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La Lotería reparteix 15
milions a Badia Gran

Un dels cinqués
premis de la loteria de Nadal
ha anat o caure al bar "Los
Rocinantes", de Badia Gran.
En total, el propietari de
l'establiment ha repartit
entre els seus clients uns
quinze milions de pessetes.

El propietari del

bor explica que compra els
bitllets al Ripollet, o
l'administració "La Pantera
Rosa", quan estava de viot-
ge. En compra vint—i—cinc,
de dècims, i els repartí entre
els amics i els clients del bar.

Els afortunats es

reparteixen des d'un milió
dos—centes mil pessetes, el
que ha cobrat més, fins a
unes tres—centes mil pes-
setes el que ha cobrat
menys.

L'amo	 del	 bor
decidí anar a fer un viatge

per Catalunya després que li
tocassin unes tres—centes
mil pessetes a la primitiva i
allá es va trobor amb un altre
número premiat, aquesta
vegada de la grosso de
Nadal. Ja ho sabeu, idó, al
bar "Los Rocinantes" re-
parteixen sort.                  

Tenim una gran varietat de brolladors,
colls de cistellwal estatues, jardineres i

cossioli per decorar el jard£             

Visitau-nos sense compromís              

MATERIAL DE CONSIRUCCIÓ            

CAN MARI                                 

Carretera de Manacor, 403 - Tel. 24 02 25
SONFERRIO;
DISSABTl ) IMATÍ, OBERT             
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444, de Mallorca

Aquest periòdic surt cada quinze
dios. Se pot trobar als quioscos de
S'Arenal, Ca'n Pastilla, Es Coll, Son
Ferriol í Sant Jordí Subscriviu-vos-
hí

BOLLETI DE SUBSCRIPCIÓ

Nom 	

Carrer 	

Població 	  Tel. 	

M'interessa una subscripció:

O SEMESTRAL 900 Ptes.

Forma de pagament:

Lii Rebut domiciliat a un Banc

Banc 	  Suc. 	

Compte n ° 	  Titular 	

Comptat	 Firma

Ompliu aquesta tarja i enviau-la al Cami

Camí de fes Pedreres, 132 :s'Arenal

Tenis Aren•••....

„torc

GIMNÀS - JUDO • TAEKWONDO
MANTENIMENT • CULTURISME

TLFS.: 263112 • 263834
PISCINES • SOLÀRIUMS - TOBOGANS
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Al de Mallorca

El comerciant Joan MartínTelèfons útils a

S'Arenal

A la part de

Ciutat

Ajuntament 	  727744
Iota casta de desperfectes a la vía pública (entre les

1330 i 15'00 	 727643-727644
Bombero 	 281250-290017
Residencia de l'assegurança social 289100
Creu Roja de Ca'n Pastilla 	 264040
Policia Nacional 	 091

Policia Municipal 	 092
Policia Municipal de S'Arenal 	 490503
La Porciúnctda 	 260002
Tele-Taxi 	 401414
Radio-laxi-Platja 	 755440

A la part de

Llucmajor

Ajuntament 	 660050
Oficina de S'Arenal 	 264071
Bo mbers 	 660756
Polida Municipal 	 661767
Guardia Civil 	 264121
Taxi  	 263745-263538
Parròquia 	 263265
Aigua potable a domicili 	 261426
AosociaciO de Veinaui 	 265005
Cruce Sampol 	 264193
Scrvici Municipal d'aigues SOGESUR 	 262493

Una familia vingué
a viure a Llucmajor;
el seu pare era major
del «Cuerpo» Carabi-

/ner.
Aquest traspàs se va

/fer,
seria l'any trenta-set;
era un home molt ex-

/pert:
aquest carrer ell ten-

/gué.

En Joan el dugueren
a l'escola a estudiar
gran constància hi va

/posar,
els mestres això digue-

/ren.
De tot d'una en elija

/veren
que tenia el cap molt

/ciar:
un bon element será:
aquest «enfoque» ten-

/gueren.

Quan sortí d'estudiar
l'interés que va tenir
va esser el de prest

/partir
dins art del comerciar.

Amb clovelles comen-
/çà

d'ametlles el comprar-
/ne;

solien «emplear»-se
per cendra elles tornar.
Això se va «emplear»
en substitut del sabó,
per llevar tota brutor
les bugaderes emprar.

Una portassa petita
En Joan la va Hogar,
per mirar d'arraconar
la cosa que fos preci-

/sa.
Casa seva no tenia

ni tampoc un pam de
/terra,

aquí començà la gue-
/rra

per ells mateix poder
/viure.

El carros descarrega-
/va

fet ell un desesperat,
no tenia ningú nogal
la dona molt II ajudava;
per totat feina l'empra-

/va,
del comptes s'enca-

/rregá.
Sempre ho dugué molt

/clar,
gran interés demostra-

/va.

Un gros local va llogar,
allá en el mateix ca-

/rrer,
i aquí ja s'entretengué:
una máquina feu mun-

/tar;
la va ell improvisar,
«empleant» sa maes-

/tria,
d'aquesta forma partia
a la garrova esclafar.

També va ell idear
uns garbells pel garroví
la idea va tenir;
s'excusava en el gas-

/tar.
Va començar a com-

/prar
garroves en gran esca-

/la,
el local petit tornava
se tengué que canviar.

Un gran local va Hogar
que Ets Helios s'ano-

/menava
i l'amo no l'«empleava»
i ell ho va aprofitar.

De seguida instal.là
dos molins per fer feina
i el pagés de la Mari-

/na
allá deixava el gra.

Se va posar a lluitar
amb aquelles moles

/grosses,
«empleava» totes

/hores
pels pagesos conten-

/tar.
Cinc mil quilos molturá
durant el dia i nit;
ne treia molt de profit:
quilo a pesseta costà.

També comprava tot
/gra

que a ell sí li oferia
i el comercialitzaria
del modo que va tro-

/bar.
Un marxa agafar
que va esser admira-

/ció:
lo mateix d'un Ileó
que el domador se

/menjà.

Lo que va profunditzar
va esser assumpte ga-

/rrova,
amb això va donar

/prova
que molts de quilos

/comprà.
Qualque any se li cal-

/culá
a les cinc, sis mil

/«tonelades»,
moltes de camionades
de tot Mallorca entrà.

A molta va estruçar
per treure-li el garroví,
un molt alt preu va tenir
i el sabé aprofitar.
El coneixement emprà
ficant-se dins les na-

/cions
i allá en el llunyà Japó
«polvillo» hi facturá.

Una filia se casà
amb jove montuirer
iii resultá feiner:
al padrí molt ajudá.
Se va posar a lluitar
de forma desmesura-

/da:
han duita una escarada
que és molt digna d'ad-

/mirar.

Un solar gran va com-
/prar

i una báscula posaria
i els camions pesaria
pel treballs simplicar.
Un vivenda pujà
de gran consideració
amb mármol de fi tonor
tota la va enrajolar.

Allá ell hi va gastar

un caramull de milions,
eren les grans il.lusions
amb qué En Joan

¡somià.
Dins el negoci está
per poder acusar dis-

/táncies
obra de grans elegán-

/cies
allá se pot contemplar.

Un solar gran va com-
/prar

al polígon industrial
perquè pel seu tre-

/ball
també ho podria em-

/orar.
A ell el va fer tancar
per un cobro gros tenir
i una báscula posar-hi:
en res s'escatimà.

El negoci Martín va
se pot dir molt florei-

/xent:
dóna feina a molta

/gent,
contenta de l'amo está;
cap problema creará
perquè guanya bon jor-

/nal,
fent la feina molt

/cabal,
la pau allá reinará.

Joan Martín, comença-
/res,

se pot dir, molt despu-
/1Iat

i molt amunt tu ets
/puját,

cosa que la somniaves.
Has demostrat bones

/manyes
i el teu alt coneixement.
Ha estat el teu amic

/Climent
que tes coses ha con-

/tades.

Climent Garau i Salvà
6-12-1989
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Carn crua
Els forasters estan mal acostumats. Avesats a tallar i a cosir, a manar i a imposar els
seus criteris als indígenes, sempre s'han comportat com si fossin els amos de les
adietles i dels ametlerars. Llegim a La Roqueta l'any 1887: "una cateyfa de forastés,
des qui mos tractan de gent per conquistá, y a sa nostra roqueta la ténen per un
corral de bous" (1). Ara, però, quan comproven que els negrets recuperen el sentit
de la dignitat, l'autoestima i l'esperit de col.lectivitat, se desfan amb grans es-
carafalls, s'esqueixen els colls de la camisa i gisquen com una porcelleta tendra a
qui han trepitjat la coa. La proposició no de llei aprovada dia 13 de desembre de
1989 pel Parlament de Catalunya i signada pels partits polítics CiU, CDS, IC i ERC,
ha fet esclatar un talabastaix aborronador com poques vegades hem vist i que, és de
preveure, a partir d'ara s'anirà repetint i accentuant. L'esmentada proposició deia el
següent:

" a) El Parlament de Catalunya declara, solemnement, que Catalunya forma part d'una realitat

nacional diferenciada en el conjunt de Flistat, fet que el poble català ha mantingut en tot moment,

tant des de les seves [orces polítiques. des de les institucions culturals i  civils del país, com des de la

consciéncia de la majoria dels ciutadans i ciutadanes. b) El Parlament de Catalunya manifesta que

l'acatament del marc constitucional vigent. resultat del procés de transició política des de la dictadura

a la democracia, no significa la renúncia del poble  català al dret a l'autodeterminació, tal com es-

tableixen els principis dels organismes internacionals i es dedueix del preàmbul de l'Estatut

d'autonomia de Catalunya. c) Id Parlament de Catalunya afirma, com a conseqüéncia, que en el mo-

ment oportú, i a través de les actuacions previstes en el mateix ordenament constitucional, podrá in-

crementar les cotes d'autogovern fins allá on cregui convenient i, en general. adequar la regulació dels

drets nacionals a les circumstàncies de cada momeni històric" (2).

Aquestes paraules sobre el Dret d'Autodeterminació reconegut per l'ONU l'any
1960, han provocat un cataclisme de declaracions, repliques i contrarepliques. Una
vegada més els espanyols han demostrat que són afectats de revestir llurs actes
d'una trompeteria patética i melodramática. Rosa Conde, portaveu del Govern
nacional socialista espanyol, PSOE, s'ha apressat totd'una a afirmar: "Mientras el
PSOE esté gobernando, la unidad de España no se pone en questión" (3). Felipe
González, president d'Espanya: la posició del PSOE "es y será defender la unidad
de España" (4). Alfonso Guerra, vice-president del Govern espanyol: "El Acuerdo
de autodeterminación de Cataluña es un grave error" (5). Joaquín Almuina, mini-
stre per a les administracions públiques: "defender o exigir el derecho de autodeter-
minación es incompatible con el marco constitucional y estatutario" (6). Juan José
Laborda, presiden( del Senat espanyol: el dret d'autodeterminació "no cabe ni
política ni jurídicamente en el marco legal en el qual nos movemos: estatutario,
constitucional y europeo" (7). Davant la iniciativa del Parlament català, les
diferencies entre els partits espanyols desapareixen. Així el líder del PP, Vidal-Quad-
ras, i la integrant del Comité Federal del PSOE, Carmen García Bloise, han coin-
cidit de qualificar aquesta acció d'"irresponsable" (8). Un diari de Madrid obria
página amb foto del rei i la següent asseveració: "Lo haremos todo para preservar
la unidad de España" (9). El comentarista espanyol Secondat ha qualificat el mot
"autodeterminació" de "palabra políticamente envenenada" (10). N'hi ha ja que es
fan il.lusions i esperen ansiosos la sortida dels tancs espanyols al carrer: "Llama la
atención el nerviosismo que, por lo visto, se respira en algunos cuarteles a causa
de Martínez Inglés y la autodeterminación" (11). La premsa espanyola d'ocupació,
com sempre que tracta aquest tema, ha destacat per la seva histeria i hem ogut
llegir autentiques barbaritats. El Pais: "Ha sido una declaración por sorpresa, ver-
gonzante, mediante una simple proposición no de ley sacada de la manga en una
comisión que trata de asuntos administrativos y no en un pleno. (...) contenido tan
pobre de espíritu como aparatoso e inconcreto". ERC: "copada por un sector
atrabiliario del irredentismo fundamentalista". CDS/IC: "patetismo oportunista".
CiU: "insuperable muestra de incoherencia. (...) patinazZ) (12). La Vanguardia:
"Perplejidad (...) inquietud (...) inoportunidad (...) incongruencia (...) inoportuna
tempestad" (13). La histeria, emperò, ha arribat al gran més alt a les pagines de la
premsa forastera de Ciutat: Diario de Mallorca: "rara manera de celebrar el décimo
aniversarro de vigencia del estatuto de Sau, al endosar, de forma inopinada y un
tanto vergonzante, una proposición no de ley (...) frívola, si no temeraria, aventura.
(...) imprudencia que puede dar mucho juego negativo. (...) no abogamos por un im-
posible e indeseable independentismo, ni nos satisfacen posturas ambiguas e ir-
responsables que lanzan la piedra y esconden la mano, como cuando los insultos al
Rey en Montjuich" (14). Baleares: "inoportunidad (...) cualquier alusión firme a un 
deseo de autodeterminación supone dar alas a la muerte y abrir la espita de la
sangre. Esta es la monstruosa inoportunidad cometida por los políticos catalanes,
en alarmante contradicción con el "seny" que en otros tiempos distinguía a su
pueblo. (...) Cataluña, con su manifestación parlamentaria de anteayer, se suma
sin duda a las aspiraciones que fueron de un bloque afroasiático y en el que
militan desde hace tiempo los abertzales radicales de tan dramática historia. (...)
hablar de autodeterminación es sencillamente una inoportunidad temeraria y
criminal" (15). Antonio Alemany (Salutati): "Vaya por delante que todo esto de la
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Gabriel Canyelles, President de la Tribu, fotografiat vora d'altres autoritats (Joan
Verger, Ramon Agulló...) enmig del trull i l'ambient que agrada a qualsevol mallor-
quí: sobrassades, camaiots, botifarrons i Ilengonisses. Amb motiu de les
declaracions, famoses i històriques, efectuades el mes de gener de 1988, la revista
forastera poca-latxa huerviii l'ha qualificat injustificadament com "este hombre que
pretendía hacer política como sus antepasados hacían sobrasadas y butifarras".
Aquesta frase última confirma la tesi segons la qual la colonització nega a l'indígena
el més petit acte d'autoafirmaciO i ipso facto l'acusa de menjainfants i esgarriacries.
(Fotografia de Pep Vicens extreta del 1)16 7.V.1989).

autodeterminación que, miméticamente, defiende aquí el Partit Socialista de Mal-
lorca, me parece bastante peor que un error: me parece una tontería" (16). Les
reaccions desbocades de DM i Baleares ens confirmen la dita colonial sel,ons la qual
el capatàs negre que guarda el corral d'esclaus, sempre té un comportament més

cruel i sanguinari que el que manifesta el gran amo blanc, propietari dels esclaus, de
la presó i de l'encarregat.

Si fa no fa, ens trobam davant un fenomen que ja s'ha repetit un parell de vegades i
segur que aquesta no será la darrera. Dia 31 de gener de 1988, el President de les
Illes Balears, Gabriel Canyelles, va fer les següents declaracions al diari La Vanguar-
dia: "Lo que nos faltaría es ver la manera, lo digo con sinceridad, de tratar de cam-
biar este apartado de la Constitución que dice que los españoles pueden fijar libre-
mente su residencia". L'enrenou i el daltabaix que varen engegar aquestes:
moderadíssimes declaracions, sempre emparades pel dret de la "llibertat d'expres-
sió", és comparable al que ara ha passat amb la proposició aprovada pel Parlament
sobirà del Principat. Ja en aquella ocasió varen trabucar contra Gabriel Canyelles
tota mena d'insults i desqualificatius. Sens dubte un fet remarcable és que aleshores
pràcticament ningú no va sortir en defensa del President, excepció feta d'alguns
agosarats com J. Baltasar Llompart (17). Recordem el que va succeir: Carlos Martín
Plasencia, virrei d'Espanya a les colònies d'ultramar (1982-1989), va esser qui va
obrir la veda qualificant les declaracions de la máxima autoritat indígena de fet
"preocupant i molt greu" (18). Josep Moll, líder del PSOE, va parlar de: "clara ac-•.
titud fascista" (19). Paco Triay, un altre cap de brot del PSOE: "escasa talla y cul-
tura (...) intereses mezquinos (...) actitud comparable a las de le Pen (...) racista 3.
clasista (...) C',añellas está en el límite de la extrema derecha y es solamente com-
parable a Le, Pen (...) quiere sustituir el apartado constitucional sobre la librt
residencia por el apartheid" (20) Francisco Ouetglas i Bartolomé Cerdà, líders de`
CDS: "declaraciones lepenistas (...) retrógrado, reaccionario, insolidario e inad'
misible" (21). Francisco Obrador. baile de Calvià pel PSOE i secretari genera
d'UGT: "Cañellas crea con sus declaraciones un embrión de separatismo. Somos
españoles de Mallorca, pero una sola nacionalidad. No podemos hablar dt
emigración dentro del mismo estado" (22). Manuel Cámara, secretari general eh
CCOO: "un insulto y una burla a los trabajadores y tenían un carácter xenofóbict
y fascistoide" (23). Diario de Mallorca: "Nuestro estupor ante tamaña aberraciór
(...) afirmaciones deplorables (...), sospechosa de actitudes xenofóbicas hacia cuan
tos españoles vienen a las Baleares en demanda de trabajo (...), frívolo o superE
cial (...) atentando contra un derecho humano consagrado por la historia con
stitucional (...) ridículo e irrelevante" (24). Interviu: Cañellas: "este hombre qu.-
pretendía hacer política conto sus antepasados hacían sobrasadas y butifarras .

(25). Antonio Tarabini, militant del PSOE: "Lo que sí sé son las afirmaciones de.
Molt Honorable Sr. Cañellas -de momento no negadas- acerca de la necesidad ck
estudiar la posibilidad de cambiar la Constitución Española a fin de impedir gin -

los immigrantes, els forasters, puedan trasladarse libremente a nuestras islas. Qu.

Ix
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Carn crua
tal afirmación la hiciera una persona privada me produciría estupor; que la haga
una personalidad pública, y que además sea nuestro President, me produce indig-
nación y rabia" (26). Joan Manuel López Nadal, membre de la FSB-PSOE:
"feixisme, racisme i la xenofòbia. (...) velles bubotes de l'odi, l'enfrontament, la guer-
ra i el genocidi que ennegreixen moltes pagines de la nostra història comuna. (...)
si em desagraden els nacionalismes no m'entusiasmen els localismes provincians, o
de "pa amb fonteta" com deim a Mallorca, com els que, sens dubte, han inspirat les
paraules atribuïdes al President Cañellas segons les quals caldria restringir el dret
constitucional dels espanyols a establir-se a qualsevol lloc del terriotri nacional.
(...) tuferada pudent de xenofòbia. (...) paraules (...) malsonants (...) intolerables"
(27). Sebastià Serra líder del PSM: "dialéctica demagógica (...). Sobra demagògia i
manquen programes. (...) declaracions disbaratades i fora de to. (...) Les con-
seqüències d'aquestes actuacions poden esser greus. (...) són com a bombes de rel-

lotgeria que poden esclatar de manera imprevisible. (...) Lluny de qualsevol casta
de primitivisme" (28) etc.

Un altre cas a citar dins aquesta línia de reaccions  histèriques són les que es varen
produir amb motiu dels siulets a Pacte inaugural del Campionat Mundial d'At-
letisme, celebrat dia 8 de setembre propassat a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Com a
exemples significatius n'hem escollides tres: a) José M" García, locutor de ràdio
espanyol, especialista en esports i treballador d'Antena 3: "Y realmente, hay que ser
hijo de muy mala madre (...) cuando está en juego el nombre de España, cuando
está presente el primero de los españoles, el rey, y cuando hay una bandera, para ir
al estadio, aprovechando un acontecimiento deportivo, para silbar a nuestro rey,
para putear con perdón, a m'estos deportistas i para mojarse en nuestra bandera".
"...cuando se fueron estos cornudos y estos hijos de mala madre". "Hay algo mas
penoso que la intervención de Maragall inaugurando en catalán los Juegos?" (29).
b) Llegim a la secció Canes al Director d'El Pais: "Pitos y abucheos dignos de pocil-
ga", "arrebato de locura colectiva", "bochornosa manifestación política", "grupo que
de una manera organizada silbaba, chillaba y berreababa contra el Rey, el alcalde,
la selección española y sus atletas" (30). c) Revista Panorama: Jordi Pujol: "Igual
cometía la grosera descortesía de no acudir a la recepción real con motivo de la
Fiesta Nacional del 12 de octubre, que realizaba encendidos elogios de don Juan
Carlos desde una embajada española", "se convertirá en el político más fullero y
farsante de la vida pública", "...radicalización de esas nuevas centurias nazis de las
Juventudes Nacionalistas de Cataluña (los jóvenes del Partido de Pujol), y de la
Crida". Pasqual Maragall: "vergonzosa comedia (...), ha cometido el error de caer
en la vanidad de la apariencia". "...convirtió el catalán en única lengua oficial. (...)
Ingenuos de nosotros que creíamos en que el español seguiría siendo lengua oficial
dentro de nuestro país", "En Cataluña están cometiéndose verdaderos atropellos"
(31).

A partir de l'anàlisi d'aquests tres fets: declaracions de Gabriel Canyelles, gener
1988; siulets a l'estadi olímpic, setembre 1989; i Autodeterminació, desembre 1989;
vull fer algunes rellexions que es poden concretar en els següents punts:

1) El colonitzador mai no entén res. Una regla d'or del colonialisme diu que l'usur-
pador estranger té el cap [anual i per sistema es nega a entendre res del que passa a
la colònia. Aquest fet és fácil de demostrar si recorrem als exemples que ens propor-
ciona l'actualitat internacional més vigent. Vegem, la URSS, tot i esser un regirla
comunista empantanegat en la retórica de la solidaritat internacional proletària, es
nega a "entendre" els esclats nacionalistes de les repúbliques  bàltiques, Estónia,
Letónia i Lituánia, o d'Armánia i Ucraïna, etc. Si agafam Franca, I per exemple, com-
provam que malgrat la "grandeur", el mite de la Revolució Francesa i el prestigi deis
seus intel.lectuals, igualment no "entén" el problema de Còrsega, Catalunya Nord,
Nova Caledónia o Occitánia. Si escollim el cas d'Anglaterra, podem dir tres unces
del mateix sobre Irlanda o Es .cócia, etc., etc. De tot això deduïm, dones, que el
colonitzador entén el problema sempre i quan no l'afecti directament. Tots hem
pogut comprovar les simpaties de Felipe González per la reunificació de les dues
Alemanyes a través de l' autodeterminació. Totcruna, perú , que li han plantejat la in-
dependencia d'Eunadi s'ha Lineat en rodó i ha clit que, tot i esser una "polémica
política que es legítima, mal no és "aplicable al País Vasco" (32), a la qual cosa ha
contestat Xavier Arzallus, president del PNV: "Des del moment que Felipe González
i els presidents cut-out:lis aceepieu el dret cfautodeterminació d'Alemanya, l'accep-
ten per a un poble europeo. Per negar-nos-el a nosaltres, hauran de desmuntar, o
que no som europens, o que no som un poble" (33).

És d'excepcional importáncia recalcar el fel que l'esquerra Metropolitana, dita
progressista (PCE, CCOO, Izquierda Unida), es caracteritza igualment per la
miopia histórica davant el fet colonial. Roberto Mesa va escriure l'any 1971:
"Frustració de la dreta francesa, la metropolitana i la colonial, que després de la
pèrdua de Tunis, Indoxina i Marroc, veia que la conquesta de 1893 seria també

agranada pel vent de la descolonització; frustració de l'esquerra francesa, que, al
segle XIX i també al XX, havia caigut en la trampa de la "missió civilitzadora";
ara, tret de comptades excepcions individuals, havia exhibit una absoluta miopia
histórica davant la lluita dels pobles pel seu alliberament" (34). Albert Memmi cinc
anys abans ja havia assenyalat "els fracassos de l'esquerra europea, i particularment
dels partits comunistes, d'haver subestimat l'aspecte nacional dels alliberaments
colonials" (35). L'esquerra contemporània se sent incómoda davant el tema dels
nacionalismes i és incapaç d'integrar-los i digerir-los. El cas més flagrant l'ha
proporcional el PSOE que tot i dir-se socialista i obrer, es comporta com la més im-
pecable i sanguinària máquina colonial calan d'engendrar els GAL, d'inventar-se la
parafernàlia feixista del V centenario o impedir la recepció de TV3 al País Valencià.
Hem de concloure, dones, que el colonitzador, sigui de dretes o d'esquerres, mai no
entén la situació del colonitzat. Davant això és de vital importància obrir els ulls als
indígenes que encara avui imploren comprensió i confien que l'esquerra
metropolitana resoldrà els problemes greuíssims de la colònia. Esperar quelcom
dels colonitzadors, a part d'esser una actitud suicida, és una absoluta pèrdua de
temps. Vegeu, sinó, les declaracions de Julio Anguila segons les quals l'inde-
pendentisme català és "ridícul, petit i una bajanada. (...) cosa ridícula i petita, d'in-
dependentisme romàntic a la Verdi, ara també amb rock, que es pot considerar un
romanticisme de poble". (36). A l'hora d'abordar el tema colonial, tots els espanyols,
tret de comptadíssimes excepcions individuals, es comporten igual. En realitat, entre
les declaracions de Blas Piñar, José Antonio, el general Franco, Felipe González,
Fraga, Julio Anguila, Emilio Romero, Manuel Cámara, Suárez, Marcelino
Camacho, Nicolás Redondo etc. sobre Catalunya i els catalans no hi ha cap diferen-
cia substancial. Ramiro Ledesma Ramos l'any 1931 parlava de "esa ola de mediocres
localismos que hoy satura la atmósfera hispana, (...) Se basan en románticos an-
helos y representan la época caduca(la. (...) núcleos retardatarios de pequeños bur-
gueses y de intelectuales de mirada corta" (37). Avui, 1989, Julio Anguila, Secretari
General del PCE, qüestiona la validesa del nacionalisme com a opció política a les
eleccions gallegues (38) i també va dir que findependentisme  català era un "roman-
ticisme de poble".

2) La culpa sempre és negra.- Els colonitzats tenen sempre la culpa de tot. A un
negret tan sols li és permes el paper de banyut i pagar el beure. No té dret a res, ni
tan sols a estar malalt ja que totd'una l'amo blanc, propietari de la immensa plan-
tació de cotó, s'apressa a dir que tot és una excusa i una farsa per tal de no anar a
fer feina. Quan un negre, un oprimit. Iluita per la seva dignitat personal o col.lectiva,
immeditament comprova com tothom se li tira damunt, lins i tot els seus propis ger-
mans de rala. El cas Macià Manera amb Cumuló deplorable dels dirigents del
PSM és ben il.lustratiu. El tema últim que acab de citar me sembla tan greu que tot
seguit Ii dedicaré un apartat i en l'aré una semblna histórica:

L'any 1877, Josep Tarongí i Cortes (Palma 1847-18)0), eapellá xueta \a publicar el
llibre Algo sobre el estallo religioso y .social de la isla de Alallon . a, en el qual lela una

abrandada denúncia de la marginació i persecució a que eren sotmesos els descend-
ents dels jueus conversos. La polemica, mantinguda amb el lambe  capellà Miguel
Mauna i Montaner defensor del punt de vista de les altes jerarquies eclesiàstiques,
va esser dura, virulenta i espectacular. Al final, no podia esser d'altra manera! Josep
Tarongí carregat amb la raó que li vessava per damunt les espatlles en va sortir vic-
toriós i Maura va haver de plegar veles i fer mutis pel foro. ¿Voleu saber quina ac-
titud va despertar Tarongí dins els seus propis companys de  raça als quals va defen-
sar a pit descobert i d'una manera heroica? ¿Per ventura li varen fer costal i es
varen solidaritzar amb ell? Icló no! La majoria de xuetes correren de pressa a cercar
forat on amagar-se i a llevar-se les busques de damunt. Vegem-ne dues proves: a)
Un grup de cinc capellans xuetes enviaren una carta al canonge Julià que entre
d'altres coses deia: "Reconocemos que dicho señor tiene razón en el fondo, mas ni
en la forma, ni la oportunidad ni en ciertas opiniones, podemos estar con él.
Víctimas de una preocupación inveterada é injusta, no tenemos más remedio que 
humillarnos ante la Providencia; nada deseamos ni nada esperamos, ni nos alaga
la venganza ni creemos provechoso el escándalo; estamos resueltos a sufrir resig-
nados y dignos, antes Que ofender a nadie y mucho menos a nuestro digno prelado
y demás compañeros en él" (39). b) Jeroni Forteza, un dels pocs que va fer costat a
Tarongí a cara descoberta, s'expressava de la manera següent en una carta a Picó i
Campamar de dia 24 d'agost de 1977. "Qué em dius, home, squé em dius de la
revolució que va moure nostro'n amic en Josep Tarongí dins aquesta copeta d'or
Plena de brutor i fems de porc; dins aquesta illa malaguanyada on hi té el diable la
seva Secretaria? No trobes que ,ja era hora de que qualcú rebentas? No trobes que
en Tarongí es un home de cor valent, de gran intel.ligència, (l'idees elevades i de
sentiments nobles? Ah, amic meu! Però tu creuras que dins la mateixa classe Id ha
qui blasfema el seu pensament, qui renega del seu entusiasme, qui Ii escup verí
damunt el cor, qui el trepitja i el maltracta negant-li fins el talent que tothom de
"fora carrer", amics i inimics, Ii reconeixen? Això no és indignitat, una cruel
baixesa? Perquè s'han d'aturar tant en un o altre defecte de carácter (que cada u té
els seus) i no han de posar esment en la noblesa de la causa que defensa, en la
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vilesa de los que parts i quarts, en la hipocresia infernal de l'autoritat eclesiástica
d'aquesta illa? Quin dret hi ha per mossegar-lo? Quin dret per fer befa d'ell devant
los de fora carrer con ho fan en T. A. i lo capellà Bruno?..." (40). Lleonard Mun-
taner ha comentat al respecte: "L'altra causa que preocupà torça Josep Tarongí va
esser els casos d'alguns intel.lectuals xuetes de renom que  contràriament a Tarongí
eren reacis a les polèmiques encara que creien que Tarongí tenia raó. Aquests
homes, essencialment, encapçalats per Tomás . Agulló i Tomás Forteza, opinaven
que la qüestió s'havia de dur amb molta de prudència i que era millor deixar pas-
sar el temps ja que a força de l'oblit quedaria suprimida "la preocupació" (41).
¿Volea saber com va acabar aquesta història? ldò Josep Tarongí, abandonat pels
seus com si fos estat leprós, va haver d'exilar-se a Espanya (Granada) l'any 1878,
per no tornar a Mallorca fins poc temps abans de morir l'any 1890, als 43 anys.

Com ja hem dit, dones, el rebel és el "malvat" sobre el qual es decarreguen totes les
bastonades. Quan un negret ja no pot més i rebenta, ha de saber d'antuvi que la
primera resistència que haurà de vèncer és la del negra Tio Tom (PSM, OCB, Blan-
querna...) ja que aquest veu perillar les concessions que ha aconseguit a base de no
contrariar l'amo. Des d'aquest punt de vista, la negativa de la revista El Mirall a
publicar "el pupta de cresta molla" s'entén perfectament i no ens ha sorprès gens ni
mica. Tot está previst dins l'esquema colonial, si un negret lamenta la seva  dissor-
tada situació, l'acusen de victimisme; si protesta l'acusen d'irresponsable, d'insensat
i d'inoportú; si lluita pel que és seu, l'acusen d'egoista, d'aferrat, d'insolidari i de
pesseter; si parla amb orgull de la seva llengua, cultura i costums; l'acusen de

primitiu i de tancar-se al món i al progrés etc. etc. Gabriel Canyelles va fer unes
moderades i tranquil.les declaracions sobre cls forasters i ja l'han acusat de jívaro de
l'Amaziánia que prectica el canibalisme i disseca els caps de les seves víctimes
humanes: "este hombre que pretendía hacer política de la misma manera que sus
parientes hacían sobrasadas y butifarras" (42). Sobre Jordi Pujol i amb motiu dels
siulets a l'Estadi Olímpic, fa uns clics hem llega a El Pais: "Tribus (...) hordas",
"...una feroz estampida de búfalos martilleando sobre la estepa africana, una ban-
dada de aves migratorias volando hacia su destino inexorable, un grupo de
babuinos enfurecidos chillando y mostrando los dientes". "...las fuerzas más
primarias y oscuras de la condición humana, siempre acechantes y disponibles
bajo la frágil crosta de la inteligencia" (43). Després d'això, qui dubta encara que
els catalans som uns negrets?

Ja l'any 1931, J.V. Foix denunciava els improperis racistes que els espanyols des de
la seva irrupció per dret de conquesta a la nostra terra han escopit contra
Catalunya i els catalans: "Tòpics sobre el Catalanisme: "Miseria de espíritu; cabilis-
1110; espíritu de redil; caciquismo de corral; viscosa miseria moral; raquitismo; cer-
razón; empequeñecimiento de horizonte; egoismo lugareño; sentimiento díscolo; en-
vidia; rencor; pervivencia de tribu; régimen de cábila; instinto cavernario; leproso
regionalismo; empresa de bakanización".  Tòpics sobre el patriota català: "Figuras
regionales de lugareña pestilencia, aldeano atavío y cerril expresión, cuyo pergeño
casero no puede salir del apocado recinto de su corral"; "—llevan su hedor a todas par-
tes consigo: por esto se consideran más de allí que nadie"; "...irrisorio espectáculo de 
una tribu de negros"; "...almas de pobretones, almas hinchadas y de oropel, que
prefieren ser "cabezas de ratón" a "cola de león"; "...gentes roídas por sentimientos
trogloditas que, como bestias azorndas, se hacinan mugiendo en su caverna"; "...tul-
lidos que balan de impotencia y envidia en el redil". Tòpics sobre Catalunya:
"...temiño podrido de pobreteria que prefiere entregarse a la farsa regionalista, a in-
tegrar con altivez un cuerpo nacional de amplia cabida, horizontes universales y vastos
destinos"; "prefiere la bajeza de su comedia y su sórdida mentira a la dignidad de su
condición"; "mísero lugarejo de apocada psicología".  Tòpics sobre l'idioma: "...grano
de anís de la secesión del lenguaje"; "...nzezquino sentimiento de tribu que nos infecta y
Martilla"; "cantonalismo europeo"; "...la venenasísima manzana de la discordia que es
el bilingüismo, gravísimo problema que ya llenen entre manos los pedantes y can-
dorosos pedagogos". Foix igualment reproduïa els paràgrafs grandiloqüents amb qué,
per contrapartida, l'articulista feia apologia de Castella: "Pobre, pero noble, generosa
y sublime". "La prócer altitud de la hazañosa Castilla, la católica y magnánima, la
creadora de España". "No es una región más: Castilla es España" (44). De tota la
teringa de qualificatius que acabam de Ilegir, l'únic que ha estat ben usat ha estat el.
de pobra aplicat a Espanya. Sí senyor! Espanya  és pobra, molt pobra, i precisament
per això els espanyols defensen a sang i a foc les últimes colònies que els queden.
Perquè, és clar! ¿Qué seria dels espanyols sense els catalans, sense els putes negrets
de les colònies que els fan la feina? ¿Què seria d'Espanya si tenim en compte que
només el Principat i les Illes Balears plegades, això sense incloure el País valencià,
ja sumen el 46% (45) del total de la indústria hotelera de l'estat?

3) El pitjor enemic del negre és un altre !legre.- La supervivència de la nostra raça,
avui amenaçada d'extinció, requereix la demolició immediata i completa del mite,
molt extès per Jaume Vicens, Josep Meliá i Alvaro Santamaría entre d'altres, segons

el qual els mallorquins són covards. pragmátics i acomodaticis per raons de deter-
minisme genètic o geográfic: "Els mallorquins hem vingut acceptant-ho tot, ja que

com a homes pràctics que soin estem persuadits abans de res de la nostra
impotencia" (46), "Aprotundint una miqueta Inés, podríern demanar-nos quines han

estat les causes d'aquesta marginalitat històrica. Aquí sí que, com sabem la
geografía ens donará una resposta clara" (47). Això és mentida! Hi ha una máxima
colonial que diu que el pitjor enemic d'un negre és un altre negre. Aixb és vàlid tant
si parlam de Mallorca, del Burundi o del Congo.  L'antropòleg mexicà, Fernando
Benítez, se demanava tot perplex: "Per qué la violència dels triquis no se manifesta
contra nosaltres, els seus veritables enemics, sinó que es descarrega contra ells
mateixos?" (48). Per als cervellets capciosos, recordarem que el règim racista de
Sudáfrica va emprar per dominar Namíbia (avui nació independent després d'exer-
cir el dret d'autodeterminació) els Koevoet: batallons de policia contrarebel formats
per voluntaris procedents de les tribus més pobres (els okavangos o herreros) i
dirigits per oficials blancs. Sobra dir que aquestes tropes ensinistrades en l'art de
matar varen esser l'instrument més eficaç a l'hora de terroritzar el conjunt de la
població indígena (49). Amb aixO volem dir que el pitjor enemic deis catalans és i
ha estat sempre la seva pròpia DIVISIO. Anselm Turmeda, ja al segle XIV, va posar
en boca de l'illa de Mallorca els següents mots: "Vei enveja qui aporta / mos fills e
perdició". "...Mos fills desobedients / als estranys m'han subjugada". "...No em sé
per quina raó/los meus fills m'han avorrida / ne per (al divisió / entre ells és es-
tablida. / Si ma gent era unida viurien segurament"  (50).

Cal escridassar-ho amb veu de tro i repetir-ho tantes vegades com faci falta: els
Països Catalans serem colònia d'Espanya sempre i quan no siguem capaços de
yacer la divisió que ens enfronta. I quan clic la paraula "divisió" m'estic referint tant
a les de tipus geogràfic (Barcelona-València-Balears), (Ciutat-Part Forana), (Mallor-
ca-Menorca-Eivissa), (Maó-Ciutadella), (Felanitx-Porreres) etc.; com també a les de
tipus social: (dretes-esquerres), (empresaris-treballadors), (catalanistes-gonelles)
(negrets Tio Tom-negrets caníbals) etc. En aquest sentit, els líders polítics indígenes
tenen una responsabilitat immensa ja que de Ilurs actes depèn en gran mesura el fet
de cohesionar les tribus catalanes en una gran nació i portar-la al destí gloriós de la
independència.

No m'importa escanyar-me la gola de tant repetir-ho! Cal juntar, vertebrar, col.ligar,
cohesionar, confederar les tribus catalanes en una sola nació. Digau-li Catalunya o
Paisos Catalans, tant se me'n fot!. Ja está bé d'estúpides rivalitats locals. Ja n'hi ha
prou de travetes, intrigues, gelosies, vanitats eixorques i sectarismes de partit. L'any
1919, escrivia la Ven de Mallorca: "Massa estèrils han resultat fins aquí les lluites
fetes a Mallorca a base dels odis de partit i d'absolut oblit en qué han tengut
sempre els mallorquins ses obligacions envers la pàtria. Fa massa temps que totes
les energies personals se van tudant en defensar baixos interessos d'una política
centralitzant que sols tendeix a dessagnar la nostra regió i esfondrar-la material-
ment. (...) En una paraula, sols resolt el "problema de pàtria" será permès el com-
bat de "dretes" i "esquerres". Ara, en aquest moment transcendental, hem de salvar
la pátria; després ja discutirem les nostres opinions personalíssimes. (...) Ara cal
combatre el centralisme opressor i deslliurar la  pàtria encara que hàgim d'arribar
als més grans sacrificis i abnegacions personals" (51). Necessitam líders, homes i
dones decidits, amb els collons i els ovaris més grossos que les bolles deis rádars
que curullen la muntanya sagrada de la tribu: el Puig Major. Ara mateix el litigi no
és entre dretes/esquerres sinó entre indígenes/forasters. Conseqüents amb això ens
alegra que els senadors del PSC, Xavier Amorós i Francesc Ferrer (52), l'ar-
quebisbe de Tarragona, Ramon Torrella (53) i el PSM hagin donat suport a la
proposició sobre l'autodeterminació. Ens urgeixen cabdills, amb prou tacte, astúcia
i prestigi a fi d'acabar de cop i bolei amb les velles disputes tribals que arrossegam
de segles enrera. Necessitam caps de bandolina, lúcids i clarividents, que vegin venir
de lluny els entrebancs possibles i amb prou coneixements i sang freda per esquivar

els esculls enmig de la tempesta. Tot aquell que no tingui una seguretat  fèrria en si
mateix i confiança fora mida en les forces de la tribu, es pot morir ara mateix! No el
volem! Millor que es quedi vora el foc de la camilla, fent ganxet o jugant a truc! Ara
és l'hora de les decisions! No dels dubtes! Com va dir Simón Bolívar: "Vacilar es
sucumbir!" (54).

5) La independència, única solució possible.- Albert Memmi ens ha ensenyat qiie la
situació colonial no és susceptible de reforma o transacció. Ell ho va dir ben clar:
"La situació colonial, per la seva pròpia fatalitat interior, provoca la rebel.lió.
Perquè la condició colonial no és susceptible d'adob; com una cadena, només pot
esser trencada" (55). "el fet colonial cal admetre que és inestable, que el seu equi-
libri está amenaçat sense aturar. Se pot pactar amb qualsevol situació i el colonit-
zat pot esperar durant molt de temps abans de viure. Perú abans o després, més o
manco violentament, algun dia, rebutjarà la seva existència invivible per un gran
moviment de la seva personalitat oprimida" (56). El camí envers la descolonització
és irreversible quan s'ha arribat al punt que les camises de força, traves, limitacions i
incompetències característiques de iota administració colonial, comprometen el



1 DE GENER DE 1990
SÁrenal
47 de Mallorca  

4C Carn crua
futur econòmic de la colònia. Fa pocs dies, fins i tot el vice-president de l'Associació
espanyola d'Agències de Viatge i president de Jumbo .Tours, Basilio Guerra, ha

hagut de reconèixer que l'aeroport de Son Sant Joan és tercermundista i va equi-
parar els seus servicis als de Sierra Leona (57). ¿Com no s'ha de sentir inde-
pendentista un hoteler mallorquí davant aquests desastres, sobretot després de
pagar any darrera any milions i milions en concepte d'imposts? ¿Com no ha d'esser
independentista el botiguer quan ven que la colònia és "terra de tots" i li han assaltat
l'establiment tres vegades en un mes? ¿Com no s'ha de tornar independentista el
treballador de les colònies després de veure com l'atenen a Son Dureta? ¿Com no
ha d'odiar Madrid un pages quan ven que l'agricultura indígena per a la metrópoli
no val el rot d'un gitano? ¿Com no ha s'ha de fer nacionalista un misser quan com-
prova personalment el caos de l'administració colonial de Justícia?

Joaquín Almuina, ministre espanyol per a las Administracions Públiques, ha reac-
cionat a la proposició de no renúncia a exercir el dret d'autodeterminació per part
del Parlament de Catalunya, amb una clara amenaça: "la falta de clarificación puede
impedir que prospere el desarrollo autonómico" (58). Pel que fa a les colònies
d'ultramar, les intimidacions d'un marxando de la Feria de Abril com aquest, gens
no ens vénen de nou, mes si tenim en compte la cronologia grotesca i esperpentica
que relatam a continuació sobre l'entrevista fallida entre González-Canyelles:

Cronologia d'una entrevista impossible:

BAL 12.111.1988: La Moncloa va traspaperar la sol.licitud d'entrevista González-Canyelles.

Secretaria de Felipe González va cridar al Consolat de Mar per "disculpar-se d'haver perdut la carta"

en la qual Gabriel Canyelles, pels voltants del mes de juny de 1987. demanava una entrevista amb el

cap executiu. BAL. 12.V11.1988: Canyelles no va lente coneixement oficial de l'arribada de González

quan va venir per despaIxar amb el rei a Marivent. Va haver d'esser el propi Canyelles qui va

telefonar al Delegat del Govern per saber l'hora d'arribada de González i es Vil presentar a l'escala de

l'avió a l'aeroport per sol.licitar-li una Crli l'el isla. BAL 3.IX.1988: Gabriel Canyelles: "1,a solidaritat

que proclama Madrid no ha arribat a Balears. (...) Si Gontalez va dir que parlaríem el mes de

setembre no lene per qué dubtar-ho". AVUI 10.V11.1989: "Fa mes de dos anys que vam demanar ofi-

cialment una audiencia i no ha tingut temps de i -ebre el president de taistonomia balear a la Moneloa.

El passat mes—d'agcx;t em vaig assabentar qtle arribava a N1allorea i vaig anar a taeroport a donar-li la

benvinguda. 1.i vaig recordar la peticiO oíieial d'entrel.ista. fornilliilda per eserit pel Govern Balear i

en] va respondre: "al setembre ens seunem i patatero" . Però no sa dir setembre de quin any perque

encara esperarn". D16 24.X11.1989: El President Canyelles fa 1.300 dies que espera per esser rebut a la

Moncloa.

MALLORQUINS! Passa d'hora de fer un pensament molt seriós! Fa pocs dies el

President Canyelles ha dit: "estic en contra de l'autodeterminació" (59). Greu
equivocació aquesta! Molt malament! Gabriel Canyelles mai no hauria d'oblidar que

ja fa tres anys i mig que Felipe González el passa amb cançons i sevillanes. Igual-
ment tampoc mai no hauria de deixar de banda les paraules que va dir el propassat
mes d'abril: "Som i ens consideran .' estat però ens tanquen les portes en tantes
coses, que no fan sinó una demostració d'avarícia financera, de gasiveria" (60),
"Som les úniques illes europees que no reben cap mena d'ajuda. Tant Alexandre
Forcades com jo hem esgotat tots els recursos" (61). ¿És que no té dignitat el

nostre President? ¿Fins quan ens deixarem trepitjar d'aquesta manera? Amb les her-
bes molles tothom s'hi torca el cul, ja está bé d'anar pel món demanant almoina!
Massa vegades el negret se perd precisament per esser massa bon al.lot i anar amb
el cor damunt la mà. Sr. President: vos ho direm net i pelat: Sou massa bon al.lot!
Per arreglar tot aquest podrimener només hi ha una solució: LA INDE-

PENDENCIA. El dia que el Parlament indígena, en un acte sublim i heroic,
decidesqui exercir el dret a l'autodeterminació, sol.licitar a la Comunitat Inter-

nacional la presencia dels Cases Blaus de l'ONU i convocar la població nadiva a un

referéndum imparcial, poden estar ben segurs que aquest dia a Felipe González i a
tota la púrria que li aguanta el ciri, els faltaren cametes per córrer. MALLOR-

QUINS: Cal estar atents i vigilants! Ulls espolsats i fora son! Cal anar molt amb
compte que Espanya no ens divideixi i combati un mallorquí amb un altre mallor-

quí. Ara més que mai, com va dir el bel.licós i rabiüt Mn. Antoni M' Alcover: "SA

QÜESTIÓ ÉS NO MENAR POR A RES I FER SEMPRE ES NOSTRO CAP ENVANT. HALA

IDO! CORATGE 1 POCA SON! 1 1.1,ENYA A S'EXTERN!" (62)

JAUME SASTRE

NOTES: 1) la Roqueta, núm. 2 8.1.1887. 2) AVUI 14.XII.1989. 3) UH 16.XII.1989. 4) DM

21.X11.1989. 5) DM 18.XII.1989. 6) I3AL. 15.XII.1989. 7) EL PAIS 17.X11.1989. 8) Vegeu UH

17.X11.1989 i El Periódico de Catalunya 13.XII.1989. 9) AVUI 17.XII.1989. Recollit dins l'article de

Pilar Rahola. "Irresponsabilitat". 10) DI6 15.XII.1989. II) DM 20.X.1989. 12) Ed. "La ocasión de

Pujol", El Pais 14.XII.1989. 13) Ed. "Polémica inoportuna". La Vanguardia 16.XII.1989. 14) Ed.

"Autodeterminación: No se debe jugar con fuego" DM 15.XII.1989. 15) Ed. "Pavorosa inoportunidad

del Parlament catalán" BAI, 15.X11.1989. 16) 1)16 22.X11.1989. 17)  Vegeu "Canyelles: per un futur

digne". El DIA 7.11.1 1)88. 18) AVUI 4.11.1988. 19) DM 4.11.1988. 20) DM 5.11.1988. 21) Id. 22) DM

10.11.1988. 23) DM 5.11.1988. 24) Ed. DM 3.11.1988. 25) Inteiviu 20.X1.1989, "Conflictos lingüísticos en

Baleares: isleños y "forasters" separados por el idioma". Anide signat per Santiago Miró. 26) Joan

Manuel López Nadal. "Xenofòbia a Balears?", DM 8.11.1988. 27) Antonio Tarabini, "Jo, també, som

foraster", DM 8.11.1988. 28) Sebastià Serra, "La immigració a Mallorca, per un debat no demagògic",

DM 10.11.1988j29) Reproduh pel diari AVUI 23.1X.1989. 30) El PAIS 17.XI.1989. 31) Panorama núm.

121, 18.IX.1989. Article de Manuel Romero. 32) UH 10.X11.1989. 33) UH 15.X11.1989. 34) Roberto

Mesa, pròleg al 'libre d'Albert Memmi. "Retrato del colonizado". ed. Cuadernos para el diálogo,

Madrid 1971, pág. 10. Tradoit al català des de la versió espanyola. 35) Albert Memmi, ob cit. pág. 42.

36) DdB 19.V.1988. 37) EL PAIS 16.X11.1989. 38) 1)dI3 oh. cit. 39) Josep larongí, "Algo sobre el es-

tado religioso y social de la isla de Mallorca". Miguel Font ed., Palma 1984. Estudi preliminar de

Lleonard Montaner. pág. 22. 40) Id id. pág. 23. 41) Id. id. pág. 24. 42) Interviu article cit. 43)

Reproduh per Pilar Rabola. "Una ofensa".  AVUI 16.X11.1989. 44) Josep V. Foix, "Obres Completes"

vol. 111, ed. 62, Barcelona 1985. pp. 232-234. 45) ABC 19.IX.1989. 46) Josep Meliá, "Els mallorquins",

ed. Daedalus, Palma 1967, pág. 174. 47) Id id. pág. 175. 48) Dd13 26.111.1989. 49) Fernando Benítez,

"Los indios de México", ed. Era, Mèxic 1972. pp. 46.47. 50) Bernat Metge i Anselm Turmeda, "Obres

Menors", ed. Barcino, Barcelona 1927. Pp. 112-114. 51) "1-a Veu de Mallorca", núm. 45, gener 1919.

52) VUI 15.X11.1989. 53) AVUI 16.X11.1989. 54) Jorge Campos, "Bolívar. Biografia ilustrada", cd. Des-

tino, Barcelona 1963, pág. 37. 55) Albert Memini, ob ch. pág. 194. 56) Id id. pág. 186. 57) UH

17.XII.1989. 58) AVUI 16.XII.1989. 59) DM 21.X11.1989. (i0) BAL. 14.1V.1989. 61) 13AL. 31.111.1989.

62) Antoni Mi Alcover, "Corerna, Set mana Santa i Paseo". ed. Mol!, Palma 1956, pág. 7.

Caníbal autèntic dissecat íntegrament, amb pellerofa
i tot, dins d'una vitrina del Museu Darder de Banyoles
(Girona). Aquest magnífic exemplar, mantingut en un
estat de conservació acceptable, pertany a la tribu dels
xosa, més coneguts popularment com cafres. De no
posar-hi remei aviat, els mallorquins acabarem com
aquesta criatura de la fotografia: dissecats dins qual-
sevol vitrina de Museu o Universitat, per a estudi i
curiositat dels antropòlegs.
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ANTONIO ALEMANY: un puput de cresta molla!
(Dotzena i última part)
Antonio Alemany al fons menysprea profundament

els nous rics sorgits arran del boom del turisme, cas
Gabriel Barceló. A l'hora de qualificar-los ha emprat,
sovint sense massa rigor, el terme MOSSÓ definit de la
següent manera al DCVB: "2. Senyor de classe mitjana
que vol sosten-Ir aparença de senyor o de ric sense tenir
béns econòmics (Mallorca i Menorca). Cast. "Señoritin-
go". "Dins Ciutat hi ha mossons / que duen guants tot
lo dia / i quan ve devers migdia / es gat jeu dins es
fogons" etc." (378). Transigeix amb ells  perquè neccssita
desesperadament els seus doblers. Els detesta, per?),
perquè considera que no tenen prou classe i categoria i
els inculpa directament d'esser els principals respon-
sables de la destrucció i malversació dels recursos
paisagístics de Mallorca. Els botifarres són el més ab-
jecte i roí que mai no ha parit aquesta terra. Són encara
més fastigosos que el budellam d'un porc rosegat per la
solitària. L'Arxiduc Lluís Salvador, va escriure sobre el
senyoriu mallorquí: "Els nobles i especialment la

generació més jove, a pesar de comptar amb algunes per-
sones de gran vaina, no han sabut tenir anomenada en
cap genere d'activitat artística o científica i s'han es-
timat més vegetar dins l'oci" (379). El refranyer
popular mallorquí igualment s'ha fet ressò del seu
carácter malfeiner, gandul i calavera, a les famoses
dites: No pagar fa senyor o Té Inés deutes que un senyor.
A Espanya tenen els señoritos. A Mallorca hem d'aguan-
tar els botifarres. Tant hi ha d'allà a aquí com d'aquí a
allá, o sia, clar i català, amb els collons d'uns poden pen-
jar els altres!

APLEC quan va iniciar aquest espectacular cop
d'efecte contra Antonio Alemany, una escomesa que,
tot cal dir-ho, preparàvem minuciosament fins al més
mínim detall des de fa anys, tenia com un dels seus ob-
jectius prioritaris afilar l'agent intoxicador, sumir-lo dins
el descrèdit col.lectiu i enfrontar-lo a la mamellota que
posa els doblers damunt la taula i paga els seus embulls:
Gabriel Barceló. Volem fer ben explícit que per a_
nosaltres el màxim culpable és Antonio Alemany ja que
es qui ha aportat la zitzánia, Precisament per això,
vàrem deixar oberta una via de sortida, una escala
d'emergència, a Gabriel Barceló per tal que és pogués
desprendre d'Alemany.

Com tothom ha pogut comprovar, Barceló ha fet
orelles sordes als nostres savis consells i en lloc d'en-
gegar a la merda el puput de cresta molla, empès per un
orgull, sens dubte felló, no tan sols l'ha reafirmat al
càrrec, ans l'ha ascendit. Passant per damunt de la Ilicó
de l'experiència, Barceló ha volgut oblidar que l'any
1986 ja va haver de treure defora Alemany i el va acusar
de crear "una imagen poco favorable" i que la seva
presencia d'"alguna manera contaminaba El Día" (380).

Bé, ates com s'han sueca els esdeveniments, volem
que consti ben clar que nosaltres no volíem ficar-nos
amb l'amo en Bici. Tothom és testimoni que Ii hem
donat una oportunitat i ell, més caparrut que una some-
ra vella, no l'ha volguda aprofitar. Ara idó que s'atin-
gui a les conseqüències i que tasti el sabor deis
nostres verdancs electromagnetics.Mirau que bé vos ho
hem dit, l'amo en Biel! ¿Per qué no ens heu fet cas?
¿Quan vos adonareu que Alemany és una deixalla del
passat que detrueix tot quant toca? Ai, l'amo en Bici!

Miran que n'heu feta poca de bonda! Ara no ens deixau
altra opció i vos posarem bé d'espècies!

Gabriel Barceló Oliver és un exemple  paradigmàtic
de la burgesia indígena, nyoscla i bosquimana, nascuda
amb motiu de la brutal expansió que va experimentar la
insdústria del turisme a Balears a partir dels anys cin-
quanta. De fet, encara avui som una tribu que viu el
procés de sortir de la jungla. Gabriel Barceló cor-
respon, dones, a la primera generació que va fer el gran
salt i que va passar, al temps de fer un atxem, del
feudalisme medieval a l'edat contemporània. Sovint
hom s'ha preguntat: ¿Perquè aquest projecte de bur-
gesia, representada per Gabriel Barceló, Gabriel Escar-
rer Escarrer, Abel Matutes, Francesc Albertí etc., no
ha aprofundit en el nacionalisme? Antonio Alemany,
com sempre, n'ha donat una resposta falsa i

manipulada: "Una de las cuestiones que se suscitaron y
que, por falta de tiempo, no abordamos, hacía referen-
cia a por qué, en Baleares, a diferencia de Cataluña, el
nacionalismo no había arraigado entre la derecha. A
mi juicio, las razones son claras: porque aquí no existe
conciencia nacionalista, porque los grandes partidos de
derecha e izquierda tienen la suficiente dosis de
autonomismo como para hacer inviable una aventura
de este estilo y porque siempre que ha surgido esta in-
iciativa nacionalista lo ha sido de nacionalismo catalán
y no de nacionalismo mallorquín. Ante estas realidades
es muy difícil que surja un ,nacionalismo entre
nosotros" (381).

Efectivament, APLEC reconeix el fet que a Balears,
no existeix uns dreta nacionalista articulada. Ara bé, a
l'hora de buscar-ne les causes difereix radicalment d'An-
tonio Alemany. Vegem:

1) A Balears no existeix una burgesia nacionalista
per la raó histórica que hem viscut dins el feudalisme
fins	 passat mitjan segle XX. A diferencia del Prin-
cipat de Catalunya que va viure la Revolució Industrial
al segle XIX, Balears va continuar sota l'esquema
feudal en el qual qui tallava el  bacallà era la noblesa i la
xarxa del caciquisme. L'any 1931 escrivia Guillem For-
teza: "Encara, senyors, si bé no d'una manera tan ex-
agerada, estam baix d'aquest feudalisme deshonrós,
baix d'aquesta oligarquia borda" (382). L'any 1932
llegim a un editorial de la revista La Nostra Terra:
"Quan més es desvetllava la nostra  consciència
renaixentista literaria, més es feia patent el divorci
entre aquesta i els partits polítics, subjectats pel caci-
quisme més funest i de més denigrant servilisme, les
regnes del qual es retenien a Madrid, mentre aquí els
drets s'obtenien com una mercè, la justa exigència es
convertia en petició humil, i s'admetia el tracte de
colònia com un do superior del qual no érem dignes.

Qualque temptativa d'independència política s'in-
tentá, per?) els tentacles dels cacics, amb tota la foro
del poder omnipotent a les seves ordres, l'extrangulá
en flor, i el seu grat perfum es perdé en l'infinit, tal-
ment la rosa davall el cedre" (383).

Des del moment que aquests dos elements (nobles i
cacics) eren descaradament espanyolistes, varen
reprimir qualsevol brot nacionalista i impedir, sovint a
través del vessament de sang com va passar  l'any 1936,
la comunicació entre les masses indígenes i els intel.lec-
tuals tipus Escola mallorquina, Associació per la cultura
de Mallorca o La Nostra Terra. Això últim explica, per
exemple, que la crida realitzada pel Centre Regionalista
l'any 1919 a la dreta mallorquina caigués al buit:
"Nosaltres, ara més que mai, insistirem prop de les
dretes mallorquines, sobre la responsabilitat que se
creen no prenguent part activa en la creuada mallor-
quinista. Mirin quant de poble romandrà desorientat i
sense paraula davant problema tan essencial com
l'autonòmic, si elles persisteixen en llur actitud in-
diferent. (...) Col.loquin-se les dretes en el nostre punt
de vista, que és el mirar les coses en perspectiva de con -
junt, i no siguin excessivament rígides, que l'ex-
clusivisme, en aquest únic cas de l'autonombl,
pareixeria més que puresa d'intencions una ajuda
implícita al nostre comú enemic centralitzador" (384).

2) A Balears no existeix una dreta nacionalista con-
solidada a causa precisament de tipus com Alemany
que, en lloc d'afavorir el procés de presa de consciencia
des -de la premsa, s'han dedicat sistemàticament a
fomentar les baralles de negres, la intriga i la des-
cohesió social. En paraules del propi Alemany: "vengan-
zas eternas y frías, odios africanos, contenidos que
salen poco a poco y práctica generalizada del sub-
manirismo" (385). La desqualificació sistemática de per-
sonatges com Jeroni Albertí, Gori Mir o d'iniciatives
com Unió Mallorquina o Unió Balear a través d'articles
com "La imposible aventura convergente" (386) parlen
ells totsolets.

I 3) La consolidació de qualsevol moviment polític,
requereix abans una tasca duríssima, callada i per-
severant de crear opinió a través, bàsicament, dels mit-
jans de comunicació públics i privats. En aquest sentit,
el fet que la premsa forastera de Ciutat s'hagi dedicat
durant anys i més anys a fomentar les lluites internes,
entre mallorquins, s'explica perfectament per que en-

cara a hores d'ara no hi ha una dreta nacionalista or-
ganitzada. En resum: abans de recollir vots a les urnes
és imprescindible crear opinió des dels mitjans de com-
unicació.

I vet ací, que ara torna a sortir a escena l'amo en
Bici des Camions. Gabriel Barceló, quan, juntament
amb Jaime Doménech i Abel Matutes, va fundar El Día
(El primer número va sortir dia 22.IX.1981), va tenir
una oportunitat histórica de convertir-se en el primer
empresari indígena que posava part de la seva fortuna
al servici del conjunt de la tribu mitjançant la creació
d'un periòdic que es fes portaveu del punt de vista dels
negrets, restituís el seu orgull de raga, la dignitat i la
confiança en les pròpies forces. Es tractava de fer un
diari que tancás definitivament un períóde històric de
periodisme nefast i que l'any 1924 va fer exclamar a
Gabriel Alomar: "una Mallorca selecta i anhelant, que
apel.la a la nativa estirp catalana per salvar-se de l'em-
poquiment aportat per tants ignars i estólids fun-
cionaris, i fomentat per una premsa en general incons-
cient, esclava dels anomenats interessos materials,
adoradora de l'èxit i el poder" (387). L'any 1933, Joan
Sanxo va escriure molt més concís i emprenyat: "Enmig
de la premsa diaria mallorquina, que és abans que
provinciana, culposa i estúpidament esclava del

forasterisme, indiferent a l'esser del poble al qual ser-
veix, quan no vomita (si s'escau bé sortir sota les
primers fosques de la nit) el seu verí contra la més
pura essència de la nostra personalitat" (388). Gabriel
Barceló hagués pogut quedar com un gran senyor
veure el seu nom enregistrat en lletres d'or a la  Història
de Mallorca com el mecenas que s'avança al futur i fa
el primer periòdic en català, modern, atractiu, àgil i in-
dependent, símbol del redreçament definitiu d'una rala
que emergeix pletórica del llast de segles d'infàmia i
esclavitud colonial. ¿Va saber,  però, aprofitar aquesta
ocasió? Pensau-vos-ho! Barceló, mal assesorat per un
misser caques, conegut a partir d'ara i per tota l'eter-
nitat pel malnom 'de puput de cresta molla, va fer un
paperingo de diari plenament representatiu de l'esperit
sucursalista, instigador cruel de baralles intestines i que
ens ha fet la guerra amb tota classe d'armes, dell sofis-
mes, d'embulls i mangarrufes. Barceló pensava que trair
Mallorca i fer premsa en foraster seria un bon
negoci, la veritat però és que l'any 1986 ja va haver
d'acomiadar Alemany i l'any 1988, abans de reconèixer
el seu fracàs editorial va consentir plegar-se amb els
colonitzadors espanyols del Grupo 16. Gabriel Barceló

. hagués pogut esser tot lo món, ara en canvi haurà de
veure com el seu nom, enregistrat en lletres de merda,
passa a la Història de Mallorca dins la !lista de traïdors
al servici de la colonització espanyola.

Lamo en Bici des Camions (Felanitx 1928) és el cas
arquetípic del negret de les illes Fisi que en un termini
curt de temps ha passat del mariollo i del capellet de
pplma a vestir corbata tot lo dia. La . història se va in-
iciar l'any 1931, quan l'amo en Simó Barceló -son pare-
va organitzar el negoci de transports de passatgers al
llarg de la carretera que uneix Palma amb Felanitx.
L'amo en Simó era en ncgret encara no seduït ni corrom-
put pels valors de la "civilització". Això vol dir, per ex-
emple, que sibé, havia après a conduir un autocar, cosa
absolutament moderna, encara conservava una
valoració dels conceptes temps i feina plenament
primitiva. Vet ací com ens el descriuen: "L'amo en Simó
usava boina castissa, portava les mans dins les butxa-
ques en caminar, i tenia el sa costum de no concedir
massa importancia al rellotge. Parava el camió en ar-
ribar als paradors de . la carretera, i els passatgers
baixaven a beure herbes i cassalla: 'a estirar - les cames,
simplement. La parada durava el temps que l'amo en
Simó creia convenient. i després prosseguíem el viatge
entre sotracs, cosa que no impedia que més d'un  pagès
es rendís a la son" (389). Com veurem a continuáció, el
traspàs de - pare a fill suposarà un canvi dràstic com és
la diferencia entre un negret "salvatge" i un negret -
"civilitzat". En aquest sentit civilitzar-sc significa  rebut-
jar l'escala de "valors de la tribu i adoptar els de la civilit-
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zació. Ara ja no se faran les coses tira a tira i menant
un carretó envelat, sinó que ja hi començarà a haver
presses, stress, angines de pit i cada segon que passa es
comptarà en doblers i els seus corresponents intcressos.
En conseqüencia, l'amo en Bid des Camions, quan
conduïa l'autocar, a diferencia de son pare, ja "no Soba
fer les parades tan espesses" (390).

Aixó tan sois és l'inici ja que el procés d'aprenantage
i de "civilització" s'anirà consolidant a una velocitat de
vertigen. L'any 1950 compraren dos autocars de scgona
mà, quatre anys més tard varen ,començar a funcionar
com agencia de viatges. I així la patatera va anar
creixent 'dia a dia una cosa de no dir. El negret que
havia començat de traginer i de conductor de
dil.ligéncies entre la costa i l'interior de la jungla, en
qüestió de pocs anys se va veure convertit en un flamant
empresari, amo de tota una flota d'autocars i d'una
xarxa d'agències de viatge que canalitzaven la visita de
milions de turistes per l'interior de la selva. És evident
que el negret que havia començat callant varques de
cuiro adobat i rosegant tabac de pota ara irradiava d'ex-
ultació, més content que una mona caputxina amb un
xiulet a la boca. I bon motiu que tenia d'estar-hi !!! L'an-
tany primitiu i salvatge, l'amo en Biel des Camions, ara
assegut darrera una immensa taula de director, instal.lat
en un despatx funcional i modem com els que veia a les
pel.lícules, envoltat de secretàries i oficinistes disposats
a obeir qualsevol ordre seva, no podia deixar d'estar
sumament agraït a la "civilització" que li havia canviat
les beaces i la somereta per un radiant automòbil, la
taleca de cabrer per una maquineta d'afaitar elèctrica.
La seva formació, però, com és natural era  rudi-
mentària i instintiva: "Els meus fills possiblement
aniran a la Universitat, i jo no hi vaig poder anar"
(391).

És evident que el fet de passar de dirigir dues
camiones velles a controlar una empresa actualmcnt es-
tesa a més de 10 països i que consta de vint-i-dos hotels
que sumen onze mil places amb una facturació de
25.000 milions de pessetes (392), aquest éš un bot e! pec-
tacular que no pot deixar cap cervell inalterat i al seu
lloc. No, és dar que no! Passar de tenir el primer de
batxiller (393) i de jugar a futbol a primera regional
amb el número 10 a l'esquena, a comandar una gran
empresa, tot plegat és un cebeiol molt fort per no
quedar-ne una mica trasbalsat. L'amo en Biel des
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Camions dins d'un edifici de vidre, pendent de mil
telèfons, telefaxs, telegrames i conferencies sense fil via
satèl.lit és el mateix que "Tarzan a Nova York" (394)
entrant dins un taxi o passejant per Well Sreet.

La psicopatologia del negret "civilitzat" o de King
Kong damunt l'Einpire State, és molt complexa i variada,
profunda i apassionant, però només el xoc brutal, l'im-
pacte enlluernador i torrencial que la civilització
provoca a l'indígena de Felanitx expliquen la psicosi
eufórica i arrauxada que aquest negret experimentará
davant tot el que ve de la metrópoli i el progrés. És
aquí on cal cercar l'explicació al mimetisme i a l'accep-
tació delirant de tot alió que prové del colonitzador, de
la mateixa manera que també és aquí on roman l'ex-
plicació de la conducta de molts mallorquinets carac-
teritzada per una fòbia compulsiva cnvers la pròpia cul-
tura, llengua i rala. L'amo en Bici des Camions és un
de tants negrets de les estepes africanes de Niokolo-
Koba que totd'una que ha arreplegat quatre almoines
dels turistes europeus que van als safaris, com un boig
afectatd'un atac d'oradura, s'ha apressat amb aquesta
petita fortuna a canviar de casa, a residir a una nova
barriada, a variar d'amistats, a baratar les seves aficions,
a mudar de col.legi els fills i, naturalment, a canviar de
LLENGUA perquè ara, el "dialecte" de la tribu tan sols
ti sembla un entrebanc per al progrés, un destorb per a
la vida comercial, un obstacle per al desenvolupament
econòmic i, sobretot, Ii sembla un signe d'endarreri-
ment, de mal gust, de cosa de pagesos i analfabets, en
definitiva, una cosa antiguada i fora d'ús de la qual cal
desfer-se com més aviat millor: "a les escoles és millor
que s'ensenyi el francés o l'anglès, perquè l'escola
del propi idioma la tenim a casa". "...no veig necessari el
carácter obligatori del seu ensenyament a l'escola"
(395). A partir d'ara, el que manco desitjarà l'amo en
Bid, es trobar-se un vell conegut del poblat de la jungla
que amb la mera presencia, Ii recordi els seus orígens i
quan el vegi tan endiumenjat Ii envergui aquesta pruna:
¡Bici, de nzés pobres nws henz conegut!

L'amo en Biel quan va fundar Rey Sol S.A., empresa
editora del diari El Día, després D16, va comportar-se
com el savatge que crunig de la sabana del
Congo s'emperifolla una perruca empolvorada estil
Lluís XIV, se corda l'últim botó de la cassaca i se nua
la corbata de randa de massetes. Ningú no me negará
que només aquest títol ja mereix una anàlisi
psicopatológica profundíssima. Ell tot sol constitueix un
símbol de la manera de pensar, viure i somniar de tota
la generació que ha viscut el traspàs de la barraca de
roter al telefax. Aquest títol s'ha d'entendre, doncs, com
l'equivalent a l'actitud dels grans magnats del petroli ter-
cemundistes quan enmig de la selva tropical se fan con-
struir una còpia del palau de Versalles o de Notre Dame
de París, això sí, sempre a partir dels materials més
luxosos i cars que es poden trobar al mercat mundial.
Rey Sol S.A., dones, és un nom que fa honor al Roi
Soleil i la cort de Versalles, enteses ambdues coses com
la sublimació de la máxima "civilització" a la qual vol
aspirar un negret i que vindria representada per les per-
ruques postisses á criniére o in-folio, els pentinats fets
de macarrons estil fontange, els brodats point de France
impulsats pel ministre il.lustrat Colbert, les corbates
la Steinkirk o els capells de puntes entre els quals des-
tacava el d'ala ampla anomenat Kevezzlzuller (396). ¿A
través de quin ncomplicat procés mental, va escollir
GabrielBarceló aquest títol per a la seva empresa? No
ho sabem. No ens estranyaria però que calgués anar a
cercar l'explicació dins els records més difosos de la
seva infància quan un dia va descobrir als cromos que
s'adjuntaven a les paperines de xocolata Rosselló, una
imatge destintada del Roi Soleil.

L'anàlisi psicopatológica de Gabriel Barceló no pot
acabar així com així. És de justícia afegir que l'amo en
Bid és un embolic de contradiccions i ambigüitats, de
sentiments dissociatius d'amor/odi cap a la seva raga no
exempts, emperò, d'alguns moments  d'extraordinària
lucidesa, com per exemple, quan l'any 1975 va declarar:
"No em sembla just que l'Administració Central s'en-
dugui la major part dels beneficis que produeix aques-
ta terra i que els invertesqui a altres. (...) Fugir del
monocultiu és molt important", "...entre l'empresari hi
ha hagut poca creativitat i un excés de mimetisme",
"...sa moneia, per bé que la vesten, sempre és monda"
(397). Gabriel Barceló és l'exponent d'una burgesia in-
cipient que s'ho ha hagut de fer tot ella mateixa a base

d'intuïció, molta feina i lluitant contra la inercia - de la
metrópoli. En aquest sentit no se'ls ha d'escatimar

elogis. A nosaltres no ens escapa que, com a con-
seqüencia del canvi brusc i accelerat, ara du dins el cap
un empatx descomunal que fa sovint la impressió que
peguen pals de cec i van de banda a banda sense to ni
so. Així i tot, nosaltres no direm de Gabriel Barceló el
que sí hem dit d'Antonio Alemany ja que el primer té
com a mínim l'eximent de la desinformació. Al cap i a
la fi, la burgesia colonial és una conseqüència més de la
mutilació a la qual han estat sotmesos els indígenes. És
una burgesia que ignora tot alió referent a la seva terra,
la història i la cultura del seu país. Incapaç de modernit-
zar l'agricultura, de reconvertir l'hoteleria, d'elaborar
nous plans de desenvolupament alternatius al monocul-
tiu, se redueixen a sucar la llimona fins a la darrera
gota. Com que només pensa en els seus interessos im-
mediats i de satisfer l'endarrer que arrosega des d'una
infància marcada per les privacions, ara tot s'ho gasta
en quincalleria i bijuteria. L'estufera seis menja. No
veuen més enllà de dos pams del nas i precisament per
ah(?) dilapiden, enmig d'una bogeria extraviada, la poca
riquesa nacional que se salva després del naufragi a qué
ens sotmet la colonització espanyola. L'esperit que
domina aquesta burgesia és la improvisació. El seu com-
portament és grotesc digne de l'esclau que és incapaç
de projectar la seva personalitat més enllà de l'ombra
de l'amo. La seva conducta recorda una moneieta que
baya de blaiura davant un sonall de rifa. En fi, molt
s'haurà d'espavilar aquesta burgesia i el conjunt del país
si no volem esser arrossegats a l'abisme de l'extinció.
Balears en un termini breu de quinze a trenta anys
haurà de fer el mateix camí que el Principat ha fet
d'ençà la Revolució Industrial del segle XIX.

Heus ací, però, el moment en el qual l'APLEC surt a
escena. Gabriel Barceló representa la generació del
gran trasbals. Nosaltres, en canvi, som els Os d'aquesta
generació que ja hem tingu accés a la lletra menuda i
als llibres sagrats de la tribu miraculosament salvats de
les cendres i del genocidi. Més encara si voleu!
Nosaltres ara, des de les escoles, els instituts i la Univer-
titat, tenim l'oportunitat histórica de preparar la tercera
generació que, ningú no ho dubti!, será la que cul-
minará els procés de descolonització. Gabriel Barceló
s'ha equivocat. No passa res! Nosaltres, malgrat aixer
deim una cosa clara: l'amo en Bici! l'amo en Bielet! Si
volem sobreviure com a mallorquins, tant si miran des
del punt de vista econòmic, social, polític i cultural,
hem de fer feina plegats. Ja n'hi ha prou de diaris que
apedreguen les propies teulades. És vital que el conjunt
del negrets (polítics, treballadors, empresaris, profes-
sors, intel.lectuals, esportistes, homes i dones, infants i
ninets d'ué) estirin de la corda en la mateixa direcció i
a un ritme ben untat i acompassat.

Antonio Alemany, va dir de l'APLEC: "En lo único
que estoy de acuerdo con los de APLEC es cuando sen-
tencian que "de porcs i de senyors se n'ha de venir de
casta". Yo se de donde vengo. ¿Y ustedes?" (398). Ai,
que ho és de beneit aquest homonet! És més beneit que
si l'haguessin fet per encàrrec! Ara li direm qui som!
Nosaltres som fills de la Mallorca atávica i profunda!
Per la nostra boca de canó brollen raig seguit els

gemecs enterbolits i desesperats de la Mallorca brutal-
ment silenciada, explotada, envilida i traïda pels seus
nobles. Nosaltres som un rebroll d'ullastre que ha sorgit
de dins la terra sembrada de sal, restes del que va esser
la casa de Joanot Colom. Els nostres avantpassats són
lo Tort Ballester, Joan Crespí, Blai Rexach, els 250 mal-
lorquins anònims executats amb motiu de les Ger-
manies, En Pere poca-por, Sa cama rotgera, En Pere de
sa Vaca, En Juanet Carnisser, En Pere de sa xuia i En
Joan des flabiolet, tots ells integrants d'un enfillal inter-
minable d'herois i màrtirs de la tribu, exemples
modèlics i gloriosos de la rala catalana!

APOTEOSI FINAL
Antonio Alemany, fins avui, era el gallet matasetzes

del periodismo illenc. Sense molt lluny, Basilio Bal-
tasar (per cert, quina altra clepa!) el va definir com un
"hombre de acción": "Leyendo sus editoriales, sus ar-
ticulos y la violenta diatriba de sus libelos anónimos,
veo que 1a suya es la trayectoria de un hombre de
acción" (399) Són conegudes i nombrosíssimes les dis-
putes periodístiques que Alemany ha mantingut durant
la seva trajectòria periodística. Sense esscr exhaustius,
Josep Moll, Damià Pons, Josep Forteza Rei, Roman
Piña, Planas Sanmartí, -Félix Pons, Joan Pla, Pedro
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DEFENSAR LA TERRA NO ÉS CAP DELICTE:
LLIBERTAT MACIÀ MANERA

MANIFESTACIÓ
Passeig des Born, a les 19,00 h.

400) Antonio Alemany, "De "La Clave" y unos sopapos
a Planas" El Día, 28.VII.1985. 401) Id. Sovint Núm. 27
(13.VIII.1986), ob. cit. pág. 402) Id., "Semana de ter-
tulias" D16, 14.11.1989. 403) Id., (Tiresias), Sovint núm.
34, "Pequeñeces", pág. 6. 404) Id., "Que el César haga
lo de el César", D16 17.VII.1989. 405) Id. (Tiresias),
"Sólo un periódico", El Día, 20.V11.1982.

Solidaritat amb el
jove insubmís

El Bloc Ecologista de Cam-
panet BEC davant la salvació
del jovc insubmís Francisco
Cortés vol donar-li el seu su-
port i mostra de solidaritat
amb la scva actitud, rebutjant
la militarització de la societat
i la discriminació que això su-
posa.

Perquè volen una societat
dcsmilitaritzada i solidària
amb el tercer món, demanam
que les despeses militars se-
guin destinadcs a despeses so-
cials i animam a la població
perquè faci objecció

BLOC ECOLOGISTA DE
CA M PAN E T/Cam panet

Sí a
l'autodeterminació

Els joyas d'Esquerra Na-
cionalista-PSM volen mani-
festar la seva adhesió in-
condicional a la proposició
no de llei presentada del
grup parlamentad PSM-
EEM el passat 19 de de-
sembre relativa al dret
d'autodeterminació del
poble de les Illes Balears.

Un poble mai no pot re-
nunciar al que és el seu
dret més bàsic: esser amo
del seu propi destí. I els po-
bles de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera, dins
el marc de la nació a la qual
pertanyen —Paisos Cata-
fans—, s'han de poder re-
servar l'exercici d'aquest
dret per quan considerin
convenient. Es obvi que el
procés que ens conduirà
cap a les máximas cotas de
sobirania será lent, gradual

i serme traumes; s'ha de
començar per ampliar les
competencias del nostre
Estatut d'Autonomia fins el
sostre constitucional, més
tard s'ha de reformar la
Constitució per avançar
cap una federalització de
l'Estat, després, quan les
aspiracions del nostre
poble ho demanin, ens

hem de poder autodetermi-
nar per decidir lliurement
quins vincles, quina articu-
lació, desitjam establir amb
els ales pobles que inte-
gren aquest Estat, que a
hores d'ara no ens satisfà,
per poder avançar cap a la
construcció d'una Europa
unida, deis Atlàntics fins als
Urals, on els hornos i els
pobles visquin en Iliberlat i
convivencia.

Sabem que aquesta ini-
ciativa 'trabará una abran-
dada oposició en tots a-
quells que defensen una
concepció decimonónicai
del que han d'esser els es-
tats i del que ha d'esser la
convivencia entre els po-
bles. Paró, malgrat els zels
centralistas i l'adversió a-
ferrissada d'aquells que
encara no han sabut trobar
el vertader sentit a la pa-
raula llibertat, com es sol
dir, els temps es mouen
amb nosaltres. Europa
canvia, els estats clàssics
perden raó d'esser i les
veus deis pobles oprimits,
fins ara silenciadas, estan
recobrant un lloc en la
construcció d'aquesta Eu-
ropa del futur.

Per dignitat, sí al dret
d'autodeterminació.

Comissió Executiva
deis Joves d'Esquerra

Nacionalista-PSM

SEGURIDAD MARTINEZ, S.A.

Autoritzada per la D.S.E. amb el n. 538-27-7-84

CENTRAL RECEPTORA D'ALARMES
VIGILANTS JURATS

INSTALLACIONS DE SEGURETAT
Carrer de Manacor, 30- Tlf.: 467659

Son Campos, 30- Tlf.: 464003
Apartat de Correus 957

07006 Palma de Mallorca

Santa Eulálla del RIu, 17
Tlf.: 312164- Eivissa

€V1 PAULINA MAS 

(ESTETICISTA DIPLOMADA)  

TRACTAMENTS FACIALS
Netejà Cutis
Tractament Acné
Tractament Flaccidesa
Peeling
Tractament antirues
GIMNÁSTICA DE MANTENIMENT
MASSATGE GENERAL

MASSATGE VERTEBRAL
REFLEXOLOGIA PODAL

TRACTAMENTS CORPORALS
Tractaments Cel.lulitis
Post Part
Tractament Pits
Tractament Ventre
Gimnástica Pasiva (Plagues)

DECOLORACIÓ VELL
MAQUILLATGE
DEPILACIÓ CERA, Dep. ELÉCTRICA
SAUNA

Carrer de Covadonga, 20-A - Telèfon: 491287
COLL D'EN RABASSA

zaTOTGRAFIC
IMPREMTA

Carrer Maria A. Salvá (Edifici «Los Soles»)
Tel.: 49 16 54
Fax 26 00 47

07600 S'ARENAL - LLUCMAJOR

FUSTERIA I EBANISTERIA
DECORACIÓ I RESTAURACIÓ

MOBLES DE CUINA

RUIZ-SANTIAGO

Camí de Son Fangos, 24
Tlf.: 269870 - ES PILLARÍ
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ANTONIO ALEMANY
Serra, Antonio Papell, Xim Rada, Andrés Ferret, Javier
Zuloaga, Gil Mendoza, Luis Mn Pomar etc. són tan sols
alguns dels noms d'una llista interminable de polèmi-
ques que algun pie i tot, poc ha faltat perquè no entras-
sin dins la llegenda gloriosa i definitiva de les bufetades,
cops de puny i mossegades. L'any 1985 va escriure: "Yo
no soy violento en el sentido de pegarme con la gente,
pero debo reconocer que estos dias he buscado a
Planas para solventar directa y contundentemente
estas y otras cuestiones" (400). Antonio Alemany, com
acabam de veure, dones, és un perdiueta, un pinxo
lleteret que passa gust de fer bravates de l'estil com:
"guerrero como soy" (401) , "En cualquier caso vaya la
advertencia: deberían saber por los antecedentes que
no pertenezco a la especie de los acollonados. Si
quieren guerra, la tendremos" (402), "Para la bueno y
lo malo los nombres deben publicarse" (403), "En los
debates y las polémicas hay que ir a cara descubierta y
sin complejos" (404), "Mi querido Jacinto Planas: si
quieres jugar a las medias palabras, a las alusiones y a
las indirectas, ya te digo desde este mismo momento,
que no. A las punetitas prefiero contestarlas de frente
y con toda claridad. Si tiene ganas de polémicas -allá
tu- las tendrás. Tu y tu periódico. Y nos vamos a diver-
tir" (405), etc.

Jasss! Qui ho hagués dit temps enrera!
APLEC fa mig any just que cada quinze dies fot un

esplet de llenya d'alió més granat a n'Antonio Alemany,
i a hores d'ara encara no ha dit ni phi!

Antonio! Eh, Antonio! Que te passa res! Que no
estás bo! Ens tens molt preocupats! Però, Antonio!
Que és això de no dir-nos res! Nosaltres volem guerra.
trull i escàndol! No veus que la teva reputació de pinxo
quedará a l'alçada del betum després - d'aquesta!

Botifarra, t'hem dit!
Ara resultará que no arribes ni a botifzirronet!

QUE HO SÀPIGA TOT MALLORCA! ESBOM-
BAU-HO PELS ALTAVEUS DE LES BEN-
ZINERES, DELS SUPERMERCATS I DELS
GRANS MAGATZEMS:

* El puput ja no enravana!
* Ja no se li posa dura!
* La sang ja no li puja a la p-u-n-t-e-t-a de la cresta!

Antonio Alemany, després de l'afaitada en eixut que
t'hem fet, si fa no fa, ets un osset de rupit que no té per
rosegar!

Signa: APLEC Illes Balears i Pitiüses.

NOTES: 378) DCVB, vol. III, pág. 616. 379) Arxiduc
Lluís Salvador, ob. cit., pág. 90. 380) Antonio Alemany,
"El Día Mon amour", Sovint Núm. 8 (2.IV.1988) pág. 4.
381) Antonio Alemany, "La aventura convergente" D16,
9.V.1989. 382) Guillem Forteza. "Per un ressorgiment
polític de Mallorca", Palma 1931. Recollit per Anselm
Llull, ob. cit. vol. II, pág. 30. 383) Editorial de "La
Nostra Terra", desembre 1932. Reproduit per Gori Mir,
"El Nacionalisme de "La Nostra Terra", ob. cit. pág. 97.
384) "La Veu de Mallorca", Ciutat de Mallorca, gener
de 1919. Reproduit per Anselm Llull, ob. cit. vol. II,
p.p. 54-55. 385) Antonio Alemany (Tircsias) "Críptico",
El Día, 8.IX.1982. 386) Id. D16, 9.111. 1989. 387) Gabriel
Alomar, El Día 1.V111-1924. Reproduït per Anselm
Llull, ob. cit. vol II. 388) Joan Sanxo, "Sempre més i mil-
lor", "El Felanigense" (29.VII.1933) Reproduït per
Mateu Morro i Sebastià Serra a "L'Esquerra Nacionalis-
ta a Mallorca (1900-1936)", Ed. La Magrana, Barcelona
1986, p.p. 134-136. 389) Llorenç Capellá, "15 empresaris
mallorquins", ed. Moll, Palma 1975, pág. 60. 390) Id, id.
pág. 60. 391) Id., id., pág. 67. 392) D16, 4.V1988. 393)
Llorenç Capellà, ob. cit. pág. 66. 394) "Tarzan a Nova
York" (1942). Interpretat per Johnny Weissmuller i
dirigit per Richard Torpe. 395) Llorenç Capellà, ob. cit.
pág. 66. 396) James Laver, Breve historia del traje y la
moda. Cátedra, Madrid 1988. 397) Llorenç Capellà, oh.
cit., p.p. 59-74. 398) Antonio Alemany, "De cretinos y
querellas" ob. cit. 399) Basilio Baltasar, DM 1.1.1989.
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Els problemes de la dona sola
"CADA MES PRESENTAM 	 UN CAS" Margalida Ferrer    

Hem tornat començar el curs i
sense adonar-nos ja ha passat un
trimestre i ja som damunt les
festes de Nadal, i resulta que
els problemes no veim que hagin
disminuït, sinó que sembla que
han augmentat.

Des d'aquestes mateixes pàgines
hem parlat de molts de casos i
de molts problemes, un dels que
més hem informat ha estat el
problema de la DONA, sobretot de
la dona sola amb infants al seu 
càrrec. Avui no ens queda més
remei que tornar-hi.

Hi ha una impressió generalit-
zada que hi ha molts de recursos
per a la dona, que la dona ja
está en camí d'esser o d'estar
en la mateixa línia de l'home,
que' se lluita per a la promoció
de la dona, sobretot a certs
nivell, però aixb no és real, ni
és veritat, perquè estam molt
lluny de tenir els recursos
materials, humans, culturals,
etc. que hi ha a molts de països
europeus per molt que formem
part de la "C.E.E.".

La dona que noltros coneixem,
amb un ventall de nivells cultu-
rals bastant variables, ha de
lluitar molt avui en dia per a
poder sortir endavant. La dona
avui ha de fer tota casta de
feines mal remunerades i del tot
injustes, la que té una feina
més estable amb un sou mínim ha
de cercar la manera de compaginar
els horaris de les escoles o
guarderies que no tenen gaire a
veure amb les jornades laborals;
la dona ha de superar amb uns

sous irrisoris, sense l'ajuda de
ningú, res despeses que comporta
pagar un lloguer (que a Palma
són prohibitius actualment, el
preu d'aquests), els rebuts de
llum, aigua i comunitat, i amb
el que li queda, ha de menjar,
s'ha de vestir i ha de tenir en
compte moltes d'altres coses que
sorgeixen. A tot això hi hem
d'afegjr que l'home endemés de
no aportar res, encara la perse-
gueix en molts de casos i la
maltracta moral i físicament, i

per acabar-ho d'arreglar ha
d'aguantar la insensibilitat de
la nostra societat, que en molts
de casos no acaba d'entrendre-
ho i, endemés, no arriba a la
vertadera causa del problema i
no posa les estructures i mit-
jans necessaris .per a millorar-
ho.
La dona és i té continus

problemes. EsT3 sola —T indefensa
davant els estaments estatals
que tenen una justícia masclis-
ta, encar, que hem de reconèixer
que s'intenta minorar una mica,
está sola quan el q ue era el seu
home la cerca un dia darrera
l'altre i no pot fer res, perquè
tantes de vegades ha de deixar
els seus fills sols per a poder
anar a fer feina; angúnia i més
angúnia perquè moltes de vegades
la nostra societat les dóna la
culpa, perquè s'han separat o
perquè' són fadrines i tenen
infants, perquè... tantes de
coses de qué tots en som una
mi - a re -,ponsables.

A la televisió hi ha uns
spots mol macos, on la dona pot
estudiar el que vulgui, pot
esser el que vulgui, pot arribar
a on vulgui, però no diuen com

poden arribar a final de mes les
dones que Ilujten soles amb els
seus fill al da.. ra, sense cap
suport i lultes de /egades sense
cap esperança.

Exemple: Una dona bastant
normalitzada, s'ha hagut de
separar perquè l'home la maltrac-
tava; té un nivell cutural mitjà,
té feina amb un contracte per a
mesos, això 11 produeix inestabi-
litat; guanya unes 50.000 M./mes
per la feina que fa; té dos
fills que van a l'escola pública
del barri, sols el dematí, però
no hi ha menjador i els ha de
deixar el dinar fet i han de
restar	 sols	 tot	 l'horabaixa;
tenen 6 i 8 anys. Ha. s de pagar

les despeses de vivenda cada
mes, alimentació, vestit, gastos
que surten sense esperar-los,
com llibres, rotura de la renta-
dora, etc., etc. Quina ajuda
rep?

Recursos existents actualment:

- Institut de la Dona (Informació
dels drets que té).

- Centre	 d'acollida	 a	 la, dona
(Dones maltractades).

- Pis	 Tramuntana	 (Mares	 fadri-
nes).

- INEM (Cursets per a la dona).
- Junta de Protecció de Menors

(Guarderies i mejadors).
- Servis	 d'Atenció	 Primária

(estudi i seguiment de casos -
1 4 detecció).

He sentit a dir o ho he llegit
a qualque lloc, que per exemple
a Franca una dona sola, separada
o fadrina, rep de l'Estat una
ajuda per infant i té uns serveis
específics totalment gratuïts,
perquè puguin sortir-ne. Aquí
hauríem de parlar d'aquest
salari social, perquè hi ha
moltes de dones que tenen dret a
rebre'l, no per una qüestió de
beneficència sinó per una qüestió
de JUSTICIA.



ASCENSORES
ASPE S.A.

C/. MARINETA, 7.

TELS. 26 62 32 - 26 62 54 - FAX - 490763

07600 EL ARENAL (MALLORCA)

SI VENIU
A L'ARCADA

PER L'AUTOPISTA HI HA
4 O 5 CAMINS

RESTAURANT

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

TELÉFON: 261450/54
S'ARENAL DE MALLORCA

LA CARTA ESTÁ EN CATALÀ
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Ho veu així:

PERQUE NO Hl VEU:
VIGILI

ELS SEUS ULLS

É4 un congell d. la CAMPANYA DE PROTECCió OCULAR.
ASSOCIACIó D'UTILITAT PÚBLICA.
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Llucmajor fabricará pilots a les
principals companyies aèries

La cristal•lització de les
negociacions mantingudes
pels responsables de la
«British Caldedonian», les
conselleries d'Indústriea i
de Cultura i el Consistori
de Llucmajor propicien la
instal.lació d'un Centre de
Simuladors de Vol en els
terrenys de Son Noguera.

L'empresa «Empresa
«British Caledonian Flight
Training» construirá un
modem complexe que s'u-
bicarà devora el futur po-
lígon industrial.

Dies passats el Consis-
tori de Llucmajor atorgava
el vist-i-plau a la petició
de declaració d'interès so-
cial com a primera passa
cap a la cristalització del
projecte i el batle Joan
Monserrat també ho auto-
ritzava perquè es firmás
un conveni pel qual la
corporació municipal es
compromet a facilitar al
centre tots els serveis d'in-
fraestructura.

Les principals caracterís-
tiques del projecte són
que afecta a un aparcella
de forma trapezoidal i una
superficie total de 20.000
mts. quadrats mentre que
l'edificació projectada és
de 80.000 mts. quadrats,
una altura máxima de 11
mts. i un volum total de
70.000 m' amb una inver-
sió prevista que se situará
en els 20 milions de ptes.

Aquest complexe acolli-
rà els simuladors de vol,
sales audiovisuals, ordina-
dors i aules i també les
dependències d'oci de les
futures promocions de pi-
lots. L'ocupació será de
300 persones incloent es-
tudiants i instructors,
alumnes i professors de
formació a terra, així com

el personal administratiu i
de manteniment.

El projecte contempla la
realització de les obres en
una primera fase per a la
ubicació de quatre simula-
dors de vol amb una edifi-
cació de quasi dos mil cin-
cents metres quadrats i
una inversió de cmn mil
milions de pessetes en la
qual també se situaran les
dependències i ins-
tal.lacions annexes als si-
muladors.

La resta de complexe es
realitzarà en dues fases
succesives. L'edifici será a
base d'estructura
melál.lica i de formigó
armat amb materials d'a-
cabat en cobertes i façana
de primera qualitat. Cons-
ta de planta baixa i pis: la
primera alberagará les
aules de classe, sales d'or-
dinadors i màquines, ta-
ller de manteniment, de-

pendéncies de descans,
banys i magatzems, men-
tre que a al segon hi
haurà la direcció, secreta-
ria, administració, banys i
oficines i despatxos. El
complex també comptarà
amb jardineria i un ampli
aparcament.

Els terrenys elegits s'u-
biquen devora el projecte
del polígon industrial,
amb accés a través de les
seves instal•lacions perquè
quan estigui llest hi quedi
integrat.

D'altra banda, la petició
d'interès social i militar
pública es justifiquen per-
qué es tracta de la implan-
tació a Mallorca de tecno-
logia elevada que falcilita-
rá un centre d'instrucció
proper a les companyies
aèries espanyoles, ja que,
actualment, s'utilitza el
centre de Londres de si-

muladors
witk.

El centre de Son Nogue-
ra propiciará la creado de
llocs de treball, alguns
d'alta qualificació. Des del
mateix moment de la po-
sada en marxa, enregistra-
rà una permanent ocupa-
ció amb visitants d'alt
poder adquisitui en rela-
ció a activitats turístiques
i complementàries.

L'escola d'aviació fun-
cionará a finals del proper
any amb unes promocions
previstes de dos-cents pi-
lots anuals per cada simu-
lador de vol. Simultània-
ment el centre de Son No-
guera, s'establirà en te-
rrenys de la Universitat
«l'Escola de Formació de
pilots comercials» mentre
que l'aeròdrom de Son
Bonet albergará els cursos
de pilotatge d'avinonetes.

Francesc Verdera

de vol de Gat-

RÁLIOASSOCIACIÓ
DECATALIMA

105-F.M.



Col.legi Sant Vicenç de
Paül-s'Arenal
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CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Quint concurs de redacció en ¡lengua catalana
SE CONVOCA EL V CONCURS DE REDACCIÓ EN LLENGUA CATALANA, ENTRE ELS

ALUMNES DE LES ESCOLES I INSTITUTS PUBLICS I PRIVATS DEL TERME MUNICIPAL
DE LLUCMAJOR I ELS POBLES DE S'ARENAL, ES COLL, FS MOLINAR, SON FERRIOL Y
SANT JORDI, DEL TERME MUNICIPAL DE CIUTAT.

L'EXTENSIÓ DE LA REDACCIÓ SERÁ DE TRES QUARTS DE FOLI MANUSCRITS, TEMA
LLIURE, PREFERENTMENT SOBRE EL RESPECTIU BARRI I NECESSITATS DELS RE-
DACTORS.

SE PREMIARAN EN METÁLLIC, REGALS I LA PUBLICACIÓ A S'ARENAL DE MA-
LLORCA, LES CINC MILLORS REDACCIONS DE CADA CENTRE ESCOLAR.

EL JURAT QUALIFICADOR ESTARÁ FORMAT PER LA DIRECCIÓ DE CADA CENTRE
ESCOLAR 1 PER LA DIRECCIÓ DE S'ARENAL DE MALLORCA.  
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Les drogues
En els últims anys

del que més es parla és de
les drogues. Encara no s'ho
trobot un remei segur que
agradi a tothom. Tot aquest
tema és com una cadena
que comença per un noi que
prova un porro, després una
ultra drogo un poc més
dura... i així fins que quasi
sense adonar—se'n ja s'ho
convertit en un drogad—
dicte, i, és clar, per poder
prendre drogo fon falto din-
ers i si no se'n tenen s'han
de robar, així es converteix a
més de drogoaddicte en un
delinqüent. I tot això per
qué? Per acabar mort a
qualsevol correr, i no paga la
pena.

Les drogues porten
u lo delinqüència, i si no
també a venedors de drogo.
Ara, a la televisió, la radio,
etc. escoltam que un remei
per acabar amb aixa seria
legalitzar les drogues. Sem-
bla que és un poc arriscat,
pera si ho pensom bé, podria
zobar, almenys, amb la
delinqüencia per aconseguir
diners per la drogo, perqué
jo no seria tan cara i al
mateix temps tumbé deso—
pareixerien els camells. Es
podria provar de fer perquè
tot això necessita un remei
rápid. Coda dio mor més
gent per tot aixa. Pensau—ho
bé, i mai se us ocorreixi

prendre cop drogo per fluixa
que sigui perquè després
vénen les dures i d'aquestes
si que és difícil sortir—ne. Si
jo estás enganxat no ho
dubtis i demana ajuda a lo
teva familia o a un centre de
reabilitoció per desintoxi-
car—te si tens un poc
d'estima a la teva vida.

Eva Mario Rodríguez. Vuitè
d'EGB.

Drogues
S'entén per drogo

bota substancia que crea, en
qui lo consum, un estat de
dependencia, o sigui, la ne-
cessitat imperativa de seguir
prenent—la, augmentant
cado vegada la dosi de la
mateixa, o pesar dé sebre
que és lo causa d'una serie
d'efectes secundaris, psí-
quics o físics, que poden
arribar a provocar la mort
del consumidor. La drogo és,
ovui per avui, un gran pro-
blema. El seu consum está
molt estés i, segons l'OMS,
uno quarta port de lo po-
blació mundial és drogode-
pendent. S'ho de deixar molt
clor que amb les drogues no
es pot jugar, no és valid dir
"només aquesta vegada per
sebre que se sent". No! No
existeixen les drogues me-
nors; el primer cigarret
d'haixix o els primers esti-
mulants (amfetamines) po-

den ser l'inici d'un llarg i dur
comí que acabi en lo bogeria,
en la incapacitat físico o en
la mort.

Les drogues
més conegudes són:

— El hoixix. Amb les
fulles picades es fabriquen
cigarrets que quan són
fumats provoquen una certa
eufòria, anul.len lo consci-
encia i acaben per provocar
greus psicosis.

—L'opi i la morfi-
na. Les dues extretes de
l'adormidera, provoquen lo
sensació de benestar pera
acaben per causar lo deca-
dencia físico progressiva de
l'addicte, que el condueix o
la mort.

— L'hero .ina. Es
fabrica a parlir de la morfina
i que, a causa que el toxi-
còman precisa de cada
vegada una dosi més alta,
acabo per provocar la mort
per sobredosi.

[Is
al.lucinògens. Com el LSD,
són substancia químiques
que produeixen
al.lucinacions, disminució de
la personalitat i que condu-
eixen o l'esquizofrènia.

— Els medico—
ments. Com els barbitúrics
(d'efectes sedants) o les
amfetamines (estimulants)
que poden produir trons—
torns diversos que van des
del coma fins a les malalties
mentals.

_ S'ha de compren-
dre que el drogodependent
és un malalt al qual s'ho de
donar tota l'ajuda que ne-
cessiti. No li doneu
l'esquena.

Alícia López Gonález.

Les drogues

S'anomena drogo
tota substancia introduïda
dins el cos per un procedi-
ment com ingestió, injecció,
inhalació de pols o de fum,
que influeix sobre le sistema
nerviós de l'individu.

Aquesta influencia
provoca una modificació de
l'estat psíquic i una sensació
de benestar.

L'ús repetit de
drogues porto o un fenomen
característic que es pot tra-
duir en una dependencia
psíquica. Quo una persono
deixa de prendre drogues, es
manifesta en ello una pro-
fundo inquietud i uno terrible
sensació de manco. La dro-
ga també pot crear una
dependencia més greu: lo
privació de drogues desen-
cadena en l'organisme
transtorns fisiològics com
nausees, pertorbació del
son, sensacions d'angoixo o
de por, acceleració del
pols...

Lo drogoaddicció
és una altra característica
important de nombroses
drogues. Des del principi de
lo civilització en quosi totes
les societats s'ha utilitzat,
individuolrnent o
col.lectivament, substancies
naturals per calmar el dolor
o amplificar les percepcions
de lo vida quotidiona.
Aquestes drogues eren con-
sumides en les cerimònies o
en els rites màgics. La cien-

cia moderna després
d'alguns decennis ha intro-
duït la utilització médica
d'aquestes drogues i ha tret
partit d'algunes de les seves
propietats terapèutiques,
sobretot a partir de la se—
gana meitat del segle XX.

A totes les nacions
industrialitzades ha sortit
una vertadera epidemia
social, l'ús de drogues que
afecta a lo joventut.

Sara Martín Fuster.

L'atur juvenil

Un problema molt
important per a la societat
és l'atur juvenil. La gent jove,
sobretot els ex—estudionts
ja diplomats, es veuen molt
afectats per aquest proble-
ma.

Avui dio, la majoria
de joves estudien llagues
carreres i com que n'hi ha
molts, molts d'ells es queden
sense feina i sense res per
fer.

Per aquesta causa,
els joves es senten depri-
mits, desil.lusionats i margi-
nats, i es volen evadir amb la
droga, la beguda i fins i tot
el suïcidi.

La droga
Aquests joves cer-

quen el consol i se'n van amb
ornics que ja han passat per
aquesta fase (alguns d'ells
són drogoaddictes).

Els amics dorga-
addictes enganxen els joves
els fon addictes a la droga,

fins que ja estan avesats a
ella i no poden tornar enrera
i lo necessiten per viure.

Per trobar—la i
tenir—la fan l'impossible,
assolten i roben per obtenir
els diners que necessiten per
poder—lo comprar. Molt
parescut també és el cas de
la beguda.

Els joves comen-
cen a beure unes copes amb
els amics fins que arriben a
acostumar—se tant que les
necessiten per viure.

Per aixa hem de
respectar aquesta gent i
donar—los oportunitats per
fer feina i així ocupcir el
temps obans buit. D'aquesta
manera potser deixarien lo
beguda i les drogues...

També demanam a
aquella gent que no es
desil.lusioni i que segueixi
esforçant—se per trabar fei-
na o fer oposicions.

Maria Teresa Mora. Setè
d'EGB.



LEPANTO, S.A.

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

TELÉFONS: 231306 - 285321

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

Agafi bones costums...
Can Ballester, ses bones costums

Carrer de Maria Antònia Salvà, 49.
Tlfs: 261726- 264646.

Carretera Militar, 485. TI 269536.
S'ARENAL DE MALLORCA

pasmuno
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

Palma de Mallorca.
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Magatzem
	

Cala d'Or
Carrer Arx1duc Lluls Salvador, 84

	
Carrer de Stkratn, 8 (Can %u)

	
Exposició

Teléfon: 75 16 31 - 75 54 45
	

Teléfcc: 27 01 61 27 79 95
	

Avinguda de Bèlgica, 14
Telefu: 75 81 32
	

Telefax: 24 93 09
	

Teléfon: 65 75 62

Magatzem
Pcilgon de Son Caste116- Gran Vía Aslma
Telèfon: 29 40 04
Telefax:75 95 27

Magatzem
Pobre& Can Valero4 de novembre, 11
Teléfon: 20 66 66
Telefax:75 81 30

LlucmaJor
Ofklna fibrka I ezposic16
Carrer del btsbe Rolg 29
Telèfon: 66 01 50 - 66 01 54
Telefax: 66 05 90

S'Arenal
Exposic16 I magatzem
Carretera Militar, 522
Teléfon: 26 22 38
Telefax: 49 27 67

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

Parre res
Magatzem
Carretera de Cam pos, sin
Telèfon: 64 71 05
Telefax: 65 79 61

LA REVISTA QUE DIU EL QUE ELS
MALLORQUINS PENSEN PERÓ NO

S'ATREVEIXEN A Dm
SUBSCRIVIU-VOS-HI

TEL. 26 50 05

Shrenal
1 DE GENER DE 1990 41 de Mallorca   

Colilegi Sant  Vicenç de Pabs'Arenal

Organitzat per l'Obra Cultural Balear de s'Arenal 1 patrocinat per l'Ajuntament de
Ciutat, va tenir lloc a l'Esglésla Parroquial de s'Arenal els passats dies 19, 20 I 21
de desembre, la tercera Mostra de cançons de Nadal amb la partIcipacló de totes
les escoles del nostra poble. Al manco una volta en l'any, tots els nins I nines de
s'Arenal amb els seus pares I padrins, entraren al temple parroquial, cantaren, se
trobaren I s'ho passaren d'allò més bé. Enhorabona a tots I molt especialment a
l'Obra Cultural de s'Arenal.

Les drogues
Que és la drogo?

La drogo és uno substáncia
que s'uso de forma volun-
tária per experimentar sen-
socions noves i modificar
l'estat psíquic. Hi ha vàries
classes de drogues com la
cannabis, la cocina, el LSD,
l'opi, l'herdina, l'alcohol, el
tabac...

Els primers con-
tactes amb lo drogo es
produeixen a través de
companys que la prenen,
que són les "pandilles".
Quan el drogaaddicte pren lo
droga uno vegoda ja no la
pot deixar, i Vaho vegado
que la pren la dosis ha de ser
més forto i arriba uno ve—
goda que no pot controlar el
seu ús. A partir d'aquest
moment comença a presen-
tar transtorns psíquics o
físics.

Perquè es curin
han donar o sanatoris i la
primero fase del tractoment
del drogaaddicte consisteix
en lo deshobituoció o la
droga.

Convé destacar
que lo joventud és el grup
d'edat que en major pro—
porció codo_ dio consumeix
drogo.

Lo premsa, lo ràdio
i la televisió informen fre-
qüentment de successos
ocorreguts baix l'efecte de
les drogues o relocionots

amb elles: morts per sobre-
dosi, assolts, robatoris...

Augmenta lo de-
mando d'informació sobre el
temo de les drogues per part
de les ossociacions de pares,
entitats culturols, col.legis,
clubs juvenils... Es fan grans
companyes contra la droga
representades per famosos
com contonts, actors i per
nosaltres mateixos.

L'atur és també
uno de les causes que fon
que els joves prenguin dro-
go.

El	 "punxat"
característic de la droga
dura té difícil deixor—la.

"Lo drogo o
la vida"

Francisca González Cano.
Vuitè d'EGB.

PRODUCTES MARTIN S.A.
Importació - Exportació - Indústria
de la garrova - Cereals - Pinsos -
Fertilitzants - Servici d'aigua a do-
micili - Transports en general -

Pinsos animals de companyia

MAGATZEMS: Llucmajor, carrer Badia
Blanca, 8. Tlfs: 660253-660059

Poligon Son Castelló, carrer Gremi dels
Ferrers, 52. Tlf: 203665
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Serio Oficial
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NO VOLEM SER FORASTERS DINS CA NOSTRA

-Oferiu-nos el servei en la nostra llengua.

- No ens obligueu a no tornar.

Assessorament lingüístic gr. it
Cordialment, /

APLEC, Apt. Correus_13 1 PALMA



Petits anuncis
Aquests anuncis poden ser remesos a la nostra

redacció, Comí Pedreres 132. Tel. 265005 i a totes
les agències de Publicitat.

Cada paraula, 10 pessetes.

CRISTALLERIA
LLUCMAJOR

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

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

LLUCMAJOR (Mallorca)

ANUNCIAU-VOS DE FRANC A S'ARENAL DE MALLORCA.
D.N.I.

Nom:
Cognom:	 TELF-

-Escriviu un sol anuncl per cupó.

ATENCIÓ	 -Usau l'otros majúscules.
-Escrlviu din* el roquadro el test.

Ompliu aquost cupól onvlau-lo a:
S'ARENAL DE MALLORCA: Comí do les Pedreros, 132 - 07600 -

SES CADENES DE S'ARENAL

1 DE GENER DE 1990
Shrenal
437 de Mallorca  

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
m2 . de jarinds, dues pla-
ces perls catxes, prop de
la mar, zona tranquila.
18.900.000 ptes. Tlf.:
230468.

insos 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 bares.
Máxima discreció i serietat.
Tel. 404218.

Shrenal
4 de Mallorca

Telefon: 265005.

IMMOBILIÀRIA

MIR-AMENGUAL
COMPRA-VENDA

LLOGUER DE TOTA
CLASSE DE BÉNS

IMMOBILIÁRIS

Carrer de Sant
Cristòfol, 16
Tel: 26 92 50

S'ARENAL

MOBILIARIA
BALEAR C.11.

A.P.I.M.DARDER
CARRER DE SA FONT, 66
TELFS.: 662402 662411
FAX.: 662161
LLUCMAJOR

VENDA solar a la Rápita, 602
m2, 8.000.000. Mir Amen-

qual 26 92 50

CERC solar, mínim 200
metres quadrats, a dins
s'Arenal. Tel. 26 14 26 i 74
01 72.
CONTESTADORS AUTO-
MATICS, telèfons sense
mans, telèfons sense
ELECTRONICA EL GAU-
CHO. Carrer Mallorca, 2.
Tel. 263423.

OCASI6, Badio Blovo, Solar
amb vistes al mor, 860 m2
amb plánols aprovats. Mir
Amengual 26 92 50

S'ARENAL, planta baixa no
sótil lliure, 100 m2 i ternas-
sa, 8.400.000. Mir Amengua'
26 92 50

S'ARENAL, átic 3 dormitoris,
omoblat, terrassa, vistes al
mar, plaça de garatge opci-
onal, 7.850.000. Mir Amen-
gual 26 92 50

S'ESTANYOL, solar cèntric,
edificable, 275 m2, tancot,
5.250.000. Mir Amenguol 26
92 50

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

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

S'ARENAL, llogam local per
cotxerio o magatzem, situat
darrera lo sala de festes
Bovorio, prop del balneari 8.
Tel. 66 02 53 i 66 05 52.
Llucmajor.

LLUCMAJOR, casa zona rús-
tica, a 1 km. del poble, tot
amoblat. Mir Amengua' 2692
50
APARTAMENTS o Badia Blava,
zona esportiva, de 1 i 2
habitacions, cuino, bany,
jardí, vistes ciares, des de
4.250.000. Mir Amengual 26
92 50

ZONA LLUCMAJOR, uno
quarteroda i mitja, caseta,
ximeneo, cisterna,
3.500.000. Mir Amenguo' 26
92 50

ZONA LLUCMAJOR, una
quarterada, ometlers, gar-
rovers, 1.000.000. Mir
Amengual 26 92 50

ZONA CAN PASTILLA, es llaga
oportament per mesos, tot
omoblat. Mir Amengua' 2692
50

VENC pis a Sant Jordi, 3
dormitoris, 2 bonys, armaris
empotrats, primera qualitat,
vistes clares, 8.000.000. Mir
Amenguo! 26 92 50

S'ESTANYOL, solar o Son
Bieló, 450 m2, edificable.
7.000.000. Mir Amengual 26
92 50

SANTA PONSA, o estrenar, 85
m2 i 87 de jordí, plaça de
garatge, ximenea, terrassa,
prop del Club NOutic, petita
comunitot, 11.000.000. Mir
Amengual 26 92 50

S'ARENAL, solar 100 m2 amb
plànols aprovats per a dúp-
lex, soterrani i jardí,
8.500.000. Mir Amengual 26
92 50

S'ARENAL, pis de 4 dormito-
ris, 2 banys, perfecte estat,
telèfon, garatge omb borre-
res, facilitats, 10.000.000.
Mir Amengual 26 92 50

PIS al correr del Gran i
General Consell, 90 m2, per
estrenar, 3 dormitoris, 2
banys, 2 armaris empotrats,
terrassa de 24 .m2,
8.950.000. Mir Amengual 26
92 50

CAN PASTILLA, venc pis de
novo construcció, 70 m2, 2
dormitoris, vistes al mor,
plaça de garatge, rentador,
vistes al mar, porta bindodo,
fusta de nord, 10.500.000.
Mir Amengua' 26 92 50.

PLANTA BAIXA fabulosa o Can
Pastilla, amoblado, 100 m2 i
jardí, 3 dormitoris, gran
garatge, 15.750.000. Mir
Amengua' 26 92 50

VENC PIS a Llucmajor, molt
ben situat, recentment es-
trenat, 3 dormitoris, cuino
equipada, vistes ciares, gran
garatge, traster, 2 banys
complets, ximenea,
8.900.000. Mir Amengua' 26
92 50

LES PALEMERES, àtic, immi-
llorables vistes, 150 m2 i
140 de terrassa, 3 piscines
comunitàries. Mir Amengua!
26 92 50

A 6 km de Palmo, caso
mallorquina reformada,
enmig d'horts, 3 habitaci-
ons, 2 banys, salo-menja-
dor, cuino, ximenea, gran
terrassa, garatge.
17.000.000 ptes. Tel. 41 24
53.

S'ARENAL, atenció-cotxes de
llaguen, disposam de nau
ideal per a garatge i repo-
nació de cotxes, 300 m2
aprox., amb oltet per a ofi-
cines, fossat, corrent de 380
v. (abans era taller de cot-
xes), bon preu, facilitats. Mir

Amengua' 26 92 50

LLUCMAJOR, 2.000 metres
quadrots, casa legalitzada, 3
dormitoris, 1 bony, tot
amoblat. 9.000.000 ptes. Tel
26 92 50 Mir-Amengual.

A 15 km de Palma, cta.
Santa Moria-Pórtol, venc
hort de 3.200 metres qua-
drats, tancat, oigua i arbres
fruitols, safareig de 500 li-
tres, possibilitat de Ilum
elétrica. 5.000.000 ptes. Tel.
24 51 83.

LLUCMAJOR, venc finca a 2
km, 1 quorterado, aljub i
casa de pedra, tancat amb
poret. 1.500.000 ptes. Tel.
66 17 50.

LLUCMAJOR, comí d'Alicantí,
venc finco rústica de 40
àrees amb 2 camins.
1.200.000 ptes. Cridar a
partir de les 20 h al 59 12
46.

LLUCMAJOR, venc finco a 4
km. mitja quarteroda amb
ometlers i garrovers.
650.000 ptes al comptat.
Tel. 66 17 50.

A 15 km de Palma, venc
algunes quarterades omb
bono vista, completament
sembrades d'ametlers i gar-
rovers. 2.000.000 ptes per
quarterada. Tel. 71 77 65.

A 12 km de Palmo, cta. vello
de Bunyola, venc mitja

_ quarteroda, caseta de 2
habitacions, 2 banys, sola-
menjador, cuino, 2 cotxeres,
oljub, aigua canalitzada,
Ilum de 220 i telèfon con-
tractat. 11.000.000 ptes.
Cridar de 13 a 16 i de 20 22
hores. Tel. 40 25 99.

CASA de pagès entre Pe-
guero i Copdellá, 250 metres
quadrats, 250 de construïts,
4 dormitoris dobles, sala-
menjador amb ximenea,
cuino, 2 banys, piscina,
grons terrasses, arbres frui-
tals, 4.000 metres quadrats
de terna. 44.000.000 ptes.
Tel 68 18 63. Tel. 68 33 35
A. Gracia.

S'ARENAL, petit local per
garatge o magatzem, prop
del balneari 8, darrera Ba-
varia. Lloguer. Tel. 66 05 52
/ 66 0253.

BADIA GRAN, xalet 3 dormi-
toris, garatge, vistes al mar,
solar de 600 m2,
14.000.000. Mir Amengual
26 92 50

A 4 km. de Llucmajor, mitja
quarteroda, ametlers,
750.000. Mir Amenguo! 26
92 50

SOLAR o Llucmajor, zona
Ronda de Ponent. Mir Amen-
gual 26 92 50

LLUCMAJOR, planto baixo i
pis, 672 m2. Mir Amengual
26 92 50

ANIMALS DE
COMPANYIA

CONSULTORI VETERINARI.
Correr Exèrcit Espanyol,
23 - baixos. Tels: 491736 -
De dilluns a divendres,
de 17a 20 hores.

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.



Amor entre germans
Aristótil va condemnar el fet, Engels,

ho injurié i des dels cristians als mahome-
tans, passant pels ateus comunistes, tots
s'horroritzen davant la seva sola menció:
INCEST!. Pero, no ens hem d'esglaiar.

El suec Sten Sjoehólm, autor d'una Llei
que despenalitza en el seu país el casa-
ment entre germans, s'ha llançat a recó-
rrer el món donant conferències sobre l'a-
mor entre germans.

Sten demostra amb sòlids arguments
científics que l'incest entre germans no té
cap contraindicació biológica i que són
tabús culturals occidentals els qui con-
demnaren la práctica aquí, a occident.

Darrera les batalles europees pel di-
vorci i l'avortament ara ve la de l'incest.

Nins «mirons»
Als quaranta dies del pan, quan els

pares poden reaunudar les seves rela-
cions sexuals, els nins han de deixar de
dormir en l'habitació del pares.

Aquesta és la donclusió a qué s'ha arri-
bat en el seminari sobre educació del re-
cent nat, desenvolupat recentment a
Nancy, França.

De seguir dormint amb els pares, el nin
percep renous, gemecs, sospirs, lamen-
tacions i alegries dels seus pares sense
arribar a saber la causa exacte.

«Així -es diu en les conclusions del
seminari- si la mare sofreix, el nin ad-
quirirá una penosa imatge de les rela-
cions sexuals, mentre que si veu alegria
en els seus pares voldrà participar i será
rebutjat».

Cadascun, doncs, al seu dormitori, te-
nint la precaució de deixar les portes
obertes per sentir els possibles plors noc-
turns.
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1
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, Pillan í o Merave-
Iles. Ofertes al 261 246 -
261052.

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

PERRUGUERIL

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

MAKA Perruquera. Pedi-
cura i manicura. Botónic
Germ1 Bianor, 19. Tel.
260756.

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

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

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

VIATGES
VIATJES S'ARENAL

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

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

S'Arenal.

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

VENDES
VENC NAU 250 rn 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
••Meroury». Tel. 262769.
Ref. Miguel.

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

1
OUS FRESCS
de gallina rossa

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

Granja Acosta.
Llucmajor.

Tel. 660432.

LLIBRE:-II 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-
rio!

VENC prestatgeries
metál.liques per o comerços.
24 79 12

VOLEM VENDRE 2 rodes de
Talbot Horizon, c/ Aragó,
70-1 Palma.

VENC llaüt menorquí de 30
pams, ben equipat, motor
Solé de 50 Hp, deix amarro-
ment. Tel. 24 3807, de 13
a 14 hores.

PERSONALS

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 conéixer senyo-
reta, no importa el seu
estat civil, per a amistat
sincera. Apt. 10.093
Palma.

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

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

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

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

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.

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

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

FORNER, 39 anys, simpàtic,
agradable, pis gran, bon
cotxe; si ets una al.lota
agradable, treballadora, et
taré molt feliç. Per contactar
amb mi crida al telèfon 24
79 12.

SENYORA, 47 anys, modista,
nascuda a Eivissa, fadrina,
sense problemes econòmics,
cosa i cotxe propis, som
educada, senzilla, alegre.
Voldria conèixer senyor
intel.ligent, amatent, culte,
per o fins seriosos. 24 79 12.

SEPARADA legal, atractivo,
bono presència, carácter
alegre, voldria amistat for-
mal amb senyor fins o 48
anys, que sigui seriós, for-
mal, ordenat, bono presèn-
cia. Firts seriosos. 24 7912.

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

EM VULL CASAR amb una
al.lota de 16 a 35 anys. Tenc
una bona posició, som alt i
tenc 29 anys. Escriu-me
aviat i et taré feliç. Apt.
10093 Palmo.

MALLORQUí, fadrí, sense
mals vicis, 39 anys; cerc
mallorquina de 39 a 40 anys
sense mals vicis per a fins
sedosos. Correr Plateria, 7,
2-2 Palmo.

Vull contactar amb senyora
de 25 a 45 anys per fer
feines de neteja de lo casa,
5 dies al mes, els capves-
pres. Telefonar a hores
d'oficina al 71 00 87.

PENINSULAR, 58 anys, 178
d'alçada, ofició per l'esport,
música, danso, propietari
d'immobles. Vull formar uno
família. Voldria conèixer
dona que es senti solo, la
puc fer més feliç del que
s'imagina. 71 00 87.

LLICENCIADA en Física, 32
anys, professora de belles
arts, pis, cotxe, senzilla,
simpática; voldria conéixer
jove, fadrí, per amistat.
Educot, formal, de lo meya
edat. 71 00 87.

ENGINYER tècnic, 48 anys,
pis, petita embarcació, es-
talvis, sense fills a càrrec
meu, m'agrada practicar
esports; voldria conèixer
dono de lo mevo edat,
amorosa i romántico. 24 79
12.

BAR PROPI, pis cotxe, estal-
vis, tata una vida per davant,
home de mitjana edat, sen -
zill; cerc dona per la resta de
lo meya vida, fins matrimo-
nials. 27 79 90.

VIUDA amb 1 fill, alts guanys,
xalet propi, estudis universi-
taris, treball fix; m'agradaria
conèixer un home jove, for-
mal, amorós i comprensiu,
que sápigo omplir lo meya
vida. 27 79 90.

SEPARAT, 25 anys, alt, prim,
d'ulls verds, molt atractiu,
tenc negoci propi, cotxe, pis,
però em sent tot sol. Voldria
conèixer una (Ilota amo-
roso, que em comprengui i
no tengui vicis. 24 7912.

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

Petits anuncis
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ELÉCTRICA
NYEGOS
Jaume Balmes, 45
T•lèfon 29 56 18

07004 Ciutat de Mallorca

MENJARS CASOLANS
SOM ESPECIALISTES
EN XOT I PORCELLA
FEIM PRESSUPOSTS

PER A BATETJOS,
COMUNIONS I BODES
APARCAMENT PROPI

ELS DILLUNS
TANCAT

AVINGUDA DE
CARLES V - TEL.: 661117

LLUCMAJOR <

1 DE GENER DE 1990
Shrenal
411 de Mallorca  

Si et vols 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 problemes, 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
misten, 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 clares, ingressos ele-
vats, senzilla, elegant, atta,
atractiva; vull formar pare-
ha amb senyor educat per
fins matrimonials. 710087.

DIVORCIAT, 44 anys, 1'87
d'alçada, bona preséncia,
cultura àmplia, cap vid,
amable; vull formar una fa-
mília amb senyora senzilla,
que li agraden els animals,
el camp i la casa. 710087.

CUINER, alt, guapo, bon
ffsic, 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 conéi-
xer senyora, no importa si
té fills, fins seriosos
monis.	 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, và-
ries llicenciatures, vida
acomodada. Voldria formar
parella amb senyor, 56 a
70 anys, sa, actiu. Indife-
rent fills. 277990.

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

SEPARADA, resident a
Palma, feina segura, estu-
dis mitjans, varis idiomes,
amant de la llar, nins,
camp. Voldria formar una
familia amb senyor de 30 a
40 anys, seriós. 710087.

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

SEPARADA, 32 anys, aviat
obtindré el divorci. Voldria
amistat de moment, senyor
senós, 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,
1'76, 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, señzilla,
sense problemes, simpáti-
ca, sembla que tenc menys
anys. Vull continuar feliç-
ment amb un senyor sem-
blant. 277990.

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

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

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

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

MILITAR, esdevenidor as-
segurat, culte, 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, col.lecció
de gran valor, distingit.
Cerc senyora amb cultura,
elegant. Formar família.
277990.

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

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

CARACTER AGRADA-
BLE, 37 anys, bona pre-
sència, vfuda, vul refer la
meva 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-
nèixer allota bona, senzi-
lla. Fins seriosos. 710087.

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

SENYOR ADVOCAT, 65
anys, bona presència, 172
d'alçada, prim. Estic sepa-
rat, tenc la vida resolta,
sense cap tipus de proble-
ma econòmic, però 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-
Iladora, a causa de la meya
feina no puc conèixer gaire
gent per estar moltes hores
ocupada. M'agradaria co-
nèixer cavaller formal,
bona persona, per tenir, de
moment, una bona amistat,
no importa estat civil, fins
seriosos. 710087.

MESTRE D'ESCOLA, a
Palma, 34 anys, fadrí, ma-
llorquí, cabells negres, 180
d'alçada, bona presència,
estic cansat d'estar sol,
tenc amigues però no paro-
la, interessada a conèixer-

me porper tenir, de moment,
una bona amistat, nomás
has de cridar-me al
710087.

CRISTALLERIA
EL ESPEJO

VIDRERES
EMPLOMADES,

GRAVATS ARÚSTICS,
VIDRES DE

SEGURETAT,
TANCAMENT DE
GALERIES AMB

ALUMINI I CRISTALL,
VIDRES I MIRALLS EN
GENERAL, MAMPARES

DE BANY.
CARRETERA DE
MANACOR, 428

CASA BLANCA-TU'.: 249039

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

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

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

SENYORA, 56 anys, cabe-
lls castanys, atractiva, 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 problemas; voldria
conèixer joyo de fins a 33
anys per una possible his-
tòria 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.

SÁrenal
de Mallorca

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

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

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

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

PILOT d'aviació d'edat, físi-
cament atractiu, 180 d'al-
tária, está interessat en co-
neixer allota de 17 a 22
anys per bona amistat i si
és possible conviure, viat-
jar i disfrutar de la vida. Cri-
da'm al 710087.

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

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

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

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



FRUTALES
LLUCMAJOR

Arbres fruiters
Avets de Nadal

Palmeres
Plantes interior i

exterior
Carretera de s'Arenal

a l'entrada de Llucmajor

IDIOMES 92
TRADUCCIONS

TÈCNIQUES
CLASSES D'ANGLÉS,

ALEMANY I ESPANYOL
PREUS ECONÒMICS

CARRER DE BARTOMEU
CALAFELL, 6IBAIXOS

TELF.: 491998
07600 S'ARENAL

JOIERIA
RELLOTGERIA

MARINA
CARRER, SALUT, 21

TEL.: 262415
S'ARENAL DE
MALLORCA

S VIAGES

iCre-aEl
Ballets d'avió ide vaixell.

Vol* xárters.
Credlviatge.

Lloguer de cotxes.
Reserves per telèfon
entrega de bltilets a

domIcIli. Amilcar, 16.
Tela. 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.: 491042.

TALLER
DE

COSTURA

ESTRELLA
Feim confeccions i tot

tipus d'arreglos

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

SArenal
4, de Mallorca 1 DE GENER DE 1990  

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 negras, estudis nor-
mals, afició a la música i
l'arqueologia; senyoreta
amb fins semblants, amis-
tat 1 matrimoni. 710087.

BORSA DEL
MOTOR
VENC Ford

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

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

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

SArenal
4,4 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-
yenes. Tel. 265188.

OS CANTEIROS RES-
TAURANT. A casa galega
do Ca'n Pastilla. Comidas
e vinhos galegos. Av. Bar-
tomeu Riutort, s/n. Tel.
262674 - 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.
JIGGTAL MARACAIBO,
cuina mallorquina casola-
na. Devora les Escoles de
Can Pistilla. Tel. 211017.

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

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

RESTA.Z...::'7nANT CA'N TIA
TALECA. Porcella rostida,.
xot rostit i altres especiali-
tats. Presuposts per a
bodes i comunions. Avin-
guda de Caries V. Tel.
660297 - Llucmajor.

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

, 660? 39 - Llucmajor.

CAFE CA'N RLAGAN.
Berenars i soparets. Lloc
de trobada deis 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 - Col]
d'En Rabassa.

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

Avinguda del Cid, 73.
4131 55 - 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 experiencia. 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-
duïts. 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 experiencia
s'ofereix per hores o de nit.
Barbacoes, cafeteries, res-
taurants o particulars. Tel.
268675.

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

INSTAL.LACIONS elèctri-
ques 	 sanitàries
CE.JU.CB., instal.ladors
oficials de gas ciutat, propà
i butà. Garrar Marqués de
Tenerife, 77. Tel. 24593 -
Son Forro!.

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, an-eglam.
ELECTRONICA J. GAR-
CIES. Carrer Francesc
Frontera, 10. Tel. 264335-
Coll d'En Rabassa.

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

SENYORA s'ofereix per a
servid domèstic 4 dios
cada setmana. Tel.
269225.

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

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

TINTORERIA CALTOR.
Netetja de catifes, mantes,
cortines, cobertors i tota
classe de peles 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,
maquines registradores, rá-
dio-cassettes de cotxes,
porters electrónica 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 Ferrio!.

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.

Shrenal
4,17 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

49 19 16

MECANOGRAFIA
CONTABILIDAD
OPOSICIONES   

BANCA
CALCULO  

C. BALEARES,25-2

-/lAreaarl.

T'oferim cursos de pro-
gramació en:

BASIC
dBASE III PLUS

COBOL
TURBO - PASCAL

TURBO - C
TURBO - BASIC

BASIC2*
• (el de l'AMSTRAD PC)
I de formació d'usuarls
en:

ABILITY 2000
OPEN ACCESS II

SYMPHONY
LOTUS 1-2-3.

LOCO SCRIPT.
A més d'un Ilarg 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.
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Carles Costa, nou president de
l'Associació de Premsa Forana

N'Aino Castaño Bosch és una senyora arelonera de
bon veure. Ella i el seu home són assidus de lo discoteca Eden
Parc. I en aquesta mateixa discoteca, el duo Adaggio alegren
les vetlades cada dio de lo setmona.

S'Arenal de Mallorca

Homenatge a Santiago Fuster

El passot dia 15 de
desembre es va celebrar a
Sant Joan l'assemblea de
l'Associació de Premsa Fo-
rana amb l'elecció de nou
president i junto directiva,
elegits per un període de dos
anys.

Corles Costa, de la
revista "Sant Joan", va ser—
ne elegit nou president; la
junta directiva es veié com-
pletada amb Gaspar So-
boter, de la revista "Dijous"
d'Inca; Maria Golmés, de
"Flor de Card" de Sant Llo-
renç; Rafel Ferrer, de "Per-
las y Cuevas" de Manacor;

Jaume Casasnovos, de la
"Veu de Sóller"; Gabriel Fiol,
de "Montura" de Mancar;
Onofre Arbona, de lo "Bono
Pau" de Montuïri.

Prèviament a
l'elecció de la nova junta
directiva s'oprová la convo-
catòria de "Persones del
Poble" i dels premis anuals
de Premso Forana. Actu-
alment, l'Associació de
Premso Forana compta amb
47 revistes afiliodes, mentre
que dues naves revistes han
demanat la seva admissió
dins l'associació.

Ho nascut un nou
partiti polític a Llucmajor, es
tracto de l'Agrupación Social
Independiente, ASI, el cap
visible del qual és l'ex-
regidor del CDS i actual
integrant del grup mixt a
l'ajuntament Ilucmajorer,
Joaquim Raboso Ferreira.

Aquest nou partit
ja ha estat reconegut pel
Ministeri de l'Interior i els
seus estatuts han estat
aprovats. Com o anécdota
l'Agrupació Social Inde-
pendiente és el partit nú-
mero 1.000 de l'estat.

Segons Raboso,
ASI neix "per resoldre els
problemes que hi ha al terme
de Llucmajor—s'Arenal" i
pretenen treure més de cinc
regidors a les pròximes
eleccions municipals a
l'ajuntament de Llucmajor.
Així mateix, Raboso explicó
que aquest nou partit té
previst expandir—se a lo
resta de pobles de l'illa i ja
han montingut contactes
amb gent d'Algaida, Vilo—
franca i Santanyí. El partit
compta amb poc més d'un
centenar d'afiliats.

Santiago Fuster
González, funcionad de
Comunicacions, el qual va
complir els vint—i—cinc onys
fent feino a s'Arenal de
Mallorca, rebé un homenatge
dels seus companys de fei-
no.

Santiago Fuster
començà com ajudant de
carter l'uy 1964 a lo petita
oficina situada o la que en
aquell temps era plaço del
Generalísimo, actual plaça
dels Nins. Després possá al
soterrani del correr de Sant
Cristòfol, o un edifici del
correr de Bartomeu Calafell

finolment, al nou edifici del
correr del Quarter, on actu-
alment encaro hi és.

L'homenatge va
ser presidit per Josep A.
Borceló Rosselló, director de
lo delegació de la Coixo
Postal a les Balears; junta-
ment amb el delegat local,
Joan Villalonga Sanz, i el cap
dels Serveis Comercials de
Baleas, Guillem Salva Oliver.
Tombé hi assistiren Pere
Bezares, cap de l'oficina de
la Coixa Postal; Maria Costa
Loriz i diversos componys de
l'homenatjat.

SÁrenal
4, de Mallorca

S'Arenal 

1A91
Agrupación Social
Independiente

Neix un parta polític: «La Agrupación
Social Independiente»

Tímid i apallissat
A més de tímids, aquests senyors que arrosse-

guen les seves pors davant congéneres són propen-
sos a emmalaltir més vegades que els altres. -

Randall Jorgense, psicòleg de la Universitat de
Kansas, basat en experiments amb els seus compa-
triotes, assegura que els tímits tenen menys defen-
ses davant una sèrie de malalties.

Hipertensió, cáncer o la SIDA poden afectar més
sovint aquestes persones, mentre que els que es
desfoguen de les seves emocions negatives tenen
meys perill de tenir-les.

Un altre experiment realitzat amb dones callades,
silencioses, tímides i depressives, va mostrar que en
elles la incidència del cáncer de mamella és major
que en la resta.

A més de tímid, amb cáncer.
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GERMANS
LLANERAS

COMERCIAL

O
Instal.lacions

sanitàries
Calefacció - Gas

Correr Formentera,

Tels. 26 26 20 - 26 85 03
S'ARENAL DE MALLORCA

CRISTALLERIA
LLANTERNERIA

FORN CRIS
Sanejament, instal.lacions en general,

reparacions servei ràpid i garantit

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

CAN PASTILLA

var

SArenal
de Mallorca

Un home de 44 anys condemnat
per abusar de les seves fillastres

Heliodoro Camisón
González, de 44 anys i
maquinista d'ofici, ha estot
condemnat a set anys ¡tres
dies de presó acusat de ser
l'autor de tres delictes de
corrupció de menors.

Les practiques
sexuals entre l'acusat i les
tres menors es dugueren o
terme diverses vegades. Les
víctimes tenien, quan suc—
celen els fets, 13, 11 i 8
anys d'edat.

Les tres nines de-
nunciaren l'home que vivia
amb la seva more, acusant—
lo d'obligar—les a realitzar
actes sexuals. Lo denúncia
es presenta el passat dio
primer de juny, a uno assis-
tenta de la Junta de Protec-
ció de Menors.

El jutge considera
provat que Heliodoro Cami-
són, en dates no determi-
nades però anteriors al mes
de desembre de 1986, rea-
litza en diverses ocasions
practiques sexuals amb les
tres nines menors de lo dona

L'Audiència	de
Palma ha començat el judici
contra Joachim F., de naci-
onalitat alemanya, ocusat de
dos delictes d'abusos des-
honests i dos de robatori per
als quals el ministeri fiscal
demana deu anys de presó.

El processat va ser
detingut a Palmo el mes de
gener de 1987 i estovo

amb lo qual vivia l'ocusat. Els
fets tengueren lloc a Esta-
bliments.

La filia major, de
13 anys, era obligada a
tocar—se el cos i després
masturbar—se; mentre que o
la segona filio, de 11 anys,

acusat d'haver intentat
abusar de tres dones, fets
que tengueren lloc a
s'Arenal. A aquestes acusa-
cions s'hi afegien d'altres
càrrecs: quatre delictes de
robatori i un d'estafa i acu-
sació pública. En les sevs
conclusions incials, el fiscal
demoná quaranta—dos anys
de presó.

l'acusat tocaya els òrgans
sexuols quan ella es trobava
al Hit. A la menor, de 8 anys,
l'obligà també a masturbar-
se.

El jutge ha tengut
present la contundent con-
clusió a qué porta l'informe

Antoni Gómez Lu-
que, un picapedrer arenaler
de 39 anys, ha estat con-
demnat a dos anys de presó
acusat de ser el responsable
de dos delictes d'homicidi en
grau de frustració.

Els fets tingueren
lloc el passat 30 de setem-
bre de 19840 s'Arenal, quan
Antoni Gómez, que anava
borratxo, va tenir una torta
discusió amb dos amics seus
a l'interior d'un café.

Segons sembla, un

del psicòleg de lo Junto de
Protecció de Menors quan
assenyalo que els fets, per
diverses causes, responen o
situacions reals viscudes per
les Mes, sense que les
seves decloracions hagin
entrat, en cap moment, en
contradiccions.

dels amics fet que
provocó que l'acusat, molt
nerviós, fes ús d'un ganivet
i l'agredís, produint—h dos
talls a l'hemitórax dret. Pos-
teriorment, i amb ànim de
matar, segons la sentència,
clavó el ganivet al segon
home, causant—li una ferido
a la panxa. La sentència de-
clara provat que aquesta
darrera víctima no morí
gràcies a la rápida actuació
policial.

REC4NVIS FONI

ACCESSORIS* EINES * MAQUINÀRIA

Francesc Manuel de los Herreros, 11

Telèfon 46 81 11 - Dues línies

07005 PALMA DE MALLORCA

almacenes
femenías

Almacenes Femenías, S.A. Materials de Construcció
POLÍGON DE LA VICTORIA:

Gran Via Asima, 1 - Tels. 20 47 62 -204702  i 20 48 17
PALMA CENTRE:

Carrer d'Aragó,139 - Tels. 27 23 56 i 27 23 64
S'ARENAL:

Carrer de Diego Zaforteza, 1 - Tels. 49 15 58 - 49 16 11 i
49 16 50 - FAX: 49 15 58

LLUCMAJOR:
Ronda de Migjorn, sin.- Tels. 66 07 01 - FAX 20 69 98

El prestigi aconseguit per
ALMACENES FEMENIAS

és el resultat de 50 anys de qualitat,
servei 1 professionalitat.

ALMACENES FEMENIAS
posa a la seva disposició tot tipus de

materials de construcció,
destacant les rajoles 1 paviments,

no només pels seus bellíssims dissenys
sinó també per la gran varietat

d'esta que ens ofereix aquesta prestigiosa
firma mallorquina.

ALMACENES FEMENIAS
demostra la seva professionalitat

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

S'Arenal de Mallorca

Jutgen un alemany
per abusos sexuals

S'Arenal de Mallorca

Dos anys de presó pel picapedrer
que ganivetaji dos amics

Excavacions * Desmuntaments

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



ASSESSORAMENT I CONTROL FISIC-ESPORTIU
OBESITAT I CELULITIS

ORIENTACIÓ DIETÉTICA I DE NUTRICIÓ
LASERTERÁPIA

ACUPUNTURA I AURICULOPUNTURA
TRACTAMENT MÈDIC PERSONALITZAT DE LA

DESHABITUD AL TABAC
CONSULTA: DIMARTS I DUOUS

DOCTORA: MARGARIDA ARROM
TELS.: 263834 - 263112

PADLE TENNIS BADMINGTON

Tenis Arena
GABINET MEDIC

::::11:

SArenal
4$ de Mallorca

LA REVISTA QUE DIU EL QUE ELS
MALLORQUINS PENSEN PERO NO

S'ATREVEIXEN A DIR

SUBSCRIVIU-VOS-HI

TEL. 26 50 05  

SArenal
41, de Mallorca1 DE GENER DE 1990

S'ARENAL DE MALLORCA, TLF: 265005

CENTRE DE RECONEIXEMENT
MÈDIC-PSICOLÒGIC

MOLINAR
Certificats carnet de (-Incluir

1 Ilichncia d'armel.

Cada dla de 18 a 20 hora:,

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

CLINICA
DENTAL

Dra. Pilar Oto Man'a
METGE ODONTÒLEG,

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

CLÍNICA DENTAL'

Nora del Valle Soria
ODONTÓLOGA
COLLEGIADA N. 272

BONES FESTES
Carrer Faust Bonafé, 46 baixos

Tel. 27 42 11
	

SON FERRIOL

Centre òptic

MEDITERRANI
Carrer Botànic Bianor, 3 A

Tel. 49 28 14
S'ARENAL DE MALLORCA

(Don aLGoDon)

10 KADIMA
MODA JOVEN PARA VER



Les malalties coronàries són
avui rincipal causa de mortla p

Els executius són els més exposats a les malalties eárdio-vasculars

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
Produida a s'Arenal de Mallorca

N.R.S.I. 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

•

DE
PAL MA

URBANI AC
SA TORRE

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.

Xerraires i novells
La medicina soviética ens dóna de vega-

des algunes sorpreses. Aquesta es refereix
als infants, al Ilenguatge i a les seves in-
quietuts físiques. Uns metges d'aquell ex-
tens país han determinat que el llenguatge
es desenvolupa millor en els nins que prac-
tiquen gimnástica i es mouen molt.

Aquesta activitat, asseguren, és de gran

importància, particularment els jocs i exerci-
cis amb la monyeca, perquè els impulsos
van des dels dits al cervell i activen les
zones que dirigeixen la parla.

Será per això que els italians, espanyols,
Ilatins en general, gesticulen quan parlen?

S'haurà de seguir investigant amb els
adults.

SAren' al
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Carme Fernández
BARCELONA — El quinze per cent
dels advocats i metges de 25 anys amb
un carácter irascible moren en arribar
als 50 anys, mentre que només el per
cent dels que tenen un carácter més
relaxat i amable moren tan joves. Les
malalties coronàries són la principal
causa de mort en els països industria-
litzats, i els executius són la categoria
professional més exposada al risc de
patologies cárdio-vasculars.

Aquestes dades són la conclusió
d'un estudi realitzat pel doctor Red-
ford Williáms, especialista en estrés, i
que va presentar ahir el Centre d'Estu-
dis dels Complements Dietètics
(CECD) en un cicle de conferències
que organitza l'Associació de Direc-
tius d'Empresa (ASACE).

A l'acte hi van assistir una cinquan-
tena d'executius interessats pel tema i
el director general adjunt de La Caixa,
Isidro Fainé, que també presideix l'A-
SACE. També hi van ser presents el
conferenciant doctor Jean Louis Be-
llón, cap del Laboratori de Coagulació
del Grup Grifols, el doctor Ramón
Coronas, cap del servei de Dietética de
l'Hospital Clínic, i el doctor Santiago
Dexeus, ginecóleg.

Segons Redford Williams, "l'aspecte
negatiu de l'estrès és la irritabilitat i la
impaciència, ja que aquestes sempre
van acompanyades d'hipertensió,
d'una vida sedentaria i d'elevades ta-
xes de colesterol".

La falta de temps i la mala alimen-
tació derivada de no donar importan-
cia a l'equilibri dels components mine-
rals i grassos que el cos necessita dià-
riament són la base de les malalties co-
ronàries. És a dir, el preu d'una nutri-
ció desequilibrada és l'alt índex de
colesterol, la trombosi, l'infart de mio-
cardi i altres episodis cardíacs.

Alimentació desequilibrada

"Les persones que en la seva dieta in-
clouen una quantitat més gran de pro-
ductes marins són més sans que els al-.
tres, i aquesta evidència prové dels
palos escandinaus, Groenlandia i el
Japó", segons l'informe del CECD.

El doctor Jean Louis Bellón va as-
segurar ahir que "corregir una alimen-
tació desequilibrada i derivada de fac-
tors tradicionals, culturals i laborals és
difícil, però a vegades es pot minorar
introduint-hi complements  dietètics

destinats a restablir l'equilibri pertor-
bat".

Per complement dietètic s'entén
tot element d'origen natural que s'afe-
geix a la dieta diaria per aprofitar al
màxim els efectes beneficiosos de l'ali-
mentació, suprimint les alteracions
metabòliques. Els exemples més cone-
guts són el greix de peix blau, la leciti-
na i l'oli de germen de blat.

El mal comença durant la infáncia

Una investigació que va portar a ter-
me la Universitat de Louisiana, i que
també va presentar ahir el CECD, va
posar de manifest que els problemes
de colesterol que tenen els adults po-
den tenir el seu origen en la incorrecta
alimentació durant la infancia.

En una mostra de 565 persones
mortes per accident i amb edats com-
preses entre els O i els 29 anys, es van

detectar estries de greix en edats molt
prematures —als dotze anys el 40 per
cent, i als 14 anys el 60 per c,ent—. A
partir dels quinze anys també es van
observar un cert nombre de plagues
patològiques.

El ministeri d'Agricultura, Pesca i
Alimentació fa temps que promociona
el peix blau, però el seu consum no
augmenta malgrat les característiques
alimentaries que presenta i el bon preu
que té al mercat.

Davant d'això els especialistes han
arribat a la conclusió que s'han d'in-
staurar mesures de prevenció com ara
aconsellar la presa d'una certa quanti-
tat d'oli poli-insaturat del tipus Orne-
ga-3 que es troba en el peix blau.
"Aquest producte pot tenir un efecte
interessant a llarg termini sobre les
malalties cárdio-vasculars que afecten
tota la població", va assegurar Jean
Louis Bellón.
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MeolMies  anònims
Potser la mateixa naturalesa

de l'Associació afavoreixi el
que no se'n parli molt i, en
conseqüència, no sigui tot lo
coneguda que es podria desitjar.

Parlam de ALCOHÒLIC ANÒNIMS
amb un membre del seu equip
dirigent a Mallorca.

Alcohòlics Anònims és una
associació, una comunitat d'homes
i dones que, conscients de la
seva addicció a l'alcohol, volen
rompre amb aquesta esclavitud.
S'ajuden mútuament a sortir-ne.

- Hi ha molts de grups d'A.A. a
Mallorca?

- A Mallorca actualment funcionen
quatre grups a més d'un interna-
cional. Són el "Grup Nou", "Ho-
ritzó", "Sobrietat" i "Verge de
Lluc".

- Qué s'ha de fer per entrar en
un grup d'aquests?

- Tan sols basta el desig de
deixar de beure, no es necessita
altre requisit.

- Quin cost té?

- Ens mantenim a base de les
nostres pròpies contribucions i
tenim totalment prohibit admetre
altres ajudes.

- És millor haver passat per
alguna teràpia de desintoxicació
o deshabituació abans de venir a
Alcohòlics Anònims?

- No, no és necessari. Poden
venir directament i , normalment,
dóna molt bon resultat. Tenim
molt	 poques	experiències	de
persones que venguin d'altres
llocs.

En els nostres grups no hi ha
cap tractament mèdic, sinó puna-
ment una teràpia de grup en que
cadascú exposa les seves dificul-
tats i posa també en comú tots
els mecanismes de que s'ha servit
per sortir d'aquesta dependència.
Per altra banda no podem oblidar
mai que quan hi ha un buit s'ha
d'omplir d'alguna manera i la
manera d'omplir-se és tot un
programa sobretot de promoció
humana en sentit espiritual
(sense que això vulgui dir reli-
giós). Hi ha des d'ateus fins a
catòlics convençuts.

- Sou com una gran família?

- Efectivament, entrar a Alcohò-
lics Anònims és com entrar en
una gran família. De tal manera
que está estesa per tots els
palsos del món. Fa poc ha comen-
çat a Rússia, que ens tenia
totalment prohibits.

- Quina periodicitat de reunions
teniu?

- A Palma hi ha reunió cada dia;
a un lloc o a l'altre. Ara bé,
s'aconsella que cadascú estigui
afiliat a un grup. Això no obs-
tant a qualsevol grup i qualsevol
dia sempre hi ha una cadira
disponible per a un alcohòlic
que vulgui er-

- O sigui, que cadascú ha de
saber dosificar-se el nombre de
contactes que li convé per a la
seva situació concreta?

- Si una persona es troba espe-
cialment	 necessitat	 pot	 anar
cada dia a la reunió. Fins i tot
s'ha creat un grup en diumenge
precisament perquè és el dia en
qué un pot tenir més ocasions o
temptacions.

- I un membre d'Alcohòlics Anò-
nims, a guantes reunions partici-
pa cada setmana?

- Al començament se li aconsella
que vagi a totes les possibles.
Llavonces cadascú és molt amo de
sí mateix per decidir la periodi-
citat que li fa falta.

- Aquestes festes que la nostra
societat presenta tan unides als 
sentiments i a la vegada al 
consum d'alcohol, Nadal i Cap
d'Any, quina incidència tenen
sobre els vostres companys?

- Normalment no ens afecten
molt, perquè ja procuram amb
molta anticipació contrarrestar
aquesta influència. Endemés,
solem organitzar una festeta
entre nosaltres mateixos en la
que hi participen també els
nostres familiars. Tocam amb les
mans que es pot fer festa ben
alegre sense cap necessitat de
mesclar-hi l'alcohol.

- Una recaiguda excloeix automà-
ticament del grup?

- No. Al contrari; si el que ha
recaigut té la valentia de tor-
nar,	 se	 l'acolleix	 exactament
igual que si res hagués passat.
Més aviat comprenent la dificul-
tat en qué es troba i procurant
tots fer el possible per a aju-
dar-lo.

- Alcohòlics Anònims tá relació
amb les famílies dels seus membres?

- No. Hi ha una associació a
posta per als familiars, es diu
Alanon, i es reuneix a la Parre-
quia de Sant Sebastià. Amb un
programa	 distint	 del	 nostre,
però a la vegada molt semblant,
perquè tenguem en compte que el
malalt no és sols l'alcohòlic
sinó que també alguna cosa tras-
met	 als	 altres,	 sobretot	 al
sistema nerviós. També necessiten
un	 tractament de	 recuperació,
tan si l'alcohòlic de la família
es recupera com si no. Hi ha
membres de Alanon que segueixen
tenint	 un	 familiar	 adicte	 a
l'alcohol.

- Els joves tenen consciéncia
del seu problema d'alcohol?

- Ni ha que sí, i d'altres que
no. Poc dir-te que darrerament
ha entrat un grup de -vves qu.?
ens	 está	 donant	 exemple	 als
majors per l'entusiasme amb qué
han acceptat el programa.

- Si vols afegir-hi res més?

- Que qualsevol persona que
tengui	 problemes	 amb alcohol
sàpiga que amb nosaltres trobarà
una ajuda.

- Una persona que prengui cons-
ciéncia del seu problema, quines 
passes concretes ha de donar?

- La primera passa és venir a
una reunió. Hi ha tres llocs
distints. El "Grup Nou" es reu-
neix a l'Església Evangélica del
carrer Núñez de Balboa,	 els
dilluns i dissabtes. Els dimarts,
dimecres,	 dijous	 i divendres,
dos grups distints es reuneixen
a la Parròquia de Sant Francesc
de Paula, en el carrer General
Riera. I els diumenges, també a

les vuit i mitja, hi ha la reunió
de "Verge de Lluc" en el parvula-
ri de la Parróquia a les vivendes
del mateix nom. Totes les reunions
comencen a les 8'30 llevat de la
del dilluns que comença a les
9'30.

Basta que vengui a qualsevol
reunió, o si abans vol cridar
per telèfon pot fer-ho a1.2111

durant el dia. Si no hi troba
la persona encarregada, sempre
hi ha un contestador automàtic
que l'informarà.

- Enhorabona per la tasca callada
i fecunda que duis endavant. 



Previsíblement, les
obres es començaran a dur
a terme a les primenies del
1990 i coincidirá amb altres
projectes, aquesta vegada a
s'Arenal, com la guordenia

infantil i la remodelació del
camp d'esports de s'Arenal,
aixi com la residència de lo
tercera edat i la novo ubico—
ció de la caseta de la Creu
Roja a Llucmar.

Llucmaj or

Inauguració del centre per
a minusvàlids psíquics

Dio 27 de desem-
bre ha entrot en funcio-
nament el nou Centre de
Formació Ocupacional Mig-
jorn, inougurat el passat 22
de desembre.[l nou centre
ha estat possible gràcies o la
col.loboroció entre
l'ajuntament de Llucmajor i
l'lnstitut de Treboll Social
Serveis Socials.

El batle, Joan
Montserrat, presentó el pro-
jecte als mitjans de comu-
nicació, acompanyat de
Rosa Domènech, presidenta
de l'lnstitut de Treball Social,
i Evita Navarro, directora
tècnica de l'associació a les
Balears.

El nou centre ocu-
pacional de Llucmajor és un

projecte de l'INTRESS
compta omb la financiació
del ministeri d'Assumptes
Socials,	derivada	 de
l'assignoció	 tnibutània	 de
l'IRPF.	L'ajuntament	de
Llucmajor, per la seva ban-
da, ha oportot l'edifici.

L'obejctiu principal
del Centre de Formacïó
Ocupacional Migjorn és la
formació de minusvàlids
psíquics de cara a la seva
integració dins el món labo-
ral. Actualment el centre
comença a ter tema omb deu
olumnes, en les especialitots
de sabatenio i fustenia. Es
preveu que ben aviot el
nombre dalumnes augmen-

SÃrenal
de Mallorca

. 	

265005

DISTRIBUCIONS

ZAMORA

Una solució al seu abast a s'Arenal
Accesoris de tota classe

Aparelis de Perruqueria ¡ Esteticien
Productes: Super-Tin

Distribuïm: Schwarzkopf

Visiti'ns i consulti les nostres ofertes
Carrer Lisboa, 5 (cantonada Tras  imèn)
Tlf.:490741 S'ARENAL DE MALLORCA

Jjibesón LOS HERMANOS
Tapes variades.

EIs migdies, menú a 550 ptes.
Carretera Militar, 253. .Tlf 268257.

S'ARENAL DE MALLORCA

Pintures

J.B. LARA PIQUERES
Plàstics, Esmalts

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

Carrer Gómez Ulla. 20
TIfs.: 660938 - 662035. Llucmajor
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Llucmajor

40 milions per a la prolongació
de la ronda de ponent

El projecte de pro-	 carretera tendrà uns set
longació de la ronda de	metres i mig d'amplada,
Ponent, que arribana fins a	 unes voreres d'un metre de
la carretera d'Algaida, està

	
mitjana, reservant—se una

pressupostat en uns qua-	 secció màxíma duna vintena
ranta milions de pessetes

	
de metres entre les dues

seran adjudicades per con-
	

direccions.
tractació directa ja que ha

	
Les terres per on

acabat el termini per la
	

ha de passar la novo carre-
presentació d'ofertes. 	tero es contemplen al PGOU

El nou tram de la
	

de Llucmojor com a "sòl
ronda de Ponent es consi-	 urbanitzable no programat".
derarò una vio de circumva-

	
El procés d'expropiació ja ha

lació del casc urbò. Es trac-	 acabat, orribant a un acord
tarà d'una vio de quatre

	
omb els diferents propieta-

carrils de doble direcció. La	 ns.

La darrera estació
En Vicenç de Son Rapinya

De quatre estacions que hi ha,
posats a escollir-ne una,
agafaria 'última,
per tendresa tradició.
Amb l'hivern esdevé el fred,
1 alhora Nadal arriba,
que del braç de 'Epifania,
ens omple de joia els cors.
Per celebrar l'avinentesa,
en qué neix El Sant Minyó,
les claques joioses sonen,
els dm5 vestitsde blanc són.
«Felicitació»
Al.leluia al.leluia,
ja és nat Nostre Senyor,
passeu tots molt banes testes,
¡ un Any Nou ben venturós.

Xafarderies
Durant aquestes testes nadalenques hem rebut

dotzenes de felicitacions de Nadal, totes en cotalà. Només
uno, lo de l'Agència d'Assegurances Mare Nostrum,  ha estot
en foraster. Des d'aquesta redacció, agraïm ben cordialment
totes les fešicitacions rebudes.

Motts de migdies ens quedom sense P13 ja que el
senyal d'aquest canal televisiu queda tallat. La causa és que
els tècnics de Voltor és en aquestes hores quon hi van a ter
femo. Una altra causa és que el subministrament d'energia
elèctrico fallo. Aixó darrer es solucionania omb un alternador.

Per Montuïri varen començar a llogar casetes als
externs i oro en comencen a pagar les conseqüències. A en
Miquel de Can Pelut Ii robaren un porcellet. A nAntoni, el

Sineuer", també Ii robaren una porcella i vint pollastres. 1
finalment, també s'han robot tres cotxes al mateix Montuïri.

A no Froncesca Juan, Maniona", de  Sant Joan,
també Ii robaren el porc de quínze arroyes del qual, els amos,
només en trobaren lo song. A en Pep Foleu", també de Sant
Joan, Ii robaren una cinquantena de coloms.

Els mallorquins s'armen d'escopetes per ter front o
aquesto xoricerio que s'èsten pels pables ja que la policia
rural que hi ha s'ha demostrar insuficient per controlar aquest
desgaveli o la Part Forana de Mallorca.
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II Torneig Poddle Tennis
El passat 11 de desembre va tenir lloc al Tennis Arenal el II Torneig de Paddle Tennis

de la comarca. Hi participaren setze parelles, procedents de s'Arenal, Palma, Santa Ponço
i Andratx.

La dosificada en les dues categories en qué es va jugar, i per als tres primers
llocs, va ser agoesta:
Per a perelles:
Primera: Margalida Crehuet—Joan Mas.
Segona: Teresa Rovira—Gustau Gatti.
Tercera: Maria J. Mas—Joan A. González.
Parelles masculines:
Primera: Gustau Gatti—Darniá lriani.
Segona: Joan Mas—Antoni Serra.
Tercera: Quique Bendito—Guillem Genovart.

Els trofeus que es repartiren uno vegada acabat el II Torneig de Poddle Tennis a
s'Arenal foren entregats per les següents cases comercials: Consport, cervesa Son Miguel,
Ultramar Express, estanc Amengual, asseguronces More Nostrum—Arenal, Picadilly Comer,
Excavacions Llaneres, Vitostar i Antoni Timoner.

Les proves d'atletisme de s'Arenal de Calvià
L'atleta Ferran

Fuente, director del Restau-
rant britànic de Mogalluf The
Creen Porrot—Loro Verde, té
l'estranya virtud de saber
guanyar l'acceptoció del
concurs d'atletes,
coliaboradors i participants
cada any en més gran quan-
titat en lo seva ja tradicional
Mitja—marathó de l'atletisme
balear.

Millor que una in-
vitada, és una invitada oc-
ceptada, que és el que está
aconseguint any rera any
l'organitzador d'aquesta
prova que reparteix jerseis,
rifo premis, convida o un
saborós i abundant "lunch"
després d'un esgotador matí
de córrer... tot un èxit que,
com he dit, compta omb
l'acceptació de propis i es-
tranys i fins amb el suport
econòmic, en uno quantitat

que no hem pogut esbrinar,
de l'Ajuntament de Calvià.

¿Quan hi hourá
alguno cosa semblant, o
diferent pera millor, a la
nostra zona que pateix de
l'absència d'aquests esde-
veniments? ¿Per al nostre
s'Arenal i la Badio de Palma?
Seguim obandonats pels
organitzadors d'alta cate-
goria en aquests indrets tan
privilegiats, per Ora port,
l'hora de l'impost i del tu-
risme de mosses. Un mani-
fest esportiu arenaler ha de
doanr els seus fruits práctics
i hauria de moure muntanyes
d'inhibició, partidismes i
abandonaments pràctics.

Uno fotogrofib
efectuada el passat dio 19
de novembre, tot un exemple
per a qui vulgui oprendre de
cervells aliens. (A. de V.
Fotos: Voleriano)

ATLETISME: Els dos clubs de lo zona arenalera d'Atletisme, el
Bodega Oliver i el Filípides, segueixen fent feina de valent i
concursant a totes les activitats que es fan a lilia i foro d'ello.
Del Filípides estam esperont per fer—los la gran fotografio
histórica de tota lo plantilla, la més nombrosa en la història
de l'atletisme balear. Que els  èxits es sumin al nombre
d'atletes. Aquí recollim el ramet amb totes les copes que han
guanyat a la tradicional Creen Parrot de Magalluf, lo VII Mitja —
morothó del 19 de novembre d'enguany. Segons, tercers,
quarts... coparen els primers llocs.

El Bodega Oliver, que entrena el nostre veterà amic
Basili Martínez —això de veterà ho dic per la qualitat de
l'amistat— també enguany ha ampliat la fitxo d'atletes, amb
Joan Pou Martínez, del qual s'espera que sigui aquesta
propera temporada l'any de la seva consagració com a figura
indiscutible de l'atletisme balear. ¿Populars, pisto, curts,
llargs recorreguts...? I bons sopars, que són dos dies! (A. de
V. Fotos: Valeriano)



Fa anys, moltes jovenetes s'hagueren enrojolat en sentir parlar d'activitats
relacionades amb el sexe. Avui, elles en parlen amb naturalitat, prenen iniciaiíves i
són protagonistes del seu plaer.
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La cultura erótica de les donesE discurs tradicional en-
tenia la dona com a sim-

ple receptora de la sexualitat
del baró. Aquest planteja-
ment anava orientat a garan-
tir-ne la submissió, el domi-
ni patriarcal. Es deia que la
dona era passiva i el model
de comportament que se li
proposava remetia a la ma-
re santa i a l'esposa perfec-
ta. El moviment feminista
dels anys 60 i 70 va sotme-
tre a una crítica radical la
posició de la dona respecte
de l'home en tots els àmbits
de la vida social i familiar.
Aquelles dones qüestionaren
el model sexual del baró en
qué la dona no compta, per-
qué esdevé objecte de la ge-
nitalitat masculina en una
mena de masturbació autis-
ta. A partir d'aquell mo-
ment, el dret de la dona al
plaer va guanyar adeptes, no
com una graciosa concessió
del baró-artista sexual, sinó
com la condició-conseqüèn-
cia del fet de viure's com a
subjecte de l'activitat sexual.

Teresa, 19 anys, estu-
diant: «no tinc molta idea
del feminisme de quan Fran-
co i tot això, però tinc molt
clar oue ningun xic m'ha de
dir q, de fer. ¿Saps qué
passa? Les dones ens sentim
més lliures del que creuen els
homes». Teresa és morena,
1,75 d'alçada, ulls grans i
negres, el que molts barons
considerarien una «xica es-
tupenda». «Les dones no
podem prendre la iniciativa
directament perquè l'home
s'espanta i fuig. T'ho clic per
experiencia. Així que hem de
recórrer a pràctiques més
subtils per tal d'animar-lo i
que es decidesca».

Anna, 35 anys, advocada,
casada i mare de dos fills, en
destaca un altre aspecte.
«He tingut malentesos amb
els homes que m'han sor-
près, perquè estic molt bé
amb la mega família, cosa
que no lleva per a tenir algu-
na aventura de tant en tant,

però és que els homes no ho
entenen, sembla mentida, i
després em compliquen la .
vida». Continua comentant
que els canvis en el compor-
tament sexual de les dones
han estat molt grans, però
en una línia diferent al que
els homes entenen per lliber-
tat sexual. «Jo prenc la ini-
ciativa per a xerrar, però
m'ho agafe amb calma per
a triar un home que entenga
el que jo busque. L'expe-
riència em diu que fer-ho tot
en una nit no funciona. Pre-
feresc mirar-mels a poc a
poc i d'un en un. Així m'evi-

te supermans i llibertadors».
L'anècdota que ens va

contar Empar, 21 anys, in-
fermera en atur, potser no
estará molt estesa com a
práctica, però és prou acla-
ridora del tarannà d'algunes

dones... «era la primera vol-
ta que sortíem junts. Se'ns
va passar el temps de bar en
bar i xerrant. Quan va atu-
rar el cotxe a la porta de ma
casa no em vaig poder
aguantar, li vaig agafar la
mà i me la vaig posar per
sota de la faldilla perquè
m'acariciara, em vaig tom-
bar de costat cap a ell i
vaig donar gust amb la
boca».

ARA, MÉS BÉ

Els últims estudis sociolò-
gics sobre sexualitat apunten
que un terç de la població no

té ninguna, o quasi ninguna
relació sexual, però també
destaquen que la meitat de
les dones fan una vida sexual
prou activa i que moltes pen-

sen que és ara, en el present,
quan s'ho passen més bé.

Alguns lectors atents a
l'actualitat literària hauran
pogut observar com, durant
els últims anys, ha crescut
l'interès per la literatura eró-
tica, al temps que algunes
dones s'han incorporat al
genere. Són el signes de les
actituds tolerants cap al se-
xe que s'han anat consoli-
dant durant els 80, sota
l'ofec de la moral reagania-
na, amb l'herència permissi-
va del discurs progre dels 70
i la importancia que ha pres
la imatge personal, emblema
de seducció.

I és que la década dels 80
anava molt bé fins que va
aparèixer la sida i va provo-
car una onada de preven-
cions cap al sexe. Sobretot,-
durant els primers anys de

desconeixement del virus,
quan la moralina repressiva
ho envaia tot, els besos erò-
tics van desaparèixer dels
llocs públic i la gent preferia
ocultar les seues amistats se-
xuals. Tanmateix, les acti-
tuds obertes, el procés pel
qual el sexe s'ha anat espol-
sant el puritanisme, han es-
tat en creixement durant to-
ta la década.

L'AVANTGUARDA DE
LES DONES

Les dones joves són, en
gran mesura, l'avantguarda
d'aquesta tendencia pel que
fa a les actituds. La majoria
opinen que la virginitat és un
mite, una favada, una cosa
del passat. Són partidàries
de les relacions sexuals
abans del matrimoni. De fet,

moltes ja en tenen. Són les
més permissives quant a les
relacions gais, tant entre do-
nes com entre homes. Quant
al tracte amb els barons, es-
tan per les relacions iguali
tàries i passen prou del prín-
cep blau; insisteixen en la
importància de comunicar-
se i busquen plaer en el se-
xe. Són tan romàntiques
com els barons, però no li te-
nen tanta afició al coit i pre-
fereixen les carícies i l'esti-
mulació oral dels genitals.

La imatge ha esdevingut
un element central per a
l'èxit a l'hora de buscar
companyia sexual, cosa que,
d'altra banda, s'esdevé
igualment a tots els àmbits
de la vida social, i té molt a
veure amb l'expansió dei
consum, la publicitat i la co-

municació de masses. I amb
la importancia de la imatge,
tant la personal com l'àudio-
visual, creix també la fanta-
sia.

La presencia contínua de
motius eròtics en tots els
mitjans de comunicació, si
bé és possible que provoque
una certa narcotització dels
desitjos sexuals en alguna
gent, també és cert que té
efectes dtimulants en amb-
dós sexes, tal com es coneix
des de fa anys. Aquesta ero-
tització quotidiana ha fet
augmentar les experiències
de sexe solitari en les dones
i n'ha disparat la fantasia. El
60 per cent de les dones jo-
ves s'autoestimulen eròtica-
ment.

La influencia de l'àudio-
visual en l'elaboració de fan-
tasies sexuals s'ha observat
en totes les exploracions que
hem realitzat, algunes de les
quals podrien ser mostres
d'un spot «s» o «x». Gem-
ma conta que s'imagina a
l'autobús masturbant-se
amb dues amigues mirant
com als homes els creix el
paquet al pantaló, mentre
sona una cançó de The Cu-
re. Isabel té una fantasia
diürna i habitual en qué de-
sitja anar cap al professor i
tirar-li mà, mentre pensa el
temps que continuará par-
lant alhora que ella remena.

Tot sembla indicar —el
gran augment de venda de
preservatius támbé— que la
sexualitat tolerant ha anat
guanyant terreny a les acti-
tuds moralistes restrictives.
El temor a la sida ha anat re-
culant a mesura que s'ha dis-
posat d'una informació més
fiable i .s'han conegut els
procediments per a evitar
'Pencomanament..

Les prospectives per als 90
coincideixen a afirmar que
augmentarà l'amor lliure,
tot i que potser no s'anome-
narà amb aquestes paraules -
tan equivoques; predomina-
rá la moda diferenciada en
el vestir per a homes i dones,
creixerà l'ús de roba interior
sexy entre les dones i la se-
ducció prenda un relleu ma-
jor. Algun sociòleg ha dit
que, quan es resoldrà el pro-
blema de la sida, será el cim
de la transformació dels cos-
tums sexuals que s'ha anat
produint des de finals dels

60. En qualsevol cas, els
canvis que s'observen en les
actituds sexuals de les dones
desenvoluparan un paper
central i influiran decisiva-
ment en el models nous de
comportament sexual i en els
formes que prendran les re-
lacions.

Rafael Xambó

Rafel Xambó - El Temps 	
L'ESC1,,AT. DE LA

FANTASIA
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Llenceria-Corseteria-Roba infantil
Carrer Milà, 34 (cantonada carr. Militar)

Premaná-Puericultura-Coxets d'infant
Carrer Exercit Espanyol, 4 - Tlf. 49 11 67

S'ARENAL DE MALLORCA

, 17 - Tel. 26 57 74
MALLORCA

Correr de Molino, 2 - Tel: 263423
S'ARENAL DE MALLORCA

R NICA S.'ARENAL
TOTA CLA$SE PANS I

DE PA§TISSOS
PLAÇA DELS NINS

cantona.carreteraMilltar
S'ARE 'DE MALLORCA

CARDENAL R
COLLEPEN RABASSA

CTRbNICA 	sc.t4e60

Reparació de IV i vídeos de toles les ~loes.
Rada - cassettes. Instatindéinntenes
collectives, individuas i paraláques.

Rada de cobas.

FABRICA DE PINTURES,
ESMALTS I VERNISSOS

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

BOTIGA A PALMA
CARRER JOAN CRES PI, 45- TELÈFONS: 230942-454411

NOVA BOTIGA D'EXPOSICIÓ I VENDA

PEUGEOT
TALBOT
AGENT OFICIAL

TALLERS MARINA
j.c)Alk .NT RAIr\4cNJ CLAi.
ONDA 1 -)1F-:; NIIGTORN, so (DAVANT FL BAR C.IPEONI

: 14,12 E R MARINA i O4 - ~Un
7'620 LLUCMA OR

MALLORQUIMICA, S. A.
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Llibertat per als «hoolig
Aprofitant les yuppie-

manies del senyor Sola-
na, les televisions autonò-
miques han decidit de re-
transmetre els combats de
boxa més interessants. No
tinc cap ànim d'encetar una
polémica sobre la conve-
niència o no de practicar
l'esmentat esport. Aquestes
discussions sempre les talle
de la mateixa forma que
Rocky Marciano guanyava
els seus combats, és a dir,
per la via rápida, bo i
acollint-me al dret irrenun-
ciable que tota persona té
d'aficionar-se a allò que més
li ve de gust.

Però és que, a més, con-
tra la boxa alguns aporten
unes opinions tan ridícules i
inexactes que fa riure. D'en-
trada, la majoria de crítics
no ha presenciat mai un
combat en directe. Han vist
pel•lícules i, sobretot, repor-
tatges d'aquells que mostren
les seqüeles d'alguns ex-
boxejadors. TVE, que d'en-
ca que mana Solana només
ha mostrat el mal del parkin-
son que pateix Cassius Clay,
hauria d'haver-se interessat
per la vida de Sangchilli, ex-
campió mundial del pes gall
l'any 1931, 79 anys en l'ac-
tualitat, que viu de les ren-

des i fa quatre
quilòmetres dia-
ris de footing.

És inequívocament
exacte, d'altra banda, que
els boxejadors de vida desor-
denada estan exposats a ma-
lalties posteriors. Però en
són més, molts més, els que
acaben bé. Tammateix, de la
boza tan sols interessa la
part dolenta, els tripijocs
de les màfies i la rossa rui-
nosa de la primera fila de
ring; literatura de ficció que
només és real allá als Estats
Units. Ací, a Europa, el
canibalisme esportiu es
dóna als camps de futbol:

un centenar
llarg de morts als

estadis en poc més
de cinc anys. Hooligans

del gol sud comparteixen
consignes amb els de tri-
buna. No obstant això, pre-
gue al senyor Solana i a tots
els presidents de govern o
ministres de l'Interior que
pensen com ell, que no pro-
hibisquen el futbol. Per mi,
els de la general i els de la
tribuna es poden fotre
punyalades al baix ven-
tre. Tant em fa. Jo no hi
vaig.

Boli, màxim golejador del s'Arenal Tercera Na-
Ferran Torrent cionai.




