

5. Cela igualment s'ha manifestat contrari a la nor-
malització lingüística i ha disfressat de "cosa natural" el
fet que algunes llengües sucumbeixin sota l'opressió
colonial: "els normalitzadors, els polítics i els periodis-
tes contribueixen a matar una llengua, perqué no
s'adonen del més essencial: que la llengua la fa el
poble, la poleixen els escriptors i la fixa l'academia.
(...) cal entendre els canvis de les llengües com una
cosa natural i admetre que evolucionen d'una manera
diferent i fans i tot n'hi ha algunes que duren més que
d'altres. (...). el gallee "sofreix" les tasques de normalit-
zació, que fan que a l'escola es defensi un model
lingüístic que no connecta amb el registre del carrer i
que als pobles s'identifica amb un "gallec de senyorets"
(Avui, 21.V.1986). Caldrà recordar a Cela que un nor-
malitzador lingüístic mai no ha mort una llengua i aquí
l'únic que mata és Espanya que d'ençà el Decret de
Nova Planta practica una política d'extermini amb el gal-
lee, el base, el català i Pastura comparable a la que va
emprar amb els indis americans.

Deixant de banda qüestions de qualitat literària,
lingüística o d'ordre polític com va essar la seva tasca
d'espia i censor al servici del general Franco, creim que
atorgar el Premi Nobel a Camilo José Cela és donar
suport al procés de genocidi a què ens sotmet, el de
cada dia més alarmant nacionalisme espanyol,
encapçalat pel PSOE i representat per Expo Sevilla 92,
V centenario, 12 d'octubre, etc. Fets com els que vénen a
continuació demostren que el primer separatisme és el
d'Espanya que sistemàticament vulnera els drets
catalans més elementals: a) El Tribunal Constitucional
ha rebutjat un recurs perquè está escrit en català (U.H.,
2.XI.1989). b) Mentre a Europa es parla de la televisió
sense fronteres, El Ministerio de Transportes y Com-
unicaciones espanyol ha privat de la recepció de TV3 el
País Valencia passant per damunt el dret a la llibertat
d'informació i sense tenir en compte la voluntat del
poble que, per iniciativa pròpia, havia pagat el repetidor.

Escriptor
xilé i
catalanista
Sóc un jove escriptor xilè i cata-
lanista, em dic Joan Figueres i
Guíxols, tinc vint-i-quatre anys
i m'agradaria rebre correspon-
dencia d'altres catalans a qui els
agradi com a mi les cançons de
Joan Manuel Serrat (el poeta
de ma infantesa), Lluís Llach
i/o música clàssica. Estimo tot
alió que sigui átala, així com el
fet de sentir la llengua dels cata-
lana dintre del meu cor. Pro-
metro respondre a totes les
cartes que m'arribin. •

Una abraçada gran i forta a
tota la meya Catalunya del cor
d'aquest xilè que viu un somni
groc amb quatre barres de sang.

No oblideu que el catalá és
cosa de tots els veritables cata-
lana... els catalana de cor.

La meya adreça és: Joan
Figueres i Guíxols, Apartat de
Correus 133, Santiago, 14.
Xile. Joan Figueres i Guíxols.
Santiago (Xile).

Desperta,
ferro
Primer, el Iladrocini de Banca
Catalana, com si cap més banc
o banca no fes jocs de mans
amb doble comptabilitat i altres
irregularitats.

Després, el testament de
Dalí, preparat sota secret de
confessió a la capçalera del Bit
mortuori, o la rapinya posterior
del llegat de Miró quan l'amo,
autor i senyor ja era a la tomba.

ara, el desmantellament
manu militaride TV3 al .PaÉ Va-
lencia pels corifeus de la televisi-
ón sin fronteras i de la Espada
del progreso (quines penques,
Déu meu!).

Esmento solament algunes
minúcies un xic gruixudes
porqué ho puguin veure més
clar els pocs catalana malalts de
miopia (o, si no, que el diable o
Santa Llúcia els valgui!).

Ja sé que els episodis, i molts
d'altres de ressenyables, no són
paral.lels o anàlegs. Tots ells,
tanmateix, tenen sempre un
únic i repetit comú denomina-
dor: l'estat colonial espanyol,
depredador i perseguidor secu-
lar (sigui de dretes, de centre o
d'esquerres el govern que el
meni) de la nació dels Països
Catalana.

Davant de les urnes i enmig
d'un panorama tan rialler, des-
perta, ferro!, i no pei dis el
nora!

Com dèiem abans, durant el
franquisme, aquests passaran
però Catalunya continuará!
Josep Grau i Colell. Züric (Su-

issat.

El Rosselló
El senyor André Radex, fran-
cés, a primera d'octubre i per
majá de les cartes al director
d'un diari barceloni, exposo el
seu rebuig al fet que TV3, en el

seu programa El Temps, indo-
gui Perpinyá dins del marra co-
rresponent als Páisos Catalans.
Rebuig que va acompanyat
d'un somriure — burleta?--
d'aquest senyor i d'altres amics
d'ell del Rosselló.

El mapa dels Països Catalana
correspon a una área lingüística
vivent, amb més o menys fer-
mesa a totes les contrades que
la componen. 1 això a desgrat
de la radia divisòria imposada
per uns Estats que, prescindint
de la voluntat dels seus habi-
tanta, aconseguiren, no precisa-
ment per la foro de la raó,
implantar-la.

Tingueu ben present que els
nobles no renuncien a les seves
identitats. Actualment hi
molla páisos, fins ara governats
per dictadures molt fortes, que
reivindiquen els seus drets
encara que els poders a oué
estan sotmesos facin tots els
possibles per ofegar aquests
moviments.

No oblideu que,, Perpinyà,
com Barcelona, Girona i
moltes d'altres, és catalana. A
desgrat dels esforços que fan
els governs que han procurat el
seu desmembrament. Jo no sé
si avui seria possible fer
aquestes divisions o annexions.
En tot cas, el mal está fet. Per?)
no beneit.

No us faci riure, dones, el
procedir de TV3. I si sou demó-
crata, us convido a llegir els
drets de l'home, els quals, con-
vindreu amb mi, no són respec-
tats pels països que han separat
el nostre poble, tot i que al seu
dia els acceptaren. B. Moncu-
nill. L'Hospitalet de Llobregat
(Barcelonés).

Ensenyament
en Català

Un grup de pares de l'escola
Pública de Son Ferriol volem

manifestar-nos com a pares 1
com a ciutadans, davant el fet
de determinar amb total des-
preocupació, el destí del pro-
fessorat dels centres públics
que fan l'ensenyament en cata-
là, i en una línea pedagógica
(revonadora o de participació).

La situació que l'adminis-
tració oficial ens fa passar, ens
ha fet perdre la confiança i la
seguretat amb:

1 er.) Una continuïtat peda-
gógica i lingüística, per la qual
optàrem a l'hora de triar l'esco-
la pels nostres fills.

2n.) La credibilitat en les
persones d'aquesta adminis-
tració i representants de la De-
legació del M.E.C. que pensà-

vem oferia coherència.

3er.) Que tenim al front del
País de l'ensenyança, persones
interessades en el progrés i la
millora del futur, i tenim perso-
nes capaces d'enganar "tran-
quil.lament" als pares ciuta-
dans de la barriada.

Deim aixó perquè en data

de juny d'enguany assegurareu
que un professor amb incapaci-
tat manifesta de parlar català
als nostres fills, no aniria en-
guany a l'escola. Ha hi és. No
s'ha fet res per afrontar el pro-
blema.

Davant això volem manifes-
tar a vostè i a tota l'opinió
pública la nostra disconformitat
preocupació.

Havent la possibilitat de
que per al curs proper hi hagi
una altra vacant, esperam que
no es pugui repetir una manio-
bra tan incomprensible com
aquesta. D'altra manera ens
veurem obligats a pendre me-
sures més renoueres.

Molt atentament.
President, Secretan i

Vocals APA.

Ara, jo ho
tenim
claríssim

Sr. Ministre Espanyol
de Transports, Turisme i
Comunicacions:

Volem agrair-li la seva
sinceritat en afrontar el
problema tan delicat de
les televisions. Tothom,
per molt radical que se-
gons vostès sigui, pot
arribar a dubtar en qual-
sevol moment, cerdo ara
ja ho tenim claríssim.
Ara ja no es pot dissimu-
lar qué és el que volen i
quines són les inten-
cions que tenen.

D'ara endavant ja no
ens podran dir que som
uns malpensats, que no
confiem... cerqué ens ha
demostrat que teníem
raó en no refiar-nos. I
ens han demostrat que
no ens n'hem de refiar
mai més.

Sr. Ministre, si ens
prohibeix la TV3 «por
justo derecho de con-

quista», ens atorga el
dret a la defensa, i tingui
per segur que l'utilitza-
rem.

Amb mala llet.

Col. lectiu l'011a

Una mateixa
televisió per
una mateixa
Nació

Ençà Jaume I conque-
rí València a l'any 1238 i
dugué tots els hàbits i
costums de l'època, el
sud de la nostra nació ha
estat agredit política i
culturalment per l'ocupa-
ció espanyola amb el
consentiment de' conti-
ndisme regionalista.

Ara, ens trobem en un
nou cas d'agressió cultu-
ral amb la maniobra in-
tencionada d'el.liminar
l'emissió de TV3 a Cata-
lunya sud, després d'uti-
litzar-se com a unitat lin-
güística de tota la nació,
conseqüència directa de
l'esquarterament nacio-
nal mitjançant «el Esta-
do de las Autonomías»
de la nefasta negociació
entre el govern de Pujol i
el govern central.

Aquests fets es troben
enmarcats dintre de
l'el.liminació progressiva
de la Ilengua catalana al
si del poble valencia, per
tal de fer desaparèixer la
conscienciació nacional
a curt termini, amb l'apa-
rició d'una suposada TV
«valenciana» que, en
principi, emetent en bi-
lingüe, tracta d'obrir
camí al monolingüisme
espanyol.

Cal afegir que a l'any
1990 comencen a eme-
tre les TV privades a tot
l'Estat, que juntament
amb tots aquests fets,
l'Estat Espanyol cerca
un intent de fer desapa-
rèixer la nostra TV per
seguir la linea monopo-
litzadora dels mitjans de
comunicació de masses.

Per tants, como és
qué en lloc de crear TV
autonòmiques no es
crea una única TV d'àm-
bit nacional català? Evi-
dentment, és un intent o
instrument més d'es-
quarteració nacional.

Col-lectiu de Preso-
ners Independentistes
del Front Patriòtic (Alca-
lá-Meco i Carabanchel
Dones).

Maciá Manera Roscar.

Pensam que si avui el Premi Nobel té encara algun
sentit ha de ser el d'internacionalitzar i donar suport a
totes aquelles persones, institucions i col.lectius que
lluiten contra la injustícia, l'opressió i l'ocupació
estrangera, com ha estat el cas de la concessió del de la
Pau al Dalai-Lama del Tibet. En conclusió, consideram
aquest Nobel com una provocació i un acte d'hostilitat
de l'Acadèmia Sueca que contradiu les tradicionals
relacions d'amistat catalano-sueques. No oblidem que a
Mallorca hi ha una nombrosa colònia sueca.

Ja per acabar: hem fet un aló quan Cela ha agafat
barco i ha partit cap a Guadalajara! Esperem que si
torna sigui per dur-se'n el seu fill.

Cordialment,
APLEC Illes Balears i Pitiüses.
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Catalunya —amb títol  sobirà de príncep, mar-
qués o comte— tingué personalitat i sobirania, i això és
indubtable, a partir de Borrell, o ja en temps de Wifred
I. I, per descomptat, durant els temps que ara veim, de
Ramon Berenguer IV, la independencia del principat
estava més que consolidada. Si els nostres "oponents"
s'entossudeixen a no voler—ho veure, no puc fer—hi res
més que sentir—ho molt... però, francament, si no han
estudiat a bastament que vagen a estudiar més!

Aquests "oponents" nostres, volent a totes
totes disminuir el paper històric de Catalunya —ves a
saber amb quina finalitat— diuen que va dependre o
ésser annexionada al regne d'Aragó... un altre disbarat
que fa dubtar seriosament que realment aquells es
creguin el que diuen. Perquè si així és es tracta d'una
confusió inexcusable, que ja és, més bé,  ignorància
supina. No pareix ver, en els temps en qué estam, gent
d'aquesta casta!

Confonen —o volen confondre— REGNE d'Aragó
amb CORONA d'Aragó; això és ignorar quina era
l'organitazció dels nostres territoris.

1. La unió entre Catalunya i Aragó

Ramon Berenguer IV, Príncep Sobirá de Catalunya,
Duc de Septimánia, Marqués de Gótia i de la Marca Hispánico,
Comte de Barcelona... que tot això era  abans de posar peu
en terres aragoneses, anomenat, a més, el Sant, fou Sobirà,
per tant, d'Aragó per designació de Ramir II i les Corts de
Barbastro i per renúncia de drets a son favor per part de les
tres Ordres de Cavalleria de Jerusalem. Disposà del Regne
segons les lleis d'aquest.

Aro bé, en el fet que Ramon Berenguer, ja sobirà
de Catalunya, fos designat sobirà, en propietat, d'Aragó, no
s'hi ha de veure ni una submissió de Catalunya al regne
aragonés, ni una submissió d'Aragó al Principat cataló.

Coda un d'aquests territoris —que ja tenien,
cadoscun pel seu costot, una personalitat político, jurídico i
sobirania completo— continua conservont so plena persona-
litat, sense interferència de cap costa d'un en l'altre; eren dos
territoris gairebé diferents i jo no va discutir—se el mutu
respecte ni lo mútua autonomía.

Amb aquesta unió de territoris fins aleshores
independents, ni Aragó s'uní accessòriament a Catalunya, ni
Catalunya tampoc a Aragó; ni un territori possá a ésser
província o annexionat a l 'altre, sinó que seguiren regint—se
autònomament, segons ses pròpies Ileis i costums... com
pertoco. Ni els cotalons haurien consentit passar a dependre
d'Aragó, ni els aragonesos a dependre de Catalunya.

Es molt estrany que els qui sostenen —o ho diuen—
que Catalunya fou incorporada o Arogó, no  se'ls hoja passat

pel cap pensar que existeix aleshores era indiscutible dret—
una formo de composició d'Estat que es diu Federació. Ida

així fou, ni més ni pus, el que passà amb Catalunya i Aragó
una vegada que el Sobirà dels dos territoris fou lo mateixa
persono.

A Ramon Berenguer IV Ii succeí son fill, que prengué
nom d'Alfons, conegut com Alfons II, i omb aquest numeral
no s'ho de veure cop submissió de Catalunya o Aragó. A
Catalunya no hi havia hagut cap Alfons i a Aragó sí. Però
tothom sap que el numeral, en els monorques, és cosa més
que aleatòria i que pot variar segons els casos... són
convencionals. Als documents oficials el nom del rei . sempre
oporeix sense numeral. El cert és que Alfons fou acceptot i
jurot sense oposició per les Corts d'Aragó i per les de
Catalunya. 1 durant el seu regnat jo es perfilaría un Consell

Reial on hi havio aragonesos i catalans, per tractor dels afers
comuns a ambdós territoris —com es fa als estats federotius
sense que sigui res de l'altre món— encaro que fins al 1214
no es reuniran les primeres Corts Generols —sumo de les
Corts catalanes i aragoneses— de tota la federació.

A Alfons liii succeí Pere II el  Catòlic, que rebria el
singular privilegi d'ésser coronat o Romo, per la mà
d'Innocenci III, Papa, i de la qual avinentesa tal volta s'haja
de derivar el blasó reía! dels Ouotre Pols  —perquè heráldi-

cament són pals, no barres — de gules en camp d'or (vermell
sobre groc), perquè abans d'aquesta doto no les veim usades
ni a Catalunya ni a Arogó. El fet que s'usin o partir d'aquell
moment fa suposar, amb prou fonament, que le Papa
otorgaría a la monarquia cotalano—oragonesa aquel' blosó,
amb els mateixos colors de la Universal Església —fixem—nos
en els colors i la seva disposició al Conopeu distintiu de les
basíliques—, blasó que, per tant,  tant és de Catalunya com
d'Aragó, contràriament al que volen donar a entendre els
nostres "oponents", i de les terres que anaren integrant—se
federativament en la Corona: les  Balears, Sicílio...

I després de Pere II, don Jaume I.

2. Regne d'Aragó

Encaro que sia incórrer un poc en repeticions, ho
hem de recalcar perquè, pel que es veu, encara no és prou
ciar per o "determinades" persones.

El REGNE d'Aragó és, ni més ni pus, el territori
merament aragonés, compost per les terres del Sobrorbe, lo
Ribagorça, les mutanyes de Jaca, Saragosso i des del riu
Aragon fins o Arica... Les actuals "províncies" de Saragossa,
Osca i Terol, per entendre'ns. El territori que sembla que
primeroment tingué Jaca per capital i acabó essent
Saragossa. I aquí, o la part alto pirenenca, a la muntanya
d'Uruel, fou on es produí el primer llampec ontimusulmá de
tota la Hispánio, abans que Covadonga a Astúries.

Bastant unit, en ses vicisituds, a Navarra, els dos
territoris estarien units alguns temps i Alfons I el Botaller fou
rei dels dos regnes, unió merament personal, sense Iligams
polítics ni institucionols; no federació, sinó simple unió
personal.

Ja hem esmentat com Alfons I instituí —concepte
patrimonial de lo monarquia, encaro admés, però ja discutit—
hereves de sos Regnes les Ordres jerosolomites eqüestre—

religioses (del Sant Sepulcre, de Sant Joan i del Temple, de
les quals avui subsisteixen les dues primeres) i els súbdits,
no acatont la disposició d'Alfons, elegiren monarca propi
cadascú; Aragó elegí Ramir II i Navarro elegí Garcia V.

Després jo sabem com quedaren unides federati-
vament Aragó i Catalunya.

Doncs bé, Aragó, regne de per sí, mai no  dominà
com a tal sobre Catalunya. Quedi clar, i qui vulgui sostenir
el contrari farà molt bé d'informar—se un poc sobre lo
classificació dels estats per lo seva composició, i estudiar un
poc d'histório nostra. Almenys no incorrerà en confusions
com per exemple confondre Regne d'Arogó amb Corono
d'Aragó, que ni per equivococió es poden confondre per
qualsevol que conegui un poc lo nostro història.

Arogó, Regne, tenia i seguí tenint —després de lo
unió amb Catalunya— lo seva pròpia orgonització, institucions
socials i polítiques, lleis, autoritats i completo personalitat i
plena autarquia, així en lleis com en territori i govern... coses,
totes elles, bastont diferents de les de Catalunya. I així
continuà. Catalunya, per lo sevo part, tumbé tenio estona
feia — organització, lleis, institucions, outoritots... pròpies i
diferents de les aragoneses... i seguí tenint—les.

Convé que, qui s'o, s'assabenti d'una vegada que
mai Aragó no va imposar ni pretengué imposar les seves

institucions, lleis o cap altra cosa a Catalunya, ni condicionar
per res lo seva autonomía, com tampoc les altres terres que
successivoment anaren adherint—se a lo federació. Perqué
això és i en això consisteix, precisament, uno federació:
territoris units al mateix nivell, en unió equiprincipal,
conservant coda territori totes les seves facultats de la més
completo outonomia, sense que cap d'elles domini les altres.
Així, per dir—ho clar!

Que se'ns esmenti un sol cas, en la nostra història,
en el quol Aragó, com o Regne, per sí sol, imposás res o donas
cap ordre a cap de les altres terres —entre elles Catalunya—
de lo federoció.

3. Corona d'Aragó; pacte federatiu.

No és el mateix, com es pot veure, Regne d'Aragó
que Corona d'Aragó. El primer, ho ocaborn de veure, és el mer
i sol territori aragonés que tenia per capital lo ciutot de
Saragossa. El territori que baix Ramon Berenguer IV s'uní per
vio federativa o Catalunya.

CORONA d'Aragó, en canvi, és un terme polític i
jurídic completament diferent del concepte de Regne. Dir
Corona d'Aragó —sembla mentido que no ho salpiquen
"determinades" persones— equival, en l'argot polític, o dir
Confederació Catalano —Aragonesa, ben expressiu, crec.

Realment, es tracto d'uno abreviació política.
Perquè es deia simplement Corono d'Aragó, per no haver de
dir, o cada passa, Corona d'Aragó, de Catalunya, de Mallorca
i illes adjacents, de Valencia, de Sicília, de Sardenya... Als
documents oficials, a l'encapçalament, junt al nom del
monarca, sense numeral, s'expressaven tots i codoscun dels
títols jurisdiccionals de totes i codascuna de les terres
federodes i, per tant, no apareixia per res "corona", perquè
aquesta paraula solament era pròpia de la terminología
político més bé en l'arriba col.loquial o en els escrits breus...
i per abreviar i no haver de dir "Corona de..." tot l'enfiloll de
regnes, es deia "Corono d'Aragó"; era un terme que jo diria
"sobreentès", tota vegado que s'entenio dita "Corono", no
tan sols per Aragó, sinó també per Mallorca, Catalunya, Sicília,
etc...

La paraula "corona" aquí, per tont, equivalia o dir
"federació", i la federació ho era de tots els regnes i territoris
units autonòmicament. Es deia també Confederació Cato-
lano — Aragonesa, amb idéntica significació, i no significava
exclusió de les altres terres, sinó simple abreviatura i per
raons merament històriques, i no per res més, se li donava
tal nom com a recordonço que els pdisos fundacionals
d'aquesta Corono o Confederació havien estat Catalunya i
Aragó. Eren termes polítics abreviats, això és tot.

Pera, per favor, no confonguem o intentem
confondre Regne d'Aragó amb Corona d'Aragó, que són
termes distints!

De la Corono d'Aragó, Catalunya en formava part —
com el mateix regne aragonés— en unió igual i equiprincipal,
com les oltres terres de lo fedració; peró moí no formó part
del Regne d'Aragó, ni per res no va dependre mai d'ell. No
confonguem les coses.

Lo unió entre Catalunya i Aragó, sobre la base
federativo i equiprincipal, sense sotmetiment de l'un o l'oltre,



Maria Pau Janer guanya
l'Andròmina de narrativa

- VALENCIA

L 5 escriptora mallorquina Maria
de la Pau Janer va ser procla-
mada ahir guanyadora del

premi Andrómina de narrativa, per la
novel.la L'hora dels eclipsis. En la tra-
dicional vallada deis premis Octubre
es van Iliurar també el guardó de poe-
sia Vicent Andrés Estellés al valencia
Unís Roda, pel recull Sobre l'hamada,
accident geogràfic característic del de-
sert i el premi de periodisme El Temps
a Salvador Enguix i NeLlo Pellicer pel
reportatge La lenta mort dels pestici-
des. Pel que fa al premi d'assaig Joan
Fuster, el jurat ha declarat aquest de-
sert.

Maria de la Pau Janer, filia de l'es-
criptor Gabriel Janer Manila i nascu-
da el 1966, havia publicat fins ara la
novel la ELs ulla d'ahir a la col.lecció
Narratives d'editorial Tres i Quatre, la
mateixa que publicará la seva  novella
ara guardonada. El premi Andrómina
está dotat amb un milió de pessetes i el
Jurat el formaven els ¡llena Miguel
Dolç, Pau Faner i Valenn Puig, l'ala-
cantí Rafael Alemany i el catala Jau-
me Fuster.

Tant contes com noveLles

L'obra Cálida nit. de Ricard Ventalló,
ha resultat finalista. En total s'han
presentat catorze obres en aquesta edi-
ció del premi, que accepta narrativa,
ja sigui en forma de contes o novel.la.

El poeta Lluís Roda, guanyador

del Vicent Andrés Estellés, dotat
amb 250.000 pessetes, havia publicat
fins ara una plaquette de poemes i el

recull La fi de l'hemicicle (Gregal,
1988). El jurat del premi estava for-
mat per Álex Susanna, Joan Marga-
rit, Josep Maria Sala-Valldaura, Jau-
me Pont i Josep Lluís Bonet. Jaume
Pont va remarcar la ironia contingu-
da en el recull guanyador, Sala-Vall-
daura n'assenyalava l'amenitat i
Ales Susanna va comentar que la
ven poética de Roda és la que en
certs moments resulta més atractiva
entre els treballs presentats. Els fina-
listes van ser Maria Antònia Grau,
de Premia; Ramon Guillem, de Ca-
tarroja; i Quim Bosch, de Granollers.
S'hi havien presentat quaranta-vuit
obres.

El jurat del premi d'assaig Joan Fus-
ter, dotat amb un milió de pessetes i al
qual optaven set originals, estava for-
mat per Santiago Calatrava, Manuel
Muñoz, Jaume Lores, Oriol Pi de Ca-
banyes i Nadal Batle.

Finalment, el premi de periodisme
El Temps, el jurat del qual estava for-
mat per per Rosa Solbes, Júlia Garcia
Candau, loan Tapia i Josep Ramon
Lluch, té una dotació de cent mil pes-
setes i s'hi havien presentat deu obres.
L'escriptor Josep Maria Fonalleras va
resultar finalista amb el treball titulat
Ara, Pla, sobre Fautor d'El quadem
gris. Tots dos treballs seran publicats
al setmanari El Temps.

SI VENIU
A L'ARCADA

PER L'AUTOPISTA HI HA
4 O 5 CAMINS

RESTAURANT
L'ACIDA
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Catalunya Histérica
fou el punt de partido d'un engrandiment considerable,
sobretot atès que les terres —les Balears, Voléncia, etc— que
anirien ingressant en aquello inicial "Corona", ho farien
també per vio federativa i amb autonomia completo. En dits
territoris federots, si les empreses defensives i exponsives
eren unides, en les qüestions interiors de  cadascun d'ells la
seva vida era completament diferent i autónoma. Així és una
federació, o sia, precisoment el contrari de sotmetiment d'un
territori o un altre.

Com a expressió d'aquesta unió federativa,  amb el
temps existí —ho hem esmentat ja— el Consell Reial, presidit
pel Canceller Major i formal per Consellers de tots els Estats
federats: aquest organisme de govern pels afers d'interès
comú de tota la federació, fou modificat per  Ferran II el
Catòlic, al segle XV, denominant—se Sacro i Suprem Consell.
Les Corts Generals de tota la confederació es reunien quon
convenio, en representoció de les assemblees porlamentáries
de coda territori i foren les de 1289 les que fixaren i
declararen intangible el llaç federatiu, sens perjudici de la
particular autorquio. Sembla que les primeres foren les de
1214, a Lleida.

No sé si he aconseguit expressar  clarament la
diferencia entre Regne d'Aragó i Corona d'Aragó... En un escrit
dels delegats balears al Compromís de Casp —o la mort del
rei Martí— expressaven que la Corona d'Aragó és un castell
format per torres inexpugnables —els regnes— autònomes
entre elles, pera incloses dintre d'un mateix recinte i seguint
un mateix destí. I cap d'elles no podio ésser tingudo per
superior a les altres, jo que totes tenien igual dret... I el nostre
Gran i General Consell (parlament) advertia, en carta oficial,
que s'havien de rebre els enviats mallorquins "com o frares
—germans— e haver per recomonats e aparellats tots temps
en tot ben avenir del dit acte omb tollo General —el comú—
dels regnes e terres de la dita SENYORIA O CORONA". Ho

citam textualment.
I no hi ha dubte que aquesta federació catalana—

aragonesa fou el punt de partido de lo nostra grandes°,
fonamentada no en cap sotmetiment, sinó en el lligam
harmoniós de les autonomies; per aixa no perdérem cap terra
fins que ens mesclàrem en afers que no eren els nostres. La
Corona d'Arogó o Confederació Catalono—Aragonesa subsis-

teix fins a començaments del segle XVIII, 1713; amb un
precedent —mal precedent— al segle XVII amb la pérduo de
la Catalunya transpirenenca; no per culpa
nostra,precisament! Els polítics de Madrid, a l'hora d'entregor,
entregaven terres nostres, no de la port de lo Corona de
Castella...

Continuará: A manero d'epíleg.

El Parlament Català demana per unanimitat
que T'VV i TV3 es vegin sense cap problema

Marta Laudas
BARCELONA — La comissió de Po-
lítica Cultural del Parlament de Cata-
lunya va aprovar per unanimitat en la
seva reunió d'ahir una proposició no
de Ilei a favor de la recepció de TV3 al
País Valenciá i de la Televisió Valen-
ciana (TVV) a Catalunya.

El test de la proposició s'ha elabo-
rat de forma consensuada després que
tots els grups tret del socialista havien
presentat a la comissió set iniciatives
en aquest sentit. En el text finalment
aprovat el Parlament de Catalunya
manifesta el seu suport a les iniciatives
i entitats "encaminades a fer efectiu el
dret constitucional a la informació
que inclou la recepció d'imatges
sives, amb la garantia de pluralitat in-
formativa i de competitivitat", al  ma-
teja temps que "incideixin favorable-
ment en el procés de normalització de
l'ús de la llengua catalana".

laten:alai cultural

En el segon punt, la proposició exprés-
sa la necessitat de potenciar un espai
comunicatiu en l'imbit de la !lengua
catalana "en el qual s'afavoreixin les
situacions d'intercanvi cultural entre
els mitjans áudio-visuals d'informació
dels territoris de llengua catalana".

Finalment, en el tercer i Miro punt
de la proposició, s'insta `las els po-
ders públics a facilitar la comandó
d'aquests objectius", posant l'èmfasi a
evitar "noves interrupcions de la re-
cepció de les emissions de r/3 al Pah

Valencia o de les futures de TVV a
Catalunya".

Aquest úttim punt va ser especial-
ment destacat pel diputat de CiU Max
Cahner en la seva intervenció, recor-
dant que la situació legal "continua in-
estable" i anunciant que com a rasad-
tat de les accions empresa per l'aseo-
ciació Amics de TVV, pròximament
es podrá veure el canal valencia a Ca-

talunya pa freqüencies diferents a les
del Canal 33.

La cornissió de Política Cultural
també va aprovar per unanimitat ahir
una proposta de resolució pa potenci-
ar les accions que es fan a favor de
ramada del catalá en el programa eu-
mpeu Litigue Aquest programa, orga-
nitzat en el si de la comunitat euro-
pea, té fobjectiu de promoure l'ense-

nyament de les Bengles cornunitáriet
Una proposició no de Dei sobre la

recepció de T13 a Madrid, presentada
pel diputat d'ERC lotep-lJuis Carod-
Rovira, no va prosperar. Carod-Rovi-
ra va argumentar la proposició ata.-
mant que amb la recepió de les mis-
sions de TV3 a Madrid s'aconseguiria
la reciprocitat a la recepció de TVE a
Catalunya.

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 bona companyia

SUPERMERCAT BADIA
Articles per menjar 1 per beure

Carrer Joan d'Austria, 9
Carrer Admiran Viera, 10
BADIA GRAN

Tots els gripes
del Poltuneat
calda s'kan
posat d'acord per
aprovar tusa
proposició no de
llei per defensa,
la recepció de TV3
al País Meneat
¡de TVV a
Catad:aya. Les
propostes
presentades per

PP. fC ERC
i CDS es vals
coaseasaar en el
test que
~neta »7 ser
aprovat per
suottaimitat



j12 	
Shrenal

15 NOVEMBRE DE 1989 .91 de Mallorca

SON FERR

CLINICk DENT 
Dra. Nora 4e1 Valle



LEPANTO, S.A.

COMPANYIA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES
AVINGUDA ARGENTINA, 18- PRINCIPAL

TELÈFONS: 231306 - 285321

PREUS ESPECIALS PER A LA GENT DE
LA COMARCA DE S'ARENAL

N\i//-

dZLa
	//,/

•

PREMURA
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

Palma de Mallorca.

Carrer A rx lduc Unís Salvador, 84
Exposkló	

Carrer de Sócrates, 8 (Can 13120
	

Faposie in
Magatzem
	

Cala d'Or

Telèfon: 27 01 61 - 27 79 95
	

Aanguda de Bélgjca,14Teléf: 75 16 31 .75 54 45
Telefax:24 93 09
	

Teléfon: 65 75 62Telefax:75 81 32

Magatzem
Pollgon de Son Castelló- Gran Vta MIMA
Telèfon: 29 40 04
Telefax:75 95 27

Magatzem
Pongan de Can Valero-4 de novembre, 11
Teléfon: 20 66 66
Telefax:75 81 31

Llucmajor
OficinafObrica I e xposkló
Carrer del bbbe Rolg, 29
Telèfon: 66 01 50 66 01 54
Telefax: 66 05 98

S'Arenal
Exposkló I magatum
Carretera Militar, 522
Teléfon: 26 22 38
Telefax: 49 27 67

Magatum
Carreira de Calonge- Cala d'Or, Km. 1.500
Telèfon: 65 82 10 - 65 82 28
Telefax: 64 34 25

Porreres
Magatum
Carretera de Campos, sin
Telèfon: 64 71 15
Telefax: 65 79 61

A5CENSCORE5

Aln~0E A

MUNTATGE 1 CONSERVACIO
EL NOSTRE ASCENSORISTA!

O. MARINETA, 7 - TEL.: 266232 - 54 - s'ARENAL - (MALLORCA)

SÁrenal
447 de Mallorca L. 15 NOVEMBRE DE 1989 13

Els bolets de Mallorca

Els fongs i els bolets

Abans hom pensava que els éssers vius es podien classificar
en el Regne Vegetal o l'Animal. Les  diferències entres els uns ucls
altres són ben clares: les plantes són immòbils i aprofiten la llum
com a font d'energia i les substancies minerals como a font de ma-
tèria; els animals, al contrari es poden moure i mengen plantes o
d'altres animals per obtenir-ne energia i matèria. Aquest és un es-
quema molt simplista i no té en compte moles d'altres tipus d'orga-
nismes que no són ni plantes ni animals. Uns d'ells són els fongs.

Els fongs semblen plantes perquè són immòbils, però també
semblen animals perquè no poden aprofitar la Hura ni les substan-
cies minerals, i s'han de nodrir de matèria orgánica. Avui hom els
considera un regne independent, el Regne del Fongs.

Aquests organismes sempre tenen una forma filamentosa,
com si fossin una xarxa de fils molt prims, gairebé  microscòpics.
Aquests fils,que són el cos vegetatiu del fong, els podem veure fácil-
ment damunt del pa o la fruita que han estat molts de dies en con-
tacte amb l'aire. Llavors la gent diu que ha sortit "floridura". Tam-
bé surten a les parees dins o damunt la roba que és humida. Al
camp, els podem veure dins la terra com si fossin una teranyina
blanca. A aquesta teranyina ti deim miceli.

Alguns d'aquests fongs, sobretot els que viuen dins el sial, en
un cert moment de l'any produeixen uns aparells reproductors que
hom anomena bolees. Alguns d'aquests bolees són bons per menjar
(com els esclata-sangs o les blaves), d'altres són tòxics (com les
amanites). Tenen formes molt diferents encara que la més conegu-
da és la d'un capell damunt d'un peu que surt de la terra. L'aparell
reproductor, conegut com carpófor, només sol viure uns dies, al
contrari que l'aparell vegetatiu, el miceli, que pot viure moles
d'anys i arribar a ocupar moles de metres de superfície. Un sol mi-
celi pot produir cada any moles de bolets i per  això podem trobar
"agres" (rotlles) d'esclata-sangs. Tots pertanyen al mateix fong
que viu sota terra.

El miceli és frágil i per això hem de procurar, quan anem a cer-
car bolets, no girar ni remoure mai la terra que tenen a la vora, per-
qué si desertara el miceli destruirn també el fong per als anys vi-
nents.

Els fongs viuen a moltes bandes diferents: dins la terra, a l'ai-
gua, damunt o dins altres éssers vius, damunt excrements, etc. El
seu aliment, com hem dit abans, és la matèria orgánica, ja sigui
viva, i Ilavors són fongs paràsits o simbiótics, o morta, i llavors són
organismes descomponedors.

La importancia ecológica dels fongs és enorme. Els fongs des-
componedors, juntament amb els bacteris, s'encarreguen de reci-
clar la matèria orgánica morta i transformar-la en matèria mineral
aprofitable per a les plantes. Si no fos per ells, els fems, les fulles
caigudes dels abres, els excrements o els cadàvers, mai no es des-
compondrien i quedarien acaramullats per a sempre.

Els fongs paràsits són els causants d'un gran nombre de malal-
ties tant de les plantes ccm dels animals ¡deis homes. Però també hi
ha fongs que són molt útils per a l'home, com ara els Ilevats del pa
o la cervesa, o els fongs productors d'antibiòtics.

Les parts d'un bolet

El bolee és un aparell reproductor ¡coma  tal té una part que és
fértil, que produeix espores. També té una pare estéril que és l'en-
carregada d'enlairar la part fértil.

El bolees que coneixem millor estan formats per un peu i un ca-
pell. El capell pot tenir formes i colors molt diferents. A la seva
part inferior, mirant cap a terra, podrem veure com uns tenen cos-
telles o lamines (com l'esclata-sang, Lactarius); altres, una mena
de tubs molt fins i mes o menys atapeïts (com els pixacans, Bote-
tus).

També en trobarem que hi tenen unes agulles molt fines i frà-
gils (com el peu de cabrit, Hidnum). Totes aquestes estructures són
la part fértil del bolee, la que produeix espores. La resta del bolee és
la part estéril.

A la part inferior del peu d'alguns bolees es pot trobar una
mena de mitja bossa que hom anomena beina o volva (com a les
amanites). Pujant més amunt,pot haver-hi un anell que enrevolta
tot el peu (com al xampinyó).

El color de les espores, la presència de lamines o tubs, la forma
general del bolee, la seva mida, la presència o no de volva o anell,
etc., és allò que ens diu amb seguretat quina casta de bolee tenim a
les mans. Només val la pena menjar els bolees que reconeguem
molt bé. Els altres,és millor deixar-los al boscs.

El món dels bolees és un món fascinant per les  aurèoles de misteri,
Ilegendes i supersticions que l'home ha creat entorn d'ells. Pena això

no deixa de tenir un sòlid fonament ja que el grup dels fongs dins
l'arable de la Ciència se separa notablement de tots els altres grups
biològics tant per la seva ecologia com per la seva filogénia. I són
aquestes característiques les que també els fan fascinants per al món
científic. I perquè els bolees no deixen de tenir un ressò popular,
també és important que siguin coneguts, estimats i considerats com
a part de la nostra Natura.

Consells pràctics

No agafeu mai bolees que no conegueu amb tota seguretat. Dei-
xau-los fer en el bosc i no els destrosseu.

Agafau només els bolees joves i ben sans. Rebutjau els molt pe-
titons, els moles vells i els que són atacats i habitats per larves.

Sempre s'han d'agafar els bolees ben sencers. Un bolee romput
al peu pot fer que no es vegi l'anell o la volva, etc., i així po-
dríem confondrc un bolee comestible amb un de tóxic.

Mai no heu de menjar un bolet si no teniu la total i absoluta se-
guretat que sigui bo. Si en teniu el més petit dubte, no l'heu de
consumir.

L'olor, el gust, el color.. no serveixen per determinar si un bolee
*és comestible. Alguns bolets tòxics mortals són d'aspecte Mofen-
siu i fan bona olor.

No existeix cap fórmula per conèixer els bolees i per saber distin-
gir els boas dels tóxics. L'únic sistema que existeix és estudiar-
los. No és cert que els bolees un poc menjats per animals no si-
guin verinosos. Els llimacs , per exemple, mengen molt freqüent-
ment Amanita phaloides, que és l'espécie més verinosa que hi
ha. Tampoc no és veritat allò de la cullera d'argent o allò de po-
sar un all a la paella per coure els bolees. Els més verinosos no
canvien de color. Posant-hi vinagre tampoc no s'arregla res.

Protegir els bolees és protegir la natura. No hem de girar la terra,
perquè si ho feim, destruirem el miceli i possiblement aquel!
"agre" que hem remogut no faci mai més bolees.

Per acabar, volem remarcar que MENJANT UN BOLET QUE
NO ES CONEIX AMB TOTA SEGURETAT ES POT ARRIS-
CAR LA VIDA. Això no s'ha d'oblidar mai.
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Completada l'adquisició de terrenys
per al polígon industrial

L'adquisició de
terrenys de la finca de Cos
Rossos per situar—hi el nou
polígon industrial i lo con-
testació al recurs presentat
pel PP sobre les noves tari-
fes d'abostiment d'aigua
varen ser els dos temes que
propiciaren els correspo-
nents debats al plenari de
l'Ajuntament Ilucmajorer de
després de les eleccions.

Aquesta compra de
vint—i—quatre mil metres
quadrats de terreny per
completar la construcció del
polígon industrial en realitat
es converteix en una canvi
amb solars del complex
industrial a construir.
L'operació inclou les coses
de possessió i , precisament,
el debat es centró en el
desacord del grup popular
respecte de la voloració
d'oquestes, que qualificaren
d'excessiva.

Les cases de Cas
Rossos són un exponent de
les edificocions tradicionals
de lo marina Ilucmajorera

en lo compra o canvi, han
estat valorades en poc més
de catorze milions de pes-
setes. El portaveu del grup
socialista i responsable
d'Urbanisme, Tomás Gar-
cios, afirmó que els tècnics
municipals s'havien mostrat
d'acord amb lo valoració
esmentada i anunció la
possibilitat que lo possessió
donas hostatge o les oficines
de lo futura instal.lació in-
dustrial.

L'operació rebé els
vist i plau en la corresponent
votació, amb l'abstenció del
grup popular i l'absència de
Joan Miguel i Josep Mójer,
dels populars.

Seguint amb el
mateix temo, es procedí a
l'aprovació inicial i provisio-
nal del programo d'actuació
urbanística i pla parcial del
sector industrial de Son
Noguera.

Així mateix, es
donó llum verda o
l'aprovació inicial i també

provisional del projecte
d'urbanització per a
l'obertura' de vies i dotació
de serveis a s'Arenal de Son
Verí.

També es registró
l'obstenció del PP en
l'adjudicad& per vint—i—set
milions de pessetes, de
l'obro de construcció del bar
i habitatge del Camp Muni-
cipal d'Esports de s'Arenal.

Altres acords del
plenari varen ser la ratifica-
ció del conveni amb el mi-
nisteri d'Educació i Ciència
per a l'educació d'adults,
vigent per al present curs,
que contemplo una aporta-
ció municipal d'un milió
vuit—centes mil pessetes.
També es dona el vist i plau
a la subscripció d'un conveni
amb l'INSALUD que contem-
plo la utilització per part
d'aquest organisme de
l'edifici del centre sanitari.

"Que se'n vagin!"

La contestoció per

port del portaveu socialista
al recurs presentat pels
popuolrs contra les noves
tarifes d'abostiment d'aigua
amb efectes retroactius,
foro de l'ordre del dio, va fer
que hi hagués un tens debat
entre el grup socialista i
l'oposició.

El grup popular
afirmava al seu recurs que
"les liquidacions presento—
des eren contráries o la
normativa vigent" i
sol.licitaven "l'anul.lació
d'aquestes en la part que no
s'ajusta a la legalitat en la
retroactivitat i la devolució
del que s'havia cobrat inde-
gudament". Tomás Gordas
mostró la seva disconformi-
tat en una roda de premsa
en lo qual els populars
anunciaren la presentació
del recurs í es feren respon-
sables de l'edició d'unes
octavetes repartides dies
abans de les eleccions ge-
nerals. Mateu Montserrat, del
PP, rebutjà tota discusió

Tomás Garcia Mateu
ran el debat.

sobre 'estratègia electoral"
i anunció que el grup popular
abandonaría lo sessió si el
debat no es concretava úni-
co i exclusivament sobre el
recurs en qüestió.

"Que se'n vagin!",
va cridar un dels assistens al
plenari. Exclamació que va
ser considerada uno ofensa
pels populars, els quals
demanaren al batle, Joan
Montserrat, que censuras la
intervenció del ciutadà. El
botle no accedí o la petició
del PP i el protoveu d'aquest
grup demana que constas en
acta aquesta negativo.

Montserrat protagonitza-

Després d'uns es-
tira i amollo amb répliques i
contrarépliques pujades de
to, el portaveu socialista
reconeixé que la retroactivi—,,
tat segurament era indegudo„.

en certs abonats, circums-
tancia causada per lo lectura
dels comptadors que no es
podio efectuar en un sol dio.

Respecte de la
quantitot, Tomás Gordas,
parla d'unes vuit—centes mil
pessetes, mentre els repre-
sentants del grup popular, en
la roda de premsa, lo situ-
aren en uns milions de pes-
setes.
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S'ARENAL DE MALLORCA:  Camí de lei Pedreros, 132 - 07800 -
	  SES CADES DE S'ARENAL
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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
rn 2 . 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 Milà, 15.
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.

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

INMOBILIARIA

MIIAMENGUAL
COMPRA-VENDA

LLOGUER DE TOTA
CLASSE DE BÉNS
INMOBILIÁRIS

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

IMMORIARIA
BALEAR Cill.

1.11.11PIDER
CARRER DE SA FONT, 66
TELFS.: 662402 - 662411
FAX.: 662161
LLUCMAJOR

SANT JORDI, terreny rús-
tic, 11.250 m2., 4.500.000
ptes. MIR - AMENGUAL.
269250.

NECESSIT FINCA fins a 4
quarterades, entre ses Ca-
denes, es Pillan í i s'Aran-
jassa. Tetf .- 491016.

CONTESTADORS AUTO-
MATICS, teléfono sense
mans, telèfons sense fils.
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.

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

TRASPAS discoteca en fun-
cionament, amb molt de
renom, a s'Arenal. Informes
al telèfon 26 34 40.

ES TRASPASSA local a
primero línia de s'Arenal.
Lloguer de 25.000 píes. Tel.
26 48 81.

S'ARENAL, Ilogam local per
cotxeria o magatzem, situat
darrera la sala de festes
Bavoria, prop del balneari 8.
Tel. 66 02 53 i 66 05 52.
Llucmajor.

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

TRASPAS LOCAL de 250
rn2 a l'altura del balneari 8
de S'Arenal, per tres mi-
lions de pessetes, lioquer
70.000 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
rn 2 . de terrassa, vistes a
tota la badia, sense mo-
bles. 8.400.000 ptes. MIR -
AMENGUAL. 269250.

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

ARENAL, pis 3 dormitoris,
100 m 2 ., amoblat, molt
bones vistes. 8.500.000
ptes. MIR - AMENGUAL.
269250.

ARENAL, planta baixa, 150
m2 ., 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.

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 rrf. 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.

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

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

EL PIL-LARI, hostal 300
m 2., 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 m 2 .
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 bal. 8-9 a 50 metres
de la platja, molt ben mun-
tat. Venc bar 160 m 2 ., cate-
gorja primera especial, bal.
9. MIR - AMENGUAL.
269250.

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

SNAT JORDI, en construc-
ció, «entrega de claus a fi-
nals d'any, 110 ml., traster,
ximéneia, 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, lloc 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, lli-
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 m 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 rn 2 de te-
rreiny, llum, 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 sale:
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, façam
a dos carrers, 300 rn:
d'hort. 11.000.000 ptes
Tlf: 710700.

BADIA GRAN xalet:
clau en ma, 3 dormitori l
dobles, bany i
cuina amoblada, menja
don amb foganya, jardinl
13.200.000 ptes.

BORSA DEL
MOTOR

Seat Ibiza, PM-N. 700.001
Ptes. Panda Marbella, PM
N, 530.000. Volkswagei
Polo, PM-N, 680.000. Sea
127, quatre portes, PM-P
85.000. Seat 127, PM-)
Fura, 75.000 Ptes. Tet
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
NAR1. Cerrar Exércit Es
panyol, 23 - baixos. Tels
491736 - De di
Iluns a divendres, do 17 ¿
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.

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

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

Cada paraula, 10 pessetes.
1Mb
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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, Pillarí 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.

PERRUOUERIL

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

	1
OUS FRESCS
de gallina rossa

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

Granja Acosta.
Llucmajor.

Tel. 660432.

LLI3R1kk DE VERD EN
BLAU. Llibres en català i en
castellà. Especialitat en
lectures juvenils i infantils.
Comandes de 'libres en 24
hores. Avinguda del Cid,
56. Te!. 248360 - Son Fe-
rrio

VENC Ford
Scort-Laser 1.300, PM-
AB. 600.000 ptes. Bon est.
Tel. 66 01 25.

PERSONALS

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.

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-
bailadora 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.

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.

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

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

DONA de 18 a 40 anys, si vols
fer feina els capvespres,
telefona al 71 00 87 (130).
Correr d'Aragó, 70-1,
Palma.

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
negres, 1'73, 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, secretà-
ria; voldría conèixer jove
de 27 anys educat i sim-
pàtic, per a fins seriosos.
247912.

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

Petíts anuncis

MAKA Perruquera. Pedi-
cura i manicura. Botbnic
Gerrn1 Bianor, 19. Tel.
260756.

MIQUELA PERRUQUE-
RA. Ne teja 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
V1ATJES 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
rn 2 ., cente Llucmajor, ca-
rrer de Sant Pau. Tel.
260164.

VENC BOT de fibra de 10
pams descobert amb motor
fora borda 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.

FADRINA, 28 anys, mo-
rena, alta, estudis supe-
riors, apartament; vol-
dria conèixer jove treba-
llador, 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, 1'78 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, visc 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 sañosa i durado-
ra. Apt. 10.237 Palma.

PROFESSOR, 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-
ballador, 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.

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

FADRI de 30 anys,
de color, educat, 180
d'alçada, ben plantat i
amb l'esdevenidor resolt.
140.000 ptes al mes, cotxe
i pis. Voldria conèixer
dona sense fills, indifer-
ent estat civil, per fomar
una familia. La interessa-
da pot cridar al telèfon 71
00 87.

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.

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

MESTRA, 32 anys, em vol-
dria casar amb un borne
molt ben dotat, però sense
vicis, crida, t'esperaré amb
ansietat. 7.10087.

Na Wendy de Birmingham diu adéu a la
temporada turística arenalera. Ara, du-
rant l'hivern, tendrem la gent de la terce-
ra edat europea, però la primavera torna-
rá i, tornaran les belleses nòrdiques a
alegrar el paisatge i la gent de la nostra
terra.
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ELÉCTRICA
NYEGOS
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MENJARS CASOLANS
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Si et veis casar o aconseguir una bona i neta amistat, no li 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 taron-
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,
165 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,
alta, 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 preséncia,
cultura àmplia, cap vid,
amable; vull formar una fa-
mília amb senyora senzilla,
que Ii 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 problemas
economics, voldria conèi-
xer senyora, no importa si
té fills, fins seriosos matri ;
monials. Crida'm al
710087.

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, víuda, separa-
da o fadrina, tenc casa i
cotxe, sense fills. Apt.
10236- 07090 - Palma.

VIUDA, 56 anys, estrange-
ra, estudis universitaris, va-
rias Ilicenciatures, 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 presència.
277990.

SEPARADA, resident a
Palma, feina segura, estu-
dis mitjans, varis idiomes,
amant de la liar, nins,
camp. Voldria formar una
família 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 familia. 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, seso fills, no tenc
família 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, culta, presència,
serietat. Em vull casar amb
senyora intelligent, bona
presència, 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 familia.
277990.

MALLORQUI, 39 anys, fin-
ques, casa rústica, negocis
elèctrics, varis idiomes.
Vull senyoreta per casar-
me, bona, intel•ligent, des-
parta, de 25 a 40 anys.
710087.

FADRI, culta, 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-
sència, víuda, vul refer la
meya vida amb senyor res-
ponsable, honest, de gran
cor, indiferent posició.
710087.

PERRUQUER, 28 anys,
alt, moré, bona presència,
educat, formal, fadrí, som
bo, m'agrada passejar i la
vida tranquilla. Voldria co-
néixer al•lota bona, senzi-
lla. Fins senosos. 710087.

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

SENYOR ADVOCAT, 65
anys, bona presència, 1'72
d'alçada, prim. Estic sepa-
rat, tenc la vida resolta,
sense cap tipus de proble-
ma econòmic, paró 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 presència,
163 d'alçada, activa, treba-
lladora, 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 presència,
estic cansat d'estar sol,
tenc amigues paró no pare-
la, interessada a conéixer-
me per tenir, de moment,
una bona amistat, només
has de cridar-me al
710087.

CRISTALLERIA
EL ESPEJO

VIDRERES
EMPLOMADES,

GRAVATS ART íSTIC S,
VIDRES DE

SEGURETAT,
TANCAMENT DE
GALERIES AMB

ALUMINI I CRISTALL,
VIDRES I MIRALLS EN
GENERAL, MAMPARES

DE BANY.
CARRETERA DE
MANACOR. 428

CASA BLANCA- 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 cla-
ros, 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, 1'72
d'alçada, aspiracions, es-
criure, teatre, agradable
conversa, senzilla, com-
prensiva; senyor amb fins
amistat / formar una famí-
lia. 710087.

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

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

SArenal
41 de Mallorca

FADR1 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 disfrutando la vida. Cri-
da'm al 710087.

CAP DE VENDES, 36
anys, bona presència,
cotxe. xalet, resident a
poble, amb un gran esde-
veiliclor; 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, toles les comodi-
tats; em falta el teu amor,
senyora comprensiva, edu-
cada, indiferents fills.
277990.

VIUDO, 60 anys, encara
faig feina, 90.000 ptas. al
mes, algunes cases, cotxe,
fill casal, 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 ptas. al mes, estal-
vis elevats, prim, cabells
negres, bona presència, in-
quietudes culturals; vull for-
mar parella amb senyora
responsable. 247912.



IDIOMES 92
TRADUCCIONS

TÈCNIQUES
CLASSES D'ANGLES,

ALEMANY I ESPANYOL
PREUS ECONÒMICS

CARRER DE BARTOMEU
CALAFELL, 6' BAIXOS

TELF.: 491998
07600 S'ARENAL

JOIERIA
RELLOTGERIA

MARINA
CARRER, SALUT, 21

TEL.: 262415
S'ARENAL DE
MALLORCA

Sc reno
.11fitIlets d'avió I de vaixell.

Vols salden.
CredIvlatge.

Lloguer de cotxes.
Reserves per telèfon 1
entrega de bItIlets a

domicili. AmlIcar, 16.
Tele. 266673-261265.
S'Arenal de Mallorca.

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

DONA d'una quarentena
d'anys s'ofereix per fer
neteja per hores a S'Are-
nal. Tlf.: 491 042.

TALLER
DE

COSTURA

ESTRELLA
Feim confeccions i tot

tipus d'arreglos

Carrer Terral, 36 baixos

(davant l'Hotel México)
S'ARENAL DE
MALLORCA

SArenal
AV de Mallorca 15 NOVEMBRE 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 D'ID10-
MES, voldria conèixer l'ho-
me dels seus somnis, un
home que sàpiga el que és
una dona de la llar, bruna
de cabells llargs, ulls ne-
gres, 31 anys. Crida'm al
710087.

FADRI, 24 anys, professió
important, 145.000 ptes. al
mes, pis i cotxe propis,
salut excel.lent, nacionali-
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 oli i pernil

Carrer Admiran Moreno s/n.
BADIA GRAN

SArenal
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 - Badfa Gran.

RESTAURANT SA BO-
LERA. Cuina feta com
Deu mana. Si frissau, no
vengueu. Carrer Acapulco,
4. Sortida, n. 3 - Les Mera-
veles. 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 - Ca'n Pastilla.

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

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

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.
-.USTAL MARACAIBO,

cuina mallorquina casola-
na. Devora les Escoles de
Can Pstilla. Tsl. 23017.

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.

RESTAL•"iANT CAN TIA
TALEGA. 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 Carles V, cantonada
Carretera de Campo& Tel.
660/. 39 - Llucmajor. •

CAFE CA'N 'REAGAN.
Berenars i soparets Lloc
de trobada dels pagesos del'
Pla de Sant Jordi. TeL .

411266 - Casa Blanca.

SERVEIS
PROFESSIONALS

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

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

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

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.

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

BALL DE BOT, al•lota jove
en dóna classes. Grups re-
duits. Econòmic. 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. 490314-
Es Pil.larí.

INSTAL.LACIONS elèctri-
ques	 sanitàries
CE.JU.CB., instal.ladors
oficials de gas ciutat, propà

butá. 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.

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

TELEVISORS, vídeos, ra-
dio-cassettes, arreglam.
ELECTRONICA J. GAR-
CIES. Carrer Francesc
Frontera, 10. T, e 1 . 264335-
Con d'En Rabassa.

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-
mentació. JOSEP MARTI-
NEZ. Carrer Canonge M.
Rotger, 9. Tel. 260091.

ALLOTES 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 iagua,
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, rà-
dio-cassettes de cotxes,
porters electrbnics. Elec-
tronica EL GAUCHO. Ca-
rrer Mallorca, 2. Telèfon:
263423.

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

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 - Scn Ferriol.

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

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

SArenal
de Mallorca

265005

ENSENYANCES

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

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

Academia

BARCELO

..,11•nnnn

4 9 19 16

MECANOGRAFIA
CONTABILIDAD
OPOSICIONES   

BANCA
CALCULO  

C. BALEARES,25.2

T'oferim cursos de pro-
gramació en:

BASIC
dBASE III PLUS

COBOL
TURBO - PASCAL

TURBO - C
TURBO - BASIC

BASIC2 *
* (el de l'AMSTRAD PC)
1 de formacIó d'usuaris
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.



Els dos joves treballaven per a una empresa subcontratada per EMAYA per netejar clavegueres.

S'Arenal de Mallorca

Moren dos empleats d'EMAYA quan realitzaven
feílla de neteja de clavegueres

Carretera Palma-Uocrnalor. km 23
41 (Frente Gasolinera) Tel 66 17 11 Llucmajor Mailorca

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 - Arreos 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

MIS
Ci PALMA

LLUCMAJOR

I GASOUNERA 

N114:
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REVESTIMENT DE FAÇANES
MONOCAPA
PINTURA EN GENERAL

vicTon LÓPEZ CÓRDOBA
CarrerBerga, 10- Tlf.: 491075 - 492659

07600 S'ARENAL DE MALLORCA

Pintures

J.B. LARA PIQUERES
Plàstics, Esmalts

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

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

Al Cortijo Vista
Verde de Can Pastilla s'hi ha
muntat uno escala de tau-
romaquia. Al Vista Verde hi
podem veure cada dijous, a
partir de les 4 del capvespre,
i els diumenges, a partir de
les 11 del motí, els evoluci-
ons de deu alumnes que
s'han apuntat a les doses
que dóna Volentín Luján. Els
alumnes treballen amb va-
dells d'Antonio Galán.

Aquesta escolo de
tauromaquia es va inaugurar
el passat dio 12 d'octubre
amb bestiar procedent de lo
ramaderia d'en Morro, o

Búger, on es crien els vodells
de lo ramaderia de Miguel
Mateo, "Miguelín".

Si es duen a bon
port les converses amb cer-
tes institucions, possible-
ment pel mes de desembre i
per Sant Sebastià es podrien
fer unes petites mostres del
que es fa a l'escolo. Si tot va
bé, aviat tendrem toreros a
s'Arenal: en Pericás, en Gri-
Hito II, n'Antonio Galán, en
Miguel Angel Gay& els ger-
mons Moyá—Estabén, Do-
mingo i Joan Gabriel i
l'alumne més avançat, Mi-
guel Angel Puerto.

Can Pastilla

Deu ablots es preparen
al Cortijo Vista Verde
per fer de toreros

Al lloc de la tragèdia es produïren escenes de gran emotivitat.
Els bombers, ajudats per
personal de la Creu Roja,
rescataren els cossos dels
dos infortunats obrers.

Al lloc deis fets s'hi
presentaren familiars de les
víctimes. Una jove, promesa
d'un dels morts, acompa-
nyada per lo seva mare, va
patir un atac de nervis i va
ser assistido per membres
de la Policia Municipal.

Alguns testimonis -
han declarat com un dels
joves morí quon intentovo
rescatar el seu company que
havia quedat inconscient
dins lo claveguera.

D'altres testimonis
han destacat les poques
mesures que es prenen per
evitar accidents d'oquest
tipus, com lo neteja de cla-
vegueram, on salen ser
hobituals les fuites de gas
letal, occentuoda la seva
perillositot pel fet de treba-
llar en llocs subterranis.   
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Pere Martínez
Soez, de 24 anys, i Llorenç
Pinillo Quintonilla, de 25
anys, perderen la vida en un
occident laboral mentre es-
taven netejant les claveque—
res de s'Arenal.

Els dos obrers,
subcOntractots d'EMAYA,
participaven en les feines de
manteniment del claveque—
ram quan, a causa de
l'emanació de gasos tòxics,
perderen lo consciencia.

Els vianants que
transitaven per la zona
s'alarmaren quan veren com
un dels dos joves es preci-
pitan inconscient dins d'una
claveguera. Les persones
que presenciaren aquests
fets donaren immediatament
avís als bombers.

Aquests, quan ar-
ribaren, detectaren una torta
olor de gas que sortia de la
claveguera. Els bombers
boixoren dins aquesta amb
mascares i oxigen per pro-
tegir—se dels gasos letals.

Allá hi trobaren els
dos joves inconscients.
Immediatament sels aplica
uno máscara d'oxigen, pera
els dos obrers ja eren morts
a causa de les emanacions
de gos provinents del pou
negre d'un hotel pròxim al
lloc dels fets.

Després de com-
provor que els dos joves
havien mort, els bombers
avisaren la policia i el jutge.
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Successos

S'Arenal de
Mallorca

Un vianant mor
en accident
de trànsit

Maria del - Carme
Vázquez Zita, de 29 anys
d'edat, va morir a conse-
qüència de les greus ferides
sofertes quan va ser atrope-
llado per dos vehicles a
l'autopista de Palma a
s'Arenal.

Maria del Carme
intentó travessar l'autopista
a l'altura del quilòmetre
3200, amb la malo fortuna
de ser envestida per un
vehicle, un Ford Scort con-
ddit per un jove de 26 anys,
i posteriorment també atro-
pellada per un altre vehicle,
una furgoneta Nissan con-
duïda per un borne de 55
onys.

El jutge de guardia
es personó al lloc dels fets i
ordenó l'aixecament del
cadáver i el seu posterior
trasllat a l'Insitut Anatòmic
Forense. La Guardia Civil de
Trànsit aixecà, per la seva
banda, el corresponent
atestat.

S'Arenal de
Mallorca

Col•lisió
cadena a
l'autopista

El passat diumen-
ge, 22 d'octubre, es produí
una col.lisió en cadena a
l'autopista de s'Arenal a
Palma, a l'altura del quilò-
metre 4600. Quatre vehicles
es veren implicats en
l'accident, mentre que qua-
tre persones resultaren amb
ferides greus i altres quatre
amb ferides lleus.

L'accident es pro-
duí quan un Talbot 150,
conduït per Antoni Bord
Jaume, de 33 anys, el qual
resulta ferit greu, envaí lo via
contraria. El vehicle xocà
amb un Opel Corsa, condu'it
per Francesc Martínez, de 28
anys, que tumbé patí lesions
greus; i com a conseqüència
d'aquesta col.lisió es produí
una cadena d'accidents que
afecta un Wolksvagen Polo

estacionat o la vorera de
l'autopista.

Seguidament
col.lisionaren un Opel Kadett,
conduït per Rafel Galán
Camino, de 26 anys, el qual
anava ocompanyat de Lidio
C.F., de 27 anys, els dos amb
ferides I leus; un Renault 5,

conduït per Antoni Ramon
Vatllori, de 36 anys, el qual
sofrí lesions greus,la seva
acompanyant, Rosari C.D.,

de 29 anys, patí ferides Ileus.

Un any i vuit
mesos de presó
per violar una
nina de 13 anys

Domingo Lillo Ber-
mejo, veí de Manacor, de 39
anys d'edat, ha estat con-
demnat a un any i vuit mesos
de presó per haver violat uno
nina de 13 anys, amiga dels
seus fills. L'agressor hura
d'indemnitzar la víctima amb
un milió de pessetes.

La sentència de-
claro provat que Domingo
Lillo va dur amb enganys la
seva víctima a un lloc solitari
i després la va ter posar nua
i la penetra. El tribunal des-
taca com a dada significa-
tiva que la víctima era verge
fins al moment dels fets i
que l'acusat sabia que era
menor d'edat. 1 el condemen
a un any i vuit mesos de
presó.

S'Arenal de
Mallorca

Jutgen el
presumpte
violador d'una
turista
alemanya

El fiscal demana
un any de presó per a Luis
BE., acusat de ser l'autor
d'un delicte de violació en la
persona d'una turista ale-
manya. Els fets succelen el
passat 6 d'agost de 1988, a
s'Arenal.

L'acusat asseguro
que va bollar amb la turista
però que no lo va tornar a
veure. La víctima, Christian-
ne U., ha declarat que

l'acusat li pegó i la deixà
inconscient durant uns mi-
nuts. Després va veure com
havia estat introduïda dins
del cotxe de l'acusat i des-
prés d'una breu baralla
aconseguí escapar.

Christianne ha
identificat el seu agressor en
dues rodes de reconeixe-
ment, així corn també en
unes fotografies que se li
facilitaren. L'acusat té ante-
cedents policials.

S'Arenal de
Mallorca

Espectacular
persecució
policial

Un cotxe "Zeta" i
dues motocicletes de la
Policia Nacional intervin-
gueren en una espectacular
persecució pels carrers de
s'Arenal, encalçant un Ford
Fiesta ocupat per tres per-
sones.

Els detinguts varen
ser identificats com José
Antonio S.E., Juan D.P. i Elisa
AL., de 27, 26 i 17 anys
d'edat respectivament.

Al primer d'ells se
l'acusa de ser l'autor de
diverses sustroccions de
travellers—xecs, els quals
s'encarregava de fer efec-
tius el segon detingut.

La policia sospità
dels joves quan veren com
entraren dins un hotel per
canviar els xecs robots. Un
agent de policia els donó
l'alto, però aquests no en
feren cas. Posteriorment
tinqué 'loa l'espectacular
persecució pels carrers de
s'Arenal quo acabó amb la
detenció dels tres joves.
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Centre (»tic

MEDITERRANI
Carrer Botànic Bianor, 3 A

Tel. 49 28 14
S'ARENAL DE MALLORCA

(Don aLGoDon)

KADI \AA
MODA JOVEN PARA VER

Si USAS GAFAS "DON ALGODON"
UN CORSA "DON ALGODON" PUEDE

S R TUYO

CLINICA
DENTAL

Dra. Pilar Oto María
METGE ODONTÒLEG

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

CLÍNICA DENTAL
Nora del Valle Soria

ODONTÓLOGA
COLEGIADA N. 272

Carrer Faust Bonafé, 46 baixos
Tel. 72 42 11	 SON FERRIOL

SArenal
44 de Mallorca

LA REVISTA QUE DIU EL QUE ELS
MALLORQUINS PENSEN PERO NO

S'ATREVEIXEN A DIR

SUBSCRIVIU-VOS-HI

TEL. 26 50 05

Tenis Arena
Ego c

GABINET MEDIC
ASSESSORAMENT I CONTROL FISIC-ESPORTIU

OBESITAT I CELULITIS
ORIENTACIÓ DIETÉTICA I DE NUTRICIÓ

LASERTERÁPIA
ACUPUNTURA I AURICULOPUNTURA

TRACTAMENT MÉDIC PERSONA LITZAT DE LA
DESHABITUD AL TABAC

CONSULTA: DIMARTS I DUOUS
DOCTORA: MARGARIDA ARROM

TELS.: 263834 - 263112
PA BLE TENNIS B A DMINGTON

15 NOVEMBRE DE 1989
Shrenal
44 de Mallorca

S'ARENAL DE MALLORCA, TLF: 265005

CENTRE DE RECONEIXEMENT
MÈDIC-PSICOLÒGIC

MOLINAR
Certlflcats carnet de conduir

Ilicéncia d'armes

Cada dia de 18 a 20 hores

Carrer Xadá, 17 - Tel. 41 77 51 - ES MOLINAR

DR. BARTOMEU FONT
COL.LEGIAT N.° 251

METGE DENTISTA

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



almacenes
fewenias

Almacenes Femenías, S.A. Materials de Construcció

POL1GON DE LA VICTORIA:
Gran Via Asima, 1 - Tels. 20 47 62 i 20 47 02

PALMA CENTRE:
Carrer d'Aragó, 139- Tels. 27 23 56 i 27 23 64

S'ARENAL:
Carrer de Diego Zaforteza, 1 - Tels. 26 00 87 i 49 1611

LLUCMAJOR
Ronda de Migjorn. sin. - Tel. 66 07 01

El prestigi aconseguit per
ALMACENES FEMENIAS

és el resultat de 50 anys de qualitat,
servei i professionalitat.

ALMACENES FEMENIAS
posa a la seVa disposició tot tipus de

materials de construcció,
destacant les rajoles i paviments,

no només pels seus bellissimsdissenyc
sitió també per la gran varietat

d'estils que ens ofereix aquesta prestigiosa
firma mallorquina.

ALMACENES FEMENIAS
demostra la seva professionalitat

acostant als residents d'aquestes ales
les més importants marques
nacionals i internacionals.

GERMANS
LLANERAS

Excavacions * Desmuntaments

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

CELLER ELS AMICS
Burballesamb conlIl
Sopes de Matances
ColomIns amb Col
Porcella Rostida
ConlIl amb Ceba
Llom amb Col
Peus de Porc
Llengua amb Thpares
Frelxura a la Mallorquina
«Callos»
Caragols
Pa amb Oil
Bacalle amb Salsa

Carrer Gran l General Consell, 27
, Tel. 26 50 28	 S'ARENAL

Installacions
sanitàries

Calefacció - Gas

COMERCIAL

Cerrar Fermentara, 5
Tels. 26 26 20 -26 85 03

S'ARENAL DE MALLORCA

ERSDEBRICOIAGE&MATEMALPERIALIAR
ERSDELCAREINFASDECONSTRUCCIÓ,IMÉSCOSES„,

BITS « BO%
CARRER DE L'EXERCIT ESPANYOL, 47
TEL.: 266832 S'ARENAL DE MALLORCA

Ho veu així:
PERQUÉ NO HI VEU:

VIGILI
ELS SEUS ULLS

CRISTALLERIA
LLANTERNERIA

FORN CRIS
Sanejament, instal-lacions en general,

reparacions servei ràpid E garantit

Carrer Titus Livi, 7
Telèfons 261368-261398-261901-261930

CAN PASTILLA

SArenal
4 de Mallorca 15 NOVEMBRE DE 1989  

El Govern començarà a construir l'any que
ve la segona vía de cintura de Palma

Lo Conselleria
d'Obres Públiques té la in-
tenció de començar l'any
que ve la construcció d'una
nava vio de circumvoloció de
Palmo. Les obres tendían
dues fases: • la primera
s'inciará al Coll d'en Rabassa
i arribará fins a Son Ferriol.

L'anunci
d'aquestes obres es va fer
per port del conseller

SArenal
494, de Mallorca

EL MILLOR
SUPOR

PUBLICITARI
DE LA SEVA
EMPRESA

A LA NOSTRA
COMARCA

Tel. 26 50 05

Telefax 269941

d'Obres, Jeroni Sáiz, el qual
afirmó que lo novo vio de
cintura tendrio un traçat
semblant o l'octualment
existent.

Amb aquestes
obres es podrá accedir des
de Son Ferriol o l'autopista
d'Inca directament.
D'aquesto manera, els vehi-
cles que vinguin de la part
sud—oriental de Mallorca i
valen desviar—se cap o la
zona nord—occidental no
hauran d'arribar o l'actual
vio de cintura, sinó que
podran desviar—se abans.
De la mateixa manera pos-
sará amb els que tenguin
intenció de desviar — se cap o
l'aeroport i s'Arenal i vinguin
de lo zona central o nord.

Les obres es trau—
ron a concurs a principis de
l'any que ve el seu pressu-
post s'haura d'incloure dins
dels quasi cinc mil milions
que el Govern dedica a Obres
Públiques (segons el canse-
Iler, uns tres mil tres—cents
milions per a obres i uris mil
quatre—cents milions per a
conservació de carreteres).
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A Badia Gran es feren durant aquest estiu partits
de futbol a les noves pistes recentment construï-
des. A les fotografies, les formacions dels
Cracks i els Cremats, amb el triomf dels Cracks.

Llucmajor 

L'Associació de minusválids
comença les seves activitats

La recentment
constituïda Associació per a
lo Integració de Persones
amb Minusválua de Llucmo-
jor ha començat les seves
activitats amb un cicle de
conferències.

Aquestes confe-
rències, que tendron lloc
aquests mesos de novembre
i desembre, es faran a la
sola d'actes de l'Ajuntament.
Els responsables de la inici-
ativa afirmen, en el fulletó de
presentació, que "conceptes
com el de normalització
social haurien de ser fets

habituals en lo nostra soci-
etat. Pera, desgraciada-
ment, encaro no és així, i és
per això que un grup de
pares del terme Ilucmajorer
hem fundat l'Associació per
a la Integració de Persones
omb Minusválua (ASMILL),
entitot que, des d'ara enda-
vant, Iluitará per millorar les
condicions de vida de totes
aquelles persones que pre-
sentin alguna deficiència".

Respecte de les
conferències, els responsa-
bles afirmen que "les xerro—

des volen orientar un
col.lectiu, el deis pares de
nins i joves amb minusváluo,
els quals, a causa de la
proximitat del problema, no
som capaços de reflexionar
amb tranquil.litat davant
quines han de ser les accions
que s'han de dur a terme.
També van dirigides a men-
talitzar una població que no
conviu amb el problema i que
no ho accepta, per desco-
neixement; també volem

donar suport als educadors
que, diáriament, han
d'assumir una ensenyanco
individualitzado sense
comptar omb tots els mit-
jans que necessiten".

L'Associació per a
la Integració de persones
amb Minusválua compta
amb lo col.laboració de
l'Ajuntament de Llucmajor
també amb l'INSERSO per
celebrar aquestes conferèn-
cies.

Na Clara viu temporades a s'Arenal i temporade
a Llucmajor. Ara, per() viurà més temps a Llu(
major on ha obert una botiga de moda d'infant
La botiga se diu Clarissa i és al carrer del Born.Els campions el dia de l'entrega detroieus.

Atletisme: La darrera prova atlética del Club Peñalver—Aspe
també, de l'atletisme mollorquí, ha tengut lloc a la nostra

zona: la marxo des de s'Arenal fins a la ciutat de Llucmajor.
Va ser el diumenge dia 29 del mes passat.

Un dio esplèndid de sol, de bona organització
externa i de col.laboració d'ajuntaments i altres  entitats

públiques. ¿I els atletes, que només en comptàrem una
quarentena i busques, on eren? ¿Quan l'atletisme mallorquí
oblidarà els personalismes, els interessos privats, els
protogonismes excessius i col.laborarà tothom per a tothom?

Ho desitjom de tot cor! A la fotograba que publicam
hi podem veure: Barceló, el campió de veterans; Peñalver,
l'organitzador i segon; i el bon policia municipal de Felanitx,
Adrover, tercer. Esperam solucions per a l'any que ve. (A. de
V.)
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Sortida prolongació autopista.
A la carretera de s'Arenal al Cap Blanc

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

Visites: cada dia manco els dimecres.

DE LA MILLOR LLET,
EL MILLOR

BATUT DE XOCOLATA

Envassos no retornables d'1/5 I de litre
Batut de xocolata amb la garantia de Palma Crem
Produlda a s'Arenal de Mallorca

1500983-pm
GRANJAS SAYJA RAMADERA
HORT DE CAN SASTRE
Final autopista de s'Arenal
Tels. 26 38 14 - 49 10 61 - 49 11 51
SES CADENES DE S'ARENAL
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De cada vegada ho veig més clar, no és el missatger
qui fa la noticia, sinó que és la bona noticia la que fa bo el
missatger; i nosoltres, a la fi, serem bons escrivents si hem
tengut la sort de trobar i veure notícies bones. I on és la vareta
mágica que ens duu fins o elles?

— Bon dia, Pare Mulet. Mirou per on, contra lo vostra
voluntat heu de tornar a ser notíciq, i per a mi de les bones,
de les grosses, dins la nostra comarca arenalera...

—Noticio, jo? Bon dio...!
—Home, dúieu destinat i vivint a la.Porciúncula, com

qui vol no vol, des del 1965. Ja semblaveu dels "intocables",
després de... quants d'anys? —aquest home no molla

paraula si no l'escorxen. Tot això ho estic dient jo—. Si, home,
després de quosi un quart de segle, sumau i veureu si no...

—I és ver... bé, però...
—Pero, qué?
—No, res.
—Bé! —de vegades he arribat o creure que aquest

borne no només no xerra, sinó que fins i tot no pensa... Pero,
no, no és exactament això. Dins la seva personalitat hi ha
un gran component de silenci voluntad. Insistesc:

—Vejom, Antoni, que estic ocí per publicar unes
declaracions vostres o S'ARENAL DE MALLORCA; feis—me el
favor de col.loborar. Jo, en part, menj i funcion gràcies a tot

això.
—Es el vostre problema, Adolfo..
—Evident, evident... Però almanco reconeixeu que

heu estat noticia; el vostre canvi ha estat comentot per molta
de gent. A més, sobeo que és precisament la primera
destinació nova, després de tants d'anys, que us donen. Fins

ora continuàveu al mateix lloc on vàreu acabar els vostres

estudis, obons de la vostra ordenació
sacerdotal. Bé, que...

—Bé, idó; qué voleu que us digui?
—Home, per exemple, ¿creis que aquest primer

destí pot ser profitós dins el conjunt de l'organigrama de la
provincia religiosa?

—No em parleu d'organigrames. Aquesta paraula
em recordo mosso els meus darrers problemes, feina i
activitat en relació al camp dels orgues antics i tradicionals
o la nostra illa.

— Però també els vostres èxits dorrers. Ja estau

punt d'acabar lo vostra carrera d'organista. Record que un
dia em vóreu dir que això era per a vós com aquell qui

" trobava un camp amb un tresor i ven tot el que tenia per
comprar—lo". Vós vóreu ser  l'ànima, l'home "sine qua non"
de tot el que ha suposat dotar l'església de la Porciúncula
d'un orgue tradicional, crec que el dorrer instal.lot a Mallorca.

—Bé, hem fet qualque cosa...
—Vós, protagonista des de l'ombra, heu  contribuït
de manera decisivo a promocionar i fer possible a

la mateixa església de lo Porciúncula i d'altres de Mallorca
els concerts d'orgue, els cursets de música d'estiu, les
classes didóctiques de músico o les escoles,  als col.legis...

—Potser, potser;
Després d'esperar alguns minuts la concreció

d'aquest "però", don Antoni Mulet no ha dit res més. He
insistit:

—Però qué? Voleu dir que ora ja seran altres  mans
i no les seves les que es serviron de lo seva feina, dels seus
maldecaps, de la seva lluita? Voleu dir que vós, ora, en cerio
manera, haureu de començar—ho tot de bell nou a la vostra
nova destinació al convent d'Inca? Voleu dir que en aquest
món mai la joia no és completa, mai lo justicia de la vida
ens associa i que, en tot, hi ha un poquet d'amargor, de
derroto, d'aprofitament per mil dels altres, de...?

Això ho deis vós, Adolfo.
—Però és que els fets parlen per ells mateixos. I

la gent penso i parla.
—Jo dic que una persona quan accepta les regles

del joc, és que accepta també el joc amb totes les
conseqüències. Saludou, per favor, tots els amics i coneguts
de la comarca de s'Arenal i els podeu dir que ja estic fent
feino al nostre nou convent d'Inca, a Sant Francesc, al col.legi
del Beat Ramon Llull, una parròquia d'oquesta ciutat. Jo estic
parlant de present i amb il.lusió de futur, grácies o Déu. I tot
això per a mi es tradueix aro principalment en una paraulo:
Inca.

— Bé, don Antoni, beníssim, vell amic, fra Mulet; però
que molt bé, Cermó en el Sacerdoci de Jesús, Pare Antoni
Mulet. Ara bé, jo ho crec... pero, tot  això que heu dit, també
ho creis vós, de cor, o només ho deis de coro a la galeno...?
I perdonau.

—Procur fer—ho, i punt.
Hem de convior de tema Com saben els nostres

lectors de io zona de lo Gran Babel, de s'Arenal de Mallorca,
el Pare Antoni Mulet, natural d'Algaida, de quaranta i més anys
d'edat, professor fins fa poc de músico al col.legi de lo
Porciúncula, entre d'altres feines gran estructurador de tot
el relocionot amb tècniques musicals, amb l'electrònica...  té
un ampli i llarg currículum que difíciiment es pot concretar
en uno senzilla entrevisto com oquesto. No és això cap excuso
per no dir més coses. Es uno realitat.

Senzillament, jo he volgut significar tan sols un fet.
I ora que ell jo no conviu entre nosoltres, els arenalers. El
fet és aquest: després de prop de 25 anys d'estobilitot al
centre religiós de lo Porciúnculo, el Pare Antoni Mulet té,
°Imano, el mérit de ser un dels que ha  contribuït o lo novo
configuració d'aquest centre en molts d'aspectes. Són els
homes els qui fan les coses, corn són les bones notícies les
qui fon millors homes. Aquesta és, per o mi, lo bona noticia
més remarcable. I una altra coso...

—Jo tallado aquest sermó vostre, amic Adolfo...
—ldó sí, mai tan encertat això que heu dit. Tot ho

estat cosa meya. Es veritat. Aquesta entrevista, com si fossin
declaracions vostres, sabeu que no en teniu la més mínima

notificació i que ha estat idea i maquinació meya que les he

atribuïdes a vós. He volgut interpretar el vostre silenci. No sé
si he fet una petito creació, però de cop de les maneres
voldria haver fet de vós un burot.

—I tot això, per qué?
— M'he sentit motivat, precisament, pel vostre
silenci. Aquesta realitat, quan us vaig veure per

darrera vegada tocant el "vostre" orgue a la Porciúncula, un
diumenge, i amb silenci, m'ho fet fer aquesta entrevista
imaginària: honor i glòria als qui, que jo sàpiga, soben
perdre o retirar—se o continuar el seu comí en silenci o,
almonco, sense comentaris públics.

Per això, per decisió meya i omb l'acceptació del
director de S'ARENAL DE MALLORCA, us he  inclòs en lo secció
"Desconeguts imprescindibles". A reveure, amic Antoni.

P. Adolfo de Villoroyo

NOTA: Grades a un Cermá comú, després  d'escrita i corregida

aquesta entrevista imaginària, m'he assabentat que el Pare

Antoni Mulet, efectivament  destinat a la comunitat d'Inca,
encaro ve algunes dies al col.legi de la Porciúncula a donar
les seves classes de músico. Pel que fa a al resto, "quod
scripsi, scripsi". D'acord.

Desconeguts imprescindibles

Avui: El Pare Antoni Mulet
d'Algaida



Façana de la Delegacló del Govern Central a Catalun-
ya, organismo que ha Incrementat el centralismo que
Ja representen ele quatre governadors

Cal demanar, no que les coses s'aclareixin, només.
Sinó que s'aclareixin del tot Com exemple d'un  aclari-
ment equívoc, donem aquest segon text de Francesc
Candel: "Matilde Fernández (ministra d'Afers Socials)
va aprofitar la inauguració d'una  guarderia de Parets
del Valles per fer unes declaracions tangencials a les
acusacions formulades per les sis entitats catalanes.
La ministra mantenia que transferien pressupostos
acordats entre el seu ministeri i totes les comunitats au-
tònomes,i afegia que, encara que els projectes que
feien els planejaven per a tot el país, "la majoria de les
organitzacions d'àmbit estatal a les quals es concedien
subvencions temen la seu a Madrid" Com es pot corn-
prendre, les sis entitats catalanes reclamants no temen
prou auge -qué més voldrieM- per mantenir una seu
madrilenya .
El conseller Antoni Comas trobava intolerable que da-
vant la falta de places geriàtriques es contestés que
podíem enviar els nostres vells a altres comunitats
sense tenir en compte que tenen dret a ser atesos a la
seva-.pròpia terra".

FRANCESC CANDEL- AVUI. 2 octubre 89

Tothom ha d'ajudar a difondre les xifres de la
despossessió económica. Que afecta el legitim

ben guanyat benestar de tots els ciutadans
del Principat, tant dels nascuts com dels vin
guts.
No cal dir la falta que fan estudis dirigits a  co-
nèixer la situació del País Valencia i de les
Illes que, segons tots els indicis, és parailela a
la nostra.

ics de
Joan

441ester
ca • i Canals
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Tot apcó d'aclara
Des del primer dia, la gent de Madrid compren que la
manera mes eficaç d'escanyar la matra autonomia pas-
sa per fer-nos el pacte de la fem..
Una autonomia sense diners és com un ciclista sense bici-
cleta.

RAMON TRIAS FARGAS- "Narració duna asfixia
premeditada"- Tibidabo Edicions-Barcelona 1985.

Catalunya continua rebent el 7% de les inversions Obli-
gues -les de l'Estat i les de la Generalitat que no procedei-
xen de l'endeutament- quan té el 16% de la població total
de l'Estat i hi aporta el 18% dels impostos directes i el 24%
dels indirectes. La comunitat autónoma de Catalunya és.
d'entre les de major nivell competencial, la que rep menys
recursos per capita.
... Els elevats tipus d' interés real que caracteritzen l'econo-
mia espanyola d'uns anys ençà perjudiquen sobretot les
economies amb predomini de petites i mitjanes empreses
industrials com és la nostra i només beneficien els grana
centres financers.

HORACI DE BLANCAFORT- AVUI 14 març 89.

només les inversions en nous eqwpaments cultural que
el Mimsten de Cultura ha previst a Madrid per al període
1983-1991 ja atenyen els 35.000 milions de pessetes, mentre
que en el mateix per jode a Barcelona, a costa del que passi
amb l'Auditori, es pot dir que la inversió ministerial ten-
deix a zero.

JOSEP RAMONEDA- La Vanguardia 17 març 89.

hi ha una precaució comuna convergent 1 pessecista no
pactada, una precaució de política vassalla que consis-
teix a no cantar a Madrid que els diners reclamats son
tot just una part del bilió i mig anual que l'Estat conserva
amorosament, procedent del que Catalunya paga i no
rep, només per impost sobre la renda

ALFRED BADIA- AVUI 22 març 89

Segons Convergencia i Unió, si a Catalunya s'apliques el
sistema del "cupo", ens quedarien 470.000 milions de
pessetes mes l'any de les que ara ens queden.

PIUS PUJADES- AVUI 2 abril 89.

.. llegeixo, entre abres coses que el TAV Barcelona-Ma-
drid amb enllaç a la frontera, ha de finançar-lo la iniciati-
va privada, mentre que el Madrid-Sevilla que no ens uneix
a Europa, el paga l'Estat.

MANUEL IBÁÑEZ, La Vanguardia 8 juny 1989.

.. Aixó significa que Catalunya produeix més del que con-
sumeix.
.. També s'importa càrrega fiscal en els impostos sobre la
renda de les persones físiques i sobretot, en els impostos
de societats, pel fet que moltes empreses localitzades a
Catalunya tenen el domicili social 1, per tant, el domicili

fora d'aquesta comunitat  autònoma.
DIARI DE BARCELONA- 19 setembre 89.

El 64,84% de la despesa pública a Catalunya el gestionava
el 1985 el sector públic central,... segons un estudi elaborat
per Antoni Castells, Núria Bosch i Mercè Guárdia.... la dis-
tribució dels ingressos no financers mostra una estructura
encara més centralitzada. El 1985, la distribució era la se-
güent 85,52% del sector páblic central, 5,81% de l'auto-
nómic 18,67% de les corporacions locals.

EL PAIS- 19 setembre 89.

• L'any 1985. el PIB de l'Estat espanyol fou de 27 788 milers
de milions de pessetes, dels quals 5.379 corresponen a
Catalunya, és a dir, un 19.35% del total de l'Estat.

Catalunya aporta cada any gairebé un 18,9% del total
deis recursos fiscals de l'Estat espanyol.

hi ha uns 2 blions (2 milions de milions) de pessetes que
els catalans paguem anualment a l'Estat espanyol.
... de cada 100 pies. que 11 paguem a Espanya només se n
queden 40 a Catalunya.

en utilitzar l'Estat espanyol el nostre petroli, aconsegueix
recluir la seva dependencia de l'exterior d'un 99,5-99,8% ....
1 s'estalvia una gran quantitat de divises.
... Es calcula que l'estalvi aproximat de divises que rea-
litza l'Estat espanyol gracies al petroli catala es d'uns
700 milions de dòlars (uns 90.000 minina de pessetes)
l'any.

\ EMILI VALDERO. FNEC-Económiques-UB. Revista Fórum.

"L'1 de setembre„. representants d'entitats  l'àmbit de les
quals és la tercera edat, els  disminuïts físicsi els disminuïts
sensorials de Catalunya, van escriure a Antoni Comas, Con-
seller de Benestar Social, adjuntant-li un estudi sobre la chs-
tribució territonal de despeses de l'Inserso (Institut de Ser-
veis Socials). Els preocupaven els criteris aplicats des del
Ministeri d'Assumptes Socials per gestionar els diners„.
Aquells diners procedien de les cotitzacions de treballa-
dors i empresaris també catalans... Conegut el pla d'inver-
sions d'Inverso per aquest any, observaven que es mante-
nien els criteris dels últims anys en qué no es tenia previs-
ta cap inversió a Catalunya, mentre que una tercera
part d'alienes es concentrava a Madrid".

FRANCESC CANDEL, AVUI 26/9/89.

Els partits polítics parlamentaris catalans, han convingut so-
vint que trobarien correcte un repartiment entre Govern
central, Generalitat i governs locals -ajuntaments i diputa-
cions- de l'ordre del 50,25 i 25% respectivament. La realitat
queda molt lluny, és del 85,6 i9% pel que fa als ingreSsos.
I del 65, 21 i 14% pel que fa a la despesa. La capadtat de
maniobra financera de la Generalitat és núnima, i depén
exclusivament dels ingressos del joc, de l'endeutament, i
de poca cosa més.
... El 1982 les despeses del Sector Públic Central van repre-
sentar el 96,60% dels ingressos fiscals a Catalunya. Mentre
que el 1985 el percentatge és del 88,79. Cada cop surten
mes dinero cap a Madrid.
... Els catalans paguem un 20% més a l'Estat que la mitjana
dels ciutadans espanyols, catalans inclosos. I rebem un 5%
menys que la mitjana. Una infra que també está en descens.

FRANCESC CABANA, AVUI 28/9/89.

Delegació d'ómnium Cultural
apartat de Ccrreus 5.069 de Barcelona

Aquesta és la catorzena página informativa que els darrers anys
hem publicat als principals diaris del Principal, País Valencia
les Illes
Ajudeu-nos a publicar mes pagines  referides al fet nacional cata -

là. Només cal que envieu les vostres aportacions a «Arma de
Joan Ballester iCanals. compte corren! núm. 373-6, Banc Urquno,
sucursal Rambla, Barcelona.
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