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Gil i Gil envía els seus xoriços
cap a Mallorca

Hilad de Cara ha estat nomenat recentment Secretad
General Adjunt del PSM-Nacionalistes de Mallorca.
S'ARENAL DE MALLORCA ha volgut parlar amb ell per
conèixer-lo i saber qué pensa de la nova situació que
afronta el partit amb els canvis que hi ha hagut al nostre
país i arreu del món.

El Sr: Gil i Gil, batle de
Marbella, té una manera
especial d'acabar amb la
delinqüència als seus
dominis. Quan la policia
municipal marbellesa de-
tén un delinqüent, li dona
a triar entre dues opcions,
per una banda ser detingut
i posat en mans de la
justicia, i per altra banda
comprar-li un bitllet,
pagat pel consistori, per
sortir de Marbella i anar a
qualsevol lloc de l'estat,
amb la promesa de no
tornar pus mai més a
aquella localitat. L'excusa
utilitzada per l'Ajuntament
de Marbella per exportar
els seus xoriços és que els
traslladen a un centre de
rehabilitació del lloc on els
envien. D'aquesta manera
durant les darreres set-
manes han arribat a Ma-
llorca nombrosos delin-
qüents expulsats per Gil
d'aquesta manera.

Dos d'ells ja han estat
detenguts altra vegada pel
grup d'Atracaments i Ro-
batoris de la Policia, en-
cara que se sap que n'hi ha
molts d'altres que han
arribat d'aquesta manera.
Els dos delinqüents han

declarat a la policia que
foren detenguts a Marbella
i que se'ls va donar a triar
entre les dues possibilitats
esmentades anteriorment;
i amb el bitllet pagat, com
és de suposar, elegiren la
segona possibilitat i tria-
ren venir a Mallorca, amb
l'excusa de voler ingressar
a la comunitat d'El Patri-
arca que hi instal.lada a
Porreres. Les autoritats de
Marbella tan sols es preo-
cupen de lliurar-los els
bitllets i no de si entren o
no als centres de rehabili-
tació de toxicòmans.

Els dos detenguts per la
policiá no ingressaren mai
a cap centre de rehabili-
tació, i es dedicaren a
cometre robatoris i atra-
caments a la zona de Pal-
ma. La policia está inves-
tigant el cas i suposa que
ben prest hi haurà més
detencions d'aquests de-
linqüents provinents de
Marbella amb passatge
pagat, ja que sospiten que
bona part dels robatoris i
atracaments que es fan
darrerament per Mallorca,
i especialment a Palma,
tenen molt a veure amb tot
aquest assumpte.
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Es ben segur que ens tenen en una constant angoixa.
Durant més de quatre dècades ens tingueren es-

pantats amb l'enemic que venia del fred. Ara que aquest
enemic ja no fa por i te la cua enmig de les carnes, quins
contrincants ens cercaran? Perquè el cas és que sempre
hem d'estar enfrontats uns contra els altres, i si no
trobem enemics llavors ens els hem de cercar. Sembla
que será el "moro" qui haurà de pagar, no sigui cosa que
ens trobi adormits en aquesta diaria lluita, per tant a
armar—nos fins al cap damunt, o fins que el pressupost
aguanti. n

I com que els ciutadans llucmajorers estaven bastant
putejats, els volen donar la píndola a base de regals. En
aquest cas el present consistirá en una base • de
submarins. Per ventura aquests estris els serveixen per
qualque cosa, encara que jo crec que no serveixen per res.
I sinó, digueu—me: serveixen els submarins per conrear
la terra? Doncs, si no serveixen el regidor Antoni Barceló
els pot buscar aplicació per netejar els camins rurals. Es
clar que per ventura els són més útils als pagesos i els
empren per arreplegar ametlles. També poden servir com
a peca d'ornament i se'n podria col.locar un a la placa
Major de s'Arenal, si éspossible aquell que sigui de color
groc i així ens recordará els anys seixanta.

Pero, quin embull m'estic fent; si els submarins pel
que serveixen és per feria guerra, i, és clar, a dins la mar.

Fixeu—vos, ironies del destá, podem tenir a Llucmajor
la defensa espiritual d'Occident. No!, això no és possible,
ja que no tenim a l'alcaldia Gabriel Ramon Julia. En tot
cas podem ser la defensa bèl.lica d'Occident.

L'altre dia m'ho digueren al Bar Can Reda de
Llucmajor: "Miri Sr. Manjón, la central eléctrica de
l'Estalella i la base de submarins poden ser la salvació
económica de la vila. L'electricitat que no consumim la
podem vendre als ciutadans. O, sinó, la vendrem als
catalans, o a Joan Lerma perqué il.lumini l'esmorteïda
Generalitat Valenciana." Es clar que mentre el meu
contertuli em deia tot això, jo estava pensant en guantes
copes s'havia pres.

Crec que l'Estalella, en lloc de totes aqueixes coses,
un cop estigui feta --es construirà?-- podria servir com
atractiu turístic. En loe de dur els turistes a les coves
de Galdent o als talaiots de Cala Pi, seis podria dur a la
central perquè veiessin el nostre imperi industrial (per
suposat que estigui fet per enginyers mallorquins). Es
vendrien espelmes com a record i ensaimades fetes amb
energía no contaminant.

També els submarins tindrien la seva aplicació, i
també la base. Els primer,. els empraríem per fer
excursions dominicals a Cabrera, lmagineu—vos una
familia de llucmajorers, padrina inclosa, passejant—se
per la Mediterrània, seria al.lucinant. En aquestes
excursions un coratjós oficial naval explicar i
mostrar les riqueses dels fons marins i amb un poc de
sort la canalla podria disparar els torpedes, que es
podrien semblar als coets de la festa.

En les instal.lacions de la base es podrien posar
xiringuitos, souvenirs, clubs nocturns, sales de massat-
ges, pistes de tennis, fabriques de sabates, marisqueries,
etc.

Que no els sembla una bona idea? Que és lluny de les
zones habitades? Això no és problema, amb l'autopista
que hom pensa construir seria un passeig, i pensem en
la riquesa que aquestes dues instal.lacions durien a
Llucmajor. Així que no fotern l'invent, deixem les
pancartes a ca nostra i mirem el futur des del present,
al cap i a la fi tot això será pel bé del poble.

De quin poble?
Segurament estaran pensant que això és un gran

bullit, o que les copes al qui feren perdre el seny fou a
aquest columnista.

Bé, idó que sigui així

Llocs on es pot trobar
	  S'ARENAL DE MALLORCA 	
Tots els quioscs de s'Arenal.
* Papereria Roca i Alegria, de Llucmajor.

Papereria Cervera i papereria Frau, del Coll.
* S'Estanc, de Sant Jordi.
* Can Jordi i De Verd En Blau, de Son Ferriol.

Quart Creixent, Papereria Son Rapinya, Jaume de
Montsó, estanc plaça Fleming, Gnomo i Campus
Universitari, de Palma.
Casa Pedrós, Espirafocs, Llapis i Paper, i Francis,
d'Inca.
Leo, de Manacor.

* Ca Na Blanch, de Sant Joan.
* Estanc plaça de les Palmeres, de Felanitx.
* Papereria Ses Corbates, de Maria de la Salut.

Llibreria Ona (Gran Via, 654) i Joan Ballester
(Consell de Cent, 281), de Barcelona.
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«El país valencià
les Mes» de
Ramon Barnils

Ramon Barnils qualificà d'idiotesa l'existència
d'Esquerra Republicana de Catalunya a les Illes. Quan ERC
inaugura, el primer Casal a Ciutat, Alfonso Usía va escriure
exactament el mateix. No puc endevinar, més enllà del
desconeixement de la realitat illenca, els motius reals de
l'afirmació si no s'escriu al dictat dels interessos en
mantenir esquarterat el territori nacional. Aquest és el
discurs fabricat des d'Espanya i que, almenys a Mallorca,
exerceixen alguns regionalistes.

Barnils no hauria d'ignorar que:
1.- Juntament a Macià i Companys, un dels fundador

d'ERC el 1931 (i anys després ministre de la Generalitat)
fou Antoni Maria Sbert,  ciutadà de Mallorca, i, vetuacrist!,
gens idiota. La malif eta incivil del 36 extermina tots els
militants illencs i trenca el camí de la unitat. La represa,
més difícil a les Illes, només ha tingut el suport de l'actual
direcció d'ERC i dels cervells més lúcids de les Illes.
Comentaristes com Barnils (Llorenç Capella i Baltasar
Force') han jugat a la contra.

2.- ERC no ha "desembarcat" a les Illes, sinó que un
grup de mallorquins, menorquins, eivissencs i formen-
terers (tan catalans com els continentals) hem reclamat
vitalment necessari un partit INDEPENDENTISTA.

3.- Les diferencies amb altres partits (Barnils els
qualifica de "perfectament aprofitables") són, ara per
ara, substancials. Fa una setmana (com cada any) un
representant del PSM acudí al Palau de Marivent a retre
pleitesía al rei Borbó. Quan el PSM soLlicitá al parlament
de les Illes Balears el dret a l'Autodeterminació va afegir
"en la perspectiva lliurament assumida de la federació de
pobles de l'Estat". Els diputats Morro i Serra, ambdós
sorgits des de ¡'ortodoxia marxista espanyola (010E i PCE,
respec.), han afirmat (30-VIII i 6-IX d'enguany) que el seu
projecte no és el d'ERC, s'han definit cap un model d'Estat
federal.. .espanyol 1, fins i tot, han rectificat les joventuts
del partit quan han afirmat que Mallorca no és Espanva.

4.- Qualificar els illencs que opten per la República
Catalana com a "idiotes" demostra 1"anormalitat cere-
bral" (diccionari dixit) del qui usa tal terme. En
coherencia, com que a les Illes tenim escriptors "perfec-
tament aprofitables", Barnils ha de pensar que els seus
lectors mallorquins també són idiotes (cosa que, a partir
d'ara, no podré negar).

5.-E1 senyor Barnils no ha trobat mai gens idiota la
militancia d'illencs en el PC, de valencians en el PSOE, o
de barcelonins en el PP. Això es degut a mantenir la
mateixa concepció provinciana i sucursalista dels espa-
nyols. No debades "Taller Llunàtic" (admirat per ell fins
aleshores) publica un manifest on el  qualificà de CA
D'ESPANYA dia 11 de setembre de 1988,  l'endemà d'un
acte de les JERC que Barnils modera i on va retirar l'ús
de la paraula a Jaume Sastre, legítim representant
convidat de les Illes. Per sort, un video és testimoni
imparcial del que va passar: un atac brutal a la llibertat
i un acte despòtic d'estalinisme.

La limitació d'espai m'obliga al laconisme, malgrat
deixar d'aprofitar arguments de pes que, des de la meya
atalaia, dedicaré a Barnils en una més completa epístola.

Bartomeu Mestre i Sureda
(català de Felanitx, escriptor i militant d'ERC)

L'instint nacional
El president Felipe González malaveja posar de

manifest els elements d'irracionalitat que impregnen el
discurs nacionalista (dels altres, naturalment).

Però ell mateix cau en moltes irracionalitats inte-
ressades quan tracta el tema i, en qualsevol cas, certes
irracionalitats no són tan dolentes com vol fer entendre.

Per exemple, quan Fernández Ordóñez diu que només
hi ha dues fronteres, amb França i Portugal, i que no es
mouran, deixa interessadament de banda la de Gibraltar
(que pretén moure) i les de Ceuta i Melilla (que sap que
haurà de moure). Les fronteres espanyoles, contra la
sensació d'estabilitat que ens volen fer sentir, no han
parat de córrer: no fa ni vint anys varen recular, i de
valent, les de les províncies espanyoles del Sahara, i ara
serien legals (constitucionals) nous moviments fronte-
rers perquè, per molt que ho amaguin, així está previst
a l'articulat de la Constitució.

Una altra irracionalitat és el tractament discrimina-
tori que donen els espanyols al cas de l'amputació de les
terres del Rosselló i del Conflent respecte al de Gibraltar.
Si els catalans som tan espanyols, diuen, com els
andalusos, Perpinyà hauria de ser tan espanyola com
Gibraltar. Per qué no el reclamen? Sens dubte perquè són,
interessadament, irracionals.

I és que els espanyols es plantegen la irracionalitat
davant el fet nacional, però davant un plat de "cocido
madrileño" o d'una senyora (o senyor) desitjable no es
plantegen res: es mengen el plat i s'assagen, si poden, la
senyora. La irracionalitat, l'animalitat, només surt a
rotlle davant l'instint nacional. En els altres àmbits és
procedent anar per feina i donar gust al cos. Només quan
es tracta de l'instint nacional, i només per als altres, la
recepta nacional és l'abstenció, el dejuni, el celibat.
Mentre ells xalen com a truges de pleta amb la seva
animalitat culinaria, erótica i nacional, volen que sub -
limem les ànsies d'independència escoltant els seus
avorridíssims sermons sobre la irracionalitat de les
nostres pretensions. Sanats els voldríem veure, aquests
bergants!

Diuen que revifam conflictes tribals, que tornam a
l'època de les cavernes, perú és cert que en molts
d'aspectes ells tampoc no n'han sortit mai. Probablement
menjam i fornicam, si fa no fa, com a la  prehistòria, i això
no és irracional per a ningú. Probablement l'instint
territorial i de pertinença al nostre grup és idèntic al de
l'home de les cavernes. Ah que no podran entendre els
espanyols fins que no tenguin aquesta qüestió com a
problema és que, ara i aquí, la manera més completa de
satisfer l'instint territorial i ètnic és la possessió d'un
estat i, per tant, aquells que ens trobam condicionats a
satisfer aquest instint amb preservatiu, no acabam de
trobar-nos a pler.

Que no s'acalori el govern espanyol: irracionals ho
som tots aquells que fornicam; per() només és irracional,
si de cas, l'acte. No pot ser-ho la pretensió de fer-ho com
ells, satisfactòriament. I sàpiguen que si no ens ho
permeten, haurem de pensar que són uns viciosos que els
agrada fer-nos barrinar mig impedits. Per molt que costi
els arribarem a fer entendre que a les bardisses del seu
imperi hi ha gent condreta, que té les coses al seu lloc
i que, vatua el món, vol, demana, exigeix, gemegar de gust
com ells.

Joan Mir (d'ERC)

UCE 91: Mea culpa
(«Senyor teniu pietat»)
Estimadíssim Joan Mir:

La intenció d'aquest escrit no es altra que la de
demanar-te disculpes en nom dels Joves d'Esquern
Nacionalista pels desagradables incidents succeïts en-
guany a Prada. Fets en els quals no vaig participar pero
que, com a secretad general, assumesc totalment.

Em sembla una actitud del tot menyspreable que ur.
colla de joves mallorquins (Militants dels JEN i també
d'altres herbes) gosassin profanar  --amb adhesius
"Mallorca is not Spain"- - les polides  fotocòpies (on de
manera anónima s'acusava els mallorquins i el PSM-NIi.
d'espanyols) i que ara, a la fi, i grades al teu aclaridoi
article a S'ARENAL DE MALLORCA, que eren propietat c1(
J. Mir SL. Creu-me que no podia saber que els havies esta'
estorjant gelosament per tal d'empastifar les parets dc
les aules, dels corredors, del menjador, del gimnàs
i tot, del plat de la dutxa de la UCE.

Un comportament del tot condemnable  --els
joves, és ciar-- que es podria titilar de sangonerisme o
encara més, de fixació mental persecutòria.

Per altra banda coincidesc amb tu en el fet que en
important denunciar el sinistre. Qüestions com
independencia de les Repúbliques Bàltiques, la invasió cit
Croacia o l'onze de setembre no eren prou important:
com per desviar la teva atenció. Vares reblar el clau
L'important a tractar en la teva col.laboració quinzena
era el sacrilegi comes a les teves octavetes vietnamites

De fet i, valgui com atenuant, desconeixia la propietal
dels pamflets. Has de reconèixer que el fet que II(
portassin signatura de cap mena, que membres d'El«
(d'ERC de veres vull dir) molt més destacats i rellevant:
que tu no en sabessin res de l'afer i que, a tot això,
fulles anassin condecorades a ma amb afegitons er
bolígraf, no n'eren una pista d'allò més bona per
suposar-ne l'autoria. Més aviat em semblava prop
d'organitzacions de l'independentisme marginal-gru-
puscular (que com molt bé saps tuden gran part de le:
seves energies agredint el nacionalisme/independentis-
me democràtic dels Països Catalans: PSM, ERC, UPV... d(
molt diverses maneres que van des de l'agressió física fin:
a acusacions de "regionalistes espanyols", "liquidacio-
nistes de la lluita armada", etc.)

Per tot això et deman perdó i et promet (sens(
renunciar al dret a l'autodeterminació, és clar!) que l'an3
que ve anirem a Prada amb les sabates ben cordades.

D'altra banda supós que ets conscient que tenim prot
stock d'adhesius com per aferrar (com tu dius) "per la
immensa geografia del vostre quefe comunista" com per
a la teva, més extensa encara, mala baya.

Afectuosament
Roger Gotarredona i Fioi



Bici Majoral en concert
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	eléctrica
VENTA MATERIAL INDUSTRIAL - AGRICOLA - AUTOMOVIL

PRESUPUESTOS E INSTALACIONES
• RIEGO POR GOTEO
• ASPERSION
• BOMBAS SUMERGIDAS
• TUBERIAS POLIETILENO - PVC -
• GRUPOS ELECTROGENOS
• MOTORES DIESEL Y GASOLINA
• CORTACESPEDES Y JARDINERIA

• MOTOCULTORES Y MOTOSIERRAS
• PISCINAS Y DEPURADORAS
• BOCAS DE RIEGO - CONTRAINCENDIOS
• ENERGIA SOLAR Y FOTOVOLTAICA
• RECAMBIOS AUTOMOVIL
• BATERIAS ARRANQUE Y TRACCION
• ANTICONGELANTE Y AGUA DESTILADA

VENTA MATERIAL AGRICOLA,
INDUSTRIAL Y AUTOMOVIL

VENTA MATERIAL INDUSTRIAL
Y AGRICOLA
VENTA MATERIAL ELECTRICO j
Y AUTOMO VIL

GREMIO ZAPATEROS, 47-49
POLIGONO SON CASTELLO

CARRER DE MANACOR, 30

CARRER DE MANACOR, 39

29 12 95
"8- 75 68 54 

FAX 75 75 29

46 50 61
46 50 68 

FAX 46 56 50

461811 •
46 18 13

OFICINAS CENTRALES	 CARRER DE MANACOR, 39, 2.° 111 46 16 72 FAX 77 04 48

PALMA DE MALLORCA

master s
sex  shop 

Venda i canvi de pel.lícules
Sado - Hetero - Bondage
Bizarr - Gay - Bisexual

TOTS ELS GUSTS
Revistes - Cremes - Afrodisíacs

Vibradors - Pepes inflables
Cabines 10 canals

41 94 86 — c/ Gabriel Llabrés, 11 baixos
De 10 a 13 i de 16 a 20:30 hores.

De dilluns a dissabte
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' de Mallorca

El darrer divendres d'agost, les
Jornades d'Estiu per la Independèn-
cia arribaren al seu epíleg.. Quasi
cinc-centes persones, dretes o as-
segudes, ballant i picant mans,  fèiem
de públic. El Grup Biel Majoral ens
exposà la seva música amb un entu-
siasme sorprenent i contagiós.

De Frau a Vinalopó
i de Fraga fins a Menorca
és sa nostra nació
enc que ens la vulguin fer eixorca.

Fragment del "ball de ses yerma-
dores". Lletra: Biel Majoral i popu-
lars. Música: Popular.

Bici Majoral, Toni Artigues, Delfí
Mulet, Toni Rei i Macià Verger ens
oferiren un concert que anà dels ro-
manços tradicionals a cançons noves
de trinca, amb una sensibilitat mu-
sical molt més enllà de la técnica.

Enmig de la mar
s'aixeca ma terra
fins tocar el cel
que es deixa en la Serra,
banderes de blau.
Jo sóc balear,
jo sóc de Mallorca,
català insular.

Tot el meu passat
que la història allunya
el tenyeix de glòria
la Gran Catalunya.
En les rels profundes
de la meya gent,
un conqueridor
porta., proa al vent,
la nau que a Salou
deixà ses amarres,
seguint la bandera
de les quatre barres.

Estim Catalunya
perquè té un passat
de lluita incansable
per la llibertat.

Jo sóc de la raça,
vella i gegantina,
que espantà dels mars

Lletra: Pere Capellà. Música: Bici
Majoral.

La reivindicació independentista,
l'orgull de poble i la denúncia de la
hipocresia i de la traïció foren els
protagonistes de la vetllada que
comptà amb més públic de totes les
Jornades. Macià Verger dedicà la seva
cançó "Anirem a ses Rotes" a Macià
Manera. Bici Majoral denuncià el cas
de Maria de la Pau Janer, que recluta
grups folclórics indígenes per col.la -
borar al "Quinto Centenario" i dedicà
"Que té aquesta terra nostra" a
Nadal Batle, "el senyor rector".

Hi havia una porrassa
qui congriava un albó
tant alt com el Puig Major
i gruixal no ho era massa,
i tenia una rabassa
com el castell d'Alaró.

Esponerós sí que ho era'
amb cimals que s'enfilaven
de Mancor fins a Morella,
les branques a Cornudella,
feia una ombra de primera:
a davall tots hi becaven.

Un dia des de Castella
vengueren molts de senyors.
Pensaven fer-ne tions
i llavors també estelles
per llevar males idees
d'un símbol de nació.

En nom d'Espanya vengueren
mil mestres per tallar-lo.
Picaren un any rodó
i encara no pogueren.
I a . la fi se resolgueren

recórrer al traidor.
En Trobaren un boltró
Tot d'una els convenceren.

Que té aquesta terra nostra
que congria traïdors:
diputats i senadors,
hi ha mestres i professors

i tambe el senyor rector:
i aquests són els pitjors.
Es venen per dos vellons,
es creuen que són senyors
i sols els tenen per mostra.
Semblen tots triats a posta.

Sempre hi ha un glosador
que cantar li ve de vena,
que als joves els ensenya
l'antiga i bella cançó

Tant és ara com abans
perquè això ja ve d'enrere:
només hi ha una senyera
de Països Catalans.

Lletra: Bidl Majoral i popular. Música:
Popular.

Amb l'estel.lada com a teló de
fons, Bici Majoral, mestre de mestres,
mestre de futurs mestres i de fotuts
mestres, però sobretot mestre, ens
seduí des de l'elegància, el respecte,
la sobrietat i la dignitat que només la
seva humilitat pot transmetre a la
música popular. Amb "La mort de na
Margalida" ens estremí a tots: la seva
cálida i expansiva veu retronà en el
silenci sepulcral del públic.

Fins i tot Toni Artigues cantà "No
volem ser", acompanyat per la to-
talitat del públic, a més d'aportar la
seva insubstituible solidesa musical i
humana. La seva absència fou l'únic
que fallà al celebrat recital de Prada
de Conflent la setmana anterior, un
recital que convertí "Que té aquesta
terra nostra" en la cançó més can-
tada per l'alumnat de la XXIII edició
de la Universitat Catalana d'Estiu.
Toni Artigues encapçalà, com sem-
pre, els crits patriòtics de la vetllada:
"Visca la Terra!" i "Visca Catalunya
Lliure!" i que el públic completà amb
altres d — Independéncia!" i "No hi
som tots, falta en Macià!".

La nit més mágica de Ses
Tarragones, la darrera sessió de les
Jornades d'Estiu per la
Independència no acabá fins que els
galls de Maria de la Salut no ens
cantaren l'alba.

Jaume Oliver i Adrover
Ses Tarragones, agost de 1991

la gent sarraïna.
Jo sóc de la Patria
dels agermanats,
Joanot Colom,
vells antepassats,
defensors heroics

de tradicions,
que en sang ofegaren
Austries i Borbons.

Estim Catalunya...

Herois de Mallorca,
herois catalans,
que en les hores greus
us dáreu les mans,
fent del vostre exemple
sagrada costum,
jo us tinc en ma vida
de guia i de Hura.
Jo sóc mallorquí,
i és la meya glòria
esser catalá
per la meya història.

Estim cutalunya...
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En camí de l'alliberament nacional (XI)
DIVEMBIEKO

La Festa de la Conquesta del 1980, mal qualificada de
Diada Nacional de Mallorca, és un èxit del PSM malgrat
la manca de tradició, la inoportunitat de coincidir amb
el darrer dia de l'any, la poca atenció dels mitjans de
comunicació i l'absència del suport de cap altra força
social i política. Abans de l'actuació del grup "Els
Valldemossa" a la plaça Major,  Sebastià Serra, davant
unes mil persones, va fer breu balanç de l'any polític i
denuncia l'actuació de la "Comissió dels Onze". Segons
"Mallorca Socialista", acaba amb el crit de "Visca
Mallorca Lliure"(1).

Un element important per a l'anàlisi del mallorqui-
nisme polític és la lectura dels editorials de Damiá. Ferrá-
Ponç a "Mallorca Socialista". L'exemple correspon al mes
de gener del 1981: El nostre projecte_nacional_p_ena
Mallorca es concreta, a nivell institucional en l'Estat
Aut_ó_houi. Res del e_entralisme endolcit de "l'Estat de les
Autonomies". Res de federalismes fabricats des de
Madrid Recuperació de lez institucions d'autogovern
robades per la fors,a de. les armes de Felip Y_ Un Wat
Autònom on Mallorca exerceixi plenament el dret a
l'autogovern I és des de la nostra afirmació nacional que
retrobarem la unitat, plural i diversa, dels Països
Catalans. Una nació que fou i que ha de tornar a ser.
Contrastau aquesta declaració (de fa més de deu anys!)
amb els malabarismes i indefinicions d'avui.

L'inici del 1981 coincideix amb el major  descrèdit
d'Espanya en el món d'ença de la fi de la restauració
borbónica. Les mocions de censura i de confiança de l'any
anterior han servit només per fomentar conflictes
partidistes. Que el rei acceptás rebre, el novembre
anterior, un document "d'avis" dels militars alerta els
demòcrates, principalment els europeus. Els dos princi-
pals partits espanyols, a finals de l'any 80, obren crisis
internes. La militancia més radical del PSOE acusa Felipe
González de dretanisme i presenten, dia 17 de novembre,
un grup d'opinió organitzat amb el nom de "Izquierda
Socialista". El mes següent es presenta a la secretaria
general d'UCD un document crític, conegut com "de los
doscientos".

Els fets més greus, pero, havien començat dia 23 de
novembre de 1980 quan la policia francesa de duanes va
detenir tres membres del "Batallón Vasco Español" quan
acabaven de cometre un atemptat terrorista a Hendaya.
La policia espanyola de fronteres als pocs minuts va
acudir a territori francés i posa en llibertat els terroristes
(també hipotètics policies). L'ambaixador d'Espanya a

París va esser cridat al Ministeri d'Exteriors de França i
va rebre la nota oficial de protesta i condemna. Els diaris
més prestigiosos del món qualificaren la policia espanyola
de terrorista. Altres titulars dels diaris de major difusió
("Violació del Dret Internacional", "Vulneració de la
Diplomacia") deixaven clara la complicitat, si més no, del
govern.(2)

A punt d'iniciar-se el Congrés d'UCD, Suárez era
portada a tots els diaris amb una resposta dura al corrent
crític del partit que ell identifica amb torees  fàctiques.
Es mostra decididament resolt a democratitzar el partit
i encapçalar la llista del comité executiu. El portaveu del
partit al parlament, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón,
afirma que les persones no són el més important del
partit i, a continuació, afegeix que UCD viu un moviment
de renovació. El Congrés está previst a l'Auditórium de
Mallorca l'últim dia de gener, peró una vaga dels

controladors la retardará fins el sis de febrer. Suárez
dimiteix com a President del govern espanyol.(3) Del
Congrés resten dues facècies per a la petita història. Una,
la designació de "Tolo Güell" (Suárez mai no sabrá
pronunicar el malnom) com a cap de seguretat. La
segona, un irònic anunci en català de la botiga de robes
"fetpertú" amb una salutació a les "senyores" dels
congressistes a les quals es notifica que "también se
habla castellano".

En un altre ordre de coses, Maya Picasso aguditza la
crispació d'Espanya quan es manifesta en contra del
retorn del "Guernica" per fidelitat a la voluntat del seu
pare(4). D'immediat tota l'ira dels espanyols esclata. Cal
respondre amb contundencia... pero, com que no es troba
ni una sola figura de l'exterior que certifiqui la demo-
cracia espanyola, s'ha de recórrer a Javier Tusell, director

• • •
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de Belles Arts, que, Iluny d'oferir una opinió técnica, surt
del botador Los herederos de Picasso no tienen derechos
s_obr. el Guernica. El ridícul arreu del mon es espantos.
El Govern no pot donar passada fins que algú veu la
solució: utilitzar l'estat senil d'un il.lustre  català de
reconegut prestigi internacional i amic personal del
pintor. Josep Lluís Sert declara a la premsa que el quadre
ha d'anar al Museu del Prado de Madrid. Aquesta opinió
será decisiva perquè Mayo autoritzi el retorn del
"Guernica".

Pocs dies després, el 12 de febrer, l'altra Guernica,
la de veres. sera la gran protagonista quan el rei
d'Espanya acudeix a pronunciar-hi un discurs i una
vintena de bascos es posen a cantar l'Eusko Gudariak. El
cos de seguretat intervé i, amb violencia fora mida, són
foragitats de la Casa de Juntes. Amb tota la seva barra,
el Borbó doblega el discurs que té a les mans, l'arrecona
a la butxaca dreta, s'afica la ma a la de l'esquerra,  agafa
un altre paper i el llegeix: Frente a quienes practican la
intolerancia, desprecian la convivencia._ Quina intole-
rancia? La dels qui canten dins ca seva? La dels qui
arrosseguen els cantaires per la força? Tot el món és, de
nou, testimoni de la "democracia" espanyola.  L'endemà
mateix, dia 13, un nou acte de brutalitat será noticia
arreu del món: troben mort a la presó un basc. L'autòpsia
no pot amagar els fets: ha estat sàdicament torturat. El
seu cos és blau de bastonades i té el cap ple de cremades.
El cas "Arregui" (com el cas "Almería", uns mesos abans)
servirá per a situar Espanya com el país Europeu que més
practica la tortura, segons "Amnesty International". En
aquells moments, entre Espanya i un sac de fems rúnica
diferencia és el sac.(5)

El descrèdit obliga els serveis d'intel.ligència espa-
nyols a fabricar una "foto" que faci oblidar la de Guernica
i el seu significat. S'ha d'aconseguir una credibilitat
pública i notòria arreu del món. El 23 de febrer la majoria
de ciutadans sotmesos a Espanya passen una nit d'an-
goixa. De matinada el rei sorgeix com elixir de salvació...
tard (Pujol fa més de sis hores que ha parlat) i malament

(ha d'actuar com a cap de les forces armades i vestit de
militar). Es, això sí, la primera vegada en la història que
un Borbó no s'adhereix a un cop d'estat... Un motiu més
per dubtar si allò era "realmente AM pronunciamiento".

Aquell mes de febrer, la Junta Electoral de Zona dóna
la raó a les tesis del PSM, que qualifiquen corn a
"usurpació pirata" la presencia de Josep Bernat, i atorga
la titularitat de l'escó disputat de Ciutat a Joan Perelló.
Aquest accedeix així a l'Ajuntament on ben aviat, en
funció del pacte "d'esquerres",  assumirà amb encert la
regidoria d'Educació. "Taller Llunàtic" publica un nou
exemplar, el nombre quatre, de "El Correu de Son Coc"
on qualifica Meliá de "policia" i desemmascara el retorn
de l'escriptor Biel Mesquida a qui acusen d'haver
mantingut un flirt amb els espanyols Alberto Cardín i
Fernando Jiménez Losantos. Aquest, juntament a Amando
de Miguel, amb les ales que els ha  construït el guardia civil
Tejero, signará el famós "Manifiesto" que, amb gran
satisfacció, será publicat per Diario 16 i on s'acusa
Catalunya de posar en perill la supervivencia del  castellà
i de discriminar els forasters. El lerrouxista intent
provoca una reacció patriótica i s'aconsegueix foragitar
cap Espanya els dos redactors de l'escrit. "El País",
portaveu dels socialistes espanyols, Lambe uneix la seva
tinta enverinada a la deis altres diaris i ataca frontalment
la proliferación de Parlamentos regionales y de leuda-
karis y honorables. Ferra-Ponç, aleshores defensor a
ultrança del nacionalisme, escriu al respecte Tota  una
premsa madrilenya enverinada d'anti-catalanisme que 
es complau a orquestrar les demencials acusacions

contra Pujol fetes per aqueixa caricatura de "De Gaulle
de llogaret" que és avui Josep Tarradellas.  Novament els
espanyols aprofiten veus senils (en aquest cas l'ex -
president de la Generalitat imposat per Espanya), per
fomentar el discurs de la divisió.

El mes de març, dia 13, finalitzen els treballs de la
"Comissió dels Onze" i presenten l'Avantprojecte
d'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. Fruit del
consens entre UCD i PSOE (representats per Rafael Gil
Mendoza i Gregori Mir), l'Avantprojecte és qualificat per
Ferrà-Ponç, representant del PSM a la comissió, de
"degradat, provincia, centralista i de renúncies". Els
símbols i els noms (la bandera, els tractaments, el "Gran
i General Consell"...) són solucionats més sobre les Mies
que sobre les filies.

Dia 14 d'abril d'aquell any, en el restaurant "Les tres
germanes", tingué lloc un sopar per recordar el 50
aniversari de la República. Ningú no recordà que aquell
mateix dia, cinquanta anys abans, Francesc Macla
proclama la independencia de l'Estat Català, ni que un
dels seus ministres, el mallorquí Antoni Maria Sbert, havia
mort feia pocs mesos a Mèxic. Els discursos d'Antoni
Serra, Víctor Alomar i Jaume Pastor (ex-batle de Maria
de la Salut) es feren sota una única bandera: la
republicana espanyola.

Els dos darrers dies de maig, a Lluc, els "Joves del
PSM'', ben engrescats aleshores, varen organitzar la
primera trobada de joves nacionalistes dels PPCC i
crearen una Coordinadora Nacional. A "Mallorca So-
cialista", que continua en la seva línia, destaquen resums
sobre debats sectorials (el turisme, els sindicalisme...) i
entrevistes, de notable qualitat, realitzades per Bartomeu
Carrió. Entre aquestes, la del mes de juny a Bandrés
constitueix tot un presagi: tot nacionalista base aspira a
l'autodeterminació L això, no significa dir independen-
ciaL) En wat a mi, per veure quin ya dipositaria
dia d'un eventual referéndum, hauria de veure la
circumstància  histórica en aqueix moment  1 e,s que(...)
nosaltres un v_olem que la independencia valgui certs 
sofriments. Els dos PSM (el de Menorca i el de Mallorca)

editen el seu "Estatut Nacional de les Illes" com a
resposta al que elabora la "Comissió dels Onze". S'encarta
en els seus butlletins informatius. "Menorca Socialista",
de similar qualitat que la germana mallorquina, publica
aquell mes "Hay que barrer a los partidos nacionalistas.
Ahora tenemos 30 diputados nacionalistas, pero si
llegamos a 60, España será ingobernable. Hay que
echarlos a las tinieblas" Aquestes paraules no les ha_ dites 
un terrorista qualsevol, sinó el Sr Martín Villa, Ministre
d'Administració Territorial. 

Dia 23 d'agost, l'acte de "Resposta de Mallorca al
Decret de nova Planta" (l'any abans s'havia fet a Porreres
amb discurs de Joan Mas i Vives) es fa a Sineu amb
parláment d'un Llorenç Capellà que encara no actuava
com a periodista d'ocupació. L'endemà, per un pacte dels
espanyols, UCD i PSOE(6) decideixen el canvi de via per
a la nostra autonomia. Es renuncia a la que, en un
principi, havia estat coincident entre totes les forces
polítiques, la de l'article 151 de la Constitució i s'admet
la de l'article 143. Resulten d'una importancia capdal les
paraules del senador Abel Matutes pronunciades al
Cinema Cartago d'Eivissa dia 28 d'aquell mes en el curs
d'un acte de denúncia contra PSOE i UCD, autors de
l'estatut "de les renúncies". Mentre hi ha eivissencs que 
MI miren per la seva terra, un grup de mallorquins, els
joves nacionalistes  del PSM, defensen a capa i espasa
bon nom de les Pitiüses, i la paritat i subsidiarietat entre 
les illes menors i Mallorca, i entre Ciutat i la Part Forana
do Mallorca  Per. a ells yull demanar un fort, molt fort
aplaudirnent, perquè avui des d'allà ens sentin solidaris,
La crónica de l'acte deia que "el públic s'aixeca dret i
aplaudí entussiasmat un parell llarg de minuts".

El conseller Gabriel Oliver, aquell mes d'agost, no
acudeix amb les altres autoritats a retre tribut al cap de
les forces armades espanyoles(7). Aquest será un nou
element perquè els partits espanyols qualifiquin el PSM
d'independentista. Manquen pocs dies per començar un
nou Congrés. '(...Continuará)

Bartomeu Mestre i Sureda
• • •
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Vaig dir que no duia idea de fer més el joc a l'amo
en Cerdó, però també vaig dir que no em faria mentider,
ni tampoc em tarà passar per lleuger. Per això escric
aqueixes tires, que seran les darreres. Si llavors vol
grunyir, que ho faça, així mateix no li faré cas. I jo, si fos
d'en Jordi Caldentey, a qui m'agradaria conèixer, deixaria
anar en Cerdó. Quan feim cas de les seves quimeres, no
feim més que dar-li l'oportunitat de fer-se la víctima,
i de continuar amb el seu joc brut. Més val que embruti
altres Mines --si en . pot embrutar d'altres-- que no
les de "S'Arenal de Mallorca":

1. Primer de tot, jo no em som fet enrera en res, ni
tampoc tenc perquè haver de dir el nom del porc a l'amo
en Cerdó cada vegada que escriga, malgrat pensi que s'ho
té ben guanyat. El que abans Ii vaig dir, ho continuu

En camí...
• • •

NOTES

(1).- Aquest mateix crit, alçat al llarg de la nostra  història per
il.lustres mallorquins, ha estat motiu recent de comentari
insultant en el Diario de Mallorca contra Alexandre Forcades. El
comentarista (J.J.?, Ferret?) i el "diario" voldrien una Mallorca
tan marta i esclava com ells.
(2).- El GAL neixerá amb el PSOE en el govern.
(3).- En el seu llibre de memòries el seu substitut a la
presidencia, Leopoldo Calvo Sotelo, nega qualsevol pressió de
forces fàctiques sobre Adolfo Suárez. Aquest mai no ha explicat
(ni en la major intimitat dels seus fidels) els vertaders motius
d'un canvi d'actitud tan radical en només sis dies. Es segur que
molestava un sector de l'Església (per mor de la llei del divorci),
de l'exercit espanyol i d'allò que, amb eufemisme, s'anomena
"la corona".
(4).- Dia 20 de gener "El País" publicava un reportatge on Maya
afirmava Mi padre deseaba que el Guernica volviera a España
cuando se restableciera la República. Ya llegaría a aceptar el
traslado si existieran unas libertades democráticas pero por lo
que leo esto no parece evidente. No. mientras se mantengan la
policia y el ejército del viejo régimen 
(5).- Cada vegada és més clar com la lluita per la independencia
d'Euzkadi no ha incentivat el procés del nostre alliberament
nacional. La paraula defensada amb convenciment té més valor
i força que totes les parabellums del món. Un fet recent és la
rabieta provocada per les manifestacions de Colom que defensa
la via pacífica per a independitzar-se o les de Pujol comparant
Catalunya amb Eslovenia. Espanya ha buidat de "Tanagel" les
apotecaries.
(6).- Gabriel Oliver qualificà de "venuts" els militans d'UCD (ex-
sectors d'Unió Autonomista) i del PSOE que afirmaven que el
"nacionalisme" no era patrimoni del PSM. Després de la feta,
Josep Moll argumentava "interessos superiors de l'Estat". Tan
sinistres personatges (presents a la majoria de partits) ho
justifiquen tot en base a hipotètics possibilismes. Com canta
Llach. Na abarateixis el somni a et.clanarls per mensypreu
mateix! 
(7).- Fa dos anys els diputats d'ERC abandonaren el Parlament
de Catalunya quan hi entra l'espera-ser Felip VI (recordau
l'antecessor?). El setembre de 1983, ja vaig manifestar als
diputats del PSM (feia poc havien acudit a besar la m à a la reina
grega i el rei romá dels espanyols) que només havien d'anar-
hi quan fossin els nostres convidats i no. com sempre fins ara,
convidats a costa nostra Fets recents confirmen sordera
crónica.

pensant, per() ja ho havia dit una vegada i em sembla que
no importa repetir-ho.

2. Sí Cerdó, tu ets un del mateix calaix d'en Martorell
i de la seva guarda. Les diferencies són de matisos, i les
intencions les mateixes. Tant és que reconegues que el
"mallorquí" és la mateixa llengua que el  "català". Això
no vol dir que no t'inventis un "idioma mallorquí" o
"balear". Els anticatalanistes de la Franja i els "blaveros"
de Valencia fan el mateix. Uns neguen  sistemàticament
la unitat lingüística, i n'hi ha d'altres que pretenen esser
més "progressistes", que diuen que el nom de la  llengua
ha d'esser sempre valencià, per molt que sia la mateixa
que la de Catalunya, propugnant un model de llengua
totalment regionalitzat, en qué es privilegia tot el que el
vulga diferenciar del "català". Ni en això ets original. Tant
tu com tota la guarda parlall del "mallorquí" o de la
"Ilengo mallorquina", i us dedicau a cercar i fomentar les
diferencies amb "el català", sense qüestionar per res
l'espanyol. I tu mateix dius que t'estimes més "un
mallorquí secessionista" que un catalanista.

Per cert, ja que estás per "sa consolidació de sa llengo
balear" que els has demanat que en troben, als altres
illencs? No sé si per Menorca o Eivissa hi estarien massa
d'acord. Ara que em revé, tens raó quan dius que "tothom
que sap Iletgir coneix ben bé ses meves opinions, i no ha
de menester cap aclariment". En Jaume Sastre se n'ha
encarregat de fer conèixer qui ets, que pretens, i les teves
intencions. Tots sabem qui manipula i atribueix actituds
i fets.

3.El text que en Cerdó va reproduir --on es denuncia
"s'intent de catalanisació" de les illes Balears-- parla tot
sol i mostra de quin peu calça. Aqueix text, cal
reconèixer-ho, té raó en una cosa, que hi ha "gent que
defensa ses idees des conquistadors, i no fa molt que tant
a França com a Holanda, Bélgica, Noruega i altres, hi havia
connacionals de cada una d'aquestes nacions que se
posaren des costat des que havien invadit sa seva nació".
En Cerdó, en Martorell, en Feliu Truyols, en Rodríguez
Viñals, i tota la guarda en són bons exemples de
mallorquins que defensen "ses idees d'es conquistadors"
castellans. Que no ho sabies Cerdó, que Mallorca fou
conquerida? Saps qui és que la va conquerir? Saps que és
el decret de nova planta? Saps des de quan és que existeix
l'Estat Espanyol? Quin exercit va esclafar les germanies?
Quina llengua s'imposà per decret a la força? Quins països
perderen el seu autogovern, les seves lleis i les seves
institucions? Quin país imposà les seves als altres? Quina
gent era objecte de càstig, agressions i multes per parlar
o escriure la seva llengua? Eh, Cerdó? Es això "fer
victimisme i remugar contra l'opressió espanyola"?

4. Que com arrib a les conclusions sobre el llenguatge
de l'amo en Cerdó? Només llegint les seves cartes --n'hi
ha prou-- i coneixent el seu "curriculum".

Per cert, a ca nostra, parlar no vol dir conversar ni
xerrar parlar massa. Parlar només s'usa a segons quins
contextos, és parlar a un debat o a la trona, la resta és
xerrar. Aqueixa pèrdua de la distinció entre ambdós mots,
--general a la Ciutat de Mallorca, i molt més entre els
anticatalanistes, que usen xerrar,  perquè creuen que
parlar és "català"-- és producte de la influencia de
l'espanyol, on la forma "hablar" abarca ambdós sentits.
Perquè no n'havies dit quin era l'origen d'aqueixa "invasió
del camp semàntic"? Pot ser no t'interessava...

5. El que és collonut, és que en Cerdó gosa acusar-
me de manipulador. (Que tal estan en Pepe Cranaíno i en
Jusep Culumé, que fa estona que no piulen?) Basta, i prou,
tenir un poc d'esment en la seva carta i en les accions
i actituds que ens atribueixen als nacionalistes per veure
qui és que manipula i confon.

En Cerdó, que per a l'ocasió s'és amarat de pater-
nalisme barater, i amb el mateix joc de sempre,
s'autoproclama de bell nou l'heroi defensor dels ma-
llorquinistes (dels "mallorquinistes" espanyols, com
llavors reconeix), disposat a Iluitar amb el perill "cata-
lanista". Com sempre, se'n va per les bardisses i només
contesta el (que creu) que li convé, o aquí on l'hem ferit
manco. No és res que ja no haja fet abans. Quan parla de
la corrupció de la llengua, la fa patrimoni dels nacio-
nalistes. S'esdevendrá --segons els que miram de
cuidar-nos de no amollar- -ne, i que no tenim preci-
sament per costum parlar en espanyol. Segons en Cerdó
hauríem de treure foc per la boca si un mallorquí digués
"joguines","vacances" o "serveixi", però si qualcú, com
fan per exemple la majoria d'habitants de Ciutat diu
"juguetes", "vacaciones", o "sirva", ell no hi s'hi fica. (Si
estás tan mutis, deu esser que això está molt bé, o no
Cerdó?) El que també és collonut és --un altre pic segons
en Cerdó- - que un adhesiu que diu  "Català no gràcies.
Volemm es mallorquí" no vol dir 'català no grácies. Volem
es mallorquí" sinó tot el contrari. Per molt que diga en
Cerdó i que ho vulga compondre, el que entenc jo i la gent
que ho llegeix, és "Català no grácies. Volem es mallorquí"
o sia el secessionisme lingüístic. L'adhesiu diu el que volia
dir. I sinó, en feis de nous on estiga prou clar el que hi
voleu expressar. I si t'he de dir la veritat, no crec que en
faceu cap ni un. Prou d'excuses de mal pagador!

I llavors, fins i tot arribam a l'esperpent: el mallorquí,
que fins i tot per en Cerdó és  "català de Mallorca", corre
el perill que catalanitzi el seu  lèxic i la seva sintaxi. Un
estrany perill, em sembla.

6. En Cerdó, que com sempre surt per pataneres, diu
que no coneix cap expressió popular que anomeni  català
a la llengua ni on -els mallorquins s'autoanomenin
catalans. Deixant de costat que els nacionalistes som una
part del poble creixent i que n'hem creades prou, vull
recordar --d'altra banda és un fet prou conegut-- que
els mallorquins mai no han percebut la gent del Principat
o del País Valencià com a forasters. Es a dir, si no són
de defora, és que són percebuts  --conscientment o no- -
com d'altres indrets de la mateixa terra, d'altres parts

d'un tot, no com els forasters (els espanyols) i la seva
llengua (el foraster). Aqueixa percepció de les altres
regions dels Paisos Catalans només és possible  perquè els
mallorquins són i s'havien sentit catalans. Un mallorquí
que es considera catalá no fa res que no fessin el seus
avantpassats. I jo no m'invent res, vet ací un text de Pau
Cateura, historiador mallorquí que no crec que sia gens
sospitós d'independentisme ni d'anar a la manifestació de
cap d'any: "Uno de los vínculos más fuertes entre
Mallorca y Cataluña era la comunidad de origen --la
mayor parte de los pobladores mallorquines procedían de
Cataluña-- y de lengua. Los habitantes de Mallorca eran
considerados catalans por los del Principado. (...) Pero
acaso lo más importante sea 'saber si los mallorquines

•• •



1 D'OCTUBRE DE 1991
S'Arenal

.,..2.2.L.allorca

GARANTIA ARTESANA
A l'hora de triar, cerqui l'Etiqueta de
"Producte de Qualitat Artesana"

És un násatge de:

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE COMERÇ

1 INDUSTRIA



almacenes
femenias

Almacenes Femenías, S.A. MateriaLs de Construcció
S'ARENAL. OFICINES, MAGATZEM 1 EXPOSICIÓ
Carrer Diego Zaforteza, 3 Tels. 26 00 87 -49 16 11 -49 16 50 Fax 491558

LUCMAJOR. MAGATZEM I EXPOSICIÓ
Ronda Migjorn sin. Teléfon 66 07 01

CIL7AT DE MALLORCA. MAGATZEM I EXPOSICIÓ
Polígon de Son Casielló - Via Asinta, 1 Tels. 20 47 02 - 20 47 62 - 20 48 17
Fax 206998

MAGAT7 FM. Carrer Aragó, 139 Tels. 27 23 52 - 27 63 64

El prestigi aconseguit per
ALMACENES FEMENIAS

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

ALMACENES FEMENIAS
posa a la seva disposició tot tipus de

materials de construcció,
destacant les rajoles i paviments,

no només pels seus bellIssimsdissenys
sinó també per la gran varietat

d'estils que ens ofereix aquesta prestigiosa
firma mallorquina.

ALMACENES FEMENIAS
demostra la seva professionalitat

acostant als residents d'aquestes illes
les més importants marques
nacionais i internacionals.

MMcDonalclas
gi

AV. NACIONAL, 34- TEL. 49 18 91
S'ARENAL DE MALLORCA

RESTAURANT
GRAELLA
MINI-GOLF

Cuina mallorquina

Carrer de l'Arenal
Complexe Cristina
Tlf. 26 11 49

LES MERAVELLES

CAFETERIA RESTAURANTEOTO

Shrenal
41 de Mallorca  1 D'OCTUBRE DE 1991 

• • •

compartían esa opinión. (...) En todo caso la documen-
tación de la época parece demostrar de forma fehaciente
que los mallorquines se consideraban catalanes de
nació." (Pau Cateura Bennásser, 1982, "Política y fi-
nanzas del Reino de Mallorca bajo Pedro IV de Aragón",
página 33).

Qué, Cerdó, has fet una vegassa de llegir això? I per
tu, que eren els mallorquins d'aleshores?, catalanots
venuts al catalanisme?, "catalanots renegats" de "la
esencia de la mallorquinidad"?, o és que els venuts sou
vosaltres?

7. En Cerdó ha hagut de reconèixer --abans ho
negava-- que du idea d'inventar "estándars" i "sub-
estándars" a posta per a les Illes. Qui és que es fa enrera,
Cerdó? D'altra banda, cal fer esment que un registre
lingüístic o una varietat estándar no consisteix en
l'accent local del parlant, com pretén en Cerdó, amb els
seus intents de confondre. I pel que fa a la llengua escrita,
a mi em sembla que tant als països hispànics, com
Espanya, els diaris, els llibres o la televisió en espanyol
es fan basant-se en un model de llengua  pràcticament
idèntic al que proposen les "reales academias", allò que
tu dius castellà central. O per paga es fan en "bable", en
"panocho", en "andalús", en "lleonès", en "spanglish"?
L'alemany, amb varietats dialectals amb divergències
molt més accentuades que el català, que no té una sola
varietat estandar?

8. Que tarda és possiblement un castellanisme? Bé,
i qué? Com tant d'altres paraules d'origen  castellà i
d'altres llengües, igualment permeses. S'usava a Mallorca
als documents fins al segle XVIII, o no? Els documents
canten.

rxfi la c	 —cil u le; u a
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9. Respecte dels pronoms, en Cerdó --que diu
invocar la tradició literària-- fa rialles, demana preci-
sament quina tradició literaria tenen a Mallorca les
formes cusi u i que comenci a treure documents. Podria
donar una llarga filera de cites documentals, perquè
foren ben freqüent. Pero, com que no vull allargar,
crec que n'hi ha prou amb un document com exemple,
que a més está publicat. Vet ací un text d'un personatge
tampoc gens sospitós de catalanisme, de la segona meitat
del segle XVI: "Alguna vegada ja i.i poreu divertir al hort
o per el monestir ab alguna persona que més convenga,
a vostra condició, i no us cureu en res del que no us toca
a vos. Pensau que sou hoste en el monestir: com les coses
no us vindran com volreu llavos haveu estar més content
y beneyr al Senyor". Qué, Cerdó, qui és aquest?, un
catalanista infiltrat? Com que qui va escriure això és de
Valldemossa, deu esser "català-demossé", o no? Que
saps, Cerdó, qui és l'autora d'aqueix text "catalanot"? I
doncS un personatge que molts dels paladins del
"mallorquinismo bien entendido" tenen com a màxim
exponent de la seva "mallorquinidad de socarrel": Sor
Catarina Thomás. Era Sor Thomasseta una ferotge
catalanota? Per ventura és que la Generalitat de
Catalunya li va donar un premi d'un parell de mil.lions
per escriure en catalanot... Eh, Cerdó? No ho ha denunciat
encara el teu company d'associació en Rodríguez Viñals?
Era la Beateta un "comando" propagandístic d'en Jordi
Pujol? També la cremaria en Kaime Martorell com volia
fer amb els catalanistes? Tu, que en Martorell et tracta
d'amic seu, Ii ho podries demanar... (Font: Carta de Sor
Catalina Thomás al pare Vicenç Mas. Publicada per D.

• • •

La darrera i no en faig pus
darrera a l'amo en Cerdó)
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La darrera...
• • •

Antoni Llorens al "Correo de Mallorca" el 16 de juliol de
1929).

Per cert, com és que quan escrius Espanyol ho fas en
el que tu li dius "castellà central"? Et continuu dient a
veure si és que trobes que el que és bo per a uns no ho
ha d'esser per a uns altres.

10. Per qué en Cerdó no diu que la gramática
normativa permet l'üs de la llarga filera de formes verbals
que ell diu que han estades substituïdes pel ''barceloní
culte"? Sap que, per exemple, l'Institut d'Estudis Catalans
les permet? O és que no li convenia saber-ho? Ja pot
analitzar totes les formes verbals que vulga. Ah, i en
tornar li caldria llegir bé en Fabra --és a dir, no
manipular-lo. Que no fou en Fabra qui digué: "No seria
enraonat, doncs, d'intentar la substitució sistemática de
les formes penso, invoco, i anàlogues, per pens, invoc,
etc?" i també "I, amb tant, fóra de desitjar que poguessin
alliberar el català modern de les seves formes verbals en
o?" (Pompeu Fabra, "Converses  filològiques, I" Barcelona,
1983, pàgines 221 i 222). Qué, Cerdó, qui manipula?.

11.L'únic que no vol una llengua entenedora, viva i
de tots és en Cerdó. Vull recordar que en Cerdó  --com
ja vaig dir a les altres cartes-- propugna la regiona-
lització del català, i fins i tot l'invent d'un estándar o
subestándar d'ús propi a les Illes, i així ho admet. Com
pot esser que una llengua en qué se cerca i fomenta --
amb molta de mala idea, és clar-- la diferenciació
progressiva entre les seves varietats, sia de tots els seus
parlants, Cerdó? L'únic risc de llatinització ve per aqueixa
banda. Ah, i repetesc a veure si els ha demanat el seu
parer als menorquins, eivissencs, i formenterencs.

Ho vulga en Cerdó o no, el registre formal de les
llengües es crea a partir del registre formal i de la
varietat literária preexistent. Això no vol dir parlar català
del segle XVII. Això vol dir aconseguir que el català sia una
llengua "normal i de comunicació", "viva, entenedora de
tots". Si això seria fatal per a qualcú, seria per a
vosaltres, que ja no podríeu fer victimisme queixant-vos
dels intents de "catalanisació", ni de protestar contra la
discriminació del "mallorquí", ni seguint amagant - -
repetesc les meves paraules de l'anterior carta-- "la
vertadera disjuntiva: o català o espanyol, o una Mallorca
catalana o una Mallorca espanyola".

I seguesc recordant que no has dit res, ni has
qüestionat mai la introducció i la posterior imposició del
castellà, l'aculturació que pateix Mallorca, ni la conquesta
castellana, ni la repressió, ni la persecució de qué ha estat
i és objecte el català. No sé si ho saps que aqueix
"bilingüisme" que tant t'agrada, és fruit de la imposició

coercitiva d'una llengua i una cultura forasteres (ja que
t'agraden les expressions populars, et vull recordar que
a Mallorca l'espanyol és conegut com el "foraster". Que
no ho sabies Cerdó, o és que justament aqueixa no
t'agrada?). El bilingüisme, la coexistencia de dues
llengües en una societat determinada, no és cap situació
"normal" sociològicament parlant, ni molt manco aquella
situació idíl.lica que se'ns predica des de les institucions
i partits espanyols, sinó just al contrari: un símptoma ben
eloqüent d'anormalitat. El bilingüisme implica
l'existència de conflicte lingüístic, un conflicte on la
llengua que té el suport de les estructures de poder, o
que en té més, (l'espanyol, llengua de coneixement
obligat, en el nostre cas), i (lúe gaudeix de més prestigi
porta les de guanyar. (Per cert, com és que ara que fruim
les excel.lències del teu preuat bilingüisme institucional,
els joves continuen abandonant el català i parlant quasi
sempre en espanyol?).

El procés d'absorció que es produeix causa a la llarga
la desaparició d'una de les dues llengües, la qual, si de
cas, resta recluida al nivell de la llengua-símbol, d'usos
folclórics (com a mostra, serveixen molts d'indrets de
Ciutat, on el catalá és poca cosa més que la llengua del
ball de bot). Aqueixa teoria no és cap invent, sinó que es
basa en la modelació de la informació provinent de les
dades d'estudis empírics. I repetesc que ni Mallorca ni la
resta dels Països Catalans no porten camí d'esser
l'excepció, com tu de fet reconeixes en referir-te a la
reculada del "mallorquí". Per cert, el bilingüisme no deu
esser una cosa tan bona com tu ens vol fer creure, quan
el govern espanyol ha premiat el de Puerto Rico per haver

declarat l'espanyol com a única llengua oficial. I ja que
hi som, com ha acabat el bilingüisme  espanyol-anglès de
Califòrnia?

I si vols saber de quins sociolingüístes par!, n'hi ha
prou amb el nom de L1. V. Aracil, que fou president de
l'Associació Internacional de Sociolingüística. Has llegit
mai el seu article "El bilingüisme com a mite"?

I Ilavors parles de democràcia. Democràcia dius? Et
sembla que és democràtic pretendre perpetuar una
situació fruit de de la forca, jugant per això amb la
desinformació --alienació--- de la gent, inclosos els
mitjans d'informació i l'ensenyament? Nosaltres sí que
creim en la democràcia, i per això pensam que
l'alliberament dels Països Catalans ha de venir dels
catalans, per decisió pròpia en un referéndum. I et vull
recordar que, fa pocs anys, a les repúbliques bàltiques,
(amb moltes semblances als Països Catalans pel que fa
al procés d'aculturització i al volum de població immi-
grada), ara nacions independents, el nacionalisme tenia
molt manco força que als Països Catalans. Ves alerta, que
els espanyols encara poden (podeu) botir de Mallorca.

Antoni Mas i Forners
Can Picafort, 8 de setembre de 1991
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En Carlos Garrido des de les planes d'UH ridiculitza la
independencia cada parell de dies. Es molt trist que a
Mallorca tenguem gent d'aquesta casta. Gent que se'n riu
d'una aspiració tan noble com és la de volar comandar
cadascú a ca seva. Una aspiració per la que han mort
tantes persones arreu del món. Per la que avui moren els
croats i denla moriran patriotes d'altres nacions opri-
mides de la terra.

A propòsit, els serbis espanyols fan aquests dies mani-
obres militars pels termes de Campos i Llucmajor. Hem
vist els seus soldats metralleta en  mà fer guardia per
l'autopista de s'Arenal i els seus camions caqui anar
amunt i avall. No hi ha cap dubte que aquest és l'exercit
d'ocupació que aquests dies ens mostra part del seu
poder.

Una altra ocupació de Mallorca és la dels delinqüents
espanyols. Els senyors de la droga, els trilers i els  xoriços
que et roten la cartera. La darrera, i la més grossa, ha
estat la d'en Gil i Gil, batle de Marbella, qui quan agafa
un delinqüent Ii dóna a triar 'entre la presó i un bitllet
d'avió a Mallorca. La tria és segura. Tots els delinqüents
de Marbella han aterrat a Mallorcw'aquests dies i en fan
de les seves. Nosaltres estam d'acord a mantenir i sofrir
els nostres delinqüents, penó haver de mantenir els
delinqüents forasters és molt mal de pair.

Xafarderie
Una altra plaga que hem de sofrir els mallorquins és la
dels gitanos espanyols. Si almenys fossin gitanos catalans!
Els gitanos catalans obrin les seves botigues de roba, es
guanyen la vida honestament i xerren com nosaltres. Els
gitanos espanyols són una altra cosa que no exp!icaré
perquè tots ho sabeu. A la barriada de la Soledat, per
devers l'església, ja són majoria i tenen als mallorquins
atemorits. Ara, davant els brots de racisme que hi ha
arreu de la geografia castellano—andalusa, vendran a
milers cap a Mallorca, on la gent és comprensiva i
hospitalaria; més ben dit mig beneita, com en Jaume
Moncades que ens diu que ell és nacionalista, però no
xenòfob.

Els president de l'Associació de Veins de Sant Jordi sí que
está alarmat per l'assumpte dels gitanos que han
comprat les boals de Son Oliver i s'hi han instal.lat. Només
són dues famílies, diuen els veïns, per() és que dues
famílies gitanes poden ser trenta o quaranta persones. Al
costat de la boal o vaqueria, hi ha crescut una
urbanització, il.legal per suposat, ocupada per espanyols
i mallorquins que no creixer à més segons ens va
assegurar al Santuari de Cura el batle de Ciutat, Joan
Fageda.

La llengua que parlam els mallorquins, devers Felanitx és
anomenada català, suposam que per influencia del
setmanari Felanitx que editen els propietaris de la
Llibreria Ramon Llull. A Ciutat, a la barriada de Pere

Garau, l'anomenen mallorquí a causa d'en Tolo Güell i els
seus gonelles. Afortunadament les urnes no foren pro-
pícies al partit d'en Güell i la normalització de la nostra
llengua podrá seguir el seu camí.

Un altre capoll emprenyós de la barriada de Pere Garau
és en Jaume Martorell i Mir, l'incendiari de TV3, convicte
amb sis anys de presó i 21 milions de multa que no pagará
mai, que viu al carrer de Marià Canals i es passeja per
Lot Ciutat, però sobretot per la seva barriada repartint
fulles fotocopiades i tapant amb esprai els rètols escrits
en català. Hi ha botigueres de la zona que el coneixen i
que les hi tenen promeses. Estan cansades d'emprar
dissolvent per llevar la pintura de la colla d'ancians
nostàlgics que són en Martorell i els seus.

Hi ha gent que en qualque moment de la seva vida diu
una frase salomónica que de ben segur passa a l'eternitat.
Amb l'actitud del PSM entorn al tema de la independencia
n'he recordada una de Jordi Carbonell: "Que la prudencia
no ens faci traïdors". Es ben segur que amb dobles llen-
guatges i cares falses no arriben gens lluny.

Un nou Casal Independentista s'ha obert a Mallorca. Els
interessats podeu escriure'ls a l'apartat de correus 1.152
de Ciutat de Mallorca. I com diu el fulletó informatiu que
ens han enviat, no et quedis fora!
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Hilari de Cara

N'Hilari de Cara i Casaleiz nasqué a Melilla, per
circumstàncies de la vida, de família originaria de
Catalunya, i des del 1965 ha viscut o bé al Principat, o
bé a les illes Balears.

Després d'estudiar Filosofia al Luisa., i més tard a
Barcelona, ha estat fent feina a diversos instituts;
actualment fa classes a l'institut de Manacor.

La seva trajectòria política comença quan era
estudiant a Barcelona, durant el franquisme,
primer en uns quants grupets marxistes-leninistes, i
llavors a Bandera Roja. Després d'aquestes breus mili-
tàncies entra. al PSUC, en el qual  milità fins al 1987, en
qué fou expulsat per pujolista.

Des que es va instal.lar a Manacor, per qüestions de
feina, ha col.laborar amb els nacionalistes del PSM; temps
després hi va ingressar, poc abans de les eleccions del
1987.

A començaments de setémbre ha estat nomenat
secretari general adjunt del PSM, per aquest fet i davant
les noves expectatives que s'obrin en el partit naciona-
lista, l'hem volgut entrevistar per saber millor qui és i
quina será la seva tasca en aquest nou càrrec.

- Fa uns dies has estat nomenat secretari General
Adjunt del PSM, perquè?

- Jo, fins ara, i des del darrer congrés, havia estat
secretari general de formació del partit, que és com que
dir no res, i darrerament he estat elegit secretari general
adjunt.

- Però aquesta elecció ha estat a causa de 'pressions
del sector més nacionalista del partit, o simplement per
descarregar en Mateu Morro?

- Ha estat un poc per les dues coses. Primer de tot,
des del passat congrés, hi havia coses latents que s'han
consolidat, com és un nacionalisme més clar i més
explícit; una altra raó és que l'aparell de direcció són
justament els parlamentaris, i van molt carregats de
feina, i aprofitant les dues coses m'han proposat per a
aquest carne.

- Quina será la teva feiná?
- Es la de secretari general a tots els efectes, encara

que será compartir un poc el  càrrec.
- Cada vegada que el PSM té problemes  econòmics

integra en la direcció del partit sectors que, diríem, no
són l'oficialista, és aquest un dels motius de la teva
incorporació?

- Jo no ho crec, encara que és vera que tenim
problemes econòmics, i que les compensacions que
rebrem en relació als vots de les darreres eleccions no
cobreixen els préstecs que tenim.

- De cara al proper congrés del partit, penses
presentar-te pel carne de secretari general del PSM?

- Més important que el que em presenti o no, é que,
corn se sap, el partit podríem dir que té tres carnes: la
nacionalista, l'ecologista, i la progressista; i el que hi ha
d'haver és una cama forta, que és la nacionalista. Si  això
comporta que m'hagi de presentar a secretari general,
m'hi presentaré, però si surt una persona que garan-
tesqui això que he dit abans, li donaré suport sense cap

mena de dubte.
- Hi ha gent que diu que els mèrits aconseguits per

Mateu Morro, aquests anys de gestió seva, han estat:
empènyer en Ferrà-Pon cap al PSOE; les purgues
estalinistes del 85, hipotecar econòmicament el parta; no
haver recuperat l'electorat del 79; i pactar amb el PSOE.
Creus que aquest balan no és suficient perqué hi hagi
un recanvi urgent?

- Bé, primer de tot he de dir que no duc massa anys
al partit, i menys a canees de responsabilitat, però
culpar de tota això en Mateu és molt discutible. Una
política de partit no és exclusivament responsabilitat del
secretari general, si això fos vera en Mateu no és l'únic
responsable sinó que ho és tot el partit. Si hi ha mal dins
el partit, no n'és únicament responsable una persona sinó
que ho és tot el partit. De les purgues que deis, no en té
culpa només en Mateu sinó que això fou decisió de tot el
partit, i si les purgues les duen marxistes és perqué
aleshores el marxisme era defensat pel partit. Et puc
avançar que no fa gaire vaig presentar una proposta
d'aixecar les sancions que s'imposaren, i convidar els
membres expulsats a tornar al partit.

- En Sebastià Serra ha dit mil vegades que se'n va,
però ara ocupa més càrrecs que mai, com s'explica això?

- Personalment crec que és excessiu, no perquè no
sigui capaç o perquè no me'n fiï, però hi ha el problema
que els homes coneguts del partit no són molts, i aquests
han hagut d'ocupar molts de llocs. No crec que ell vulgui
acaparar càrrecs, però la dinámica del partit ha duit a
això, i probablement és un error no haver sabut
promocionar més gent, sobretot joves. Crec que a mitja
legislatura haurien de descarregar càrrecs, pel bon
funcionament de tot el patit.

- Penses que la divisió d'Euskadiko Ezquerra (EE), on
hi ha un sector més esquerranós, espanyol, proper a
pactes amb el PSOE, i un altre sector més nacionalista,
és extrapolable al PSM?

- En certa manera sí, el PSM és un partit que ha
aglutinat gent nacionalista pura i simple, també hi ha
gent més esquerrana que s'ha anat tornant nacionalista
en un grau o en un altre.

- En aquest cas en Mateu i en Sebastià són en Bandrés
i tu en Kepa Aulestia?

- La trajectòria política d'en Sebastià fa pensar que
és un cas bastant similar al d'en Bandrés, això no vol dir
que el seu grau de nacionalisme sigui el mateix, crec que
és bastant superior al d'en Bandrés. D'en Mateu, pens que
prové de l'anarquisme, i la seva tendencia esquerrana i
nacionalista no está molt separada, no és clara, és un cas
distint al d'en Sebastià.

- Aniries a besar la mà a la reina borbona, com han
fet alguns líders del PSM?

- Hi ha el cas d'un militant, de Palma, que va fer el
que dius, però jo no hi aniria, ni si em matassin.

- Com pot aconsellar la normalització lingüística un
partit que té líders que escriuen en foraster als diaris
forasters de Ciutat?

• • •

Ni si em matassin besaría la
mà a la reina borbona
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Ni si em matassin besaría la
mà a la reina borbona

- Crec que et refereixes al mateix militant de la
pregunta anterior, aquesta persona no acaba de dominar
el català escrit, i ha fet errades com les que dius crec
que ell té més bona voluntat de la que pareix, per() no
és tolerable que cap home del PSM faci cap tipus de
declaració en castellà.

- Per qué el PSM ha donat la batlia d'Inca als
carcellers (PSOE) de Macià Manera?

Elegía a l'illa de Mallorca
Terra ferida,
sang i salnitre,
mort i saqueig.
Terra regalada,
llum i aigua,
mar i bosc.
Terra gentil,
pa i cançons,
danses i mel.
Terra próspera,
flor d'ametller,
ordi i tafona.
Terra adormida,
son i política,
lenta i cómoda mort.
I, mentre no et deslliures del jou estranger,
adormida en records esvaits,
somniarás que continues essent l'oasi,
fins que despertis entre fems, abandonada.

Manel Frau

A Macià Manera
Vine,

parlem de flors i violes,
de tradicions mil.lenials,
de danses d'antuvi,

mentre la terra agonitza.

Vine,
escoltem el bell discurs
trenat de paraules buides,
teixit de fals bon propòsit,

mentre la terra es marceix.

Vine,
vernissem, color -nostrat,
superfluïtats casolanes,
gastronomia arqueológica

mentre la terra és perduda.

Tanca,
emperò,
els teus ulls,
a qui acarona utopies
darrera estrangeres reixes,

sois per defensar la Terra.

Manel Frau

- Això és el gran problema dels pactes, cada poble
és un món. El PSOE és un enemic en la mesura que ocupa
el poder de l'estat, enemic molt aferrissat dels nacional-
istes, és diferent al paper que pugui jugar ara en la
práctica el PP, ja que en la teoria tant té un com l'altre
a nivell d'estat. Aquest temes són molt delicats, ara bé,
crec que pactes de govern a nivell global amb el PSOE són
impossibles, per() a certs pobles determinats, sospesant
els pros i els contres, no els descart. Seria similar al cas
d'ERC que a certs pobles del Principat ha donat els vots
al PSOE en contra de CiU. L'únic que ha de quedar clar
pels nacionalistes és que qualsevol pacte al qual es doni
suport ha d'esser per fer avançar el nacionalisme.

- Qué separa el PSM i ERC a Mallorca?
- Les relacions amb ERC al Principat són bones; de

fet, ens convidaren a les celebracions de la diada. En Pere
Sampol hi anà i el seu discurs fou molt ben rebut; també
acordàrem fer una reunió d'executiva a executiva el mes
que ve, i parlarem dels problemes que hi pugui haver.

- Amb això vols dir que ERC, aquí, és un problema?
- Diria que dins el PSM hi ha un plantejament, que

jo no compartesc, que diu que això és el nostre territori
i no tenen perquè venir els d'ERC. Crec que és correcte
el plantejament que es fa que el país és un, i per tant per
tenir abast a tot el territori nacional s'han d'obrir
seccions als altres llocs on no .hi ha ERC. Crec que degut
a les purgues del 85, a problemes personals que hi pugui
haver, etc. les relacions PSM-ERC no són excessivament
correctes, o simplement no hi ha relacions. Pens que això
ha de canviar radicalment. Voldria que quedás clar que
no sempre fer política és igual que fer formulacions
ideológiques, el que s'ha de fer és feina a les institucions
a fi que arribin a ser majoritàries les opcions indepen-
dentistes; ha de ser una cosa del poble, que obligui els
seus dirigents a decantar-se per la independencia, és per
això que la qüestió de la independencia és una qüestió
política. Amb tot això vull dir que amb algunes banderes
avui dia les opcions independentistes poden no progres-
sar el que haurien de progressar i el que importa és
arribar a una mateixa meta independentment de la
bandera que duguin.

- Sovint es diu que en Canyelles no és en Pujol, i que
el PSM no és ERC; creus que amb formulacions com
aquestes es pot perdre el tren de la independencia?

- Si aquestes formulacions ens impedeixen avançar,
indubtablement podem perdre-la.

- Amb un monosíl.lab, independencia sí o no?
- Sí.
- Quin és l'enemic de Mallorca, la dreta mallorquina

o el PSOE?
- De moment el PSOE. Per a mi, els nacionalistes si

són de dretes o d'esquerres m'és igual. El PP, aquí, cree

que ha fet avançar un cert regionalisme o nacionalisme,
i això és positiu, però té el perill que pot venir de sortides
folcloristes i falses.

- Quina diferencia hi ha entre les frases "Yankees go
home" i "Forasters barco de rejilla"?

- Hi ha una diferencia básica, la primera es refereix
al poder real, i la segona es refereix al poder real i a l'altre
que no ho és. El que a mi em preocupa és que, aquí,
l'exercit és espanyol, la policia és espanyola, la guàrdia
civil és espanyola, la justícia és espanyola, l'aparell
educatiu és espanyol... per tant, demanar que se'n vagin
a ca seva és demanar el "yankees go home", ara bé cree
que també aquesta frase es podria aplicar als forasters

militants que hi ha a Mallorca ben tranquil.lament. En el
PSM massa vegades s'han fet plantejaments  demagògics
de voler integrar els forasters, el . que hauríem de fer és
tenir els mitjans coercitius perquè s'integrin, i sinó que
se'n tornin, perquè no es volen integrar i a més són majo-
ritàriament forasters militants.

- Creus que aquesta frase és racista?
- Crec que no, ja que és un dels sistemes de defensa

latents dels mallorquins davant de la invasió espanyola,
però és un error perquè el nacionalisme no ha de ser
defensiu, sinó ofensiu.

- T'han insultat mai per parlar en català?
Sí, moltes vegades.

- El 90 % dels residents a la presó són xoriços
forasters o fills de forasters, fins quan serem una colònia
penitenciaria espanyola?

- Hi ha una política deliberada dels espanyols, des de
sempre, d'utilitzar l'emigració per atacar les altres
nacions; això és clar des del Comte Duc d'Olivares, és clar
durant el franquisme.. , i s'ha fet per controlar els
nacionalismes. La política espanyola ha estat sempre la
de desarticular les nacionalitats utilitzant l'emigració.

- 70.000 milions anuals ens roben els espanyols, que
penses d'aquest fet?

- Aquesta quantitat és justament el doble del
pressupost d'enguany de la Comunitat Autónoma, això vol
dir colonialisme pur i simple.

Si la cosa no canvia, haurem d'arribar a prendre
mesures extremades, ja que l'espoli econòmic no pot
seguir més.

- A Mallorca totes les emissores de radio, d'àmbit més
que municipal, i tots els diaris són en castellà, qué opines
d'això?

- Crec que això no és una casualitat, tot això és
premeditat, es va cap a un genocidi cultural i lingüístic,
per part de les empreses privades espanyoles, i del govern
espanyol. Es ben hora decanviar la situació tan deplorable
que vivim.

- Vols afegir res més?
- Vull dir que el nacionalisme independentista ha de

ser majoritari, i per guanyar hem d'anar a per totes, amb
un partit, amb dos o amb cinquanta. La gent ha de sentir
la paraula independencia amb tota naturalitat. Per
aconseguir la confiança de la gent només es pot fer fent
molta de feina. Es el que jo vull fer amb el PSM a Mallorca,
encara que no sigui l'única opció, però sí que té una
tradició i s'ha d'aprofitar i eixamplar en profit de
l'independentisme dels Països Catalans.
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La Porciúncula, centre religiós franciscà de Mallorca Apunts d'introducció per una
història (primera entrega)

C/ Sant Feliu, 8 A
07012 Palma

Tels 71 11 39 - 71 11 40  

El bon arnic i millor director de S'ARENAL DE
MALLORCA, en Mateu- -tal com ell mateix
s'autodefineix- m'ha demanat i ja quasi m'ha exigit
una cosa parescuda a una Història del centre religiós
franciscà de la Porciúncula, que s'anirà publicant al
periòdic de s'Arenal. Doncs bé, perfecte, m'agrada la idea,
i més coincidint amb aquestes dates i dades personals
meves que des de la Porciúncula tant han significat per
mi (1).

A vegades pens, encara que som prudent de no dir-
personalment, que en Mateu Joan i Florit té encerts de

veritable genialitat. En fi..., anem per feina.

Primer fou la gallina que l'ou, i anterior és el músic
que la música. Per a mi és evident. Amb aquest ordre de
prioritats, m'he acostat a la casa-mare, al centre
religiós, per entrevistar-me amb el pare Joan Llabrés.
Concretament amb ell i no amb cap altre. I no tan sols
pels seus escrits, que són abundants i genuïns --també
de la història d'aquesta casa-- sinó principalment
perquè tenc entes que en Joan Llabrés i Ramis és a la
comunitat des dels seus onze anys, batent tots els récords
que pogués tenir qualque jesuita, récords de permanencia
continuada i d'estabilitat en el destí de la mansió (2).

La Porciúncula és... el pare'Llabrés molts més. Crec
que fins i tot el seu gust i la seva olor el paisatge els té.
Són 60 anys allá, ja només ji faltava que la seva santa
mare l'hagués parit allá, a la Confraternitat!

Bé, vull donar a entendre, més seriosament i en base
a la realitat, que des de qualsevol punt de vista i es miri
d'on es miri, qualsevol intent d'aproximació i d'estudi de
contingut històric será impossible sense comptar amb el
fenomen personal i humà. La història sense persones,
com origen i fi de la mateixa, és senzillament impossible.
Les tesis marxistes fa temps que em demostraren que són
un engany, i ara s'està comprovant, quan estant caient
imperis com si fossin castells de cartes.

Pero, a més del fenomen humà, hi ha els animals i
les coses. Sí, i tota una relació de valors interinfluits.

Carrer Pare Bartomeu Salvà
A no ser que es vengui per darrera, o bé es boti

qualque paret, aquest carrer, Pare Bartomeu Salvà, és
quasi obligat per entrar per la porta gran i oficial que
arriba fins al cor del Santuari: "Locus iste sanctus est"
(Aquest lloc és sant). Sí, i lloc de santificació d'alguns,
a costa d'uns quants més.

En la meya peregrinació, cámara al coll, constat que
encara per aquest carrer no ha arribat gaire la norma-
lització lingüística. Sí, hi ha una certa normalització, però
sense arribar a radical ni prop fer-hi.

El que inicialment es va retolar, i encara consta així
en qualque llibre de carrers, com "Calle Bartolome
Salvá", avui ja figura als papers de l'Ajuntament com
Carrer Pare Bartomeu Salvà, está profusament poblat de
xiringuitos (encara que n'hi hagi de molts de milions), i
de tot tipus de comerços. Acab de saber que els turistes,
majoritàriament alemanys, que hi van pel seu ambient
nocturn, l'anomenen "schinkenstrasse", o carrer del
pernil, d'igual manera que uns carrers més amunt
l'anomenen "bierstrassse", o carrer de la cervesa, etc.
Altres anomenen aquests carrers la "zona dels gats",
sobretot al mes de setembre.

Qui ho havia de dir, al 1914, als primers habitants del
bosc de Son Sunyer. Però continuem amb la  història.

D'igual manera passa amb tot el que fa referencia a
les compres, les darreres de les aproximadament qua-
ranta quarterades d'arena i pinar que un dia compraren
els frares de la Provincia Religiosa de la Tercera Orde
Regular a Espanya, on se situaria el seu seminari, i ja avui
tot el complex arquitectònic i de funcions vàries; les fonts

Entrada a la Porciúncula pel carrer Bartomeu
Salvà.

que he consultat assenyalen el Pare Bartomeu Salvà com
a persona decisiva (pel càrrec que ocupava, el de Pare
Provincial, per la forca que es necessitava, 13.200
pessetes d'aquelles d'un temps, fins i tot per
l'oportunitat de l'ocasió ja que el propietari de tota la
finca de Son Sunyer tenia la urgent necessitat de vendre,
i aquesta informació arribà al Pare Salvá de bona font:
él seu poble de Llucmajor, d'informes bancaris.

El Pare Bartomeu Salvà, sense cap veu en contra,
figura en la história de l'estimada Provincia religiosa com
la persona escollida per la Divina Providencia per jugar
un paper decisiu en tot el referent a la compra dels
terrenys i la seva destinació primigenia i més continuada
com a Seminari Seráfic d'aquesta Institució Religiosa.

Es per tot això que a l'hora de posar noms als diversos
carrers d'aquesta població, la municipalitat d'aleshores,
previa consulta amh4 cos Celibatari, va reservar, per
homenatjar al Pare Bartomeu Salvá, el carrer que des de
la mar, en vertical, puja fins al Seminari. Es el "seu"
carrer (3).

Avui, el més curiós del cas és que la part central i més
principal del carrer, és de direcció prohibida per a
qualsevol vehicle.

El Pare Bartomeu Salvà
De la revista Porciúncula he extret el següent text,

d'un article firmat per M. Hiros i S. Carreres de la secció
"Els noms dels nostres carrers" que de forma periodística
i divulgativa ens diu: "Pare Bartomeu Salvá: Fou un home
caracteritzat per la seva senzillesa franciscana, seguí les
virtuts de pobresa, amor, prudencia. La seva vida, des del
principi, fou' illuminada per la gràcia divina. Va néixer el
15-VIII-1867 a Llucmajor. El seu noviciat també fou a
Llucmajor a l'edat de 26 anys. L'any següent començà la
seva primera professió religiosa, la seva professió defi-
nitiva, ja a Roma, era l'any 1906.

Els seus càrrecs a l'Església foren els que segueixen:
Subdiaconat (1890), Diaconat (1890), Sacerdoci (1891),
Ministre Provincial (1906, 1911, 1918, 1923) (4), Prior a
Roma (1934), Custodi Provincial (1928) i Definidor General
(1941 i 1936) (sic).

Entrà a la Congregació el 1887 i els seus graus
acadèmics foren: Lector Sagrada Theologia (1918) (sic).

El P. Bartomeu Salvà fundà la revista "El Heraldo de
Cristo", i entre d'altres coses  comprà els terrenys de la
Porciúncula el 1914. Va morir el 1956, al convent de Sant
Francesc de Palma." (cf. publicació privada. "La Por-
ciúncula", des. 1984, núm. 13, IV época, pág. 23; Col.lecció
del Col.legi de la Porciúncula, deixada per aquest treball
pel P. Francesc Coll Bucher, ex-director d'aquest
col.legi).

CONSELLERIA DE CULTURA,
EDUCACIO I ESPORTS

GOVERN BALEAR

Epíleg final d'aquesta primera entrega
D'un Ilestet assabentat, d'aparença, cambrer de

l'Hotel Pueblo, aleshores, vaig sentir el següent comentari
referint-se, ell, precisament en el camp de futbol de la
Porciúncula. Referint-se als religiosos en general i
assenyalant als d'aquella casá en particular, i com que
parlava a turistes, i com que tampoc té gaire do per les
llengües, vaig poder entendre el que deia i encara pitjor
era la intencionalitat de les seves paraules: "Aquests van
sempre on hi ha doblers, negoci...". El que subscric diu
que si és o no táctica dels "testicles de jehová", com sol
dir la gent, és una cosa, per?) que sigui motivació de les
Fonts Franciscanes en absolut, i mai fou  l'interès d'aquest
centre religiós de la Porciúncula.

En aquest cas ha passat tot exactament al revés. Els
religiosos hi arribaren quan encara no hi havia pràcti-
cament ningú, i amb els anys el negocis hi han anat. Per
exemple l'Hotel Pueblo n'és un dels darrers exemples.

Per avui voldria acabar dient que la idea que la Santa
Mare Església es mou únicament i exclusivament pels
doblers comptants i sonants, diria que el primer que la
va defensar fou Judes Iscariot. Els religiosos de la T.O.R.
volien un lloc ampli i solitari per al seu seminari, i de tot
d'una el trobaren a la gran finca de Son Sunyer. Després,
això d'ampli ha anat canviat a base d'expropiacions,
voluntàries o obligades. 1 allò de solitari..., se'n podrien
comptar tantes! Per ventura al fons de la seva ánima
cercaven, aquí sí amb l'ideal evangèlic, la conquesta
espiritual de l'Univers sencer. El que és ben segur és que
l'any 1914 ningú donava dos cèntims per un sac d'arena,
cap Jules Verne preveia el "boom" turístic i comercial de
la década dels 60 i 70 i fins avui dia. (Continuará).

Adolfo de Villarroya

NOTES
1)Provinent de Vico (Arnedo, La Rioja) amb tres anys aprovats
al Seminari Conciliar de Logroilo, amb data indeterminada
d'aquesta Tardor, s'han acomplert 35 anys de la meya duita a
la Porciúncula per continuar els estudis de Seminarista Seráfico
1 el 24 i 25 de setembre he complert les noces de plata
d'Ordenació Sacerdotal i Primera Missa, respectivament, com a
primer sacerdot provinent del Seminari de Vico. Aquesta és
l'efemèride.
2) El P. Joan Llabrés, que ben aviat farà 74 anys, ingressà al
Seminari de la Porciúncula el 1930, als seus onze anys, per
noabsentar-se'n mai més per destinacions religioses a altres
comunitats de Mallorca, de l'estat o de països estrangers, que
en aquesta provincia religiosa tenen i han tengut cases, i tan
sols pel destí militar obligat del maig de 1937 fins la setembre
de 1939, a la guerra d'Espanya, i els mesos de gener i febrer de
1940 ingressat a una clínica de Palma. Tot un récord d'estabilitat
a la Comunitat de la Porciúncula, on la seva obra humana i
científica s'haurà de tenir en compte a l'hora de fer història
d'aquest centre Francisca.
3) Jo no tenc temps d'investigar les Actes de l'Ajuntament de
Palma, on figuren dades completes i exactes de les sessions mu-
nicipals en qué es va decidir posar nom a aquest i altres carrers.
Aquest treball l'he titulat "Apunts d'introducció per a una
història possible", evidentment per a aquesta història possible
i completa del centre de la Porciúncula s'haurien de donar
infinitat més de passes que les que jo he donat. En som conscient
i que consti.
4) Aquestes dates puntuals que es donen pel  càrrec de Ministre
Provincial no crec que siguin completes o correctes del tot: el
càrrec de Provincial, en aquell temps, es feia per elecció de tres
en tres anys. Llavors, només ens donen les dates de
començament i d'exercici de quatre blocs d'anys de provincial,
del 1906 al 1908, del 1911 al 1913, del 1916 al 1920 i del 1923
al 1925. S'hauria d'anar a arxius de la secretaria provincial.
Elaborar una cosa bé i completa requereix, entre d'altres valors,
moltes hores de dedicació i de treball de recerca. Després de la
meva llicenciatura en Geografia i Història almenys he après això.
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El Club Esportiu la Soledat de
Petanca, que podem veure en
aquesta foto, ha pujat a pri-
mera. Tenen el local al bar
esportiu i juguen a les pistes
que hl ha situades al carrer de
les Animes de la barriada de la
Soledat.

SArenal
iity de Mallorca

PETANCA: 1 Carrussel Naci-
onal d'Asos 1991, organit-
zat pel Bar i C.P. Puente, a
la memòria del seu funda-
dor, Antoni Alemany Pujol:
Quatre jugadors de la Fe-
deració Balear, els mallor-
quins coparen els primers
llocs: S. Serra, campió na-
cional; J. Sard, sub-cam-
pió i P. Cruz i Pau en els
tercer i quart lloc. Seguits
d'una llista de 32 jugadors
que foren els asos selec-
cionats de tot l'estat
espanyol. Vengueren mur-
cians, catalans, madri-
lenys... Un parell de dies,
31 d'agost i 1 de setembre,
tota l'afició petanquista
estigué pendent dels re-
sultats i variacions de la
classificació. Amb la pre-
sència d'autoritats espor-
tives, tengué lloc a les
pistes i sales del Club C.P.
i bar Puente. Tot un  èxit,
que tendrá continuitat.

Toldos Frau, a més de ser el
nom de l'empresa que
patrocina aquest equip de
futbol—sala, és també el nom
de l'equip. Enguany han
participat al torneig del
Figueral, on han fet un bon
paper.

El Moto Club Mundimoto, és un
club motorista de la Soledat,
cada any solen participar en
un bon grapat de proves, i fan
moltes activitats motoristes.
En aquesta fotografia els po-
dem veure participant a la
Travessia Mollet—Andorra, on
solen participarcada any.

1.21

EL TRESORER I CAP DELS SERVEIS DE
RECAPTACIÓ D'AOUEST AJUNTAMENT FA
SABER que durant els dies hàbils compresos
entre dia 15 de setembre i dia 16 de novembre
d'enguany, tots dos inclosos, estaran disposats
per al cobrament en període váluntari, a l'Oficina
de Recaptació del carrer Antillón, núm. 19,
cantonada amb Nicolás de Pax, els rebuts
corresponents a l'exercici de 1991 de l'impost de
Béns Immobles urbans i rústics, Llicència Fiscal
d'Activitats Professionals, Impost Municipal sobre
Radicació, Llicència Fiscal de Comerços i
Indústries, Impost de Publicitat, preu públic per
l'entrada de vehicles i reserves d'espai a la via
pública.
Si una vegada transcorregut dia 16 de novembre
d'enguany, no s'ha satisfet el deute tributari,
s'espedirá, consegüentment, el títol que
comportará l'execució i s'iniciarà el procediment
del constrenyiment.
El recàrrec de constrenyiment será del 20% de
l'impost del deute.
S'avisen els contribuents que poden ter efectiu
l'import dels seus deutes durant el període
voluntari indicat a les esmentades oficines del
c/. Antillón, des de les 8 a les 17 hrs. de dilluns a
divendres (feiners) i de 8 a 13 hrs, els dissabtes
feiners.
Així mateix, tots els contribuents que rebirr als
seus domicilis un avis de pagament deis imposts
esmentats al primer paràgraf d'aquest anunci, els
podran fer efectius en les mateixes dates, dins
l'horari de la Banca i a qualsevol oficina de les
següents entitats financeres: Banca March, Banco
de Crédito Balear, Caja de Ahorros "Sa Nostra" o
Caixa de Pensions "La Calza".
Al mateix temps, només a l'oficina del c/. Antillón,
en les mateixes dates, horari i condicions
esmentats es cobraran en període voluntari els
rebuts per jornades teòriques del Règim Especial
Agrari de la Seguretat Social de l'any 1991.
Es fa públic perquè se'n prengui coneixement,
amb el vist-i-plau del Sr. Batle.
Palma, 26 de juny de 1991

sArena , 2650051.oly de Mallorca

1 D'OCTUBRE DE 1991

AJUNTAMENT DE PALMA
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y ALCANTARILLADO, S.A.

*(E.M.A.Y.A., S.A.)

ANUNCI DE COBRAMENT
PERÍODE VOLUNTARI
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Pere Bascompte, conseller nacional d'ERC

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ 1 ESPORTS
GOVERN BALEAR

Històries de Son Sarigot
Gabriel Florit i Ferrer va

néixer a Sineu l'any 1944. A
partir de la vintena d'anys
és quan comença a col.la-
borar en la premsa pe-
riódica als diaris i en un
bon grapat de revistes, a
més de ser el responsable
de l'edició de la revista
Volatord, del Coll d'en
Rabassa. El 1980 veu pu-
blicat el seu primer aplec
de poemes sota el títol de
"Carussa", i el 1990 apa-
reix el seu segon aplec de
poesia, "Amb els ulls Fits".
La seva vocació literaria
féu que coLlaboras en di-
verses revistes literaries i
en diverses ocasions ha
estat guardonat amb pre-
mis literaris.

Quant a narrativa, el
1983 publica el seu treball
"Prims de Barra", i en
diverses ocasions ha estat
guardonat amb obres da-

Diumenge dia 18 d'agost va tenir lloc a la Universitat
Catalana d'Estiu (Prada del Conflent) l'acte Avancem cap
a la Independencia, convocat per ERC fora del programa
oficial de l'UCE.

La intervenció més aplaudida de l'acte fou la de Pere
Bascompte, que s'estrena com a dirigent del partit.
Bascompte va recordar la decisió de Terra Lliure
d'abandonar la lluita armada i explica que havia estat un
llarg procés de reflexió: "Després de valorar durant un
any i mig la nova realitat europea, hem vist que la nostra
independencia será possible per la via democrática
forçosament dins una Europa unida, aixoplugant-nos en
els nostres drets nacionals."

El nou conseller presenta l'ascensió d'ERC com a fruit
del creixement de l'independentisme  sociològic; segons
Bascompte: "L'independentisme ja no és minoritari. En
els últims anys estan sorgint moltes iniciatives en la
mateixa línia... Hem d'aconseguir recuperar la sobirania
transformant l'independentisme ideològic en una inicia-
tiva política que faci el pas històric de dissociar-nos
d'Espanya i posi fi a l'il.legítim domini espanyol del nostre
poble."

Pere Bascompte, que presenta com a objectius
irrenunciables la reunificació nacional i la independencia
de tota Catalunya, de Salses a Guardamar i de Fraga fins
a Maó, es manifesta convençut que la reivindicació de la
independencia és patrimoni de tot el poble català i no
d'un partit; però afirma que ara mateix és ERC qui la pot
fer possible: "Cal corresponsabilitzar-nos de la defensa
de Catalunya de punta a punta."

Bascompte preveu que la independencia es fará a
través de les institucions i que és ERC qui la pot provocar,
i al mateix temps haurà d'ampliar el teixit social
independentista per tal d'assegurar la viabilitat de la
República de Catalunya.

Després de la intervenció de Joan Puigcercós, se-
cretari general de les JERC, que va obrir l'acte, Joan Mir,
conseller nacional del partit per Mallorca, va assegurar
que ERC ja gaudeix d'una implantació mitjana a l'illa de
Mallorca, amb quatre seccions locals i JERC, i va anunciar
que el partit será present a les pròximes eleccions a l'illa
amb les seves sigles.

D'altra banda, Jordi Vera, antic militat del FAC (Front
d'Alliberament de Catalunya) i flamant nou conseller
d'Esquerra a la Catalunya del nord afirma el seu
convenciment que la independencia de Catalunya será un
fet a curt termini: "Les crisis superestructurals de la
construcció europea ajuden a definir noves fronteres i les
teories dels estabilitzadors del món s'ensorren. A Eslo-
venia, per exemple, ha estat una força demócrata-
cristiana, que no és ni d'esquerres, la que ha tirat
endavant el procés d'independència. El marc polític
fomenta el reconeixement dels pobles i ho hem
d'aprofitar."

Pere Bascompte ,segueix refugiat al nord de Catalunya.

El secretari general del partit, Angel Colom, va
convidar les altres formacions polítiques catalanes a
treballar conjuntament per reunificar la nació i recu-
perar la independencia. Aquesta crida fou dirigida
especialment al Partit Socialista de Mallorca, a l'Entesa
de l'Esquerra de Menorca, a l'Entesa Nacionalista i
Ecologista d'Eivissa, al Kol.lectiu Bassetja, a la Unitat del
Poble Valencia i a la Unitat Catalana.

Colom es va mostrar rotund en el sentit que si
aquests acords no són possibles a curt o majá termini
"ERC participará a tots els llocs, amb totes les conse-
qüències, comarca per comarca, illa per illa". Dies
després i sobre aquest tema aparagué al Diari Avui una
informació segons la qual "els dirigents del PSM de.
Mallorca van manifestar que no tenen interés a concórrer
a les pròximes eleccions conjuntament amb ERC" (23-
08-91).

Angel Colom, que es manifestá orgullós de seure al
costat de Pere Bascompte, afirma que ERC está preparada
per assumir la residencia de la Generalitat de Catalunya,
de la Generalitat Valenciana i del Govern Balear. El
secretari general d'Esquerra Republicana va assegurar
que "després de la independencia de Letónia, Estónia,
Lituania, Eslovénia i Croacia, s'hi incorporará la República
de Catalunya".

Jaume Oliver i Adrover
Prada del Conflent, estiu de 1991
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07199 Casa. Mimes

quest estil.
"Històries de Son Sari-

got" ha estat escrit amb
l'estil fresc i planer propi
de la Plana Mallorquina.
Són trenta contarelles, to-
tes elles unificades per
unes frases introductòries,
amb el llenguatge més re-
presentatiu del català de
Mallorca, sense renunciar
en cap moment a les ex-
pressions i paraules més
autòctones, fet poc usual
entre els escriptors de la
seva generació.

La narrativa d'en Ga-
briel Florit és immensa-
ment popular, i no per això
deixa de pertànyer a la
nostra cultura més se-
lecta.

Gabriel Florit i Ferrer: "His-
tóries de Son Sarigot". Edi-
cions de la Riba; Palma, se-
tembre de 1991; 232 pàgines.

I? E" L. 13 I NI
PINTURES	 DECORACIÓ

Pintures dins interiors-lacats i vernissos-
Revestiment de façanes-impermeabilitzacióde

terrasses en cauxu i fibra.

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS

Carrer Torrent, 31-1 - Tlf. 24 84 68
07600 S'ARENAL DE MALLORCA



PIANOS CA N'ELIES
PERE JOSEP GARCIES

LLOGUER - COMPRA - VENDA
NOUS I RESTAURATS

ÚNIC TALLER ESPECIALITZAT EN AFINACIÓ,
REPARACIO I RESTAURACIÓ DE PIANOS,

CLAVES I HARMÒNIUMS
Garrar Joan Maura Bisbe, 10 - Tel. 46 20 16

Miguel Fuster (Tapisser):
Está molt mal fet que no
n'hi hagi cap en la nostra
llengua, n'hi ha d'haver de
tota casta però la majoria
han de ser en català.

Angela (Bar Angela): Ens
agradaria escoltar-ho en
mallorquí, i així no es per-
dria la llengua.

Joan Bonnín Oliver (Bar
Johns): Aquí ja hi molts de
castellans; és molt difícil
posar- ne. Per ventura el
Govern Balear podria fer
qualque cosa.

Maria del Carme Riera i
filla: Hi ha d'haver un poc
de tot.

Sebastià Ramis (Mecànic):
Mallorca és dels mallor-
quins i no dels forasters.

Maria Ferrer (Fornera):
Haurien de reconvertir
algunes emissores al ma -
Horquí.

Jordi Oliver (Bar Memphis):
Hem d'estimar més les
nostres coses, i per tant
n'hi hauria d'haver més en
mallorquí.

Maria Llompart (Venedora
articles de pesca): Me
sembla molt malament, jo
som mallorquina i crec que
a Mallorca hem de coman-
dar.

Joan Colom: No una, totes
les emissores haurien de
parlar en catalá.

Sebastià Escandell (Fotò-
graf): Es una llàstima que
no hi hagi gent suficient
que s'hagi mobilitzat per
demanar emissores en
català.

Martí Sales (Bar Cas Mu-
rer): Així com está ara,
está molt mal fet; si en
fessin qualcuna s'hauria
de fer en mallorquí.

Miguel Rosselló i Gaspar
(Secretad AV Sol Naixent
de la Soledat): Es una ver-
gonya que a Mallorca no hi
hagi emissores ni diaris en
català.

Elionor Forteza Vic (Bar
Can Biel): Hi hauria d'haver
almanco la meitat d'emis-
sores i de diaris en català

Joan Mates (Bar San Eran -
cisco): N'hi hauria d'haver
en mallorquí, un poc de
tot. El que no pot ser és que
ara no comptem per res.

Vincenl Tur Mayans (Bar
Ana): No está bé, hi hauria
d'haver coses en mallor-
quí.

ELECTRONICA

Aw71-e 9..ty
SERVEI TÈCNIC
* TelevIsló
*Vídeo
* Radio Cassettes
*So
* instal«laclons Antenes

Col« lectivos, individual*
1 Parabóllques

DISSENY I

ASSESSORAMENT

* Electrónica Industrial

• Telecomunicacions

*Alta Fidelitat

*Registradores

Electróniques

Carrer Mallorca, 2	 07600 S'ARENAL DE MALLORCA
Carrer Sant Crlstófol, 82 	 Tel. 26 34 23 Fax 26 61 19

Shrenal
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Enquesta

Qué pensau del fet de que tots els diaris i
emissores de lidio es facin en castellà?

CLINICA
DENTAL

Dra. Pilar Oto María
METGE ODONTÒLEG

Antonio Garcías, 14
Tel. 66 02 83
07620 LLUCMAJOR
MALLORCA
Raloarox1

cafés

Capita Cortés, 3
TIC: 46 50 16

rtit rra -t- 	r-Nor-a

.111. SE11111
EMBOTITS

EL BON GUST DE MALLORCA

Carrer Tomás Montserrat, 6-8
Tel. 66 01 57 - LLUCMAJOR
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07008 Palma de Mallorca

	
Teléfono 24 55 81

SArenal
411, de Mallorca1 D'OCTUBRE DE 1991

Magdalena Cardell Vich:
Opin que és necessari, per()
no som optimista.

Viuríem millor essent independents d'Espanya?

Santiago Cortés i Forteza:
La volem ara mateix, amb
un temps curt ho farem. Si
tothom sap respectar la
veritat ho farem.

Gori Vicenç Barceló: Cree
que la independència és
ben necessària, cadascú
que comandi a ca seva.

Maria-Josep Coll i Vidal:
Independencia, ja!

Catalina Mas Targa: La
independencia dels Països
Catalans s'ha de fer com
abans millor, però tot ar-
ribará.

Joan Lacomba Garcia:
L'hem d'aconseguir prest,
no sé com però prest.

Sebastià Barceló: Vull que
tot déu és faci independent
i que pugui fer el que
vulgui.

Jaume Vallbona i Bennás-
sar: Es ben necessària,
cree que la cosa s'està
movent i el nucli sembla
ser ERC, arribará molt
prest dins aquesta década.

Guillem Melis Grimalt: Sé
ben segur que nosaltres la
veurem.

Tonina Figarola Thomás:
S'hauria d'aconseguir
mitjançant sistemes de-
mocràtics.

Catalina Gelabert i Bassa:
Cadascú ha de comandar a
ca sevá, i mentre vulguin
comandar a cals altres, no
anirà bé.

dalab

1 '41t.
Santiago Torres Pons: Es
justa i necessària.

Joan Bauçá.: Crec que quan
el poble del Paisos Cata-
lans sigui prou madur, Ila-
vors arribará.

Tomeu Carrió: Una cosa és
el que jo vull, i l'altre és el
que hi haurà. Vull la unitat
europea, i que tot es faci
pacíficament.

Miguel Aguiló:
pendencia ja,
la democracia

Vull inde-
mitjançant

Francesc Bujosa (Metge):
Hem de fer un estat, sen-
zillament perquè en volem
un.

Antoni Roig: Quan abans
arribi millor, perqué jo no
som espanyol.

Margalida Zanoguera: Crec
que hem de fer la inde-
pendencia perquè som di-
ferents dels altres i tothom
ha de poder comandar a ca
seva..

g3ar - (geslaurconie

wotrew
CARRER GRUA, 6

LA RIBERA

RIA	 O g s,

Fusteria d'obres - Decoració
mobles de cuina

Tallersioficines
Carretera Vela de Sineu, k.: 2'900

Cam1Mollners s/n
Tlfs.: 42 70 00 - 42 70 34. Fax: 42 74 79

07198 SON FERRIOL



Aquests anuncis poden ser remesos a la nostra
redacció, Camí Pedreres 132. Tel. 265005 i a totes
les agències de Publicitat.

Cada paraula, 20 pessetes.

ANUNCIAU-VOS DE FRANC A S'ARENAL DE MALLORCA

Nom:
Cognom:

D.N.I.

IELF.
t

I	 ATENCIÓ
-Escavlu un sol anunci por cupó.
-Usau l'otros majúsculos.
-Escriviu dini al roduodro al taxi.

Ompllu aquest cupó I onvlau-lo
S'ARENAL DE MALLORCA: Comí do los Podroros. 132 - 0 7 600 -

SES CADENES DE S'ARENAL

SArenal
41 de Mallorca 1 D'OCTUBRE DE 1991 1nNli

PETITS ANUNCIS

BORSA
INMOBILIARIA

PISOS I XALETS
per Bogar a la comarca

de s'Arenal
FINQUES SASTRE

BARCELO
Carrer Milá, 15.

Tel.: 260649.
S'Arenal de Mallorca

Es traspassa peixateria
totalment equipada. Can
Pastilla, zona placa de
l'església. Finques Palma
26 01 38 / 26 14 47.

SA TORRE. Venc un solar
que fa cantonada, vistes a
la mar. Preu interessant.
Tel 41 21 98.

ES MOLINAR, 3 dormitoris,
cuina, bany, 6.300.000. Tel
45 85 11.

CAN PASTILLA, planta baixa,
cantonada, 280 ni, 5 anys
d'antiguitat. Bona cons-
trucció, 3 dormitoris,
bany, traster, jardí. Im-
mob. Pascual. Tel. 72 62 04.

LA GRUTA, àtic, 3 dormi-
toris, bany, vista panorá-
mica. Tel. 45 85 11.

VENC pis amb mobles, da-
vant balneari 8 de s'Arenal.
Tel. 27 91 70

VENC pis 2 dormitoris,
devora el club nàutic de
s'Arenal, lluminós, en
perfecte estat, particu-
lar. 6.500.000 ptes.
negociables. Telefonau de
17 a 20 hores al 77 1516.
Demariau per na Francisca.

IMMOBILIÀRIA

MIIAMENGUAL
COMPRA-VENDA

LLOGUER DE TOTA
CLASSE DE BÉNS

IMMOBILIÁRIS

Carrer de Sant
Cristòfol, 16
Tel: 26 92 50

S'ARENAL

S'ARENAL, estudi moblat
punt d'habitar, vista a la
mar. Preu 3.200.000. En-
trada 500.000. Resta men-
sualitats de 33.200. Tel 71
01 37.

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

LI VENEM un solar i
gestionam permisos, plà-
nols, mà d'obra... per al
seu xalet, segons el seu
gust i la seva butxaca.
Informi's: Mir-Amengual
16 92 50.

S'ARENAL, apartament 2
dormitoris, poca comuni-
tat, reformat, amb mobles,
rentadora, etc. 4.750.000.
Referencia 2805. Mir-
Amengual 26 92 50.

LES PALMERES, solar molt
ben situat, semi-tancat,
1.050 m2. Preu d'ocasió:
7.500.000 ptes. Referencia
2882. Mir-Amengual 26 92
50.

S'ARENAL, pis 100 m2,
moblat, sala amb xeme-
neia, reformat, a 75 ni de
la platja. 8.500.000. Refe-
rencia 1191. Mir-Amen-
gual 26 9250.

SON VER'', solar 750 in2,
tots els serveis. Referencia
2824-b. Mir-Amengual 26
9250.

LLOGUER a s'Arenal, apar-
tament primera línia, 2
dormitoris dobles, moblat,
vistes panoràmiques a la
mar, bany, cuina amb
electrodomèstics, terrassa
20 m2. 40.000 ptes. Mir-
Amengual 26 92 50.

SON FERRIOL. Es traspassa
local comercial a l'avin-
guda del Cid, 10. Local en
condicions per instal.lació
immediata. Tel. 42 81 77.

S'ARENAL, planta baixa,
sótil lliure, construïts 105
m, 3 dormitoris, bany,
cuina, soterranis, pati.
15.000.000 ptes. Referen-
cia 2877-b. Mir-Amengual
26 92 50.

SA TORRE, pis, 2 dormito-
ris, bany, sala-menjador,
cuina, jardí, piscina
comunitaria, moblat. Re-
ferencia 2819-b. Mir-
Amengua' 26 92 50.

BELLAVISTA, solar 500 m2,
entre s'Arenal i ses Cade-
nes. 4.200.000 ptes. Refe-
rencia 2403-b. Mir-
Amengual 26 92 50.

S'ARENAL, àtic 4t pis, 2a
línia, 2 dormitoris, bany,
sala-menjador amb ter-
rassa, cuina moblada.
5.800.000. Tel. 20 00 07.

S'ARENAL, apartament nou,
1 o 2 habitacions, bona
orientació. Preu 4.450.000.
Tel. 75 40 32.

S'ARENAL, apartaments de
60 m, cuina, bany, saló, 1
dormitori, terrassa.
3.500.000. Tel. 72 56 00.

BADIA GRAN la línia, vistes
panoràmiques, 4 dormito-
ris, sala-menjador, sala
d'estar, 2 xemeneies, cui-
na, 2 banys, jardí, pàrking.
26.000.000. Facilitats. Tel
72 56 27.

LES MERAVELLES, xalet
luxe, 1000 m de solar, 4
dormitoris, bones vistes,
zona tranquil.la. Preu in-
teressant. Tel. 29 23 19.

SON FERRIOL NOU, solar 225
m, façana de 10 m, s'hi pot
construir 2 plantes de 240
m, jardí. 6.900.000. Tel. 46
15 30.

LLOGUER a s'Arenal, 4 dor-
mitoris dobles, 2 banys,
vistes a la platja, cuina
amb electrodomèstics,
terrassa 20 m2. 50.000
ptes. Mir-Amengual 26 92
50.

PEIXATERIA. Es traspassa
peixateria totalment equi-
pada, a Can Pastilla. Zona
placa de l'església. Finques
Palma. Tel. 26 01 38-26 14
47.

ES TRASPASSA local co-
mercial a l'Avinguda del
Cid, 10 de Son Ferriol. Lo-
cal en condicions per ins-
tal.lar-s'hi. Tel. 42 81 77.

SON VERÍ, 4 habitacions, 2
banys, cuina equipada,
sala d'estar, tel. 76 09 62.

COLL D'EN RABASSA, 3 dorl-
mitoris, 2 banys, garatge,
ascensor, 110 m.
11.000.000. Tel. 45 85 11.

CALA GAMBA, planta baixa,
3 dormitoris, sala amb
xemeneia, 2 banys.
16.800.000. Api Pascual.
Tel. 45 85 11.

CAN PASTILLA, Stress, 3
dormitoris, sala d'estar,
cuina, terrassa. Entrada
1.400.000. Te1.76 09 62.

S'ARENAL, tercer pis, 3
dormitoris, armaris, men-
jador, terrassa, cuina mo-
blada, galeria, bany, tele-
fon, garatge. Preu 9.850.
000, entrada 2.000.000.
Agencia Vela. Tel 72 12 50.

COLL D'EN RABASSA, rdifici
nova construcció, 4 dor-
mitoris, 2 banys, menja-
dor, traster, aparcament.
14750.000. Facilitats. Tel
46 34 00.

S'ARENAL, balneari 9, sisé
pis, vista a la mar, 120 m,
3 dormitoris dobles, bany,
cuina moblada, garatge.
Només 9.950.000. Tel 72 21
16.

LLOGUER de casa de camp
amb 2 dormitoris, 1 bany,
llum a 220. Tot l'any:
40.000 ptes; mig any:
45.000 ptes. Mir-Amen-
gual 26 92 50.

VENDA SOLAR a Cala Es-
tancia, 1.200 m2, quasi a
primera línia. Mir-
Amengual 26 92 50.

VENDA PIS, primeríssima
línia a Can Pastilla, amo-
blat, 398 m2, 4 dormitoris
dobles, 3 banys, sala
menjador, sala d'estar,
cuina, terrassa, telèfon,
bugaderia, porteria, as-
censor, sòls de marbre.
Mir-Amengual 26 9250.

VENDA PIS primera línia
a Can Pastilla, 2 dor-
mitoris, preu d'ocasió:
7.250.000 ptes. Mir-
Amengual 26 9250.

VENC XALET a badia Gran,
excel.lent estat, 6 anys,
exquisadament decorat,
molt lluminós, 4 dormi-
toris dobles, armaris
empotrats, 2 banys com-
plets, sala menjador
amb ximenea, cuina
equipada, calefacció,
parets aïllades, telèfon,
garatge, tot en fusta de
nord. 23.000.000 ptes,
facilitats. Mir-Amengual
26 92 50.

TRASPáS negoci zona Club
Nàutic, cafeteria total-
ment equipada, 100 m2,
extractor de fums, con-
gelador, microones, billar
propi, equip de música,
tv, Ilums d'emergència...
i casa a la part del dar-
rera. Traspàs contracte
indefinit: 9.500.000 ptes.
Lloguer: 45.000 ptes. Tots
els permisos en regla.
Mir-Amengual 26 9250.

VENC XALET a Radia Blava,
próxima construcció,
tipus dúplex i solárium, 3
dormitoris dobles (2 amb
terrassa), 2 banys com-
plets, cuina no equipada,
porxo, garatge i jardí. A un
preu excepcional:
13.700.000 pteS. Mir -
Amengual 26 92 50

COLL D'EN RABASSA, àtic, 3
dormitoris, xemeneia.
7.000.000. Tel 45 85 11.

ES PORT1TXOL, 4 dormito-
ris, 2 banys, xemeneia, 230
m primera línia. 33.
600.000. Tel. 45 85 11.

CALA GAMBA, primer pis,
petita terrassa, 3 dormi-
toris dobles amb armaris,
gran cuina, bany.
7.500.000. Febrer. Tel. 75
00 95.

ATENCIÓ INVERSIONISTES!
Casa mallorquina zona
Cales de Mallorca, 100
anys, reformada, 20.000
m2 de terres, piscina,
pista de tennis, a 1.500
metres de la platja, pos-
sibilitat de comprar
terres i negoci. Mir -
Amengual 26 9250.

ANIMALS DE
COMPAN VIA

CONSULTOR! VETERINARI.
Carrer Exèrcit Espanyol,
23 - baixos. Tels: 491736 -
De dilluns a divendres,
de 17 a 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.

S'Arenal 26500541 de Mallorca



OUS FRESCS
de gallina rossa

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

Granja Acosta.
Llucmajor.

Tel. 660432

LLIBRERIA DE VERD EN
BLAU. Llibres en català i en
castellà. Especialitat en
lectures juvenils i indantils.
Comandes de !libres en 24
hores. Avinguda del Cid,
56. Tel. 248360 - Son Fe-
rriol.

OCASIó. Traspas cafe-
teria, balneari O (Ca-if
Pastilla). Completament
equipada, gran magat-
zem, lloguer baixíssim,
contracte indefinit; al
comptat 9 milions.
S'estudiaran altres ofer-
tes. Tel. 26 10 88.

VIATGES

VIATGES XALOKI. Bitllets
de vaixell i d'avió. Telèfon:
267450.

PERSONALS

MENJARS CASOLANS

TROPICA
SOM ESPECIALISTES
EN XOT I PORCELLA
FEIM PRESSUPOSTS

PER A BATETJOS,
COMUNIONS I BODES
APARCAMENT PROPI
ELS DILLUNS TANCAT
AVINGUDA DE CARLES V

TEL. 66 11 17
LLUCMAJOR

1 D'OCTUBRE DE 1991
SÁrenal
4›, de Mallorca  

PETITS ANUNCIS

PERRUQUERIES

PERRUQUERIA unisex
Esperarlo. Carrer Duran,
13. Te1.41 07 03. Son Ferriol

PERRUQUERIA de senyores
Mati. C/ Llebeig, 9. Tel. 26
92 80. Can Pastilla.

PERRUQUERIA Es Germans.
Av.del Cid, 3. Tel. 41 56 65.
Son Ferriol.

CENTRE d'estètica i salut,
Irene Beltran. C/ Cardenal
Rossell, 58. Tel. 26 77 67.
Coll d'en Rabassa.

TAN!, perruqueria de se-
nyores. Bailén, 19. Tel. 26
48 52. Coll d'en Rabassa.
PERRUQUERIA Maribel.
Carrer Blatera, 34. Tel 42
81 71. 07198 Son Ferriol.
PERRUQUERIA Cupido. Per-
ruqueria per a homes i
dones, saló de bellesa,
perfumeria. Ctra. Arenal,
Galeries Cupido, davant el
balneari 4. Tel 26 52 11.
S'Arenal.
PERRUQUERIA de se-
nyors Can Paco. Carrer
Virgili, 1 - Can Pastilla.

MAKA Perruquera. Pedicu-
ra i manicura. Botónic
Germà Bianor, 19. Tel.

• 260756.

MIQUELA PERRUQUERA.
Neteja de cutis, manicura i
pedicura. Carrer Mallorca,
3 - S'Arenal. Tel. 263423.

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

BLANCA Perruquera. Gran
i General Consell, 36 - SA-
renal. Tel. 265109.

INSTITUT de bellesa Vanes-
sa. Carrer dels trencadors,
1. Tel. 26 61 36. S'Arenal de
Mallorca

Saló de perruqueria unisex
Xesca. Carrer Roncal, 8.
Tel. 49 01 78. Es Pil.larí

PERRUQUERIA de senyores,
MAK. Carretera Militar, 230.
S'Arenal. Tel. 49 05 62.

PERRUQUERIA PALOMA. C/
Illes Pitiüses, 15. Les Tor-
res. Tel. 49 19 71. Coll d'en
Rabassa.

ROSA PERRUQUERA. Depi-
lació, manicura. Carrer
Bellamar, 22. Tel. 49 I I 01.
Can Pastilla.

Perruqueria de Senyores,
ANTONIO. Estam al carrer
Republicans,1- len. S'Are-
nal. Tel 26 78 24.

VENDES

Gran oportunitat: es ven
ordinador nou, sense es-
trenar, a meitat de preu o
preu a negociar. Tel. 27 79
90, Marga.

Es ven máquina negra d'o-
portunitat, per a museu o
per Os particular i d'ofi-
cina. Tel 27 79 90, Marga

CANS DE CACA. Es venen
cans: un cocker,i un parell
de cans petits
per caçar. Tel. 26 38 96.

Lloc soterrani de 120 m2
per magatzem, al c/ R.
Ramis Tugores de s'Arenal.
Tel. 26 20 46.

Venc pis a Palma, c/ Ciutat
de Querétaro. 3 dormitoris,
2 banys, terrassa amb vis-
tes al mar i aparcament.
Preu a convenir. Tel. 53 14
22.

Venc barca mini-pesquer
de 4 m amb motor Yamaha
de 40 cv, molt ben conser-
vada i equipada. Preu a
convenir. Tel. 53 14 22.

Venc Renault 4L, PM-
1386-AL, nou de 4 anys,
400.000 ptes. Papers i as-
segurança fins al febrer
del 1992. Tel. 46 00 93.

DACHSHUNDS. Cadells de
pel dur, línia de caca i de
gran bellesa. Tenim també
sementals de pel llarg, curt
i dur. Teckels de Jusadi.
Te1.23 94 21.

Vcric Seat 127 PM 7970 F.
90.000 pts. Tel.: 66 24 68.

Advocat, 25 anys, cerc
senyoreta per relacions
matrimonials. Carles, 72
2836.

Estudiant, 24 anys, guapo,
alegre, optimista, m'agra-
da l'art i l'esport. Apt.
10,221 - Palma.

MESTRE D'OBRES, 42
anys, atractiu, estudis
superiors, sense vicis;
m'agradaria trobar se-
nyora senzilla, gran
persónalitat, fins matri-
monials, indiferent fills.
27 79 90

CORAL EUTERPE. Ampliat el
nombre de membres. Con-
voca tothom interessat a
formar-ne part. Telefonau
abans del 31 d'Octubre:
Martí Bascuñana, director
29 25 99; Victòria 296673;
Joan Angel 29 57 50.
Secretaria,	eficaç,	 26
anys, 100.000 ptes al mes,
cotxe, pis, bona presen-
cia, sense problemes, no
fum ni bec, simpática.
Fins matrimonials, amis-
tat senyor formal. 71 00

DONA, 40 anys, atractiva,
posició alta, afeccions a la
pesca i la lectura; con-
tactaria amb senyor pro-
fessió interessant, indife-
rent fills, amistat o for-
mar parella. 27 7990.

MESTRESSA DE CASA, 65
anys, 172 d'alçada, pri-
ma; em trob sola, peró
amb ganes de viure,
dinámica; voldria conèi-
xer senyor semblant, per
tenir una llar. Anima't i no
dubtes a cridar-me. 27 79
90.

SEPARAT, 50 anys, ben
situat, 180 d'alçada,
diversos negocis, estudis

' superiors, capital elevat;
voldria contactar amb
.senyoreta/senyora for-
mal, amb personalitat,
per casar-me. 27 7990.

Psicóloga, 48anys, divor-
ciada, sense fills, 165 d'alt,
bona presencia, prima. El
meu interés de posar
aquest anunci és conèixer
senyor culte, sincer, per
fer amistat. Fins seriosos.
Cridar al: 71 00 87.

PICAPEDRER, 40 anys,
100.000 ptes al mes, pis,
xalet propi, co,txe, pro-
pietari terres, afeccionat
al bàsquet, tennis; voldria
trobar senyora. 27 79 90.

Propietària comerços,
resident a Alcúdia, ben
plantada, fadrina, estal-
vis, cotxe; em trob sola,
trista. Voldria entaular
amistat, senyor seriós. 72
1494.

ADMINISTRATIU compta-
ble, bon capital, cotxe i
pis propi, cap problema
de salut, m'agrada el
mar, viatjar; voldria
coneixen senyoreta sem-
blant. 27 779 90.

Mecanógrafa, 34 anys,
atractiva, elegant, amant
de la casa, simpática,
feina segura, vida aco-
modada; si m'elegeixes
com a esposa et faré feliç;
bo, treballador. agrada-
ble. 27 7990.

Tenc 21 anys, em trob tot
sol, amb desig de trobar
una al.lota de 16 a 22 anys
per a relacions de futur.
L'interessada, que cridi al
72 28 36.

AL.LOT 22 anys, empre-
sari, alt i prim, atractiu,
cabells castanys, ulls
blaus; voldria conéixer
al.lota de 16 a 22 anys per
amistat. Interessades,
podeu cridar al 72 28 36.

DIVORCIAT, 40 anys, viu
a s'Arenal i fa feina a Can
Pastilla, té una nina ben
garrida, de 13 anys al seu
càrrec, cerca dona fins als
40 anys per refer la seva
vida. 'Tlf. 490347 (ves-
pres).

Viudo, 50 anys, sense fills,
tenc bar, pisos; vull refer
llar amb senyora senzilla i
casolana, i a qui agradi la
companyia. Apt. 10.093
Palma.

Fadrina, 27 anys, morena,
ulls clars, simpática i
amorosa; relacions for-
mals amb fadrí normal,
amorós i simpàtic. Apt.
10.064 Palma.

De dona a dona, cerca
companyia per una amis-
tat sincera, íntima. Apt. 58
Palma.

Viuda, 59 anys, estic sola,
tenc estalvis, pis, som
simpática i agradable. Vol-
dria conéixer un home que
em fes feliç per la resta de
les nostres vides. Apt.
10.064 Palma.

Enginyer Tècnic, 27 anys,
cotxe, alt, m'agrada l'es-
port sobretot el bàsquet;
vull contactar arrib senyo-
reta per sortir i divertir-
nos junts. Apt. 10.093
Palma.

PER ILLUMINAR
LA SEVA LLAR

ELÉCTRICA
NYEGOS
Jaume Balmes, 45
Telèfon 29 56 18

07004 Ciutat de Mallorca

Maria, 41 anys, divorciada,
amb una filla de 13 anys al
meu càrrec; vull conéixer
senyor responsable i a qui
agradi la vida de casa. Apt.
10.064 Palma.

Fadrí, 33 anys, sense pro-
blemes, cotxe, pis, moré;
vull conèixer al.lota fins a
35 anys, que sigui sincera i
sàpiga actuar amb l'altra
gent. Escriure a l'apartat
de correus 10.064 de Pal-
ma.

Dona de casa, 43 anys,
neta, responsable, amb
estalvis, divorciada, dos
fills; vull conèixer borne de
bona posició social, amb
cotxe. Apt. 10.093 Palma.

A TU, DONA, si cerques la
teva mitja taronja,
informa't gratis, sense
compormis. Apt. 1.823
Palma.

Estudiant, 22 anys, català,
anglès; cerca feina durant
l'estiu. Tel. 72 48 87.

Atenció: Professora d'EGB
cerca gent per intercanvi
cultural i amistat. Apt.
1.792 Palma.

PROFESSOR, 49 anys,
capital elevat, finques,
xalet, estalvis importants,
vida acomodada; senyo-
reta intel.ligent, bonda-
dosa, amistat i fins serio-
sos. 71 00 87.

SENYORA separada, filla de
set anys, negoci propi,
culta; cerca senyor per
relació formal. Tenc 40
anys. Apt. correus 192 Can
Pastilla.

Seer eta, ria
d'administració, 32 anys,
rossa, . bona presencia,
fadrina, vise sola, pis
propi, cotxe; vull conèi-
xer senyor per formar una
llar, bo, amant de la casa.
27 7990.



Es la gent del gimnàs Ulises del carrer Adrià Ferra n° 15 de Ciutat. Gent
simpática i agradable com ells sols.

S'Arenal
49 de Mallorca
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PERSONALS
SEPARAT, 173 d'alçada,
bona presencia, cultura
alta, vida acomodada, 45
anys; voldria fer amistat
de moment, senyoreta
senzilla i elegant. 27 79
90.

FADRí, 40 anys, estudis
universitaris, alçada i pes
corrents, m'agradaria
entaular relació seriosa /
matrimoni amb senyora

de 30 a40 anys, simpáti-
ca. 72 14 94.

HOLA AL.LOTS, tenc 36
anys i em sent mol jove.
Cerc al.lot que cerqui
qualque cosa més que
sexe. Apt. 822 Palma.

FADRí, 31 anys, gran fu-
tur, pis propi, cotxe, alt,
sense vicis, amant de la
naturalesa, afeccionat a
navegar; _ vull formar
parella, senyoreta sen-
zilla, de 23 a 29 anys. 27
7990.

ESTUDIANT informática,
23 anys, seriosa, respon-
sable, amb les idees
clares; m'agradaria
formar parella amb
senyor amb sentiments
amorosos, matrimoni. 72
14 94.

Advocatessa, posició social
alta, bona familia, 47 anys,
viuda, sense fills;
m'agradaria refer la meya
vida, amb senyor culte,
educat, no importa si té
fills, si els té millor. Inter-
essats cridar al 71 00 87.

Fadrina, 20 anys, amorosa
i alegre, estudis superiors,
sense problemes de cap
casta; m'agradaria fer
amistat amb al.lot fidel,
educat i amorós, dolç. 27
79 90.

Senyora de Manacor, mod-
ista, importants estalvis,
pis, xalet, cotxe, m'agra-
daria refer la meya llar
amb senyor sa i net, a qui
agradi passejar, d'edat
entre els 56 i els 70 anys.
27 79 90.

Senyor, jubilat, molt actiu,
educat, simpàtic, m'agra-
den les bromes, vull co-
nèixer senyora, no importa
estat civil ni nivel' eco-

fins seriosos. 27 79
90.

Senyora de 45 anys, atrac-
tiva, alta, bona professió;
vull conèixer senyor culte,
alt, i sense cap vici, per
sortir i fins matrimonials.
L'interessat pot cridar al
27 7990.

Senyoreta, 35 anys, mo-
rena, cotxe, pis, bona pre-
sencia; vull conebter se-
nyor bo, atractiu, amb
idees clares per al futur,
per a fins matrimonials. 71
00 87.

Estudiant, 23 anys, ben
parescut, ros, atractiu,
cotxe i moto, vull conèixer
senyoreta simpática i sen-
zilla, per sortir i fins se-
riosos. 72 14 94.

Estrangera, 50 anys, bona
presencia, alta, rossa,
culta; vull conèixer senyor
fins a 60 anys, bo, formal i
sense vicis, per a fins se-
riosos. Cridar al telèfon 71
00 87.

Policia, 38 anys, ben
parescut, vull conèixer la
meya rnitja toronja, se -

nyora o senyoreta que vul-
gui merèixer el meu amor,
de 27 a 37 anys aproxi-
madament, cridar al tel-
èfon 27 79 90.

ANALISTA, 35 anys, fadrina,
simpática i guapa; vull
formar parella amb senyor
sense problemes, edat
indiferent. Si estás tot sol
com jo, cridam. Tel. 72 14
94.

ENGINYER químic, mitjana
edat, fadrí, 169 d'alt. Vull
formar parella amb
senyoreta fadrina de 20 a
40 anys, seriosa i honrada.
Indiferent si té fills, tan
sols que m'estimi. Tel. 27
79 90.

APARELLADOR, viudo, sense
nins, de 37 anys, pis, cotxe;
vull conèixer senyoreta
per refer la llar. Tel. 71 00
87.

JOVE, de 20 anys, feiner,
sincer; m'agradaria con-
tactar amb al.lota simpá-
tica. Tel. 71 00 87.

FADRI, 36 anys, treballa-
dor; desig conèixer senyo-
reta per sortir en pla for-
mal. Tel. 27 79 90.

VIUDA, 68 anys sense fills,
molt tota sola; voldria
conèixer senyor parescut a
Mi. Tel. 71 00 87.

VIUDA, 56 anys, voldria
conèixer home pages per
viure junts. Tel. 72 14 94.

FADRINA, 40 anys, estudis
universitaris, guapa; m'a-
gradaria conèixer senyor
per sortir en pla formal.
Tel. 27 79 90.

VIUDA, 60 anys, estudis
superiors, alta, culta Vol-
dria sortir amb senyor
culte. Tel. 71 00 87.

FADRINA, 27 anys, guapa,
estudis; vull conèixer
home fadrí per sortir en
pla formal. Tel. 27 79 90.

FADRí, 26 anys, estudis,
bona presencia; voldria
conèixer senyoreta culta.
Tel 72 14 94.

FADRí, 48 anys, treballa -
dor, sense problcrries, amb
finques. Voldria coneixer
senyora per a fins formals.
Tel. 27 79 90.

DIVORCIADA, 49 anys, bona
presencia. Voldria refer la
meya vida amb suyor
culte i de bon veure. Tel. 72
14 94

VIUDA, 60 anys, ben con-
servada; voldria coneixer
senyor per tornar-me a
casar. Tel. 71 00 87.

SEPARADA, 31 anys, ATS
vull conèixer home per
sortir en pla formal. Tel. 27
79 90.

SEPARAT, 45 anys, estudis,
sense problemes; vull co-
nèixer senyoreta culta i
formal. Tel. 72 14 94.

FADRÍ, 28 anys, estudis, alt,
moreno; voldria conèixer
senyoreta culta. Tel. 71 00
87.

FADRí, 21 anys, voldria co-
nèixer senyoreta per sor-
tir, de moment com a
amics. Tel. 72 14 94.

EMPRESARIA, 27 anys, fa-
drina; vull conèixer jove
amb estudis. Apartat
10.064 Palma.

PROPIETARI RESTAURANT,
58 anys, viudo, sense fills,
el negoci va molt bé.
Només necessit una dona,
bona persona, amorosa,
amable, per a gran amistat
en principi i llavors futur
matrimoni. Tel. 71 00 87.

INDUSTRIAL, divorciada,
sense fills, pis, xalet propi,
bens bancaris. Som cari-
nyosa i comprensiva, cerc
senyor que vulgui establir
relació seriosa, amistat, i
que sigui de semblants
característiques. Tel. 27 79
90.

Empleat de fábrica de llet,
27 anys, molt agradable, de
bon veure, 187 d'alt, feina
fixa, ingressos elevats; es-
tic cercant senyoreta
amable, seriosa, amb idees
clares i alegre. Les candi-
dates telefonau-me al 72
1494.

FUNCIONAR!, important
carne, 200.000 mes ap-
rox., apartament propi i
estudi amb vista a la mar.
Cerc senyora de 33 a 49
anys, responsable i a qui
agradin els nins. Cridar al
27 79 90.

MALLORQUí, 45 anys, sepa-
rat; vull coneixer dona de
bon veure, fins seriosos.
nnArtat 10 064 Palma.

DONA, excel.lent, 168
d'estatura, m'agrada cui-
nar. M'agradaria conèixer
senyor amb bones finali-
tats, bona presencia, alt i
agradable, a qui agradin
els nins. Tel. 72 28 36.

ESTRANGERA, alemanya,
negocis propis, parl l'es-
panyol perfectament, ros-
sa, de bon veure, elegant.
Cerc senyor bon al.lot,
senzill, sa, i net, però so-
bretot que sigui sincer. Tel.
27 79 90.

Empresària, 27 anys, fa-
drina; vull conèixer al.lot
jove, amb estudis. Tel. 27
79 90.

INFERMERA, fadrina, 31
anys, consultori propi;
voldria conèixer senyor
treballador. Fins seriosos
Apartat 10.064 Palma.

ECONOMISTA, 32 anys, mo-
reno, 270.000 ptes. men-
suals, pis, cotxe; vull co-
nèixer al.lota. Tel 27 79 90.

APARELLADOR, viudo, sense
al.lots, de 37 anys, pis,
cotxe; vull conèixer sen-
yoreta per refer la meya
vida. Tel. 27 79 90.

PROFESSOR mercantil, 34
anys, xalet, cotxe, pis,
sense nins, viudo. Vull
cüriéixer senyora bona. Tel.
27 79 90.

FADRINA, 33 anys, feinera,
morena; vull conèixer ho-
me bo, per a matrimoni.
Apartat 10.064 Palma.

MALLORQUí, 45 anys, sepa-
rat; vull coneixer done
garrida, fins completa-
ment seriosos. Tel. 27 79
90,

ADVOCAT, 34 anys, fadrí;
vull coneixer senyoreta de
20 a 30 anys Apartat
10.064 Palma.

VIUDA, 44 anys. Vull conèi-
xer senyor per a matri-
moni. Tel. 71 00 87.

ATS, fadrina, 20 anys, alta
i de bon veure; vull conèi-
xer jove responsable i net.
Tel 71 00 87.

AGENT COMERCIAL, divorci-
ada, cotxe i pis, bens, dos
fills; vull formar llar amb
senyor responsable, sin-
cer, honrat, net, treballa-
dor i que vulgui els meus
fills. Tel. 27 79 90.

ELECTRICISTA, emprat de
GESA, estalvis, sou elevat,
som peninsular, i cerc
senyora per fer una llar,
senzilla, amable, mitjana
edat, neta i honrada. Tel.
72 28 36.

MILITAR, 42 anys, vull con-
èixer senyora, cultura
superior, bon cor, per for-
mar llar, futur assegurat,
sense problemes econò-
mics. Telefonau-me prest.
Tel. 27 79 90.

Jove, amb estudis, amant
dels animal i de la natu-
ralesa. Desitja conèixer
al.lota de les mateixes ca-
racterístiques. Apartat 697
de Palma.

Guia turística, 26 anys,
170 d'alçada, rossa d'ulls
clars, simpática, alegre i
sincera; voldria trobar jove
seriós i formal a qui agradi
viatjar. 27 79 90.

HOSTESSA de l'aire, 38
anys, tenc el meu cos re-
servat per a l'home que em
faci tengui confiança i
tendresa per aconseguir
un matrimoni feliç. Si t'in-
teressa, crida'm al 71 00
87.

PROFESSOR mercantil, 34
anys xalet, cotxe, pis, sen-
se fills, viudo. Apartat
10.064 Palma.
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PERSONALS

VIUDO, 59 anys, perit mer-
cantil, negocis; només cerc
pau i amor amb una dona
de bon cor, atenta, és in-
diferent el seu estat civil,
fills, o posició social. Tel.
27 79 90.

AL.LOTA 18 anys, simpática,
auxiliar administrativa, a-
legre, sincera, jovial; cerc
jove sense problemes per
sortir, primer amistat,
després fines matrimoni-
als si ens agradam. Si em
vols conèixer, crida al 27
7990.

RECEPCIONISTA d'hotel de
quatre estrelles, 24 anys,
168 d'alçada, morena
d'ulls clars, simpática,
alegre i sincera; voldria
trobar jove seriós i formal
de les meves característi-
ques. Cridau al 72 14 94.

Som quatre al.lots de 19
anys, divertits, alegres i
simpàtics; ens agradaria
trobar al.lots semblants a
nosaltres. Interessats cri-
dar al 71 00 87.

Jove, 24 anys, he acabat
Periodisme, sincera, a-
tractiva i culta; cerc se-
nyor amb futur fins als 34
anys, fidel i que sigui seriós
i formal. Fins molt serio-
sos. 72 14 94.

GASTRONOMIA

R1NCON DEL ARRIERO. Pa
amb oli, tapes variades,
plats combinats. C/ Joé
Vargas Ponce, 19. Tel. 26 61
42. Coll d'en Rabassa.

RESTAURANT BADIA. Dies
feiners. Menú a 550 ptes.
Diumenges i festius a 1.300
ptes. Carrer Almirall Mo-
reno, s/n. Tel. 74 11 91.
Badia Gran

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

RESTAURANT JAMAICA,
cuina mallorquina, especia-
litat en paelles. Carretera
Militar, davant l'ambulatori.
Tel. 262923. S'Arenal.

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

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

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

BAR RESTAURANTE AN-
DREU. Cuina variada i
tapes. Sopars deportius i
de companyia. Carrer de la
Grua, 6 - Ca'n Pastilla.

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

ROTLET, bar-restaurant.
Menús econòmics i tapes
variades. Obert cada dia
menys els dijous horabai-
xa. Carrer Capità Ramo-
nell Boix, 132. Tel. 24 00 26
Es Molinar.

RESTAURANT BADIA. Dies
feiners, menú a 550 ptes.
Diumenges i festes, menú a
1300 ptes. C/ Almirall Mo-
reno, s/n. Tel. 74 11 91.
Bimba

SERVEIS
PROFESSIONALS
I IN IORLRIA CAL 10R.
Netetja de catifes, mantes,
cortines, cobertors i tota
classe de peles de vestir.
Carrer Torrent, 9 - S'Are-
nal. Tel. 265447.

PNEUMATICS SON FERRIOL,
equilibrats de rodes, canvi
de rodes i pegats, alineació
de direccions assistida per
ordinador. Avinguda del
Cid,73. te1.42 75 53 Son
Ferriol. -

Dona d'una quarentena
d'anys, s'ofereix per ne-
tejar cases a la zona de
s'Arenal. Tel. 49 13 75.

AL.LOTA de 18 anys,
s'ofereix per tenir cura
dels nins, zona s'Arenal,
Can Pastilla, Col! d'en
Rabassa. Tel. 26 45 05.

CUINER, s'ofereix per fer
tapes a hores extres. Tel.
26 63 32.

BUGADERIA LLITERMA. Au-
toservei, rentat en sec i en
banyat, neteja de catifes,
servei ràpid. Carrer Virgili,
17. Tel. 26 63 31. Can
Pastilla.

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

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

FERRERIA DE N'ANTO-

N I SEGUI. Ferro ialumini.
Carrer de Castillejos, 53.
Tel. 262592. Coll d'En Ra-
basSa.

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

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.

INSTAL-LACIONS elèctri-
ques	 sanitàries
CC.JU.CB., instal-ladors
oficials de gas ciutat, propà
i butà. Garrar Marqués de
Tenerife, 77. Tel. 242593 -
Son Ferriol.

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

CRISTALLERIA s'Arenal. C/
Quarter, 31. Tel. 49 18 67.
S'Arenal.

PLANXIsTERIA, pintura,
mecánica. Taller "SAN
FRANCISCO". Camí de
Son Fangos. Tel. 490314-
Es Pillar í.

Comptabilitat per a petites
i mitjanes empreses. Tele-
fon 41 09 41.

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

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

Necessit cosidora de cin-
turons, per hores o escar-
ada. C/ Tóquio, 2-local 21.

EL COMODIN, el seu braç
dret. Fill d'hoteler in-
ternacional,	 relacions
públiques, secretari
personal, xofer, home
de confiança. El comodí
té 30 anys i un aspecte
agradable. J. M. Sierra
Sanz. L'home de la situa-
ció. Apt. 102 Llucmajor.

Estudiant de BUP s'ofei.eix
per guardar nins petits,
tenc experiencia, els
guardaria a ca meya i els
donaria menjar, des de les
4 de l'horabaixa fins a les
10 del vespre. 30.000 ptes/
mes. Tel. 49 26 32. S'Arenal.
ARREGLAM rentadores,
màquines registradores, rá-
dio-cassettes de cotxes,
porters electrònics. Elec-
tronica EL GAUCHO. Ca-
rrer Mallorca, 2. Telèfon:
263423.

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

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

BORSA DEL
MOTOR

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

VESPA 200, quasi nova,
venc per 190.000 ptes. Tel.
49 18 05 - 79 46 89

VOLKSWAGEN JETTA d'im-
portació, amb matrícula
PM-BJ, venc per 400.000
ptes. Tel. 79 46 89 - 49 18
05

ENSENYANCES

Si vols classes d'anglès,
pots tenir una professora
titulada. Demanau per na
Marga. Tel. 46 00 93, de 9 a
10.

CLASSES particulars de
ball, individual o parelles,
cha-cha-cha, rumba,
fox-trot, samba i altres.
César, llista de correus de
Can Pastilla.

C. BALEARES,25.2

-1'1 Aren
* Per empresaris:
- Cursos de programació a
mida.
- Formació d'usuaris amb el
seus propis programes.
* Cursos de:
- Programad en:

BASIC- CUPPER
dBASE III PLUS

TURBO (BASIC-C-PASCAL)
-Cursos de discny.

PROFESSIONAL PER
ORDINADOR

MAKINTOISH-IPC
• A més d'un llarg etcétera
pots aprendre:

BANCA-IR EPAS
COMPTABILITAT
MECANOGRAFIA

Carrer Balears, 25-2-1
Tel. 49 19 16 - S'Arenal

de Mallorca
Repas catalá, francés, ha-
ti, lcastella, socials,
naturals, grec... EGB (to-
tes les assignatures), BUP.
Tel. 72 28 28 - 26 23 56.

CLASSES de Matemàtiques,
Física o Química. Tots els
nivells. Professor llicen-
ciat. Cridar al 26 22 81.
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Felicitació a mossèn
Jaume Santandreu

Senyor director:
Vull felicitar mossen Jaume Santandreu, representat

a les
nostre Illes d'Esquerra Republicana de Catalunya, pel

seu bell i vibrant poema "Som català, català" publicat al
número 225 de S'ARENAL DE MALLORCA.

Com podeu creure i pensar, jo no combreg amb les
idees republicanes de Jaume Santandreu i molt manco
amb les idees que, a vegades, ha manifestat sobre
l'Església, de la qual ell és sacerdot, com a institució o
la seva moral sexual; però mai he dubtat que Jaume
Santandreu és una persona que, a part d'haver treballat
molt pels desvalguts, estima de veres la seva terra i la
seva llengua. Un autèntic patriota.

Jo subscric totalment el seu poema "Som  català,
català", i com ell també "M'envest pel setze costats de
l'avior dels meus pares com el galop d'un cavall
destrossant totes les traves".

Una altra cosa, senyor director: Als diaris castellans
de Palma he llegit que un mallorquí, nomenat Miguel
Anguito Martínez havia mort decapitat a la presó de Cadis
on complia condemna.

Les meves conviccions morals i religioses
m'impedeixen alegrar—me d'aquesta mort, d'aquest acte
de salvatgisme propi de temps passats. Ara bé, aquest
subjecte, membre de l'escòria, cort de delinqüents
forasters, fills de pares forasters, que hem d'aguantar a
ca nostra, NO ERA MALLORQUí. Tal volta nasqués, circum-
stancialment, a la nostra illa, però ell, Miguel Anguito
Martínez, delinqüent que complia condemna a Cadis,
repetesc, NO ERA MALLORQUI, ni ho sera mai.

La nostra roqueta, la nostra raça catalana, grades a
Déu, no produeix gentussa d'aquesta.

Joan Antoni Estades de Montcaire i Bisbal

Els habitants de
Fornalutx són fornalutxenes

Senyor director:
Reb S'ARENAL DE MALLORCA, número 226 del primer

de setembre, i llegesc l'article de tres planes del senyor
Lluís Cerdó Fernández, titulat "Sa llengua és de tots".

Pens que el que molts dels vostres col.laboradors
anomenen l'amo en Cerdó ha volgut referir—se a la
llengua pròpia de les províncies de Barcelona, Girona,
Lleida, Tarragona, Valencia, Castelló, Alacant, de les Illes
de Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, del Depar-
tament dels Pirineus Orientals i de la ciutat de l'Alguer.
Això de "sa llengua" no he sabut si es tractava de la
llengua del senyor Cerdó, o sia de "sa seva llengua" en
bon llenguatge dialectal, del qual ell n'és un expert.

Sóc, (ojo som, si així li agrada més, i així ho die, quan
convers amb els amics, coneguts i altres interlocutors)
el tal Joan Antoni Estades de Montcaire i si el "mutxatxo"
ho dubta us acompanyo fotocòpia del meu DNI, perquè
l'il.lustreu i se'n convenci.

LLuís Cerdó Fernández escriu que jo he dit que era
"fornalutxer". Doncs bé, mestre, als habitants del meu
poble --als habitants del poble dels meus majors-- els
diuen "fornalutxencs".

El terme fornalutxer no sé qué vol dir i només
l'empren certs sectors pseudointelectuals mal informats
i els "palmesanos".

Passem a un tema més interessant. Enhorabona a la
suggeréncia del senyor bisbe de Solsona, de constituir
una conferencia episcopal catalana. Els qui parlam la
llengua del gran Rei En Jaume, de Ramon Llull, d'Ausiás

March i d'altres, som una nació tant si es vol com si no
es vol. Ara bé, jo estic a favor d'una conferencia episcopal
catalana en comunió amb la Santa Seu, feel a la tradició
i a la pietat católica i no a un trampolí polític de teòlegs
de "l'alliberament" i altres confraries grotesques que
s'autoproclamen "progressistes".

Joan Antoni estades de Montcaire i Bisbal

No a la central de
s'Estalella

Sr. Director de S'ARENAL DE llum innecessàries.
MALLORCA
	

Els sistemes d'estalvi
Els professionals del energètic i la reconversio

Col.legi Públic Rafal Vell, de l'economia mallorqui-
davant l'intent de les au- na, juntament amb la po-
toritats i caps dirigents de tenciació dels sistemes
GESA de fer la central de alternatius en petites uni-
s'Estalella, i davant la tats de producció, l'adap-
manipulació de l'opinió tació dels edificis a tal
pública per fer—nos creure estalvi, etc basten per a les
que tal cosa és imprescin- necessitats dels ma-
dible, volem denunciar que llorquins. Les necessitats
només un desenvolupisme deis especuladors i les
especulador llançat contra multinacionals, que les
la nostra terra i contra la s'arreglin dins el corral de
personalitat del nostre casa seva.
poble empeny cap a la
construcció de l'esmen- 	 Els professors del Col.legi
tada central. Que no ens
	

Rafal Vell (Continuen
enganyin més aturades de
	

desset signatures)

MERCAT DE LLEVANT

PASTISSERIA

FRUITERIA

PEIXETERIA

CARNISSERIA

XARCUTERIA

LICORERIA. ETC.

IMPREMTA SON FERRIOL
Tota classe d'impresos

Bodes - batetjos - comunions - factures
targetes de visita, etc.

Carrer Matera, 24
Tlf.: 42 87 33 SON FER12101., 

Servei d'aigua
	

Aljubs de vàries
a domicili
	

capacitats amb
pou propi
	

motor elevador
SERVICI A LLUCMAJOR I S'ARENAL
N.° REGISTRE SANITARI 2700319 PM

TRANSPORTS MANRESA
CAMIÓ GRUA TRANSPORTS

EN GENERAL
Carrer de l'Estrella, 13 - Tel. 66 06 40 - LLUCMAJOR    

FUSTERIA I BRICOLAGE

VADELL
Cuines-Mobles auxiliars, etc.

Carrer Fonoll, 4-baixos
Tel. 26 05 13 - COLL D'EN RABASSA    

ASCENSORES
ASPE S.A. 

C/. MARINETA, 7.

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

07600 EL ARENAL (MALLORCA)

Cartes al director



S'Arenal de Mallorca

Els gitanos s'instal.len Precintada la casa d'una
a Son Oliver	 família nombrosa

La Soledat

PREF:1111:1
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

Palma de Mallorca.
ExposkI6
	

Magatzem
	

Cala d'Or

Carrer A relthx Lluts Salvador, 84
	

Carrer de Secretes, 8 (Can Blau)
	

Exposició

Telefon: 75 163! 75 54 45
	

Telefon: 27 01 61 - 17 79 95
	

A vInguda de Belg}ca, 14

Telefax: 75 81 32
	

Telefax: 24 93 09
	

Telèfon: 15 75 62

Magatzem
Polígon de Son Caste116- Gran Vía Aslma
Telefon: 294084
Telefax: 75 95 27

Magatzem
Polígon de Can Valero-4 de novembre, II
Telefon: 20 6666
Telefax: 75 81 30

LlurmaJor
Oficina librea 1 exposkle
Carrer del blsbe Rolg, 29
Telèfon: 66 01 50 - 66 01 54
Telefax :16 05 98

S'Arenal
Exposk16 I magatzem
Carretera Militar, 522
Telefon: 26 22 38
Telefax: 49 17 67

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

Porreres
Magatzem
Carretera de Campos, sin
Telèfon: 64 71 05
Telefax: 65 79 61
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A la zona de s'Hort de
Sant Antoni, entre Sant
Jordi i s'Arenal, s'hi han
instal.lat un parell de
famílies gitanes proce-
dents de la Soledat. Els
veins estan queixosos
d'aquest fet perquè creuen
que a la llarga es pot
convertir en un nou Son
Banya. De moment els ve—
'iris de Son Oliver han de-
cidit tancar el camí que
duu a la seva urbanització
amb una barrera me-

perqué els gitanos
que viuen vora la seva
urbanització no hi puguin
entrar.

Segons declaracions
dels vels, des que l'Ajun-

El Grup de Defensa de la
Badia de Palma, que agru-
pa trenta mil veïns i més
de cinquanta mil places
turístiques, es mobilitza-
ran per fer front comú
amb l'Associació de Veïns
de Can Pastilla per resol-
dre d'una vegada i per
sempre el problema que
planteja a aquesta pobla-
ció costanera el funciona-
ment de la segona pista de
l'aeroport de Palma.

Segons el decret de la
Conselleria d'Obres Públi-
ques i Ordenació del Terri-
tori, el 30/1987, és el seu
objecte preveure, vigilar i
corregir la contaminació
acústica al territori de la
Comunitat Autónoma. Aq-

tament de Palma paralitzà
els enderrocs de les cons-
truccions il.legals, a la
zona de Sant Jordi hi han
prosperat molt; això és el
que els fa creure que
aquestes cabanes cons-
truïdes sense cap tipus de
permís es consolidaran i
seran el segon poblat gi-
tano de ciutat.

Membres de l'associació
de venís manifestaren el
seu desacord amb aquests
fets, i indicaren que a tota
la zona han proliferat els
actes vandàlics i la delin-
qüència, fets que es rela-
cionen molt amb aquests
assentaments gitanos.

uest decret assenyala com
a màxim nivell de renou 65
decibels, i les mostres
preses a Can Pastilla su-
peren amb escreix el
màxim tolerat per la llei.

Aquest problema afecta
sobretot a Can Pastilla,
però també a les altres
poblacions de la Badia de
Palma. Segons el Sr. Font,
president de L'AV de Can
Pastilla, "la nostra gent té
dret a dormir", ja que
d'aquesta manera com
está ara és quasi impossi-
ble, també afegí que aque-
sta lluita va contra
l'administració central de
Madrid i contra la inhibició
de Cort.

Agents de la policia
municipal de Palma varen
precintar i després tapiar
una casa de la barriada de
la Soledat que sembla que
estava ocupada il.legal-
ment per una familia for-
mada per set persones

Aquesta casa está situ-
ada al número 55 del car-
rer de les Animes i els fun-
cionaris s'hi presentaren
amb una ordre de des-
allotjament. Segons decla-
racions de Carmen Moreno
Amador, tan sols no tengué
temps de treure les seves
coses, ja que quan va tor-
nar de cercar el seu marit

Aquests darrers mesos
els veins de la zona del
Torrent dels Jueus, han
tengut problemes amb un
grup de "trilers" que hi ha
per aquesta zona, ja que
s'han sentit amenaçats per
aquests.

Des que aquesta mafia
s'ha instal.lat la zona s'ha
degradat ràpidament, per
la inseguretat i les ame-
naces fetes als veïns per—
qué no els denunciïn a la
policia.

Els venís tenen por
perquè la policia no ha fet
res, i ells temen per la seva

les va trobar a fora.
Aquesta mateixa perso-

na reconegué que la casa
no era seva, per() que hi
havien viscut durant els
darrers cinc anys, i que
tenien el consentiment de
la propietària del pis i del
president de la comunitat
de la finca, i afegí que mai
havien tengut problemes
amb els venís de la finca.
Davant els minvats recur-
sos de la familia, que está
integrada per set perso-
nes, digueren que haurien
de viure al carrer perquè
no podien pagar un llo-
guer.

seguretat si denuncien
aquest grup que está for-
mat per unes 25 persones,
que s'aprofiten sobretot
dels turistes de la zona.

Un arenaler és ferit
greument

La Guardia Civil va de-
tenir el passat dia 27
d'agost Rafael N.A. com a
suposat autor de les le-
sions greus a un veí de
s'Arenal. Els fets foren
motivats per una forta
disputa que havien man-
tengut poc abans.

El propietari d'un su-
permercat de s'Arenal re-
conegué un delinqüent que
havia entrat a robar al seu
establiment unes setma-
nes abans.

Sergio S.E., de 18 anys
d'edat, el passat 14 d'a-
gost, havia entrat dins un
supermercat, situat al
carrer de Neopátria, i se
n'havia duit prop d'un
quart de milió de pessetes
de la caixa registradora.

Quasibé un mes després,
el mateix delinqüent entra

Set persones estran-
geres que estaven passant
les seves vacances a s'A-
renal han estat detenguts
per la policia, acusats de
simular ser víctimes de
robatoris inexistents. Els
turistes havien presentat
denúncies per separat a la
comissaria declarant ser
víctimes de diverses sos-
traccions.

Els agents encarregats
de les investigacions sos-
pitaren de la veritat de les
denúncies, i s'ha compro-
vat que en tots els casos els
efectes presumptament
robats estaven en posses-
sió dels seus propietaris
dins les habitacions dels
hotels o apartaments que
ocupaven
• El fet de que es donin
falses denúncies ve moti-
vat perquè una vegada als
seus respectius països,
aquestes persones, previa
presentació del rebut la
denúncia feta per sostrac-

dins un altre supermercat
del mateix propietari, sit-
uat a la carretera de s'A-
renal, però no aconseguí
res i ha haver de sortir
corrent encalçat pel pro-
pietari.

A poca distància hi
havia un agent de la policia
local que aconseguí dete-
nir el jove, al qual estava
vigilant des de feia una
estona perquè no li havia
agradat gaire la planta que
feia.

ció davant la policia, els és
possible recuperar gran
part del valor dels objectes
robats aquí.

Palma
Dos gitanos atraquen
un taxista

Dies passats un taxista
fou objecte d'un atraca-
ment quan circulava pel
carrer Tous i Maroto de
Ciutat. Eren prop de les
deu del vespre quan dos
joves gitanos s'hi acosta-
ren i l'amenaçaren amb
una xeringa, segons mani-
festà el taxista.

El taxista, així com
pogué, va poder fugir dels
atracadors, i dona avis dels
fets per ràdio. El col.lectiu
dels taxistes és del més
amenaçats de sofrir atra-
caments, normalment per
drogaaddictes que cerquen
doblers fàcils per pu-
nyir—se.

S'Arenal de Mallorca

Detenció d'un lladre

Can Pastilla contra	 S'Arenal de Mallorca

l'administració de Madrid Devers el torrent hi
ha una màfia de «trilers»

Set turistes han estat detinguts per
simular robatoris inexistents

Apartaments Orlando

Orlando's restaurant
Orlando's supermarket

C/. Canyes, 15 (Les Meravelles)
Tel. 49 20 61
Fax 49 01 55

07600 s'Arenal de Mallorca
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Son Ferriol

X Festa Folclórica Cultural «Rosemary Rehm», l'amabilitat
Mallorquina	 feta dansa

Enguany, per dese any
consecutiu, s'ha fet la
Festa Folclórica Cultural
Mallorquina, que organit-
zada per la Revetla de Sant
Antoni de Son Ferriol i un
bon grapat d'amics i
col.laboradors, enguany ha
retut homenatge a l'Obra
Cultural Balear.

En aquesta festa pren-
gueren part diversos grups
folcIórics d'arreu del món;
hi participaren els grups
Mare de Déu del Toro, de
Menorca, l'Esbart Dansaire

En roda de premsa, feta
molt prop del que ha de ser
el Complex Geriàtric de
Son Antelm, el president de
la Comissió d'Urbanisme
Iluemajorer, Joaquim Ra-
basco, manifestà a S'A-
RENAL DE MALLORCA, en la
persona d'aquest infor-
mador, així com a altres
col.legues de la premsa
ciutadana, que per decret
de l'alcaldia, es paralitza-
ven les obres començades
a la garriga de Llucmajor,
i més concretament a la
finca de Son Antelm, ja que
no s'ajustava als plánols

Marboleny, de Girona, el
Grupo Folklórico La Jara,
de Badajoz, i el Ballet Fol-
klórico Cuicani, de Mèxic.

La participació dels
grups illencs fou nombro-
sa: a més dels amfitrions
Revetla de Sant Antoni, hi
prengueren part l'Escola
de Ball de Bot Son Ferriol
AVV, el grup Xaloc del Mo-
linar, la Rondalla de Bell-
ver, de Palma, el grup Aires
del Pla de Marratxí, i el
grup Brot de Taparera de

presentats a la Comissió
Provincial d'Urbanisme.
Això significa que existei-
xen uns segons plànols en
poder del consistori Iluc-
majorer que són substan-
cialment distints als apro-
vats per la CPU.

En el primer projecte es
contemplava la creació
d'un camp de golf de 18
forats, en una extensió de
1.600.000 metres qua-
drats. En els plànols que hi
ha a l'ajuntament es fa
referencia a la construcció
d'unes instal.lacions gol—

Campos.
A la festa d'enguany es

va retre homenatge a l'O-
bra Cultural Balear, per la
seva tasca de defensa de la
nostra llengua i de la nos-
tra cultura. El president de
l'entitat, Bartomeu Fiol, va
recollir el guardó; Miguel
Cardell presentà l'home-
natge a l'OCB i Jaume
Sureda fou el presentador
de la vetlada. Hi assistiren
nombroses autoritats i
moltíssim de públic.

fístiques de 36 forats, que
semblen "dos" camps de
golf en lloc d'un.

A la roda de premsa es
féu entendre per part del
regidor Rabasco, que el
tema d'interès social de les
obres era molt dubtós, ja
que a un " geriàtric" no hi
van precisament per jugar
a golf, i féu notar la seva
sospita que hi havia hagut
un canvi en els plánols

Afegí: "Seguiré denun-
ciant totes les irregulari-
tats urbanístiques, encara
que entenc els perills que

Aquesta festa celebrada
el passat set de Setembre
ha estat possible durant
tants d'anys gràcies a
l'agrupació ferriolera Re-
vetla de Sant Antoni. Aqu-
est grup actualment está
format per més de qua-
ranta—cinc balladors de
cinc a setanta —cinc anys, i
la seva passió pels nostres
cants i balls fa possible
mostres populars tan ex-
cel.lents com aquesta. La
vetlada acabà amb una
gran ballada popular.

això comporta", i conti-
nuà: "Pas pena per la meya
integritat física, però se-
guiré endavant cercant la
clarificació dels projectes
urbanístics que es presen-
taren amb l'anterior go-
vern municipal del PSOE-
PSM".

Aquest complex está
promogut per l'empresa
Orenol SA, i fou aprovat per
la CPU el dia 21—XII-1988,
dos dies abans que can-
viessin les normes sobre
camps de golf.

M. Manjon

D'escoles de ball, n'hi ha arreu arreu, però si hom el
que cerca de debò és un lloc per poder—hi portar a terme
un curs de ballet modern, claque, i també jazz, mitjan-

cant les tècniques més avançades, dins el complex món
de la dansa l'Escola de Rosemary Rehm és quelcom més
que un simple nom, el qual pot trobar—se a la secció
d'acadèmies de ball, a les planes del llistat  telefònic.

El seu personal docent, altament qualificat, n'és a
l'hora una barreja d'humanitat i simpatia. Fet pei qual
m'atreveixo a afirmar: Són l'Amabilitat feta Dansa!

—Pel seu accent, diria que vós sou anglesa.
—No, som nord—americana.
—Quant de temps fa que sou per aquí?
—De fet ja hi porto dinou anys, hi estic amb la meya

familia.
—Per quin motiu va muntar l'Acadèmia?
—Jo, pertanyo al món de la dansa, i no m'imagino de

viure allunyada d'ella. Es tota la meya vida!
—Els cursos que feu, quina durada tenen?
—Duren un any, ja que els exàmens es fan 6n

col.laboració amb la Reial Academia de la Dansa.
—Quina sol ser la clientela que ve més sovint?
—Els joves d'ambdós sexes, encara que també hi ve

gent gran pel sol fet que els agrada la dansa.
—Soleu fer festes de fi de curs per donar—vos a

conèixer, feu també qualque acte més?
—Sí, no fa gaire temps férem muntatges coreogràfics

de molts de generes com el líric i el teatral, a les obres
"Aida" (J. Verdi) i "Zero 92 Magazin" (Estudi Zero).

—De cara al futur, quins projectes teniu?
—A més de comptar amb el grup de ball "Can usW

volem crear—ne un altre de claque.
—Coneixeu S'ARENAL DE MALLORCA?
—Sí, és un periòdic interessant, al'hora que infor-

matiu.

Vicenç de Son Rapinya

Aturades les obres de Son Antelm



Equip Cadete de la Soledat, temporada 91-92.

Equip de Futbol 7 de la Soledat, temporada 91-92.

Equip Alevl de futbol de la Soledat, temporada 91-92.
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S'Arenal de Mallorca

Presentació de l'AV
s'Unió de s'Arenal

Podem dir que la societat arenalera está bullint, és
així, ja que els ciutadans creiem que d'una manera
espontánia i lliure s'agrupen per defendre els seus
interessos davant les institucions autonòmiques i mu-
nicipals. Amb aquest motiu, el passat 12 de setembre, a
les instal.lacions del Club de Tennis Son Verí, es va fer la
presentació pública de l'Associació de Vas S'Unió de
S'Arenal, organització que presideix D. Joan Riera,
persona introduïda en els cal-4s associatius, especial-
ment en els de la gent major.

L'acte començà amb un aperitiu seguit d'un sopar, en
el qual els assistents, empresaris, comerciants i d'altres
de la societat arenalera, varen canviar impressions sobre
temes d'actualitat d'aquesta població

Hi havia moltes cares conegudes entre els assistents:
el baffle de Llucmajor, Gaspar Oliver, Jordi Perelló, capellà
de la parròquia de s'Arenal, Catalina Mestre, presidenta
de l'UE Arenal, amb el seu espòs, el president de la casa
gallega de Mallorca, el Sr. Lluís Fernández Pombo. També
hi assistiren l'agent de viatges Luna de Rojas, al
comerciant Miguel Mas; també hi veiérem Gabriel Cerda.,
d'ASI, amb la seva dona Margalida. El fotògraf Manolo
Tebar, Carles Ruben Meyero, persona aficionada al món
de la pilota, Sebastià Ballester, famós pastisser de
s'Arenal,. Tolo Sbert, director d'Aquacity, Pere Canals,
empresari i amo del complex on es feu la presentació, i
un llarg etc.

Un cop acabat el sopar se sortejaren diversos regals
oferts per la Pastisseria Ballester, Aquacity, i Tennis Son
Verí.

Més tard, el president de l'entitat convocant va dirigir
la paraula als congregats i especialment al batle
llucmajorer , demanant per a s'Arenal tota casta de
cultura, més seguretat ciutadana, i que d'una vegada
s'acabin els renous molests dels locals nocturns i de les
motos. Afegí que a Ciutat els amos del carrer són els
ciutadans i no els cotxes. Recorda al batlle que havia
emprat la bandera política de l'eficacia i que esperava que
se'n recordés. Acaba la intervenció demanant compe-
tències, però no poder.

Tanca l'acte Gaspar Oliver, dient que la seva filosofia
era la de fer una bona feina de gestió municipal,
demanant paciencia, ja que feia poc que s'havia aterrat
a l'ajuntament, i no se sabien molt bé com estaven les
coses. Digué que en tots els seus anys a la vida pública
sempre havia defensat l'associacionisme i que
l'Ajuntament de Llucmajor vol una societat participativa,
on estiguin presents totes les associacions del terme.

Manolo Manjón

CARRER MANACOR, 82- TEL.: 41 47 00 - FAX: 27 19 62

Na Joana Crespí és la
madona de la botiga
de l'Esport del carrer
de Manacor de Ciu-
tat. Va fer la treta
d'honor al partit
jugat dia 15 de se-
tembre a s'Arenal
entre l'equip local de
tercera nacional con-
tra el Cardassar. El
partit va acabar amb
empat a zero de ma-
nera que tots dos
bàndols quedaren
contents.

Félix Borrego és el
propietari del Gim-
nàs Ulises del carrer
Adrià Ferrá. És cam-
pió de Balears de cul-
turisme, pes mitjà
1991.

Equip de La Soledat de la temporada 73-74. lii podem veure: d'esquerra a dreta: Bónnín, Pasqual,
Pepín, Torres (desaparegut), Bermúdez, Calvo, Estarás. Acotats: Fuster, Mas (jugador del primer
equip del Barca), Julio i Campos.
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GUERRA PSICOLÓGICA I BUTZES
ESTRIPADES A LA CLAVAGU ERA

(Primera part)

Després de veure el que ha passat a les Repúbliques
del Bàltic o el que está passant als Balcans, tot fa pen-
sar que els moviments d'independència dins la nova
refundació d'Europa es dirimiran en algun cas, com el
de Croácia, en el terreny de la confrontació d'exèrcits
però en la majoria d'altres bàsicament en el terreny de
la guerra psicológica exercida pels mitjans de com-
unicació de masses. Adquirir periòdics als països con-
traris o assegurar-se'n el control ha estat una artimanya
que històricament es pot detectar sovint a partir dels in-
icis del segle XX. Aleshores la policia secreta del zar de
Rússia, la Ojrana, creada per Alexandre III l'any 1881,
va comprar per sotamà alguns periòdics parisins per tal
de crear dins França un estat d'opinió favorable als seus
interessos: A principis del segle XX, abans que la
primera guerra mundial esclatás i en ple vigor dels
tractats de consolidad() de les aliances, Moscou va
saber atreure's la benevolencia de diversos periòdics
francesos. L'ambaixador a París, Isvolsky, va lliurar
sumes de 6.000 a 15.000 filmes a La Liberté i Temps.
L'any 1912 va disposar de 300.000 francs per dur a
terme una nova operació, que no sembla desconeguda
ni deshonrosa al govern francés; es tracta de contrares-
tar l'acció d'Alemanya i dels seus aliats (1).

En plena guerra del 1914-1918, varen esser els
alemanys els qui intentaren fer-se un lloc dins els diaris
de París per tal de minar l'esta( d'ànim de la reraguarda
francesa: Marie-Paul Bolo, nascut l'any 1857, a Marsel-
la, és un oportunista i un calador de dots; bígam a
l'alta societat francesa parisina, on coincideix amb el
fiscal de la república i altres homes polítics como
Joseph Caillaux; també fa negocis amb el Khedive
d'Egipte, Abbas Hilmi, que li confereix la dignitat de
pachá. El seu do de gents, les necessitats  pecuniàries,
l'absència d'escrúpols, atreuen damunt d'ell l'atenció
de Pavenstedt, agent de l'ambaixador d'Alemanya a
Washington, que li fa comprar d'amagat el  periòdic
francés Le Journal i li proporciona 1.700.000 dòlars
per realitzar aquesta operació. L'objectiu és sostenir la
propaganda pacifista que en aquesta época, 1917,
provoca motins dins l'exèrcit francés. La justícia des-
cobreix l'assumpte i durant el procés, Joseph Caillaux
és citat com a testimoni. Bolo va esser condemnat i
afusellat el 17 d'abril de 1918 (2).

Per citar un exemple més recent, tenim el cas de
Grècia fá una década: Setembre 1981: Apareix un nou
diari grec: Etlinos (Nació). Un periodista anglès
s'estranya que aquest diari repeteixi voluntàriament els
temes de propaganda i de desinformació soviètiques,
quan pretén tenir propietaris occidentals. Comença
una enquesta que durará dos anys i que es resumeix en
un !libre que provoca una serie de processos i
escándols perquè arriba a la conclusió que Ethnos és
finançat indirectament per fons soviètics. És així com
la desinformació soviética era distribuida per
aproximadament 200.000 exemplars diaris, en un país
considerat com una de les anelles dèbils del dispositiu
de l'OTAN (3).

La compra o control indirecte dels mitjans de com-
unicació de masses per part d'un altre país, és, doncs,
una columna vertebral de l'aparell de subjugació
colonial. És per això que a la Ilum dels exemples
acabats d'esmentar, la irrupció del diari espanyol El
País a Barcelona, 6 d'octubre de 1982; l'engoliment que
el trust empresarial espanyol, Grupo 16, va fer del diari
El Día de Baleares convertint - lo en El Dia 16 de
Baleares (30 d'abril de 1988); l'arribada de les cadenes

(Antena 3, Telecinco i Canal Plus) de TV privades a
Mallorca dia 9 d'agost de 1990 etc. constitueixen un in-
strument permanent d'agressió i són la correja de trans-
missió de les directrius en guerra psicológica emanades
directament des de la seu dels servicis secrets
espanyols, CESID (Centre Superior d'Informació de la
Defensa). El poble mallorquí és manejat pels Ills de la
premsa forastera, autèntic entrallat subterrani de la
propaganda manipuladora. Ara per ara, aquesta premsa
és un dels baluards de la colonització la missió del qual
és colpejar sense pietat en la reraguarda de la tribu mit-
jançant promoure el derrotisme, sembrar desconfiança,
estimular la delació, engegar calúmnies i badomerics,
desencadenar la irritació i el pessimisme, dur pertot
arreu el desconcert, etc. etc. Cal prevenir la nostra gent
i tots els mallorquins han de saber que aquests diaris
estan empestats de confidents, tafaners, informadors
secrets i espietes dels servicis secrets espanyols. A
l'hora de tractar amb aquesta púrria de pixatinters, cal
anar amb cautela de rèptil i tenir present, entre d'altres
coses, que la majoria de periodistes, sobretot els
especialitzats en temes de successos, opinió i fotografia,
tenen fil directe amb la policia. Aquesta premsa,
deliberadament intoxicadora, no ha estat objecte d'una
anàlisi crítica a fi de desemmascarar l'acció letal i sub-
terrània que exerceixen. Amb tot i això, veurem ara
amb cert detall una sèrie de trets que la conformen:

1) CRIMINALITZAR.- La finalitat última de la
desinformació és preparar el terreny i la coartada
intel.lectual a futures accions de repressió. O dit amb
d'altres paraules, amb la criminalització es pretén
proporcionar una justificació retroactiva per a futurs
actes brutals de persecució policial, en definitiva, poder
presentar un acte de repressió com un acte de legítima
defensa. La desinformació és una técnica de
manipulació que consisteix bàsicament a deformar els
fets a través de subterfugis, alteracions greus i oculta-
ments d'informacions vitals. Per exemple, Juan Pla
García, mestís feixista espanyol que escriu al diari
Baleares ha parlat de S'ARENAL DE MALLORCA i
del seu director en els següents termes: ese mugriento
lacayo de los anunciantes que publica periódicamente
sus alabanzas al terrorismo, al separatismo y a todas
las delincuencias en boga, en nombre de "els països
catalans" -(4). Pla va escriure això quan ETA encara no
havia reivindicat els atemptats suecas a Mallorca
(30.julio1.1991). L'article intoxicador tenia un objectiu
clan identificar aquesta publicació amb l'ús polític de la
violència. Per tal d'aconseguir un engany total, Juan Pla
va silenciar que des de la mateixa publicació s'havia
escrit: Una bona notícia d'aquesta quinzena és sens
dubte l'abandonament de la lluita armada per part de
Terra Lliure. La lluita per la independència del nostre
poble, ara que tenim democràcia, ha d'esser a les urnes
i si les urnes ens són desfavorables com són ara, s'ha
de fer fent pedagogia i ideologia. Sens dubte
S'ARENAL DE MALLORCA és la revista que fa més
debat nacionalista dels Països Catalans. Per aquí hem
d'anar els que volem la independència. Les armes
només s'han d'emprar quan no quedi altre remei com
ara fan els eslovens i els croates (5).

Un altre exemple encara més infecte de criminalit-
zació l'ha proporcionat el reincident Juan Pla quan ha
fet circular sobre ERC i el seu líder, Angel Colom, la
següent calúmnia: cuando menos lo esperemos, el
propio Colom y alguno de sus secuaces ultramontanos
nos mandará al paredón por habernos expresado en la
lengua y en la cultura que nos hizo libres y periodistas

(6). Miran qui xerra! Aquest canalla te més morro que
una truja de cent arroves! Però com es pot atrevir a dir
aix6 ell, ell! un brut feixista amic de Tejero Molina que
de triomfar el cop d'estat del 23-F de 1981 ja tenien
redactada una llista de gent per afusellar! Per() qué
t'has cregut Juan Pla? Betzolango més que betzolango!
Llepapixes de boc! Bufaculs d'hipopòtam! Tocacollons
d'orangutan! O és que tal volta et penses que no sabem

que cada Is de julio! encara organitzes un sopar amb
personal del diari Baleares?

2) INTI I DAR.- La premsa espanyola d'ocupació
ha estat creada ami) l'objectiu d'evitar que la població
mallorquina obri els ulls i faci seus els plantejaments in-
dependentistes. Per tal d'aconseguir crear una atmos-
fera penosa de sospita dins ca nostra, no aturarà d'in-
timidar, assustar i infondre por. Per exemple, el mes de
gener de 1991, setmanes abans del judici a Maca
Manera, el Comité de Defensa, va intentar que Joan
Verger, presiden( del CIM i natural de Montuïri, signás
un escrit a favor d'aquell atès que ambdós són del
mateix poble. Com ja sap molta gent, la cosa no va afer-
rar i no va acabar bé a causa de la campanya de pressió
realitzada per tres periodistes: Antonio Alemany, José
Jaume i Javier E. Olivares. Llegim a DM dia 5 de
gener: Joan Verger, presidente del Consell Insular de
Mallorca, duda en firmar una carta que sería presen-
tada ante la Audiencia Nacional, en defensa de Maca
Manera. (...) Joan Verger, al igual que  Macià Manera,
es natural de Montuïri. Esta circunstancia podría ser
aprovechada por el grupo de defensores del nacionalis-
ta en su defensa (7). Llegim al D16 de dia 8: En sec-
tores del PP han causado estupor y escándalo las
declaraciones de Juan Verger en el sentido de que se
planteaba firmar una carta en defensa del presunto ter-
rorista de Terra Lliure, Macià Manera. También en
ambientes del PSOE han mostrado su estupefacción
(8). Finalment Ilegim a DM de dia 9 de gener: El presi-
dente del CIM no hizo mayores precisiones, insistiendo
en que una vez estudiada la situación había con-
siderado que no debía firmar ningún documento
relacionado con este asunto (...) El presidente del CIM
ha decidido no firmar posiblemente por las reper-
cusiones que se derivarían de su acción, que es-
caparían de la esfera personal, a la que deseaba cir-
cunscribirse Juan Verger como vecino de Montuïri. (9)

Un altre cas d'intimidació, aquest cop fracassat, es
va produir totd'una que es va fer públic que el conseller
del Govern Balear, Alexandre Forcades Joan, pronun-
ciarla una conferència dins els actes organitzats per
ERC Divendres per a la independència al restaurant Ses
Tarragones de Maria de la Salut. Antonio Alemany im-
mecliatament es va apressar a amollar pel broc gros: Y,
dicho sea de paso, ¿que hace un conseller del Govern -
Forcades- con estas gentes y con estos planteamientos
(10). Setmanes després, aquest cop DM, continuava in-
sistint: Según la revista s'Arenal de Mallorca, sobrada-
mente conocida por sus soflamas independentistas, el
conseller de Economia y Hacienda del Gobierno
Balear, Alejandro Forcades Juan, concluyó una con-
ferencia, pronunciada en Ibiza (sic) días pasados
dentro del ciclo organizado por Esquerra Republicana
de Catalunya en el que también participó Angel Colom
alias sis ales, con el grito "Visca Mallorca !Hure".

El conseller Forcades se distingue desde hace tiem-
po por su cada vez más acendrado nacionalismo, el
cual se casa mal con su pertenencia a un partido, el
PP, que será todas las cosas que Gabriel Cañellas Fons
quiera que sea, pero que no es ni puede ser nacionalis-
ta, aunque algunos de sus mienbros se definan como
tal si la cosa les parece necesaria. Forcades, ha ido
más lejos y se ha descolgado, si es verdad lo que dice la
revista citada (11).

3) PROMOURE EL DERROTISME.- Hom sap
que les persones tenen tendència a defugir les derrotes,
la malaestrugança i la dissort.  Misèria fa misèria,
doblers fan doblers i gent fa gent. Dins qualsevol grup,
els experts en psicologia social saben que les majories
silencioses, en comptes d'anar contra corrent, tenen
tendència a mirar d'on bufa el vent i seguir-lo. Per tal
d'impedir que les idees independentistes facin lorat
dins l'opinió pública, la premsa forastera de cinta( ús
l'encarregada d'influenciar la credibilitat popular i
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presentar la independencia o l'ús de la llengua catalana
com una cosa perduda, sense futur i per la qual no val
la pena lluitar: JUAN RIERA: los radicales catalanes
deberían saber que el ideario independentista nada
tiene que hacer aquí. La propia estructura balear,
pujante tras casi cuatro décadas de incansable trabajo
y tesón, es objetivamente enemiga de cualquier inten-
tona de este tipo. (...) Ver en esta nueva burguesía
isleña (sin la cual ni siquiera vale la pena plantearse el
más pequeño de los objetivos) un posible foco de inde-
pendentismo, como hace el tal Colom, es no tener ni la
más mínima idea de política (12).

A continuació destaparem un cas de pressió minora-
zadora relacionat amb l'ús de la llengua catalana.
Diumenge, 23 de juny de 1991, el diari Ultima Hora,
que no ho oblidem forma part del Grupo Serra que
també té accions de la cadena de TV privada forastera
Antena3, es feia ressò d'una enquesta del Grupo Melis
segons la qual el 50'9 dels ciutadans de Balears no
veuen quasi mai programes en català. Els titulars de l'ar-
ticle eren llampants: La televisión se ve en castellano
(13). Dies després Toni Socies en un anide a DM (14)
desmuntava la fal.làcia i recordava que, per exemple, en
un diumenge qualsevol, l'oferta de televisió era de 138
hores i 20 minuts de les quals 99 hores i 5 minuts ho
eren en foraster i 39 hores i 15 minuts en  català. Posats
a treure comptes i percentatges amb base a les hores
d'oferta, és evident que Mallorca segueix amb més
interès la televisió en català que en espanyol.

4) ACOQUINAR.- La crispació roman a flor de
pell. La guerra psicológica va entrant en un enviliment
Cada cop més profund. Un aspecte de la pudor d'ex-
cusat que la premsa forastera fa amb la intenció de
tenir aterrits els mallorquins en un racó, consisteix, com
qui no vol la cosa, a destacar la "mallorquinitat" quan es
produeix un fet considerat socialment negatiu:
robatoris, violacions, estafes, assassinats... Els diaris

forasters justifiquen, tapen, silencien i amaguen les
malifetes comeses per la xusma forastera, no debades
tots ells estan fets de la mateixa pasta, en canvi, quan hi
ha un mallorquí per mig, ja podeu donar per fet i segur
que lotes les braguetes sortiran estampades en lletres
de motle damunt els papers: el poble, la familia, els
amics, llocs que freqüenta etc. etc. La qüestió no és de
un o dos titulars, sin() de dotzenes i dotzenes acumulats
al cap d'un any. A continuació en teniu un flotó que fan
bullir la sang a les yenes: Detenido en Son Sant Joan un
mallorquín que traïa 27 gramos de heroína de Bangkok
(UH 16.V.11991); Piden catorce años para un industrial
de Santa Margalida por narcotráfico (BAL. 9.111.1991);
El fiscal pide 28 años de cárcel a un industrial de
Alcúdia por asesinato (U 1-1 7.111.1991); Detenido un
vecino de Valldemossa por el supuesto homicidio de un
enfermo mental (U FI 6.11.1991); El tribunal impone 73
años de cárcel a los tres asesinos de Santa María
(BAL. 28.111.1991); Condenado a ocho años un
empresario de Llucmajor por tráfico de heroïna (UH
17.1V.1991); Un mallorquín condenado a 8 años de
prisión por narcotráfico (DM 13.VI.1991); Continúa en
paradero desconocido el atracador mallorquín que se
fugó en Valladolid (DM 28.11.1991); Detenido un vecino
de Maria de la Salut acusado de violar a sus tres hijas
(DM 29.V1.1991); Condenado un empresario de Palma
por narcotráfico y proxenetismo (BAL. 13.VI.1991); El
"fugitivo de Llucmajor" será hoy juzgado por diez
delitos distintos (BAL. 17.V1.1.991); Antonio Amengual
Cifre. El mallorquín ha sido detenido en dos ocasiones
en Granada con más de una tonelada de "pezqueñines"
(DM 13.VI.1991 etc. etc. etc. Els mallorquins no són les
úniques víctimes d'aquesta práctica racista tan usual en
la premsa forastera. Gitanos, sudacas i catalans del prin-
cipal són traetats amb la mateixa discriminació. Llegim
al diari El País de dia 21 de juny de 1990: Detenido en
Avila un matrimonio catalán acusado de vender hor-
monas para el engorde de reses, o Desarticulada una
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Els diaris forasters de ciutat, coneguts de sobres per l'odi intens contra
Mallorca i la llengua catalana, acostumen a encobrir els pedaços bruts
de la delinqüencia i la xusma forastera entretant es dediquen amb tota la

malla llet d'aquest món a practicar el pitjor racisme contra els
mallorquins. Aixi, quan han de parlar d'un xoriço foraster només en

donen les inicials i amaguen el lloc d'origen. En canvi, quan han de
parlar d'un xoriço mallorqui no només en donen el nom complet sinó

que fins i tot treuen damunt els papers la familia, el poble i els  veïnals.

red de estafadores sudamericanos que operaba en Mal-
lorca (UH iI3.1V.1991); Detenidos siete jóvenes
británicos que vivían de la delincuencia en Magaluf
(UH17.V1.1991) etc. etc.

La premsa espanyola d'ocupació es un corc viscós
que poclreix el cor de Mallorca.  Tracta de guardar una
aparença de neutralitat i d'objectivitat quan, en realitat,
és profundament racista, rabiosament antimallorquina i
fa mes pudasca que la carronya d'una rata cellarda
esclafada damunt l'asfalt. Escrita en foraster, encobreix
els pedaços bruts deis forasters entretant fa tot quant
pot per denigrar i penalitzar els mallorquins. Com ja
hem dit, la majoria de periodistetxos especialitzats en
les noticies de sang i fetge, són delators, acusetes i confi-
dents de la policia espanyola que, amb el salconduit de
carnet de periodista, fiquen el nas per arxius municipals
i professionals, partits polítics, sindicats, esdeveniments
esportius, bordells, bars, restaurants, hotels, estacions
de tren, discoteques i, naturalment, manifestacions i
actes independentistes on en treuen tot el suc que
poden. És important que tot Mallorca retengui els noms
d'aquests subjectes bavosos i malfardats a fi de tallar-
los les carnes i ensumar-los de tres-centes passes lluny:

Diario de Mallorca: Francisco Riutord; Ultima Hora:
José Palou; Baleares: F. Francisco Mestre i Juan
Poyatos; El Día 16 de Baleares: Jesús M' Rodríguez i
Javier Lacosta. Obviament, no tots els periodistes que
es guanyen les garroves treballant per a la premsa
forastera de ciutat són com els individus que acabam de
citar perquè si tots ells fossin iguals, aleshores el text
que ara poden llegir no hauria estat escrit talment.

5) DESESTAB1LITZAR.- La premsa espanyol
d'ocupació es cuida de fer circular tota casta d'infoi
macions tergiversades i de falsos rumors amb la preten
sió de crear confusió i inestabilitat dins l'opinió públic:
Tot serveix per tal de crear un clima de coacció qu,
degeneri en recels, desconfiança general i traïció entr,
els propis indígenes. Ningú ni res no se n'escapa del
seus esquitxos d'intriga .i d'intoxicació. Des del Barça
Reial Mallorca, passant per partits polítics, fenómen
culturals (rock en català), empreses, associacions, et(
etc. tota la societat civil entra de ple dins els objectiu
de desestabilització que s'ha fixat la premsa espanyok
Per exemple, dia 29 de juny de 1991, o sia, tres die
abans que el R. Mallorca jugás el partit més importan
de la seva història contra un equip espanyol, El Paí
entrevistava l'entrenador mallorquí Llorenç Serra Fer
rer i dirigia gran part de les preguntes a atiar el fue d
la discòrdia dins el propi club, mes concretament
profundir les diferencies entre l'entrenador i el presi
dent. Preguntes com ¿se lleva o no se lleva bien con si
presidente, Miguel Contestí? ¿No tiene la sensación d
estar trabajando en un club con escaso equipamiento
¿Cree que la directiva está con ello? ¿Cree que el Mal
lorca le ofrecerá algún día la posibilidad de construi
esa infraestructura? etc. anaven descaradament en
caminades a enrarir l'atmosfera de l'entitat mallorquin
quan si alguna cosa necessitava en aquells moments er
serenitat i confiança.

Acabam d'esmentar un exemple minúscul d'un reguii
zell inacabable. Estic segur que si analitzássim corn trae
ta adesiara la premsa espanyola el Barça i el seu entori:
podríem escriure tot un compendi de guerra psicológic,
sobre maneres i formes de désestabilitzar l'adversar
En qualsevol cas, us oferesc una serie de titulars,
mena d'espipellada, on es pot veure diàfanament com I
víctima de la conxorxa és CiU: Roca dispuesto a (lela
la dirección de CDC por sus continuas divergencia
con Jordi Pujol (15), Roca no obtiene respuestas con
cretas de Pujol en sus aspiraciones al liderato de Con
vergéncia (16), Una pugna doméstica salpica CDC (17
o ERC: Una "jaula de grillos". La lucha por la dire:
ción desencadena una guerra de todos contra todos e
Esquerra Republicana (18).

6) DIVIDIR.- Per tal d'aconseguir la desfeta totz
dels Països Catalans, els espanyols han destacat
fotre mà reiteradament a l'estratagema de la divisi
tribal. Fomentar les lluites internes per a Espanya é
una qüestió d'estat prioritária davant la qual no s'ha
d'escatimar mitjans i doblers. En la majoria de caso
l'origen i vehicle d'engany és la premsa d'ocupad('
Com ja era d'esperar, la polémica recent sobre

reconeixement de la independencia de les Repúblique
Bàltiques ha provocat una cagarel.la impressionant d'ar
ticles que no tenen cap mes finalitat que distreure le
nostres energies i explotar conflictes internes:  CAMIL(
JOSÉ CELA CONDE: Está pero que muy bien eso d
pedir la independencia de Cataluña, Valencia
Baleares en nombre de los derechos de los lituanos
si llega el caso, de los batuecos. Pero, bien mirado, ¿i
santo de qué ha de existir un estado así? Ni quisieri
parece que Baleares sea unidad suficiente. ¿Qué tendri
que ver sant Antoni con Andratx?

Mallorca debe independizarse por su cuenta, desd
luego. Y queda claro que Ibiza se merece tanta con
sideración, al menos, como los mismos estonios. Per(
¿qué hacemos con Formentera? ¿Será acaso, inferior
Moldavia en espíritu libre y soberano?

Luego viene Menorca. ¿un solo Estado para toda 1
isla? Ni por asomo. Nadie en su sano juicio metería e.
el mismo saco a Ciutadella y a Maó (19). CARLO
GARRIDO; Ahora que, al parecer, entramos en 1
plena liebre nacionalista, hay que tomar partido. Un
hace tiempo que lo tiene claro, por lo cual me apresuq
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Pena de 2 meses
para un vecino de
Motstuiri que abusó
de una adolescente

j Condenado un comerciante mallorquín por
j infringir los derechos de propiedad industrial



relació entre el batle de Ciutat, Joan Fageda, I l'edi-
r de S'ARENAL DE MALLORCA és molt bona, com
pot comprovar a aquesta fotografia presa al San-

ari de Cura. (Foto Levante).
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batle de Ciutat, Joan Fageda, va anar a Cura el diumenge, dia 15 de setembre, a
peregrinació de santjordiers organitzada per l'amo en Pere Peixet. (Foto Levan-
'.

A la barriada de la P n 	 dels Toros de Ciutat es celebraren les festes de l'estiu
aquesta setmana passada. A la fotografia, directius de l'associació de veiris acom-
panyats de Gaspar Oliver, regidor de Relacions amb les Entitats Ciutadanes, con-
templant l'espectacle que s'hi tela aquell vespre.

Ciutat de Mallorca

El passat dijous 5 de
setembre, amb un progra-
ma especial emes amb la
presencia de nombrosís-
sim públic i de molts de
convidats, el Canal 4 cel-
ebra el seu quart aniver-
sari.

El Canal 4 és considerat
la televisió de Palma, ja
que des de fa dos anys
emet per a tota la ciutat.
Abans, des del 1987, emetia
com a televisió de Son
Sardina. Segons declara-
cions del seu director Joan
Calafat el Canal 4 s'està
popularitzant entre tota la
població de Palma com era
la seva intenció, ens mani-
festà que encara hi ha
moltes dificultats i que
falta el suport dels comer-
ciants i dels empresaris

L'Ajuntament de Palma,
davant l'allau de peticions
fetes pels veïns de totes les
barriades de Ciutat per
millorar la infrastructura
de les seves respectives
barriades, ha decidit, se-
gons han declarat des de
l'àrea de Manteniment,
Vies i Obres de l'Ajunta-
ment, la realització de
millores a totes les zones
de Ciutat, que seran les
següents:

S'Aranjassa. Millora del
paviment de carrers i ca-
nalitzacions.

Pillaní i s'Arenal. Ac-
cessos al centre d'EGB.

per consolidar definitiva-
ment aquest projecte que
nasqué com una utopia.

Sembla que será próxi-
ma la legalització de les
diverses televisions locals
que hi ha arreu de tot
l'estat, ja que de moment
emeten sense permís, en-
cara que la situació está
quasi totalment consoli-
dada.

Canal 4 s'ha plantejat
l'obertura d'una emissora
de radio en català després
del tancament de Radio 4
fa poc temps. La iniciativa
ha sortit de gent que tre-
ballava en aquesta emis-
sora i que estava vinculada
també al canal televisiu,
per() de moment el pro-
jecte sembla estar apar-
cat.

S'Indioteria. Pavimen-
tació dels accessos a les
instal.lacions esportives.

Son Mal ferit. Millora
dels accessos al camp de
futbol.

Son Sardina. Drenatge i
pavimentació.

Es Garroverar. Millores
al camí.

Son Forteza. Instal.lació
de bancs, papereres i sem-
bra d'arbres.

—Sant Jordi. Asfaltat des
de Casablanca a Sant Jordi.

—Son Ferriol. Millores
dels accessos al camp de
futbol.

Una flor vaig

contemplar

Una .flor vaig contemplar
un dia dins el carrer,
s'aroma que desprengué
sensació me va causar;
s'atenció me cridà
a voler—me atracar—hi:
era tot un bell jardí
que s'aroma em captiva.

Quan sa veu escoltaria
amb molt refinadet so,

sortiria del seu cor
de tan fina harmonia;
una rialla tenia
d'àngel vengut del cel,
era dolça com la mel
que tot horno besaria.

Francisca, ets un roser
tot carregat de poncelles
que brillen molt totes elles
amb un color vertader;
ditxós aquell jardiner
que a tut te pugui cuidar,
molta ditxa sentirá:
ets tot un cel vertader.

El teu físic és de reina
que es vesteix amb brillants d'or,
el teu cos és un tresor
que en veure't s'homo s'alegra;
sofreix molt grossa condemna
el qui de lluny te veurà,
amb salerós caminar
que escup la molt viva pedra.

Climent Garau i Salva.
de Llucmajor

Palma

El Canal 4 compleix 2 anys

'.1ararme para que luego no me tilden de oportunis-

o estoy por la independencia de Llucalcari.
ay muchas razones que apoyan mi tesis, no sólo

alcas, sino incluso geográficas.
ara empezar, en Llticalcari hace mucho mejor tiem-
itie en Lituania, Estonia y Letonia. Es una nacion-

a con mar, bosque, cultivo, ganado y montaña. Es

r, capaz de autoabastecerse.
..) A la que expendan pasaportes, me voy a la
áblica de Llucalcari y que no me vengan con

ralismos opresivos (20).

JAUME SASTRE

(Continuará)
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Presentació del II Torneig
Internacional Ciutat de
Palma de Petanca. Tengué
lloc al castell de Bellver, el
passat dia 20, i entre
d'altres personalitats po-
dem veure el batle de Pal-
ma, Joan Fageda, la pre-
sidenta de la Federació
Balear de Petanca, Ama
Sastre, i el president. de la
Federació estatal, J. A.
Herrnida.

Tenim
una gran varietat
de brolladors,
colls de cisterna,
estàtues,
jardineres i
cossiols per decorar
el jardí.

Visitau-nos sense
compromís
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Petanca
Sopar de final de temporada 90/91

Com cada temporada, la família petanquista de les
Balears ha sabut complir  amb tots i cadascun dels seus
actes protocolaris i oficials. Hi ha més de tres mil fitxes
que pertanyen a més de 80 clubs, espargits per tota la
geografia de les nostres illes; a Menorca, si és que hi
funciona la petanca, no ens consta que sigui al nostre
nivell (de simple informador periodístic i fotograf dels
esdeveniments esportius; peró em sembla que no n'hi ha).

Déiem que com cada any el sopar oficial de l'entrega
de trofeus de la temporada tengué lloc, amb  l'assistència
dels petanquistes i de les seves famílies, al restaurant
Tres Germanes, en lloc del tradicional restaurant Brasilia.
Tot aria molt bé, i els assistents s'ho passaren de primera.
Enguany no hi assistiren autoritats del Consell, però sí
contarem amb la presencia de la presidenta 'le la
Federació de Petanca, Sra. Aina Sastre Pérez, a la qual el
cantant del local dedica una cançó després d'haver-se
recuperat d'una greu malaltia.

El repartiment de trofeus, insígnies d'honor i altres
regals, se celebra enmig de l'alegria i aplaudiments dels
assistents, l'acte fou presentat per Jaume Mesquida,
secretari general de la Petanca. (Text i fotografies: Adolfo
de V.).

Nota de la Redacció: Davant les manifestacions de
Bartomeu Obrador de Coloms a la Sala als diaris de Ciutat,
dient que no eren exactes les seves declaracions i que hi
havia errors de transcripció en l'entrevista que S'ARENAL
DE MALLORCA li va fer el passat dia 15 de seternbre,
aquesta redacció manifesta que les declaracions apare-
gudes en aquest periòdic són EXACTAMENT les que Obrador
rnanifestá, i així consta en la cinta de cassette enregis-
trada a l'entrevista.

Equip de patinatge artístic de l'associació de veins Sol Ixent de la So-
ledat.




