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Tots els empresaris mallorquins contra Espanya
"S'ha acabat de plorar

davant Madrid, ara els hem
de cridar perquè ens sen-
tin bé". Aquestes paraules
foren dites per Francesc
Alberti, president de la
CAEB, el qual presentará a
finals de mes una proposta
a la junta de la institució
per tal de reunir-se amb
la resta d'entitats empre-
sarials i estudiar de forma
conjunta una "unificació
de criteris" abans de tras-
lladar la proposta a
l'assemblea que agrupi a
les associacions de vels,
associacions de consumi-
dors i entitats culturals.

"Tots hem de donar
suport a un Govern Autò-
nom perquè quan es diri-
gesquin a Madrid, sàpiguen
que a rera hi tenen tot el

poble. Un dels possibles
revulsius perquè això es
produesqui podria ser la
creació d'imposts locals a
fi de poder invertit a la
nostra Comunitat, ja que
Madrid no ens dóna do-
blers". Alberti afegí que
"ens estan robant el que és
nostre", i que personal-
ment veu com a possible
solució un estat federal .

Manifestà que "ja basta
que ens tractin com a nins,
ens administren com si ho
fóssim, mentre Madrid
reparteix el pastís".

Miguel Lladó,
d'AFEDECO, assenyalà que
estava disposat a reunir-
se amb la resta dels sec-
tors empresarials, per dis-
cutir els criteris de pro-
testa, qualificà la situació

actual com
"d'insostenible" i afegí que
"ja va essent hora ens
aixequem tots en contra
d'aquesta situació de dis-
criminació i de greuge per
a la nostra comunitat".
Lladó es queixà de la falta

d'iniciativa social davant
aquest problema afegint
que "sembla que ens agr-
ada estar colonitzats".
Digué que és necessari que
s'ampliï la protesta als
altres àmbits socials i cu I
turals, com per exemple
protesta per la discrimi-
nació de la llengua i
l'espoli cultural que sofrim
a les illes.

Joan Fuster, president
de la PIMEM, digué que era
possible la participació

d'aquesta patronal en fu-
tures reunions, ja que són
molt sensibles davant
aquest tipus de problemes.

"Són urgents els canvis
en el PP de les illes"

Francesc Alberti, presi-
dent de la CAEB, digué que
"el Govern Balear li está
fent el Bit a Madrid". En
opinió seva són urgents els
canvis en el Partit Popular

de les illes, "per tal
d'entonar amb els senti-
ments de la nostra gent
(...) estam vivint un perío-
de històric i no l'hem de
desaprofitar".

Després del buit deixar
per Unió Mallorquina, Al-
berti demana una recon-
versió de l'estructura
política tendent cap a un
estat federal, el qual creu

ideal per a les illes.
El president de la CAEB

digué que el PP balear
hauria de mirar més el
moment que estam vivint a
les illes, i no fixar-se en
les directrius que mana
l'executiu madrileny en
materia de política local,
una situació que, a ell,
produeix una " ràbia im-
mensa".

El passat 3 d'octubre, a la Sala Capitular de l'Ajuntament de Llucmajor, s'hi va cele-
brar l'acte institucional per conmemorar el 75è aniversari del nomenament de Lluc-
major bona ciutat. hague parlaments dels Srs., Mateu Monserrat, Font Obrador,
Baltassar Coll, Gaspar Oliver i Gabriel Canyelles.Joan Fuster.	 Francesc Albertí.	 Miguel Lladó.

SALONS: Venècia, La Maes-
tranza, Brasil,
Apollo, Mallorca.

MATES: Medieval del Rei
Artur, Romana,
Show Room, África
Virgen, Thailandesa,
Canadá, Sado

Torquemada.

Obert de 16 a 5 matinada

Capitá Fuster Rossinyol, 21
(Amanecer)

Tels. 20 81 13 - 75 76 96
PALMA

elltiáking
Skaneh
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Manolo Manjón

De Colom a Cicciolina
Telèfons útils

a s'Arenal
A la part de Ciutat

Ajuntament 	 727744
Bombers 	 291250 - 290017
Residencia de l'assegurança social 	  289100
Policia Nacional 	 091
Policia Municipal 	 092
Policia Municipal de s'Arenal 	  490503
Taxis Palma Ràdio . 	 401414
Radio-Taxi Platja 	 755440
Associació d'Hotelers 	  267654. Fax: 491012

A la part de Llucmajor
Ajuntament 	 660050. Fax: 662081
Oficina de s'Arenal 	 264071
Bombers 	 660756
Policia Municipal 	 661767
Guardia Civil 	 264121
Taxi 	 263745 - 263538
Aigua potable 	  265272 - 265980 - 660640
Grues Sampol 	 264193
Servei Municipal d'aigües SOGESUR .. 262493
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No sé com s'atreveixen. Esquerps, subversius,  això és
el que són a Llubí. No es conformen amb tenir les millors
tàperes de l'illa, sinó que ara són els primers en destapar
municipalment la botelleta de les essències de
l'autodeterminació del país Balear ---País Balear que diu
el PP, jo m'estim més anomenar—lo les Illes— —. Es que
varen rebre qualque consigna de Madrid?: alerta, de
Madrid!, impossible, els entren nervis quan els parlen del
tema. Tal volta sigui de Barcelona? Encara que cree que
sobre aquest tema estan un poc frescs a la  plaça de Sant
Jaume. Qué diu l'Honorable, que autodeterminació sí,
però matisant. Es a dir, sí per() no.

El meu admirat filòsof D. Emili Jornet em diu que de
consignes i telegrames res de res, que aquest crits
d'autodeterminació i d'autogovern venen per la  mà del
PSM. •

Però bé, és que aquests al.lots són incansables. Així
que aquesta moció, si la presenten a Santa Maria del Camí
la guanyen com si res, i és que un baffle pot molt, i en
Mateu Morro és un home amb poca por. A Llubí fallà el
batlle, ja que la primera autoritat municipal es va
abstenir a la votació, per ventura, cree jo, cercant una
cómoda oposició, ja que d'aquesta manera poden estar a
les dures i a les madures. Que són de murris, aquests
regionalistes d'UM.

I a Llucmajor qué? I dones a la vila no es presentará
aquesta moció. Mateu Montserrat, regidor de Cultura, ja
ho va dir a un programa de TV-4: "A Llucmajor som molt
liberals", que és com no dir res. P.eró la moció
d'autodeterminació la presentará el PSOE. Quin esglai!,
ben segur que aquests no la presentaran. Mira que si
aquesta moció la presenta AS! (estic jugant a política—
ficció). Tranquils, que a Llucmajor res de res. A part
d'això, ¿per qué serveix?, segons em va dir un Ilucma-
jorer. Es que la ciutadania está molt verda en aquets
temes.

Aquí tot seria molt diferent si tinguéssim un "sis
ales", un Angel Colom.

D. Emili em diu que alerta, perquè aquests perso
natges aquí, a Mallorca, fan molta por. Cony!, és vera, si

l'ex—seminarista és independentista i republicà, afegeix
el filòsof, també és català.

Per ventura és que, a D. Emili Jornet, li fan por els
catalans. Però home!, si estam quasi al segle XXI.

Jo confés que els catalans no em fan gens de por, ni
mica; temo més les catalanes.

Fixi's, si Angel Colom és lloat. Però Judit Mascó o Silvia
Munt són uns dimonions, és clar que encantadors, i d'aquí
ve la meya por, ja que els encants femenins poden fer—
te pecar i ben segur que això pot fer que hom l'enterrin
a l'infern. Quan tingui ocasió he de demanar al mossèn
mallorquí, Santandreu, si això és així, però potser em
respon amb la seva substància, que Judit Mascó i Silvia
Munt el que poden fer amb un és posar—lo al cel. I és que
aquests capellans són imprevisibles airb ok us ensen-

yaments, encara que jo cree que com a humans de
vegades s'equivoquen. El que no s'equivoca és el cap de
l'Església, per això n'és el cap.

Uf!, que estic d'impertinent avui!, será pel mal temps?
La que és impertinent de veritat és n'llona Staller.

Que no us sona, ara us sonará: Cicciolina. Doncs diu que
pensa crear un nou partit, "El partit de l'Amor".

Ilona, cel meu, a mi em pots enviar el carnet quan
vulguis, i et recomano que facis una volteta per la nostra
roqueta, ja que será una legió les i els que s'hi apuntaran.

En aquest partit sí que hi  haurà debats profunds. Per
cert, que a les assemblees les dones hi haurien d'anar
amb el vestidet d'anar a dormir, a ser possible negre i
de seda natural. I els homes solament amb la regla-
mentària corbata.

El filòsof em torna a dir que si na Cicciolina ve a
Mallorca oblidarem les vel.leïtats nacionalistes.

"Que no, senyor Jornet!, el nacionalisme és impara-
ble, però tampoc estaria de més un poc de sexe".

Dones a gaudir de les dues coses.

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 Co!!.
* 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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Joan, Climent Garau Salva.

Depósit legal PM 473-80. Impressió: Hora Nova S.A. Publicitat i subscripcions: camí de les pe-
dreres, 30. Apt de Correus, 124.07600-s'Arenal. Tel.: 265005. Fax: 269941.
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Cartes al director

Lliçons d'història per al Sr. Matutes
Senyor Director de S'ARENAL DE MALLORCA,

Ara veig que hauré de donar lliçons  d'història al
Comissari espanyol adjunt, per a la Comunitat Europea,
Senyor Abel Matutes Juan.

Es vera que Lituania, Letónia i Estónia gaudiren
---entre 1918 i 1940-- d'uñ estatut de repúbliques
independents, jurídicament reconegudes per la Comuni-
tat Internacional, però no es pot oblidar que abans de la
Revolució bolxevic del 1917, les, ara nomenades, repú-
bliques bàltiques, eren tres nacions annexionades i
sotmeses a l'Imperi Rus dels Romanov. Així és que
l'ocupació ha durat cinquanta anys i uns quants segles
més.	 ERC, laPotser que la idea d'Espanya existís fa cinc—cents
anys, i tal volta abans,; però quan en  Cristòfor Colom independénciadescobrí América, Catalunya (millor dit els pobles de la
Corona d'Aragó) gaudia de les seves pròpies normes de des delsgovern i no teníem res en comú amb la Corona de Castella.
El rei era el mateix, com avui dia la reina d'Angla terra
és Lambe la reina del Canadá i  d'Austràlia, i aquest països ajuntaments
tenen el seu govern, bandera i exèrcit, totalment
independitzats de Londres.

No crec que perquè ara les repúbliques bàltiques
Angel Colom no descarta que la independencia sigui un fet d'aquí a nou anys.

tornin ser sobiranes, i altres ho siguin Croacia i Eslovenia, 	 Esquerra Republicana de Catalunya ha començat una nosaltres mateixos no suposa cap trauma". Per la seva
el món s'esbuqui. Ni tampoc s'esbucará  perquè en parlem campanya d'àmbit nacional perquè les catalanes i els banda, el secretari general d'ERC, Angel Colom va dir que
els habitants de l'actual Estat espanyol. 	 catalans entenguin els avantatges polítics,  econòmics i les institucions municipals són "la millor i més próxima

El que sí em sembla molt greu és la demagògia que socials que suposarà per al nostre país la independencia. representació de la societat civil".
es fa amb aquesta qüestió i que, des de Madrid, en nom La primera iniciativa será la presentació de mocions 	 Colom va assenyalar que aquesta campanya és la
d'un superat i estrangeritzant sentit de la "unidad de independentistes als 160 ajuntaments on ERC té regidors. continuació lógica de la solució que va aprovar el
España" es posin retalls al desenvolupament de la nostra	 Als consistoris illencs i als altres sense presencia Parlament de Catalunya l'any 1989, segons la qual el
autonomia i es vulgui humiliar el nostre dret foral, cosa d'ERC, podrien esser presentades per grups pròxims a les nostre país no renuncia al dret a l'autodeterminació. Tot
a la qual mai no s'atreví a fer la dictadura franquista. tesis d'ERC. Si no hi ha cap regidor nacionalista, és a dir i que aquella només fou presentada als ajuntaments on

Joan—Antoni Estades de Montcaire i Bisbal independentista, en alguna institució municipal, el partit ERC tenia regidors  --molts menys dels que té ara-- va
remetrà una carta al batlle per instar—lo a realitzar un ser aprovada per més de cent consistoris. Angel Colom

Independència-Autonomia	 debat i a sotmetre la moció a votació per part de la afirma que no descarta que Catalunya sigui independent
Senyor Director de S'ARENAL DE MALLORCA, 	 plenaria. En cas que el batlle se'n faci el desentès, el abans de l'any 2000.

Com saben els qui em coneixen (que no són tan manifest será presentat en forma de preguntes direc— 	 Segons el "Diario de Ibiza" (5—IX-91), "el destacat
nombrosos com a vegades imagín, ni tan significants com tament a les  plenàries.	defensor d'ERC a Eivissa (en referencia a Bernat Joan i
sovint semblen fingir determinats sectors humans de la 	 Per la seva banda, segons . el "Baleares" de dia 5 de Mari) comunicá a aquest rotatiu que té el  propòsit
nostra geografia illenca) no estic afiliat al Partit Setembre, Joan López Casesnoves va assegurar que d'aconseguir, com més aviat millor, l'establiment del
Socialista de Mallorca, i manco encara combreg amb els l'Entesa de Menorca, el partit que ell lidera, no presentará partit dels ex—presidents  Macià i Companys, a Eivissa i
seus plantejaments ideològics i filosòfics. Tampoc com— les mocions d'ERC; en tot cas seria l'Entesa qui feria un Formentera". Bernat Joan també hi manifestà que la
partesc la ideologia d'Esquerra Republicana de Catalunya. text propi. Amb molta més virulencia s'ha manifestat "Carta Magna" que estableix la indissolubilitat de l'Estat

Ara bé: per damunt aquestes diferencies de criteris Mateu Morro, secretari general del PSM, qui s'ha volgut espanyol no és res més que una:aberració jurídica que
partidistes, de concepte de tal o de qual ens social, tenc desmarcar totalment d'ERC, segons "El Día 16" de dia 6: no té ni la més mínima  legitimitat ja que es va aprovar
clara la meya pertenença a una avior --modesta i "No entenem que un partit català hagi creat una secció sense l'exercici previ del dret a l'autodeterminació.
assenyada com diria la poetesa Maria  Antònia Salva, de local a Mallorca", i afegí que "és nefast que ERC, per
sa Llepassa— — que no té, amb la història i la parla de primera vegada en la història dels Països Catalans, dels	 Jaume Oliver i Adrover
Castella, cap relació més que la de dos  veïns que conviuen quals les illes formen part, projecti substituir les nostres
damunt una mateixa península geográfica. 	 aspiracions nacionalistes per les seves imposicions

Es lluny de la meya voluntat tot plantejament de voler localistes''.
separar la meya comunitat de cap vincle polític ni de 	 De manera molt diferent ha parlat Antoni Marí,
voler crear noves i superades barreres. (Voluntat i màxim responsable d'ENE (Entesa Nacionalista i Lolo— La Coordinadora de s'Estalellaplantejament que tampoc em sembla que prediqui la gista d'Eivissa). Marí ha valorat molt positivament la
fauna de gonelles i de criats de la dominació madrilenya, proposta d'ERC, partit amb el qual comparteix ideals; ha anuncia mobilitzacionsni que sigui la voluntat i el plantejament actual del Partit assegurat que ENE está disposada a no desmarcar—se
Socialista de Mallorca).	 d'aquesta iniciativa i que aposta per la unitat de les forces	 El president de la Coor— Pocovl, director general de

Jo em limit a subscriure i recolzar que "Mallorca fa 	 que lluiten per l'Estat Català. ("Diario de Ibiza", 5—IX-91). dinadora contra s'Esta— CESA.
part juntament amb les altres illes Balears i Pitiüses, 	 El text del manifest fou presentat en conferencia de lella, Joan Gener, ha
Catalunya, el País Valencia i el Rosselló, d'una realitat 	 premsa dia 3, a Barcelona, i explica que "Catalunya hamanifestat que aquesta Afegí que a finals de la
nacional que es denomina Països Catalans (o contrades de formar part de la nova Europa com a Estat independ— organització  promourà passada legislatura s'en-
de parla catalana) i que conformen una identitat prou ent, amb el mateix estatus qué Lituania i Eslovénia". ERC noves mobilitzacions con— tregaren 15.000 firmes al
diferenciada no tan sols cultural o lingüística, sinó també	 ja el presenté dia 31 d'agost a l'ajuntament de Palafrugell, tra el projecte de cons— Parlament en contra da—
històrica, geográfica, social, i fins i tot económica, i que 	 amb májoria absoluta de CiU, on fou aprovat. Recorda que trucció d'una central tér— questa central, però que
no renuncia a exercir el dret a l'Autodeterminació amb	 el dret a l'autodeterminació está reconegut pel dret mica i del port energètic ara pareix que tothom se
l'objectiu d'aconseguir, si el poble així ho vol, les  màximes	internacional,	 que s'hi vol fer. Així ma— n'ha oblidat. Acaba dient
quotes d'autogovern i la plena sobirania".	 teix, manifestà la seva que la construcció da-

1 dic per convicció i per raonament: Visca la terra	 El president del Consell Nacional D'ERC, Josep—Maria intenció d'entrevistar—se questa central eléctrica és
mallorquina! Som i serem gent catalana!

	

	 Reguant, afirma que "els ajuntaments són un marc amb el president de la innecessària, i que con—
importad per tirar endavant aquest tipus d'iniciativa, un cornunitat autónoma, Sr. tinuaran oposant—se al

Joan—Antoni Estados de Montcaire i Bisbal 	 primer eraó peroue la eent s'adoni eme el fet de voler ser Canyelles, 1 amb Miguel Pro. lecte



Aquell any 81, el PSId començà a realitzar ets congressos a l'Auditórium.   
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El camí de l'alliberament nacional (XII)
SONATA

Bel Periarrubia i Marqués presenta un llibre, "Ma-
llorca davant el centralisme (1868-1910)", que, talment
"El mallorquinisme Polític" de Gori Mir, es fa ben
necessari llegir per a lligar caps atesa la important
documentació que ofereix. En entrevista, l'autora cita la
"Veu de Mallorca": la major part dels mallorquins r_únie
contacte que tenien amb l'Estat provenia del sorteig de 
quintes, el recaptador d'impostos el candidat de torn que 
recollia vots... contacte poc adient per a la creació d'una
consciéncia_de_p_átáa_esPan4. 1 afirma que Avui dia. els 
aparells ideològics de l'estat aón molt més eficients i
compleixen 1 seu objectiu a la perfecció, des de la TVE
a l'ensenyament. En un salt en el temps, contrastau la
"Veu de Mallorca" amb algunes qüestions que, sobre la
llengua espanyola, fa avui l'APLEC: Per qué quan anam
servici militar els espanyols no fan distinció entre
catalans, valencians i mallorquins i ens insulten amb la
mateixa paraula "Polacos"? En quina llengua xerren els 
recaptadors d'impostos i els odiats inspectors
d'hisenda?(1)

El president Calvo Sotelo nomena Ministre de Treball
a Santiago Rodríguez Miranda. Les seves primeres de-
claracions són ja un poema: Los baleáricos deben
. ._11.• • • lo• •• •• . • • • • •• olía d esde
Rama. No recorda que ja n'hi havia un altre. de
"baleàric": el "cunero" Cavero, ministre de Cultura.
Respecte d'aquest, una facecia real, que sembla un acudit
enginyós, és determinant per entendre el "balearisme" de
Cavero. La batlessa de Costitx, Maria  Antònia Munar,
coincidí a una recepció amb Cavero. Va demanar al també
present Josep Carles Tous que li presentas el Ministre.
Feta la introducció va anar directa al gra: Señor Cavero,
quiero que resuelva el problema de los "Toros de Costitx".
Cavero, gran coneixedor de la nostra cultura com veureu,
no s'immuta i replica Querida María Antonia, el que yo sea,
además de diputado por Baleares. Ministro de Cultura, no
sivifica nada. UCD es una Eran família en la que cada una
ha de asumir s_u función y, como sabes, el tema de la
ganadería corresponde a Lamo de Espinosa que es el
Ministro de Agricultura. Aclarit que els bous de Costitx,
immòbils les banyes i captius d'Espanya, no eren cosa de
l'amo (i molt menys "de Espinosa"), va pontificar: No te
preocupes. Te mandaré una  còpia perfecta. 

El PSM presenta una moció al CGI sobre el procés
autonòmic i , més concretament, sobre l'Avantprnjecte
d'Estatut. Feta l'anàlisi que el partit donava per bona,
afegeix: En un intent de fer demagógia se'ns ha acusat
Illndependentistes. El PSM (...) ha programat el reco-
neixement de l'Estat Espanyol com una Realitat Pluri-
nacional. I aquest és el projecte d'Estat que propugna el
EM(2) Com es veu i es veurà, el partit no es resisteix a
ignorar les acusacions dels espanyols. Fa pocs mesos es
parla d'Estat Balear en el conjunt dels Paisos Catalans,
ara d'una Espanya plurinacional... arribará a defensar la
Constitució? Sí, ho veurem aviat. Històricament el PSM
sempre s'ha sentit obligat a contestar tots els atacs
externs amb declaracions que no són assumides per la

totalitat dels militants. L'afirmació citada, desmarcant-
se de l'independentisme, obliga a Biel "Majoral" a
puntualitzar en una entrevista que: a Mallorca
l'independentisme no La estat una forya. lii pot haver
conviccions individuals, però cm a [Qua, nacional no__,

El mes de setembre del 1981 "Mallorca Socialista"
dedica toda la portada a l'editorial "No a un Estatut de
renúncies!". S'acusa els parlamentaris illencs (Ifrigo
Cavero, Gregori Mir, Francesc Garí, Josep Zaforteza...) de
teresetes d'un sainet de "teatro regional autonómico". La
lectura amb perspectiva d'aquell editorial ens mostra el
descrèdit social creixent, ben dissenyat per Espanya,
d'una Autonomia per la qual els mallorquins havien

omplit els carrers quatre anys abans. Es fa retret, també,
a "Esquerra Mallorquina" i, fins i tot, al GOB per no haver
presentat esmenes a l'Avantprojecte. Però una cosa no
veu, en positiu, l'editorialista i és la funció histórica de
les autonomies com a pures fórmules de transició. El
mallorquí Antoni Maura, per citar un exemple de ca
nostra, va abandonar la cartera del Ministeri d'Ultramar
l'any 1891 quan les Corts no li acceptaren el projecte de
concedir a Cuba un règim autonòmic destinat a retardar
la seva independència. Pocs anys després esclata la
guerra d'emancipació que suposà l'alliberament no
només de Cuba, sinó de Puerto Rico, Filipines i l'illa de
Guam. Maura, distingit antinacionalista, sabia ben bé que
les Autonomies no són altra cosa que un pegat foradat
per intentar retardar la independencia. Un coixí del
centralisme per a aguantar el cop. Si ni la "Common-
wealth of Nations" no va poder mantenir l'imperialisme
britànic més de quaranta anys, qué ha de fer Espanya
amb el seu artificial "Estado de las Autonomías"?

A "Les nostres Illes", una publicació poc  meritòria del
PSOE (malgrat la capçalera, és, en més del 95%, en
espanyol), es dóna compte de la substitució del President
de la CAEB, Gabriel Barceló, per l'empresari Francesc
Alberti. El cosí del President del Consell General Inter-
insular fa aquestes afirmacions: L'Autonomia em s__Ona a
cants d'angelets. Som federalista Hem d'unir objectius
amb els països germans  Catalunya pot ensenyar-nos i
portar-nos per un camí de progrés  (3) Alberti, es veu ben
clar, ha endevinat el sentit real i exacte de l'Autonomia.
El sentit de Maura: un tap nou de la vella botella del
colonialisme encaminat a distreure les aspiracions
nacionals d'un Poble.(4) Amb "Autonomia" ningú, ni els
empresaris (o especialment els empresaris), podrá
romandre satisfet.

La insatisfacció per aquella projectada Autonomía no
era patrimoni exclussiu del PSM. A la veu de Francesc
Alberti s'afegeix Guillem Tuells i, des del "Diario de Ibiza"
publica un article demoledor: "Un panteón para los
traidores". A Menorca també hi ha reaccions en contra
(amb un èmfasi especial sobre els símbols) fins el punt
que "Menorca Socialista" ("El cop d'estat triomfant")
editorialitza sobre hipotètiques condicions dels poders
fàctics (retall autonòmic i canvi de via) com a conse-
qüència de l'escenificació del 23-F. Si al  celtibèric

espectacle d'un general Pavía sense cavall, hi afegim, tres
mesos després, el 23 de maig, l'espectacular (i no del tot
aclarit) atracament del Banc Central de Barcelona, i poc

després el també espectacular (i tampoc no aclarit)
escàndol de l'oli de "colza", hipotètic motiu d'una
infecció que afecta més de quinze mil persones, tot ben
mescladet, ens confereix el cóctel estereotipat que
defineix i representa l'Espanya de sempre que, en
campanyes de promoció, encara assegura que "is dife-
rent!". I tant que ho és! Almenys de nosaltres!

Mentre la revista LLuc dedica el número de setem-
bre-octubre al centenari del naixement del campaneter
Llorenç Riber, "Latitud 39" (revista de Literatura, Llengua
i Arts) recorda un altre Llorenç escriptor, ben distant de
l'anterior quant la fidelitat nacional, que ha mort
recentment: el misser Llorenç Moya Gilabert de la Portella
que, amb il.lustracions de Josep Roig i amb el pseudònim
un xafarder"(5) signa gloses al diari "Ultima Hora".

També aquell octubre del 1981 ha mort Georges Brassens,
el cantautor de la Provença i punt de referencia obligat
per a l'anàlisi de la represa de la (mal anomenada "Nova")
Cançó catalana. I dos mesos després qui desapareix és
Manuel Sanchis-Guarner, col.laborador del Diccionari i
home que s'enfronta obertament als "blaveros" valen-
cians. Poques hores després d'enterrat, la seva tomba va
esser profanada amb pintades anticatalanistes. Qui és tan
covard que no deixa reposar en pau els morts? La
resposta és clara: els espanyolistes!

Els dies 10, 11 i 12 d'octubre, a l'Auditórium de Ciutat,
es va celebrar el Congrés del PSM (sisé si comptam els del
PSI). Damià Ferrà-Ponç en sortiria secretari general i
Gabriel Oliver "Majoral" vice-secretari. D'aquell pacífic i
ben organitzat Congrés són prou interessants, per més
que avui absolutament desfassades i caduques, les
diverses ponències sectorials que foren dignament edi-
tades mesos després, juntament als estatuts del partit,
sota el títol "Resolucions del 6é. Congrés Nacional". Foren
encarregades (i algunes d'elles, pagades) a persones nc
militants que eren considerades dins  l'òrbita del partit
Aquesta órbita era tan generosa que permetia, segonl
rumors interns, que la ponencia sobre Política Econòmic¿
(és un dels exemples) la redactas Ferran Navinés, militant

• • •
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El camí de l'alliberament... POLIPTIC DEL PSM (II)

EL P.S.M.• • •
destacat del corrent crític del PSOE. Si descomptarn les
de carácter estríctament polític ("Mallorca: capitalisme
dependent i opressió nacional", "La crisi de l'Estat—
Nació"...), trobam les corresponents a les polítiques
sectorials següents: Económica, Sanitaria, Urbanística,
Cultural, d'Ensenyament, Ecológica, Agraria, Sindical,
d'Immigració, Esportiva, de Joventut, de Sexualitat, de
Marginació, i de la Tercera Edat.

El PSM acomiada l'any 1981 amb la commemoració,
de nou, de la Festa de la Conquesta. La crónica de l'acte,
feta per Tomeu Carrió, palesa el pensament d'un sector
del partit encapçalat per Sebastià Serra que com l'any
anterior torna a fer el discurs. Uns fragments: El pa es
un partit socialista autogestionari(..), completament
mallorquinista i mallorquí que coneix la  història del seu
puble (el mallorquí i no el balear). Per res el PU es
vendria, com volen donar a entendre els seus detractors.
a cap imposició de Barcelona(...) vol que Espanya no sigui
sinònim de Castella sinó, més bé, una extensió del mateix
sistema de govern queslesit,iam per als  Països Catalans,
seguint les vies de Lactual Censlitució vigent votada

majoritàriament pel nos_tru poblé. Ja hi som! Amb actes
de fe com aquest en favor de la Constitució monárquica,
Espanya no n'havia d'haver fet una altra, de les seves.
Però la va fer: la LOAPA, en català LLohapa, una llei més
restrictiva encara, demostrava 15ossible fer ínfim el que
era petit.

El 26 de març de 1982, a l'Escola Graduada de Ciutat,
Heribert Barrera, secretari general d'ERC (i President del
Parlament de Catalunya) va fer una conferencia sobre la
"LOAPA". Uns dies abans, els partits nacionalistes gallecs,
bascos i catalans, feren una declaració conjunta en
defensa dels Drets Nacionals dels Pobles respectius. Pero,
en general i molt majoritàriament, la societat deixava de
banda la lectura de les pagines d'informació política. Si
una enquesta demostrava que ni el 15 % sabia el nom del
President del C.G.I., qué n'havien d'endevinar, d'una
LOAPA? En un debat organitzat per "Antena-3", entre
Miguel Rosselló (PCIB), Gori Mir (PSOE), Francesc Jover
(UCD) i Bartomeu Mulet (PSM), es  palesà l'excés d'una
enrevessada ideologització que impedia l'enteniment a la
gent del carrer. Mulet, al temps que denuncia el
centralisme uniformitzador d'Espanya, ho va fer notar: la
manca de participació popular acabará per esbaldregar
el sistema. Jover replica que no es tractava de la fi de
nutonomia, sitió del medi idoni per a harmonitzar els

desset estaluts autonómics . Las ells anib una idiosin-
crácia regional  (6)

Aquell mateix mes, a l'Estudi General Luna i empa-
rades per l'OCB, vaig col.laborar amb Sebastià Serra i
Josep Maria Llompart en l'organització d'unes interes-
sants jornades, "La Cultura de Mallorca avui", precedent
del que, anys després, seran els "Encontres de la Cultura
de les Illes Balears". El sistema escollit era el d'un ponent
que presentava una comunicació respecte d'alguna área

després, s'obria el debat amb especialistes convidats.
De les set jornades serveix d'exemple la de Literatura,
amb Joan Mas i Vives, com a ponent, i Miguel Angel Riera,
Damiá. Huget, Josep Alberti, Llorenç Capellà, Damià Pons
i Jaume Adrover com a convidats. Constatar amb pesar
la no edició posterior dels treballs, en contra del que avui
seria desitjable, ens va aconduir a Sebastià Serra i a mi,

• • •
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A LA FI!
'

Per fi els nacionalittes

a Mallorca han tret el cap!

Qualcú roegará el nap,

sobretot els grans panxistes...

Ara estam a les envistes

d'un bon mallorquí partit

que NO mira per Madrid,

SI per la nostra cultura.

A Madrid fan confitura

on no hi volem mullar el -dit!

UN XAFARDER

El PS(V1 amunt s'ha fet,

com pertoca al vi de grau.

El PSIV! vol la pau

peró lluita í no se ret.

Ell té un programa concret

i clarament ho demostra

i és donar de front el rostre,

la pensa, la sang i el cor.

Vol justícia de debó,

restaurant l'énima nostra!
UN XAFARDER

POLIPTIC DEL- PM 	(III)

EL P.S.0 E.

El PSOE és bon partit

però és massa centralista

i aquí lo madrilenyista

fa oloreta de podrit!

Qua ha quedat endarrerit

vora al . PSM és prou mostra

i és perquè, talment una ostra,

es bada cara a Madrid

i aquí volem, tot seguit,

lo que ens llevaren i és nostre!

UN XAFARDER
(Reproducció d'"Ultima Hura")



'La Cultura de Mallorca, avui... la Ilistória". Baltasar llompart
presenta Joana Maria Palou, Maria Barceló, Catalina Cantarelles,
Aina Le—Senne...

Rock català
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• El camí • • •
cinc anys després, al projecte del  llibre "Mallorca, ara"
i a pensar a recuperar la tradició ateneística (Ateneu
Emili Darder?). ( Continuará)

NOTES	
Bartulen Mestre i Ureda

(I).— "Un puput de cresta molla—L'anticatalanisme a Mallorca:
Noms, llinatges i fotografies". Si hem assenyalat la importancia
de la recopilació histórica de Bel Peñarrubia, hem de donar la
máxima atenció a l'actualíssim llibre de l'APLEC, on s'ofereixen
textos de combat recents (1988-1991) amb característiques
dignes d'investigació. Crec destacables la lucidesa lúdica (i
novedosa) del discurs, la recuperació i represa del llenguatge
alcoveriá (enfosquit per l'empobriment natural del vocabulari,
paró enriquit per l'absència de censura capellanesca), l'tí; de la
força de l'adversari (l'anticatalanisme és vençut amb les seves
pròpies paraules), i la demostració de guantes afirmacions es
fan. Qualsevol intent de desqualificar el llibre (de fingida
ignorancia, ni tan sols) haurà d'esser simplista i tópica perqué,
n'estic ben convençut, ja és bibliografia básica. Jugar a la
indefinició és estampar un segell de covardia.
(2).—Contra aquesta desafortunada declaració sobre el model
d'Estat, l'any 1984 vaig realitzar la ponencia política del 7e.
Congrés on, per lleugera majoria, una esmena pactada entre
Serra i Ferra—Pong, retira pér "hipotetic" el Dret a
l'Autodeterminació orientat a aconseguir uns Països Catalans
independents en el si ric l'Europa de 1e2 Nacions. 
(3).—"Camí de Progrés" será, deu anys després de l'entrevista
a Francisco Alberti, el lema de la campanya de la coalició PP-
UM a les eleccions Municipals i  Autonòmiques.
(4).—La intuició d'Alberti i la d'altres mallorquins del sector
empresarial (Forteza— Rei,.Forcades, Domenech, Bardolet...) és
l'anunci clarivident que l'actual autonomia, camisa de força
d'Espanya, no pot continuar. L'espoliació i el tracte colonial són
evidents.

(5).—Vaig gaudir d'una bona relació d'amistat (que narraré en
un treball específic) amb Llorenç Moya Només avançar que era,
rera una dolça aparença i un parlar melós, un home rabiós
contra Espanya (Mallorca le Elia, d'untar de verí, i en venir
Espanya a xupar,„). El dia del funeral, a l'església de Sant Jaume,
quan el capellà inicia la missa en castellà (segons sembla per
ordre de les germanes que volien procurar—li "salvación"),
Guillem d'Efak, amb la seva veuarra, va pegar un crit valent i
ferest: Això és un insult a Lloren i al català! Un grup
considerable d'assistents abandonàrem l'església.
(6).— Enmig de la recent actualitat de la valla reivindicació
independentista de Catalunya (que si ministres espanyols han
qualificat de "febre" deu esser per la seva colitis cerebral
crónica) ha sorgit (15—IX-1991 a DM) al dictat, la ploma hábil,
paró fácil, d'Andrés (fa dotze anys Andreu) Ferret. L'article, que
anuncia com un balanc crític deis 17 parlamenst autonòmics
seria devastador, detecta que l'Espanya autonómica está
estancada (i put, afegiré jo) i, ara va de bol., le aguanta el tipo,
porque nadie quiere dar marcha atrás Magro argumento para
ganar_elluturu. La involucionista recomanació de "coitos inter-
ruptus", feta per un indi de cassaca blava, certifica el ponsisme
avui, maurisme ahir, centralisme sempre, de tots els
provincians i sucursalistes practicants del periodisme
d'ocupació.

Aquest estiu, a la fi!, molts dels grups de rock que han
actuat a la nostra illa ho han fet en català. De fet, el
concert més multitudinari d'enguany l'ha protagonitzat
un grup de rock català: Sopa de Cabra. I els concerts que
han despertat major expectació a les festes han estat
majoritàriament grups de rock en  català, com ara, Els,
Pets (dos concerts), Sau, Tancat per Defunció, o alguns
grups mallorquins com Ocults, Tots Sants (els dos de
Manacor), Terratrèmol (de Vilafranca), etc...

Aquesta onada de públic de rock en català no és
casual; respon al sentiment majoritari del jovent ma-
llorquí, que prefereix escoltar cançons en la seva pròpia
llengua. Cançons que estan més prop de les inquietuds i
de la realitat dels joves catalans. Molts d'aquests grups
mostren sense embuts el missatge independentista. Es
característic d'aquests concerts que la gent dugui
estel.lades i cridi "independencia". El públic, totalment
entregat, canta de memòria cançons Tu de qué vas?:

Pere Pasqual és un hereu de casa bona
sobretot ell diu que és molt català,

peró quan escriu. cartes ha de canviar d'idioma,
creu que n'hi ha prou amb saber-ho parlar.

Company, això no lliga.
Parent, això no va.
No sé pas com t'ho mires,
Però no ho tens clar...
Tu de qué vas?

Joan Pérez ha viscut 30 anys a Tarragona
i no li importa que Ti parlin català.
Peró diu que li fa molt de tall parlar l'idioma,
dones té por que la gent se n'hi enfotrá.

Company, això no Higa. •
Parent, això no va.
No sé pas com t'ho mires,
Però no ho tens clar...
Tu de que vas?

Ignasi Pla és el cantant de "los aromas",
En la vida diaria sols parla català,
Però amb el conjunt ha decidit canviar d'idioma
Sobretot ells el que volen és triomfar.

Aquesta normalització del nostre rock ha fet pujar la
mosca al nas dels espanyols, que veuen com els seus grups
perden audiencia davant dels catalans. Alguns d'ells. com
en Loquillo, han arribat a declarar que el fet de cantar
en català és tancar-se i autoimposar-se una condemna
estúpida: "Molts d'aquests grups només venen per
l'idioma en el que canten, no perqué facin res d'interés",
diu en Loquillo, segurament dolgut perquè les seves
actuacions han minvat molt en terres catalanes.

Alguns altres pretenen que cantar en catal à és fer
política (no ho és cantar en una llengua forana dins ca
teva?). Nosaltres apostam pel.rock català, ¡tu?

Tonina i Torneu Quetgles
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Ajuntament de Llucmajor

Diumenge dia 13 d'octubre. DARRERA FIRA
Dilluns dia 14 d'octubre. EL FIRÓ

• XII Mostra Llucmajorera (noves instal.lacions).
• XVIII Concurs-exposició provincial de bestiar oví.
• Exposició canina de totes les races.
• Exposició de cans de bestiar.
• Exposició de maquinària agrícola i industrial.
• Exposicions artístiques.
• Mostra antológica Mallorca: Imatges fotogràfiques i

etnogràfiques.
• Competicions esportives i recreatives.
• Concerts i actuacions musicals.
• VII Setmana de Gastronomia.
• Conferències orientatives.
• Acte institucional conmemoratiu del 75e aniversari
de la concessió del títol de ciutat a Llucmajor.



SArenal
15 D'OCTUBRE DE 1991 de Mallorca

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

És un missatge

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE COMERÇ

1 INDUSTRIA
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A vegades el que un vol no és possible, el poble de
Llucmajor, i bona part del poble de Mallorca, van
manifestar l'oposició a la construcció de la central
térmica de s'Estalella, recordau que s'arreplegaren
15.000 firmes, penó així i tot no haurà servit de gaire
davant les darreres noticies que circulen. I no tan sols
será això, sinó que també es construirá un port de
descàrrega; i per si encara no bastas, es diu que just
devora s'Estalella posaran una base militar de submarins!
No vols brou?, idó tassa i mitja! Aquí no hi valen ni
voluntats de pobles, ni manifestacions, ni raons ecolò-
giques, ni punyetes. Cal recordar un adagi mallorquí . "Qui
té el cul venut, no pot disposar d'ell".

Avui dia és encara molt difícil viure en català a Mallorca.
Un exemple més d'això és el cas de la Parròquia dels
Sagrats Cors
que está situada a la barriada ciutadana dels Hostalets.
Pel que sembla, en aquesta parròquia no volen ensenyar
el catecisme a nins de primera comunió en català, encara
que ho hagin demanat expressament. Es veu que els
encarregats d'aquest ensenyament no han sentit parlar
mai de normalització lingüística, i a més no volen que els
mallorquins sabin el "Parenostre"... ni res de res en
català. O és que Déu Tot Poderós no sap la nostra llengua?,
o és que volen que els mallorquins no parlem amb Déu?
Em sembla que amb aquestes argúcies alguns capellans,
com el d'aquesta parròquia, cervellet de mosca!, volen
que tenguem problemes d'enteniment fins i tot amb Déu.

*3 5*

Hi ha gent a Badia Gran, dirigents dels veins i d'altres caps
visibles sempre que hi ha trui, que no volen saber res en
absolut de la nostra llengua, supós que si continua el
procés d'imbecilització mental que sofreixen ben aviat no
voldran saber res de la nostra cultura, i llavors ni de la
nostra història, ni de la nostra illa... el rentat mental i
la figurera que tenen, faran que arribin a -ser com un
quadre que el poden posar a qualsevol part del món i no
ha de menester res de ningú, ni de res. Bé!, si això es el
que volen, l'únic que procurarem els mallorquins és
penjar—lo el més enfora possible, perquè anam sobrats
de cromos repetits.

Una bona noticia és que l'empresa Postres Tudurí torna
a fer l'etiquetat dels seus productes en català: "Flam
d'ou. Ous, llet i sucre; sense colorants ni conservants.
Postre mallorquí". Ens alegra veure casos com aquest
d'empreses mallorquines que fan el seu etiquetat i la seva
publicitat en català; són una bona mostra de com s'han
de fer les coses. Enhorabona!

*****
Us en recordau quan no fa gaire mesos en Jordi Pujol va
anar a Txecoslovàquia i el varen rebre amb els honors
de cap d'estat, idó a Espanya es va armar un recristo
impressionant. Ara, per comparar, recordem que en
Fraga Iribarne, president gallec, entre moltes d'altres
coses, ha anat a Cuba i allá l'han rebut amb honors de
cap d'estat, fins i tot l'ambaixador espanyol li va donar
una rebuda a l'ambaixada juntament amb en Castro, i
aquest pic els espanyols ni s'han immutat. Això que fa el
govern espanyol es diu "nedar de porc", i sinó comparau

En Tolo Ciiell ja está fora d'UIM, ara vol entrar al PP. N'hi
ha que no estan bé enlloc, canviar de partit igual que
canviar de calcetins és una mostra de solidesa moral i de
principis, crec que si en Tolo estás a ca seva en Hoc de
caçar bubotes sempre seguit en trauria molt més el
profit.

Aquesta va de números. L'estat espanyol destina el 4'2
del pressupost destinat als gitanos de tot l'estat als que
hi ha a les Balears, però també destina el 01 % dels
pressuposts de l'estat a tots els habitants de les Balears,
mentre que a Andalusia hi destina 350 vegades més. Cada
illenc rep tres vegades menys de doblers que qualsevol
altre habitant de l'estat, mentre que pagam a l'hisenda
espanyola 70.000.000.000 de ptes de més i que no ens
tornen. Voleu més números, idó jau!, Espanya ens costa
a cada illenc 100.000 pessetes de més tan sols amb
imposts no retornats, sense comptar els que se'n duen
d'altres maneres. Cree que sobren els comentaris a
aquestes xifres extretes dels pressuposts de l'estat, i de
les dades de la conselleria d'Hisenda. 1 llavors ens diuen
insolidaris, els fa oi sentir parlar dels nostres drets,
d'independència... Que putes! ja n'estem farts d'ells!

Espipellad es

RESTAURANT
BRASILIA
BANQUETS DE BATETJOS,

NOCES, PRIMERES COMUNIONS I
FESTES SOCIALS

Avinguda de Bartomeu Riutort, entre balnearis 1 i 2
CA'N PASTILLA- TELS. 26 01 19 - 26 45 63
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MALLORQUINS!
A la nostra terra hi ha 17
emissores forasteres.

Aquestes emissores contribueixen
a la castellanització de Mallorca.
Aquestes emissores viuen
exclusivament de la publicitat
dels mallorquins.

MALLORQUINS!
Si no tenen publicitat moriran a
poc a poc.
No poseu publicitat a les
emissores forasteres.

És un suggeriment de l'APLEC
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presió aVíctimes de la re
El DICCIONARI VERMELL és, senzillament un recull docu-
mental per a la història. Una nómina de víctimes de la
repressió experimentada a Mallorca com a conseqüència
de la guerra civil que anomenen dels Tres Anys (1936—
1939). L'escriptor algaidí Llorenç Capellà l'ha elaborat
amb paciencia i amb rigor, a partir d'una actitud de tensa
objectivitat. EL DICCIONARI VERMELL,no pretén acusar ni
denunciar, sinó informar d'uns fets que, ens agradin o no,
es varen produir a Mallorca fa més de cinquanta anys. Ara,
distanciats per obra del temps, ja podem analitzar—los
sense passió ni rancúnia, però amb el propòsit decidit de
no oblidar—los, per evitar que mai no es repeteixin.
Al mateix temps, el DICCIONARI VERMELL és, també i
òbviament, un homenatge a la  memòria dels qui varen
esser víctimes d'aquell odi irracional que va sembrar de
cementiris sota la lluna la nostra terra.

ANTICH I FIOL, Llorenç.
Ofici:ferrer. Cárrec:regidor. Ideologia:Esquerra Republi-
cana. Li deien en Mora i era un dels homes de criteri més
mesurat de l'esquerra republicana algaidina.Quan
s'assabentà de l'alçament militar, va amagar—se en la
seva pròpia casa, convençut que la revolta seria  fàcilment
apaivagada.De tota manera el seu refugi no era massa
segur ni podia ser definitiu, tampoc.Era dins l'excusat que
tenien en el terrat i prest o tard el trobarien.No esperava
la mort En Llorenç Mora. Amb la porta barrada, es movia
neguitós per dins la casa. Finalment decidí entregar—se.
No temia massa per la seva sort, per() així mateix es
malfiava una mica, sobretot si era cert el que contaven
sobre les morts de les carreteres. Demanà a un veí se,
l'amo en Melcion, Guardia Civil, casualment a Mallorca,
que l'acompanyas a l'Ajuntament. No hi havia motiu de
temença. No passaria res. El vespre l'esposa va portar—
li una flassada i el sopar. Eren nou els homes asseguts
a la Casa de la Vila.No passaria res. Així i tot l'esposa es
malfiava i sobre les dotze de la nit les seves sospites es
confirmaren. Un camió passava per sota la finestra amb
la càrrega d'homes. A partir de Ilavors no dubtà de la seva
mort. L'endemà de matí es presentà a casa d'un dels caps
de Falange, parent seu, i  li va. demanar per Llorenç."On
se n'han duit en Llorenç?Digues—m'ho o en faré una de
grossa". La seva esposa contesta per sobre l'espatlla
d'ell:Idó alerta amb el que fas, que allá an l'han duit
també t'hi poden dur a tu".En Llorenç Antich l'afusellaren
a Son Coletes i el seu cos, encara viu, va cremar—se sobre
els batzers, encesos per fondre els  cadàvers. Un testimoni
del fet, ho conta aixi:"Els cremaren de viu en viu i pegaven
uns bots grossos. Unes bones revinglades". Era la nit del
setze al desset d'agost de l'any trenta sis.

BIBILONI I CAPELLA,Joan.
Tenia entre trenta—cinc i quaranta anys i una posició
social benestant„ car era propietari d'una matança i

laida ( 1936-1939 )
d'una botiga.Li deien de Can Monet i no estava afiliat a
cap partit polític. La causa de la seva mort és imputable
a qüestions personalsinteressava cloure la boca de Joan
Bibiloni.EI denou de juliol havia estat a Ciutat de Mallorca

i quan retornava a Algaida en bicicleta, va veure s l'altura
de les costes de Xorrigo, com s'apropava en sentit
contrari el seu cotxe, marca Ford, carregat de Falangis-
tes. La topada no pogué ser més entusiástica del que fou:
l'encallaren a trets fins a Sant Jordi i pogué ajornar la
mort,perque amb un pedaleig lleuger va reviure el seu
passat de corredor de bicicletes.Així, una vegada burlats
els seus perseguidors, va romandre amagat un cert temps
prop de la refinadora del Pont d'Inca. Sols alguns
membres de la familia sabien on s'amagava i els
falangistes en detingueren un i l'amenaçaren de mort, cas
que no confessás on era en Joan.No anaven de berbes:
volien el cap d'En Joan Monet. Un dels feixistes més
importants del poble va adreçar—se als algaidins des del
cadafal i va deixar traslluir el seu interés per la  caça. "Qui
sàpiga on és aquest Monet, que ho digui,perque está
sentenciat a mort". L'agafaren i l'assassinaren al Coll de
Sa Grava. En una possessió del Coll De sa Grava
precisament, l'amo va ser testimoni mut d'un espectacle
ben desagradable, propiciat per un missatge feixista.Un
grup d'homes enfollits baixaren un altre home amb les
mans fermades d'un cotxe --potser fos en Joan Mo-
net?-- i el llançaren viu dins una fogatera. L'esclafit dels
corcs de la llenya, els gemecs del reu i el bramul del
botxins, recuperaren gloriosament, per uns moments, la
Mallorca de la gresca jueva. Al cap d'un parell de dies, el
porquer, un al.lot amb el seny fluix, passejava el cap mig
socarrat.

JANER I COLL, Jaume.
Li deien En Mena. tenia seixanta—sis anys i no pertanyia
a cap partit polític. L'any trenta—sis era el saig. Anys
enrere havia protagonitzat una història obscura que
acaba en sang. Pel poble es cantava una
cobla:"Vaja,Jaume tira—li..." A qui havia de tirar en Jaume
Mena? A En Roca, sens dubte. Un home ric i intolerant.
Fort com una rabassa. Sembla que la mort de Roca va ser
fruit d'un complot i la seva llarga i dolorosa agonia, era
seguida amb dol i divertiment a parts iguals. Quan morí,
rabiós, talment un ca rabiós per les males ferides que el
corcaven, tots els seus contraris polítics acudiren al
funeral vestits amb una xalina vermella. Molts d'anys
després, Jaume Janer i Coll era assassinat.

JAUME I FULLANA, Miguel.
Li deien en Mindona i tenia denou anys. Altres detalls?
Pertanyia a les Joventuts Socialistes Unificades i treba-
Haya de foraviler. L'afusellaren la segona quinzena
d'agost del trenta—sis, a Son Coletes. Se'n portaren nou
algaidins a matar, tots nou foren morts. I la sorpresa
emmudia les bogues. Qué havia fet En Miguel
Mindona?Res.Res. Tal volta, un dia, va participar a una
trifulca. Unes al.lotes de Campos, vestides una mica
extravagants, varen ser expulsades de l'església, cosa que
origina una forta disputa entre els qui les defensaven i
els qui les criticaven. En Miguel Mindona sembla que ab
la veu. La veu i el puny. Tal volta aquest fet, com diuen,
va provocar el seu assassinat.

JORDá I OLIVER, Antoni.
Era foraviler i vivia a Pina. El detingueren el tres d'agost
del trenta—sis i el tancaren en el Castell de Bellver. Dos
mesos després, l'u d'octubre, el posaren en llibertat.

• • •

DR. PERE GARAU 1  LLOPART
ESPECIALISTA EN ACUPUNTURA
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• • e	 •Víctimes de la repressió a Algaida
L'endemà romania amb quatre trets al crani en el Camí
dels Reis de la Ciutat de Mallorca.
LLULL 1 FULANA, Antoni.
Quaranta—dos anys. Regentava una botiga de queviures
i tot i que simpatitzava amb Esquerra Republicana, no hi
havia estat afiliat. El seu pecat fou, possiblement, el fet
d'esser germà de Pere Llull. El detingueren el setze
d'agost del trenta—sis i l'assassinaren el mateix vespre a
Son Coletes.
LLULL I FULLANA, Pere.
Vint—i—set anys. Casat. Regentava un comerç.Pertanyia a
Esquerra Republicana i era el batle. L'acusaven, els seus
enemics, de radical, tot perquè tenia una paraula encesa
i clara. Abans de la rebel.lió militar va rebre un avis de
mort: li penjaren un cap d'ase a la porta de ea seva. El
detingueren el setze d'agost del trenta—sis i el  conduïren
a la Casa de la Vila, la seva Casa, des d'on a la nit el
portaren a Son Coletes, juntament amb vuit algaidins
mes. Dos d'ells eren el seu pare i el seu germà Antoni.
Endevinats pels trets, acabaren de morir sobre els
batzers encesos per fondre els  cadàvers.
LLULL MUDOY, Pere.
Li deien en Serral i era el pare del batle. Havia estat
comerciant, però ja era jubilat el trenta—sis, car tenia
setanta—dos anys. Tot i això no era un home apartat del
món. Ben a l'inrevés. La seva vocació política revifava,
quan contemplava les actuacions del seu fill Pere. El setze
d'agost del mateix trenta—sis el detingueren i hores més
tard l'afusellaren a Son Coletes. Alhora també morien els
seus fills, Pere i Antoni. La mort de madó Serrala, anys
més tard, revifà el record de les tres morts, car es negà
a rebre assistència religiosa.

•NOGUERA I RIGO, Miguel.
Li deien En Barrera. Tenia trenta —vuit anys i era casat.
S'havia dedicat altre temps al comen, peró sembla que

SASTRE I GARCIAS, Bartomeu.
Vint—i—sis anys. Casat. Li deien En Cunieta i treballava a

OLIVER I MIR, Miguel. una pedrera. Quant a la seva afiliació no está gaire
Li deien en Talaiet. Tenia trenta—tres anys, i va pertànyer definida. Sembla que pertanyia a Esquerra Republicana,
a les Joventuts Socialistes Unificades. Treia mares, un penó alguns comentaris Ii atribueixen simpaties amb el
ofici dur, tot i que haviá patit una malaltia greu. Una Partit Comunista. Sigui com sigui, el cert és que el
malaltia estranya. En Miguel Talaiet va viure cinc anys detingueren probablement el setze d'agost i el traslla-
sota una figuera, apartat de tothom, perquè patia daren a l'Ajuntament. A la nit ell, i vuit algaidins més, els
possiblement una malaltia contagiosa. A Algaida, encara, portaren a Manacor. Moriren a Son Coletes. Metrallats, els

perviu el record de l'home lluitant contra la seva soledat seus cossos, que encara tenien vida, foren  llançats sobre
a fora vila. Ningú no esperava que guarís, petita taca uns batzers de llenya encesa, per allò d'evitar treball al

sobre el paper del paisatge. Penó estranyament va fosser.
recobrar la salut i retornà a,1 poble. Retorné quasi bé
perquè l'assassinassin, ell que s'havia aferrat a la vida
amb voluntat d'acer. El setze d'agost del trenta—sis el
detingueren i se l'emportaren a afusellar a Son Coletes,
juntament amb vuit algaidins més.

OLIVER I SANMARTí, Joan.
Li deien En Serení. Tenia vint—i—set anys. Era president
de les Joventuts Socialistes Unificades i treia mares.
L'agaf aren a Sa Comuna i l'afusellaren en el cementiri de
Son Coletes, el mes d'agost del trenta—sis.

POU I MULET, Miguel.
Li deien En Metge. Tenia cinquanta anys i pertanyia a
Esquerra Republicana. Tot i que el seu ofici era el de
treure mares, era un home ric, que podia permetre el luxe
de deixar doblers. Potser fos aquesta la raó del seu

l'any trenta—sis vivia per Es Pillaní i es dedicava a treure	 assassinat, encara que l'embolicassin amb motivacions de
mares. Precisament a Es Pillaní formé part d'un grup signe religiós. La gent deia... Qué deia la gent? Un dia del
d'homes que intentaren resistir—se a l'alçament militar. Corpus, quan passava la processó, En Miguel Metge no va
Així el vint—i—tres de mare del trenta—vuit, era jutjat a llevar—se el capell. Per una o altra raó l'assassinaren a
l'Escola d'Arts i Oficis pel delicte de rebel.lió. Condemnat Son Coletes amb vuit algaidins més, a mitjan agost del
a mort, l'executaren a l'hemicicle del cementiri nou de trenta—sis.
la Ciutat de Mallorca, el cinc de setembre del trenta—nou.
Eren les sis i mitja de la matinada.

TROBAT I OLIVER, Antoni.
LI deien En Pixedis. Tenia quaranta—sis anys i pertanyia
al Partit Socialista. El seu ofici era ben propi de la gent
del seu poble: treia mares i, a temporades, treballava al
camp. Empresonat a Can Mir, el posaren oficialment en
Ilibertat el Divendres Sant de l'any trenta—set. El seu
suposat desig de retornar al poble va acomplir—se, perquè
passà per davant Algaida, camí de Porreres. A l'hora de
la migdiada, Divendres Sant i una cresta de sol sobre el
camp solitari, els estadants d'una possessió propera a La
Creu, sentiren com s'aturava un cotxe, l'espetec d'una
portalera i l'udolar dels trets. Pararen l'orella. Silenci. Un
altre tret."Ara li han donat el tret de gracia..."

Del Diccionari Vermell, de  Llorenç Capellà. Editorial Moll
1989.
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Gaspar Oliver és el batle de Llucmajor des de la poc
més de cent dies, abans fou el conseller d'Indústria del
Govern Balear, i actualment se'l considera com un dels
homes forts del PP-Mallorca.

Davant la commemoració del 75é aniversari de
Llucmajor corn a ciutat, i de les Fires, hem volgut saber
els seus posicionaments envers una serie de temes
d'actualitat, i de la problemática que envolta la seva
actuació com a batle.

- La situació en qué heu trobat l'ajuntament és la que
us pensàveu?

- La veritat és que m'ha sorprès molt, sabia que no
ho trobaria al meu gust, però mai em pensava trobar-
ho tan malament. Suposava que en poc temps coneixeria
la realitat de l'ajuntament, penó no ha estat així. Hi ha
un déficit pressupostari d'uns 600 milions, i a més hi ha
molts de projectes incomplets, administrativament, quasi
tots tenen addicions i estan pressupostats per unes
quantitats, però sabem que será molt més, pels addicion-
als.

- Quan estàveu a l'oposició, ¿no sabíeu quina era la
situació de l'ajuntament?,  perquè ara us en queixau molt

- Quan estàvem a l'oposició ja ho veníem denunciant,
quan s'aprovà el pressupost del 90 i el del 91 dèiem que
els pressuposts estaven inflats, i ara s'ha vist que era
vera. No vull dir que hi hagués mala intenció, tan sols que
els números es feren molt alegrament.

- Com funciona el pacte PP-ASI?
- De moment funciona, tothom té les seves compe-

tències, es fa feina cadascun dins la seva comissió; és vera
que hi ha hagut qualque ingerencia d'uns dins els altres,
però això es va arreglant.

- Aquest pacte durará tota la legislatura?
- Jo esper que sí, m'imagín que el PSOE farà tot el

que pugui per rompre'l, ja que li interessa per així poder
entrar al govern. Ara, el que feim amb ASI és dur
prèviament els temes tractats abans de dur-los a
comissió de govern, i veig que així funciona molt bé.

- Entrem ja dins qüestions problemàtiques. S'ha
revifat el tema de s'Estalella, ¿manteniu la vostra
oposició frontal i l'amenaça de dimitir si es fa la central
i el port corresponent?

- Sí, ho mantenc, encara que la paraula "amenaça"
no m'agrada gaire. Crec que está ben clara la meya
postura, i la del partit a Llucmajor respecte al tema, no
es pot dir el mateix d'altres partits, que no són tan clars
en el seu pósicionament.

- Per si encara no bastas, a s'Estalella es vol
construir una base de submarins, ¿qué ens podeu dir
qualque novetat d'això?

- La primera notícia que en vaig tenir va ser per la
premsa, però després ho vaig demanar i m'han informat
que aquest tema es remunta a un projecte de fa més de
vint anys, no puc dir res més perquè no ho sé, és un
projecte que desconec.

Una altra qüestió municipal que té problemes és
el poligon industrial, dues qüestions el frenen: 600 milions
i les tortugues. Com ho pensau arreglar?

- Pel que fa referencia a les tortugues, estam en
contacte amb la Direcció General del Medi Ambient i  s'està
arreglant amb les recollides que hem fet i que farem. Les
traslladam a altres indrets. Respecte de l'assumpte
econòmic, primer de tot he de dir que són 900 milions
i no 600; ara, de moment estam en contacte amb diverses
entitats i empreses públiques per poder finançar-lo
conjuntament. Volem evitar l'especulació, i ho farem
nosaltres, volem que les empreses hi venguin i s'instal.lin,
i no que s'especuli amb els terrenys del polígon. Les obres
per a la seva construcció són a punt de començar.

- Creis que un geriàtric necessita un camp de golf?
- Bé, jo cree que en pot tenir. Nosaltres  votàrem a

favor del projecte de Son Antelm, hi ha molts de motius
que ens feren decidir per votar a favor.

- El que ha passat a Son Antelm és un escàndol, com
es pot explicar?

- Aquest tema em preocupa molt, hi ha opinions de
• • •

Gaspar Oliver, batle de Llucmajor

«Exportam estalvi, via imposts i
importam atur i delinqüència»
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tot tipus, peró el que ha passat és que l'ajuntament
aprova un projecte i la comissió provincial d'Urbanisme
un altre. Ara nosaltres tenim el dubte de si l'ajuntament
ha obrat bé donant la llicència d'obres. L'únic que pot
dissipar el dubte és el Tribunal Superior de Justícia de les
Balears, i el tenen en les seves mans, per veure si la
llicència está ben donada o no.

- Parlem un poc d'altres qüestions. Us presentareu
com a candidat per a l'elecció del president de la Junta
Insular del PP de Mallorca?

- Sí, i de moment som l'únic candidat.
- I el Sr. Verger?
- Amb el senyor Verger tenc unes relacions personals

magnifiques, i ell ha declinat presentar-se per aquest
càrrec.

- Es diu que sou el futur substitut del President
Canyelles, ho creis així?

- A mi, no m'agrada parlar de substitucions del
nostre president, cree que hi ha Gabriel Canyelles per
molts d'anys, i jo ho voldria. Al president Canyelles Ii ho
dec tot, políticament, i no m'agrada sentir parlar de
substitucions.

- Fa pocs dies ha aparegut a la premsa que Gil y Gil,
batle de Marbella, ens envia els seus xoriços i delinqüents.
Que opinau del fet que tots els indesitjables d'arreu
d'Espanya ens els enviïn cap aquí?

- Ell ho ha negat, però quan la premsa en parla
qualque cosa hi deu haver. Es un problema que tenim a
Mallorca, que com que tenim un alt nivell de renda, això
actua com a atractiu per a tothom. Aquí podríem dir que
exportam estalvi, via imposts, i importam atur i delin-
qüència. Crec que no es pot limitar el trabe de capital i
i la lliure circulació de persones, per?) d'aquí a que ens
provoquin i ens enviïn tota aquesta gent, hi ha molt de
marge. Mallorca és una illa i no pot créixer indefinida-
ment i s'hauria de limitar, sinó les dificultats econòmi-
ques ens ofegaran.

- L'espoliació fiscal a les Balears per part del govern
espanyol, és de 70 mil milions, segons el conseller
Forcades, fins quan serem espoliats?

- El senyor Forcades defensa el federalisme fiscal, i
jo m'hi apunt tot d'una. Les illes contribuïm moltíssim i
rebem molt poc, i es pot veure en els temes de
finançament de carreteres, de torrents...

- El president Canyelles va a demanar almoina a
Madrid, d'alió que abans ens han pres?

- El president Canyelles va a demanar allò que
honradament ens pertany, volem que ens tractin com les
altrescomunitats, i, a més, tenim un problema afegit, que
és la insularitat.

- Avui bufen vents independentistes per tot Europa,
creis que afavoriran el nostre poble?

- 13e, jo no som partidari de l'independentisme, pero
és vera que de cada cop dins Europa es tenen més en
compte les regions. Jo he dit sempre que la culpa d'aixo
bona part és de Madrid, que per de l'oblit en qué ens
tengut ha fet créixer el sentiment de poble que abans
estava adormit, és un sejitiment de protesta.

- Les Nacions Unides reconeixen el dret a
l'autodeterminació de tots els pobles, compartiu aquesta
opinió?

- Sí, però hem de puntualitzar el que s'entén per
autodeterminació perquè a vegades no s'entén, es mal
interpreta, o es vol mal interpretar.

- El batle de Llucmajor reconeix el dret a
l'autodeterminació del nostre poble?

- Amb aquest sentit que es li dóna ara, no ho reconec,
el que sí defens és que el poble es pugui manifestar, tengui
veu pròpia, però sempre dins el marc constitucional. Si
em dius que la Constitució per ventura es podia reformar,
llavors per venturasí, però nosaltres som una comunitat
autónoma que volem estar integrats en la unitat nacional
dins la que estam, amb més quota d'autogovern, per() res
mes.

Gaspar Oliver, batle de Llucmajor

«Exportam estalvi, via imposts...
• • •
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Avui: Fra Antoni Ripoll, d
Llucmajor, restaurador is

El seu any de naixement no fou decisiu. Molts d'altres
també naixeren el 1845 a la mateixa ciutat de Llucmajor.
Tampoc no fou decisiu el seu lloc d'arrencada, ja que tot
hauria pogut ser igual, si Antoni Ripoll hagués estat de
Randa, d'Algaida, de Montuïri... i la seva familia de sang,
l'estil d'educació infantil, els bons costums que passen de
pares a fills, heretats de l'antigor, tot fou decisiu per
forjar el carácter, la idiosincrasia d'un home, un model,
un patró, un estil de vida que avui és ja tota una institució
amb les noces de diamant complides, i de centenars de
seguidors realitzats del passat, present i futur. Qué fou
el decisiu en ell?, qui fou decisiu?

No hi ha vida sense éssers vius. La  història no es fa
sense protagonistes. Però al garbell de la història es van
complint els canons incommovibles de la veritable i
salvadora redempció:

"1. Benaventurats els pobres d'esperit perquè d'ells
és el regne del cel."

La meya parentela era humil, senzilla, natural... Erem
de poble, amb el més profund, i amb el més aparent:
costums, tradicions, feines, descans, pietat, timidesa,
prudencia, paciencia... Erem pobres, però no miserables,
que és la pobresa mal duita o la riquesa pitjor servida!
Pobre vaig néixer i sense riqueses me'n vaig tornar.

"2. Benaventurats els mansos,  perquè ells posseiran
la terra."

Dominar les feres que duim a dintre és una feina de
tota la vida. Ser pobre no és només una avantatge, arriba
a ser imprescindible. Si s'engreixa massa i despropor-
cionadament l'animal, acaba comandant a dins ca nostra:
ens espantará, ens cohibirá i acabarem fent coses
dolentes, de mal gust i fins i tot sense sentit. Pareix que
hi som de bon humor, però és un estat que engana: la fera
de cada dia demana més, ai! el dia que no li poguem donar
tot el que ens demana! 1 finalment arriba aquest dia,
arriba Sí, els pobres estam menys impedits d'acabar ,

mansament, dolça i tènuement, posseïts i posseïdors de
la terra, dels Nous Cels, i de la Nova Terra. Qui tot ho vol,
tot ho perd. El camí és just el contrari: passar sense res
per acabar amb la possessió de tot.

"3.4. I benaventurats els que ploren, perquè ells seran
consolats, i els que tenen fam i set de justicia perquè ells
seran saciats."

Però no em veus, fill meu, amb quina cara de pena
he quedat al quadre? 1 per qualque cosa degué ser en la
meya vida mortal, perquè, refotre!, és la pintura de la
meya pobra i mansa persona que més divulgació ha
tengut, entre els qui em conegueren, familiars i d'altres,
a l'oficialitat de la nostra Santa Ordre on ens volgueren,
amb estampes que anau fent.. 1 fins i tot al meu poble!
Meu? Ai, Déu meu! El poble es va omplir de rialles dels
forts, dels poderosos, dels administradors de lleis i de
justícia humana, dels que sempre repartiren i llavors es
quedaren amb la millor part. Però tampoc no hem
d'exagerar: teníem el suficient, qualque pic no, qualque
pic de sobra, per poder seguir esperant vivint. 1 com
deia, la sortada al final entre pobresa i mansuetud,
'lagrimes, i tot quan col.laboraren els que havien de fer
valer la llei i els reglaments humans...s'acabá aconseguint
la victòria. A més, et diré: ara em fan homenatges, sembla
que som qualcú: el meu .secret fou passar totalment
desapercebut pels titulars de condecoracions del mo-
ment. Jo, a les meves coses, a les nostres!

"5. Benaventurats els misericordiosos, perquè ells
assoliran la misericòrdia."

- Quan un és pobre, sense ambicions materials, que
no cerca truis, llavors un se sent sense enemics. Per això
és fácil perdonar, ni devem res, ni hem de tenir en compte
ningú.

- Pare reformador, ¿i així val la pena viure?
- T'hal d'anar adonant, que a la fi, a l'hora del judici

final, el que no mereix la pena .éš malviure de l'altra
manera.

- Ens ofereix una mort lenta i total?
- Sí, la gracia consisteix precisament en el fet que

és lenta, dia a dia, pas a pas. I de la "mort total", ningú
no se n'escaparà.

"6. Benaventurats els nets de cor, perquè ells veuran
Déu".

- El poble ens va estimar tant, i va confiar en
nosaltres. L'oficialitat de la vila a mi i als meus companys
de la Restauració ens comanaren l'educació dels nins, les
mares ens deixaven els seus fills, i els pares els seus
hereus, la ciutat el seu futur. Si els nins veien en nosaltres
la pau i el bé. Amb tot això, ¿com no havíem de trobar
el Déu dels nins?

7. Benaventurats els que cerquen la pau,  perquè ells
seran nomenats fills de Déu."

- Entre tots sí. A mi, em toca ara passar com el
Restaurador de l'Ordre de Penitencia, quan ja a la fi de
la meya vida quasi no em vaig assabentar que existia
l'aparell de gran Categoria i Tradició multisecular a
l'empar del Sant Pare de Roma i amb Sant Francesc com
a fundador, s'hi volia fer un empelt d'allò nostre... Això
sí que m'agradava i veia qualque espurna de sentit al que
havia aprés a les vinyes de fora vila. Per altra banda, de
pau, més que una virtut personal, el que sentíem era un
gran respecte quan passàvem, sobretot de nit, vora
el"camp de sa batalla", on va morir assassinat el rei En
Jaume III. Clar, ell volia ser rei d'aquest món, d'aquest
territori... i això sí que pens que ha estat molt decisiu a
la meya vida, qui vol comandar, qui té molta comandera,
no acaba bé mai.

Jo no sé si he restaurant res o no he restaurat res...
quasi sempre vaig fer el que em varen manar els altres.
I oració, molta d'oració, això sí. I penitencia. I dejuni. I
donava consells als qui m'ho demanaven... be! això és tot,
i qué més vols?

- I el matrimoni? Per qué no us vàreu casar, com feia
tothom? Clar! posats a fer coses rares ja no m'estranya
res de tu, i de tot el que acabares fent després!

A més a més, tot el que vares fer no está reconegut
ni al teu poble, fixa't: al teu poble, Llucmajor, tenen un
quadre teu penjat a la sala de plens, d'altres per convents
i d'altres els té gent ximple.

Crec que hi,iurict estett millor casar-se, com ho feia
tothom, i fer una vida normal. El que tu vares voler,
potser, fou cridar l'atenció de qualque manera. Segur!

- I això m'ho dius precisament tu? Duit de fora,
esclau sense la meya llibertat, desnodrit sense formació,
destruït finalment sense aquesta restauració! Tu? Tu?

- Tu em dugueres?, tu m'alliberares?, tu em
formares?, em salvares amb la teva  restauració?

- També jo, dins un exèrcit continuat de gracia i de
santitat!

Qualcú entendrà el que crea i deixà escrit per sempre
el nostre Sant al 'libre de la Vida. Qualcú, en el camí de
la Salvació, connectarà amb la seva santitat ja definiti-
vament salvada. Per arribar fins a la meya mort, sense
desitjar ni tastar morbosament la mort, una senzilla
esquela m'il.lumina, orienta i enforteix: "1845 Fra Antoni
Ripoll; 1916: Restaurador de la Tercera Ordre Regular de
Penitencia de Sant Francesc a Espanya".

Adolfo de Villarroya

Personatges amb nom própi
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Televisió Valenciana Les Pléiades, de Miguel López Crespí
Es demana la participació dels
telespectadors mallorquins

Tots els dilluns a les
onze i mitja del vespre, a
partir d'aquesta setmana,
la televisió Valenciana
emetrà un programa de
debat, espectacle i par-
ticipació, titulat precisa-
ment "De bat en bat", dins
la línia de popularíssim "La
vida en un xip", de Joa-
quim M. Puyal.

"De bat en bat" és pre-
sentat per Maria Dolors
Bañón i produït per Rafa
Alborch, amb qui Voltor es
va posar en contacte perde
demanar la presencia re-
gular de personatges, as-
sumptes, i participants de
les illes Balears o que
tenguin relació amb el
nostre país. Idéntica peti-
ció s'ha fet al director
general de la RTVV.

Aquest tipus de progra-
mes, de gran interés soci-
ològic, tenen una audien-
cia notable i fidel, tant per
la "grapa" dels temes
tractats (al primer pro-
grama del C-9 es va trac-
tar d'esbrinar si hi ha vida
després de la mort) com
per la vivacitat i interés de
les intervencions i les re-
pliques. A "De bat en bar
s'hi pot participar per te-
lèfon o acudint als estudis
del C-9 a Burjassot, prop
de Valencia. Per altra
banda, suposa, com tots
els programes de produc-
ció pròpia de la TVV, una
potenciació de la llengua
pròpia i comuna alhora i
un exemple que té el major
interés per OCB/Voltor,
promotors de la recepció
d'aquest canal.

Miguel López Crespí (sa
Pobla 1946) és un dels
autors més prolífics quant
a creació literaria de tots
els escriptors mallorquins
actuals. A més de ser un
autor que sovint ens sor-
prèn amb una nova obra,
és també un dels autors
mallorquins més guardo-
nats, tant dins com fora de
Mallorca. En els darrers
mesos ha estat guardonat
amb els premis "Ciutat de
Palma", "Salvador Es-
priu", "Camilo José Cela" i
"Baltasar Porcel" de nar-

rativa; "Ciutat de Grano-
llers" de Teatre i "Gran-
dalla" de Poesia al Princi-
pat d'Andorra, correspo-
nent a la "Nit Literaria
Andorrana 1990" amb el
llibre les "Les Plèiades".

Aquest llibre de poesia
que acaba d'aparèixer al
públic ens mostra la gran
creativitat de López Crespí,
i la seva maduresa com a
poeta.

Les Plèiades. Miguel López
Crespí. Andorra 1991. 107
pagines.

CURSOS DE ,CATALÀ PER A ADULTS1991 - 92

Otiln Comprensió oral i escrita de la llengua.
Expressió oral: Iniciació.

Expressió oral.
Comprensió oral i escrita:
Perfeccionament. •

> Expressió escrita: Adquisició de les
regles que regeixen la gramática.
Expressió/comprensió oral i escrita:
Perfeccionament.

> Expressió escrita: Adquisició de les
regles particulars i de les excepcions
que regeixen la gramática.
Expressió/comprensió oral
i escrita: Aprofundiment.

INSCRIPCIÓ:
Fina dia 18 d'octubre, de dilluns a divendres

Ajuntament

OFICINA D'INFORMACIó I TURISME
Playa d'Espanya, s/n

de 10 h a 13 h i de 16 h a 20 h.

INFORMACIÓ:

OBRA CULTURAL BALEAR
Telèfons: 723299 i 714857

de 9 h a 15 h 1 de 17 h a 20 h.

.AJUNTAMENT DE PALMA
CAN OMS

C/ de rAhnudaina, 7
de 9 h a 14 h.

NO-CATALANOPARLANTS

CATALANOPARLANTS
Domini pràctic i estudi
teòric del sistema lingüfstic.

O> Cure de Llenguatge
Administratiu.

de Palma

Curs de Cultura.
Història, literatura
i geografia.

Grup de Conversa.
Expressió oral: Adquisició
de fluïdesa.

HORARI BARRIS LOCALS
DL/DC

DIES
DT/ DJ

mA-ri
de 9 h 30 m
allh

CORT Locals de Formació de 1,a Caixa" ,

C/ de l'Església de Sta.Eulália. 13
A2 13

D
Al GC

C

HORABADCA
de 17 h
a 18 h 30 m

SANTA
CATALINA

C.P. Jaume I
PI. de Sa Faixina. I

Al A2
' C

13 D

VESPRE
de 20 h
a 21 h 30 m

CAMP REDÓ C.P. Annex
C/ de Joan Capó. 2

13 C.

COLL D'EN
RABASSA

C.P. Coll d'en Rabassa
C/ de Bailén. 50

Al

EL CAPITOr, Associació de Velos del Capitol
C/ de la Reina Maria Cristina, 51

B

EL FORT1 C.P. Son Espanyolet
C/ de Ramiro de Maeztu, 2

Al A2
B

ELS HOSTALETS Centre Cultural Maria Plaza
Pl. de Santa Isabel. 1

Al

EL VIVERO C.P. Vivero
C/ del Crèdit Balear. 15

B

ESTABLIMENTS Biblioteca Municipal
Pl. de la Immaculada. 3

D 13

LA SEU Estudi General Luna
C/ de Sant Roc, 4

13 C
D

MARQUES DE LA
FONTSANTA

C.P. Can Alzamora
C/ de Gilabert de Centelles. 12

13 C
D CC

Al A2
E CC

PLACA DELS PATINS C.P. Eugeni López
Pl. del bisbe Berenguer Palou, sin

Al GC A2
B C 1)*

POLIGON DE LLEVANT C.P. Joan Miró
Avinguda de Mèxic, 3

B C Al A2

SANT JOSEP Locals de l'Associació de Veins
C/ de Ferrer de Pallares, 76

D 13

SON ARMADANS C.P. Máxim Alomar
C/ de Robert Graves. 45 Al

SON CLADF.RA C.P. Miguel Porcel
Carni de Son Cladera, s/n

Al

SON COTONER C.P. Tramuntana
C/ de Salvador Da),, 3

B A2 C

SON FER12101, C.P. Son Ferriol
C/ de Lleó XIII. 33

II

SON GOTLEU
,

C.P. Gabriel Valseca
C/ de la Mare de Déu de la Victória. 36

Al

SON OLIVA Centre Cultural Son Oliva
C/ del músic J M Usandizaga

Al

SON RAPINYA C.P. Son Quin(
C/ de Catalina March. s/n

. Al

SON SARDINA C.P. Maria Antònia Salva
C/ de Passatemps. 125

B

SON X1MELIS C.P. Anselm Turmeda
C/ del Cap Blanc. 15

Al 13

Durada: 21 d octub e - 31 de maig
* Cursos intensius: d'octubre a febrer.

Curs de Cultura: Li eratura I (DL). Història (DT). Geografia (DC). Literatura II (EX)).
Lhorari podrá ésser modificat segons els interessos dels assistents aJ curs. el primer dia de classe.
Interpretació de les abreviacions: C.P.: CoLlegi Públic. DL: dilluns. DT: dimarts,  OC: dimecres. DJ: dijous.
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Llucmajor meu, estimat
Li causa gran sensació
al rei En Jaume Primer,
quan Mallorca corregué
amb la seva exploració;
va dir: "- Aquest bell sector
el tenc d'honorificar
i el seu nom continuar
amb el nom de Llucmajor.

Terra bona per sembrar
que de tot pot produir,
quan tot será u jardí
es fred no li entrará;
es puig de Randa hi ha
que li serveix de redós
i la mar, un sector gros,
que en part l'enrevoltará.

Mil cinc-cents quaranta-tre s .
el rei Carles Quint donà
ordre que se arxivà:
fer f ira queda compres
i Llucmajor, tot desmés,
tres anys després començà
quatre-cents quaranta-cinc fa
sa festa de tot comes.

Es una tira sonada
sa que se fa a Llucmajor,
si és que vagis comprador
trobaràs lo que t'agrada;
ella és molt visitada
de tota gent mallorquina,
és com sa guapa fadrina
que d'or va tota enjoiada.

No cree que faci cap mal
si faig una descripció
de lo que és Llucmajor
i Ii jutj el seu natural;
perquè ha estat un fanal
que s'ha sabut distingir
durant es seu llarg camí
de sa seva fundació.

Ha estat un poble senyor
i també treballador
amb una gran extensió
i Lambe molt ben situat;
de mar molt n'està voltat
i avui n'és una riquesa
perquè molta força ha presa
es passejar per la mar,
tant en barca poder anar
com de terra contemplar
aquella digna bellesa.

Es cos se sent satisfet
quan sortiu de banyar-vos,
no li deis mai, adiós!,
si no quedau ansiós
d'anar-hi altra vegada
perquè sa pell ha deixada
de negra i ben torrada
i amb una gana extremada
es menjar tot trobau bo;
jo dic salut! a aixó,
per fugir ses malalties
sé ben cert que uns quants dies
de s'estiu nos és molt bo.

Si contemplan aquell pla
de qué en dispon nostre terme,
'de grans pinars i bona herba
per mantenir es bestiar;
terra bona també hi ha,
garrovers i ametlers,
pruneres, tarongers,
conills per divertir-sé,
dolça aigua per beure-la,
la tenim canalitzada
i en quantitat arribada,
no hi ha per assustar-se;
ha costat es trobar-la
pena s'ha aconseguit,
ha estat un treball renyit
però ne tendrem profit
d'en vida aprofitar-la.

Moltes gràcies podem dar

an el qui ho va dur a terme,
ho va haver d'arribar a entendre
lo que és canalitzar
perquè problemes hi ha
i n'hi cerquen per 'fegir,
perca en va arribar a sortir
es batle de Llucmajor;
li va donar solució
per a tothom 'contentar;
moltes grades podem dar
a don Ramon Julia
perquè molt ho va lluitar
per sa gent acontentar
i resoldre aquest factor.

Es Ilástima que s'arbrat
de qué dispon Llucmajor
no se'l tracti molt millor,
difícil punt ha arribat;
molta gent ja ho té pensat
de molt prest 'rabasar-lo.

Es que sa direcció
no sap lo que va costar,
molts d'hoinos varen suar
sa sang per sa finca omplir
i s'hi varen mantenir
durant molts anys des passats;

vivien molt recreats
perquè treien molts de duros,
però avui ets apuros
a baix de tots han arribat.

Per no treure, per no pagar
sa feina de tomar-les,
ses metles, són més de tres
que les deixen ja penjades;
ses rates són ses sortades
per poder pegar panxades
per ja l'amo deixar-les.

Record com si fos avui
que jo i mon pare plegats
partíem tots escapats
es dissabte a Son Rubí,
per esser-hi de matí
i posar-nos a picar;
sa nit 'návem a passar
a s'ombra des garrover;
molt de temps ho vàrem fer
per poder sa finca omplir,
sense aigua casi tenir
en s'estiu per poder beure.

Es molt difícil de creure
lo que sa gent va passar,
molta fam i privació
per una finca tenir;
t'havia de mantenir,
tu amb això bé hi comptaves,
i de feina te mataves
gastant tota joventut;
i com veus es temps vengut
que des camp ningú en fa cas
el tracten d'embaràs
i Ii diuen temps perdut.

Pena no tenen en compte
sa gent d'aquest món nou
que es duros feien renou
de ses metles que venien,
perquè molt bé hi vivien
collint bones tonelades
sense pensar en ses suades
que en s'estiu tots ells sofrien.

Feren moltes coses noves
per ciutat de Llucmajor;
un pagès era un senyor,
anava amb un bon cavall,
es dobler faltava mai
perquè cada dia en treia,
de conill ni de ovella
es sarró tenia ple;
va pensar d'establir-se
un dia a s'Arenal:
cases com no s'ha vist mai
aviat va tenir ple.

Anava a passar-hi
s'estiu qualque temporada
per llevar-se sa suada
que per s'esquena aferrada
duia de no aturar-se.

Set milions cinc-cents mil quilos
ha produït Llucmajor
durant un any tot rodó,
tot de metles ben pelades
i també assolellades
per conservar es bessó.

Cent setanta-cinc milions
treien aquests anys passats
i han quedat abandonats,
ni voten recordar-los;
ni ets ametlers mirar-los
per no treure per pagar
per ses metles replegar,
no és un cas gens joiós.

Sa culpa no tenen ells
de que hi hagi aquest desveri,
sa culpa és des ministeri,
d'això n'estic ben segur,
perquè ametles nos fa dur
bastants anys de Nord-América
i ses nostres s'han de perdre
per cas de no valer res;
mirau quin ca és aqueix
de perdre es nostro producte,
és hora que vengui un jutge
per an això arreglar-ho;
això que nostro bessó
és de millor qualitat

S'Arenal de Mallorca
Troben el cadáver
d'un turista a la
platja

El cos sense vida del
turista alemany Claus Die-
ter Berg fou trobat fa uns
dies a la platja de s'Arenal.
El cos es traslladà a Lluc-
major perquè se li fes

perquè está ben demostrat
que per millor dolçor tenir,
per tot sempre el van servir
perqué n'és dolcificat.

Es veure aquells ametlers
que tanta suor costaren
i ets hornos se rebentaren
per un dia sembrar-los;
ho era molt afanós
es parlar de sa plantada
i sa gent il.lusionada
amb so molt bé cuidar-los;
ara los han dit, adiós!,
i los han despreciat,
es molts ja ho tenen pensat
de molt prest 'rabassar-los.

Cree que dins anys no Ilunyors
ja no ne quedará cap,
això és culpa de s'estat
que no lo vol protegir,
mirau que ell consentir
que se perdi aqueix producte...
Avui ja no hi ha cap dubte:
si no es pren altre camí
i es ministeri obra així,
sense treure fer pagar,
sa finca s'entregará
per no tenir solució;
crec que sense cercar-ho
es govern s'hi trobarà,
per feina sobrer trobar
ni tenir pa per menjar
Es molt trist aquí arribar
nostre tan ric Llucmajor.

Climent Garau i Salva
de Llucmajor, 13 setembre 1991

l'autòpsia.
El turista, que feia

molts pocs dies que havia
arribat a Mallorca, estava
allotjat en un hotel d'a-
questa zona. Sembla ser
que la causa de la seva
mort va ser que es va
introduir a la mar, que
anava molt remoguda,
després d'haver begut al-
cohol de forma excessiva.
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PROGRAMES EDUCATIUS

PROGRAMA D'EDUCACIÓ D'ADULTS

AJUNTAMENT DE 1.I.UCMAJOR

L'Escola d'Adults de Llucmajor et dóna l'oportunitat
d'aprendre gratuïtament :

GRFIDURT ESCOLAR. Niuell I i II.
Mòduls obligatoris

.Catalá

.Matemàtiques

.Llengua Castellana

Mòduls optatius

.Taller de ioga i salut caporal

.Cerámica i manualitats

.Tall i Confecció

FORMRCIO PROFESSIONFIL	 1

.Formativa Comú

.Ciències Rplicades

.Tecnológico-Práctica:
-Rdminstratiu (Mecanografía)
-Electromecánica

FILFRBETITZFICIO
NEOLECTORS

PREPRRRTORI
POST-GRROURT

RCCES FI IR UNILIERSITRT PER R
MAJOR DE 25 RNYS

.Llengua i literatura castellana

.Llengua i literatura catalana
_Lógica matemática
▪ i Geografía de Mallorca.

>>>
La matrícula al nostre local del C/ Sant Joan, 7, (Tel. 662321) o bé al

C.P. Sant Bartomeu de S' Arenal, des de les 19 h. a les 21h. cada dia.  
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Entrevista a Pere Roca, director de
l'Escola d'Adults de Llucmajor

"A l'escola d'adults de Llucmajor tornam a
començar el curs"

Fa pocs dies que tot l'aparell educatiu s'ha tornat a
posar en funcionament després de les vacances estivals,
l'educació d'adults está dirigida a totes les persones que
ja no estan en edat escolar per() que desitgen millorar la
seva formació. L'escola d'adults de Llucmajor ja fa una
serie d'anys que está en funcionament, i és de les que més
alumnes té matriculats, ara que és a punt de començar
un altre any hem parlat amb Pere Roca, que n'és el seu
director, perquè ens informas del seu funcionament i de
les novetats que hi ha enguany.

—Com ha anat fins ara l'escola?
—L'escola fa cinc anys que está en funcionament, i

a hores d'ara podem dir que está molt consolidada a
Llucmajor i a s'Arenal.

—1 l'oferta educativa que teniu?
—L'oferta que hem tengut, i tenim, és conseqiiéncia

de la demanda i de les necessitats que hem detectat a
la nostra població, mitjançant enquestes; no ens hem
inventat cap curs, sinó que tot és motiu de les necessitats
educatives que hi ha. Els cursos que oferírem l'any  passat
eren els d'alfabetització, neolectors, graduat escolar,
preparació d'accés a la Universitat pels majors de 25
anys,	 postgraduat.	 Després	 teníem	 els	 tallers
d'informàtica, tall i confecció, anglès, alemany, cerámica,
treballs manuals, dibuix artístic, mecanografia, compta-
bilitat... Hi havia un gran ventall d'oferta educativa.

—Quina era la matrícula de l'alumnat?
—L'any passat matriculàrem sis—centes quaranta

persones, que són moltíssima gent; en proporció a la
població, som el lloc amb més matriculats de totes les
Balears.

—Amb quin professorat comptau?
— Fórem quinze mestres, eren els ideals per l'alumnat

que teníem. Enguany el retall pressupostari de cinc
milions hi repercutirá, d'igual manera que també ho  farà
als tallers, que els hem hagut de retallar. Els nous
responsables polítics de l'ajuntament davant el déficit
municipal, ha retallat alguns serveis, i l'educació d'Aults
és un dels afectats.

—De cara a propers anys, seguirá el retall?
—El responsable de Cultura de l'ajuntament m'ha dit

que aquest retall és per enguany, penó de cara a propers
anys, es tornará a reinvertir en educació d'adults, fins i
tot ampliant el ventall dels darrers anys. Es vol fer de
Llucmajor un centre d'educació d'adults on també es
coordinin les activitats que es facin als centres de
Campos, Porreres, Santanyí i Ses Salines; és a dir, es vol
consolidar com a centre territorial d'educació d'adults.

—I tot això, ho pagaran els Ilucmajorers?
—Ho pagaran els llucmajorers, i també els respectius

ajuntaments dels pobles que hi venguin.
—S 'ha suprimit qualque taller per falta d'alumnes?
—No, cap ni un; i a més, com que tots els tallers

responen a una demanda de la població, la supressió  és
a causa del retall pressupostari i no per manca o
escassesa d'alumnes.

—1 dels cursos?
— Tampoc, on sol haver—hi menys gent  és als cursos

d'alfabetització, per() per la imprescindibilitat d'aquest
cursos no els podem suprimir. L'analfabet está tancat
dins un cercle d'on no pot sortir, per això són tan
importants aquests cursos. A més, us vull avançar com
a 'primicia que fins ara no hi ha cap mètode
d'alfabetització per adults en català, l'escota d'adults de
Llucmajor n'està elaborant un, que esperan' que estigui

acabat d'aquí dos o tres anys, i que ara començam  a
aplicar de manera experimental.

—Aquesta és una bona notícia
—Creim que sí, i podem dir que aquesta novetat  est

adaptada a la nostra realitat, i ja que a les Balears  rió In
ha res fet sobre això; creim que el  mètode fet per aquesta
escola es podrá emprar a totes les illes.

—On han d'anar els que es vulguin matricular a
l'escola d'adults?

—Per matricular—se han de venir a l'escola d'adults
de Llucmajor, al carrer de Sant Joan 6, o bé a s'Arenal
al col.legi Sant Bartomeu, que és el col.legi públic. La
matrícula es pot fer els horabaixes de les set a les nou.

—Costa molt la matrícula?
—La matrícula és totalment gratuita, no costa res  en

absolut, només han de dur tres fotos de carnet, una
fotocòpia del DNI, i 1.500 ptes, que no són per la
matrícula, sinó pel material de l'alumne (fotocópies ) i
per enviar—los la revista que feim a l'escola.



INAUGURACIÓ A SELtNJA
DIA 1,A LES 20 HORES

-DEL DIA;17 D'OCTUBRE
tThÄt DE DESEMBRE

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports

felicita la ciutat de LLUCMAJOR amb motiu del seu 75 aniversari.

Tirant lo Blanc

DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ 1 ESPORTS
GOVERN BALEAR
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Aquest és l'equip de futbol d'empreses del Restaurant Tropical de Llucmajor. Com sempre van
primers a la classificació. Diuen que el secret que estiguin en bona forma són les bauxes que fan
ben sovint.

PERM1SSOS:

Al 1 A2: Motos. - Bl: TUrierneS. - 132: Serveis EspeCials.

Ulcencia Ciclomotor.

Clittoxi --eaaeir Cituret
PROFESSOR

de Formació Vial

Carrer Bisbe Taixequet, 19

Teléfon 66 28 61
	

07620 LLUCMAJOR (Mallorca)

Ferreteria

LLOMPART
Adrogueria i Armeria

Piala d'Espanya, 44
uf.: 660297 - LLUCMAJOR

Servici Oficial
Tallers

Canyelles - Rotger
Mecánica - Xapa - Pintura

Miguel Canyelles Llompart - Joan Rotger Boscana

Plaga Reina M. Cristina, 12. Tlf.: 268912. S'ARENAL

Hispanitat, 19. Tlf.: 660647. LLUCMAJOR

'11111:71/4

Fusteria d'obres - Decoració i
mobles de cuina

Tallerslofleines
CarreteraVella de Sineu, k.: 2'900

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

07198 SON FERRIOL

43ar - (gZesloura n le

CARRER GRUA, 6
LA RIBERA

CERRALLERIA METÁLICA

SEBASTIÀ ROTGER
• Reixes
• Portes
• Balustrades
• Arrambadors
• Etc.

Carrer Convent, 119 - Tlf.: 661797 - 07620 LLUCMAJOR

15 D'OCTUBRE DE 1991
SÁrenal
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Gaspar Oliver és nomenat
assessor del president Cinc dones han hagut de

ser ateses després d'haver
estat agredides per un
individu que amb un petit
ganivet les fa un tall a la
cara mentre es troben
aturades als semàfors dins
dels cotxes. El presumpte
agressor, després de co-
metre el delicte, fuig amb
un ciclomotor, sense que
fins ara hagi pogut ser Un dels darrers casos
detengut.

Cinc dones han estat agredides
per un mateix individu

un cotxe ocupat per dues
dones. Sense dir cap pa-
raula l'individu va treure
un ganivet i va fer un tall
al coll de una de les ocu-
pants del cotxe, fugint
després. La dona va ser
atesa a Son Dureta de la
ferida, qualificada de lleu.
Hom pensa que la majoria
de casos parescuts que han

grés, quan un individu es tengut lloc no han estat
va aturar al semàfor vora denunciats a la policia.

El batle de Llucmajor,
Gaspar Oliver, será el nou
assessor personal del pre-
sident del Govern Balear,
Gabriel Canyelles.

Aquesta elecció i el re-
forç de Gilet dins l'e-
xecutiu del govern no
significa deixar el pas 'hu-
re a Joan Verger cap a la
presidència del PP de Ma-
llorca; precisament Oliver i
Verger són els dos candi—

Can Pastilla

El passat 29 de setem-
bre els treballadors de
l'hotel Leo feren una petita
vaga de mitja hora i es
concentraren davant l'es-
tabliment, per protestar
pel tancament de l'hotel,
que será aviat, encara que
hi hagi una ocupació posi-
tiva, segons els empleats.

Aquest hotel és un dels
establiments que es troba

dats a ocupar la presidèn-
cia del Partit Popular a
Mallorca. Tant la figura de
Gaspar Oliver, com la de
Francesc Gilet, han estat
reforçades amb d'aquesta
petita reestructuració del
govern autonòmic, provo-
cada per la dimissió de
Joan Huguet de la vice—
presidència del govern
quan va ser nomenat pre-
sident del Consell Insular
de Menorca.

implicat en la declaració
de fallida universal que té
Sur Hoteles. Els més de
cinquanta empleats man-
ifestaren el seu desacord
amb aquesta operació, així

"com també amb l'actuació
que estan fent els comis-
saris de la fallida, i la de la
titular del jutjat que du el
cas.

succeí a la plaça del Pro—

Un altre pic
contra la
llengua

Noves mostres d'indig-
nació han estat la resposta
d'alguns grups polítics i
d'algunes entitats cultu-
rals davant la supressió
dels informatius regionals
del vespre que emetia la
TVE—Balears. La mesura
fou adoptada de manera
provisional el passat mes
de juliol, peró ara ha estat
acceptada com a de-
finitiva.

Aquest informatiu que
ara ha estat suprimit, en
un principi es va emetre a
les 20:15, per passar des-
prés a emetre's a les 20:00.
Finalment es va passar a
les 19:15, cosa que li va fer
perdre audiència; i ara
s'ha suprimit de forma
definitiva.

Els treballadors del
hotel Leo es mobilitzen

so .e nad.xenz
Llibreria - Papereria - Juguetería

Aigua, 8	 Tel. 66 53 98	 ALGAIDA

Palma



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

Nom:
Cognom:	 ELF-

-EscrivIu un sol anunci per aupó.

ATE NCIÓ	 -usau Iletros magma ulos.
-EscrIvlu din' el requadre el toxt.

Ompltu aquost cupé. I onvlau-lo a:
S'ARENAL DE MALLORCA: Comí do los Pedreros, 132 - 07600 -

SES CADENES DE S'ARENAL

SArenal
.tv de Mallorca 15 D'OCTUBRE DE 1991 	Lui  

PETITS ANUNCIS

BORSA
INMOBILIARIA

PISOS I XALETS
per llogar a la comarca

de s'Arenal
FINQUES SASTRE

BARCELO
Carrer Milà, 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 m, 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 15 16
Demanau per na Francisca

IMMOBILIÀRIA

MI•IMENGUAL
COMPRA-VENDA

LLOGUER DE TOTA
CLASSE DE BÉNS

IMMOBILIÁRIS

Carrer de Sant
Cristòfol, 16
Tel: 26 92 50

S'ARENAL

S'ARENAL, estudi moblat a
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, rná 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 m de
la platja. 8.500.000. Refe-
rencia 1191. Mir-Amen-
gual 26 92 50.

SON VER', solar 750 iii2,
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 2819-1 Mir-
Amengual 26 92 50.

BELLAVISTA, solar 500 m2,
entre s'Arenal i ses Cade-
nes. 4.200.000 ptes. Refe-
rencia 2403-b. Mir-
Arnengual 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, parking.
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-
me'rcial a l'Avinguda del
Cid, 10 de Son Ferriol. Lo-
cal en condicions per ins-
tal.lar-s'hi. Tel. 42 81 77.

SON VER1, 4 habitacions, 2
banys, cuina equipada,
sala d'estar, tel. 76 09 62.

COLL D'EN RABASSA, 3 dor-
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, cdifici
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,
Ilum 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 92 50.

VENDA PIS primera línia
a Can Pastilla, 2 dor-
mitoris, preu d'ocasió:
7.250.000 pies. Mir-
Amengual 26 92 50.

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 ánades, teléfon,
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, llums 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 92 50.

VENC XALET a Badia 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 ptel. Mir-
Amengual 26 92 50.

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

• ES PORTITXOL, 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
rrietres de la platja, pos-
sibilitat de comprar
terres i negoci. Mir-
Amengual 26 92 50.

ANIMALS DE
COMPANYIA

CONSULTORI 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.

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.

SÁrenal 26500541 de Mallorca



PER IL-LUMINAR
LA SEVA LLAR

ELÉCTRICA
NYEGOS
Jaume Balmes, 45
Telèfon 29 56 18

07004 Ciutat 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
lecturas juvenils i indantils.
Comandes de I libres en 24
hores. Avinguda del Cid,
56. Tel. 248360 - Son Fe-
rriol.

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

VlATGES

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

PERSONALS

MENJARS CASOLANS
SOM ESPECIALISTES
EN XOT I PORCELLA
FEIM PRESSUPOSTS

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

TEL. 66 11 17
LLUCMAJOR    

SÁrenal
4> de Mallorca     En 15 D'OCTUBRE DE 1991

PETITS ANUNCIS

PERRUQUERIES

. PERRUQUERIA unisex
• Esperança. 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.
PERRUQUER1A 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-
denas. Tel. 262065.

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

INSTITUT de báesa 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 Pillaní

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 11 01.
Can Pastilla.

Perruqueria de Senyores,
ANTONIO. Estam al carrer
Republicans,l-ler. 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 ús 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.

Venc 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
persOnalitat, 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 2599; 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 79 90.

MESTRESSA DE CASA, 65
anys, 172 d'alçada, pri-
ma; em trob sola, per()
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 79 90.

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.

Propietaria comerlos,
resident a Alcúdia, ben
plantada, fadrina, estal-
vis, cotxe; em trob sola,
trista. Voldria entaular
amistat, senyor seriós. 72
14 94.

ADMINISTRATIÚ 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 79 90.

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 conèixer
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 conèixer 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 amb senyo-
reta per sortir i divertir-
nos junts. Apt. 10.093
Palma.

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

Fadrí, 33 anys, sense pro-
blemes, cotxe, pis, more;
vull coneixer 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 home de
bona posició social, amb
cotxe. Apt. 10.093 Palma.

A TU, DONA, si cerques la
teva mitja taronja,
informa't gratis, sense
compormís. 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.

Secretaria
d'administració, 32 anys,
rossa, bona presencia,
fadrina, visc sola, pis
propi, cotxe; vull conèi-
xer senyor per formar una
llar, bo, amant de la casa.
27 7990.
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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 a . 40 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
79 90.

ESTUDIANT informàtica,
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-
nòmic., 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 79 90.

Senyoreta, 35 anys, mo-
rena, cotxe, pis, bona pre-
sencia; vull coneiÑer 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 mitja taronja, 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.

FADRí, 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
conéixer senyor parescut a
mi. Tel. 71 00 87.

VIUDA, 56 anys, voldria
conèixer home pagès 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.

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

FADRÍ, 48 anys, treballa-
dor, sense problemes, amb
finques. Voldria conèixer
senyora per a fins formals.
Tel. 27 79 90.

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

VIUDA, 60 anys, ben con-
servada; voldria conèixer
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.

FADRI, 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.

FUNCIONARI, important
càrrec, 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 7990.

MALLORQUí, 45 anys, sepa-
rat; vull conèixer dona de
bon veure, fins seriosos.
Apartat 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.

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

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

JOVE 34 anys, estudis su-
periors, cultura alta, a-
gradable; voldria coneixen
al.lota que estimi els nins,
la naturalesa, la muntanya
i la mar. Apt. 697 Palma.

Senyor 41 anys, un parell
de negocis, cene senyora
economista que em pugui
ajudar, és igual si té fills.
Interessades escriure a
l'apt. 10.221 de Palma

Empresaria, 27 anys, f a -
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
coneixen senyora bona. Tel.
27 79 90.

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

MALLORQUI, 45 anys, sepa-
rat; vull conèixer dona
garrida, fins completa-
ment seriosos. Tel. 27 79
90.

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, t mprat de
GESA, estalvis, sou elevat,
som peninsular, i cene
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 econó-
mies. 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-
racteristiques. 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 7990.

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
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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 agradan'. 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.

Oculista, 55 anys, viudo,
sense fills. Som una per-
sona tranquil.la, m'agrada
la natura, els animals, etc
Vull conèixer senyora de
característiques sem-
blants. Tel. 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

RINCON DEL ARRIERO. Pa
amb oh, 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

kilcDONALDIS S'ARENAL.
Celebra el teu ániversari
amb nosaltres en un am-
bient familiar. Avingudá 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
venguen. 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 galcgos. Av. Bar-
tomeu Riutort, s/n. Tel.
262674 - Ca'n Pastilla.

HOSTAL MARACAIBO
cuina mallorquina casola
na. Devora les Escoles de
Can Pastilla. Tel. 263017.

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

XINA ORIENTAL. Menjars i
begudes xineses. Cerrar
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 Capita 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.
Baja -

SERVEIS
PROFESSIONALS
FIN fORERIA CAL FOR.
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, Coll 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 m'eva 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 i alumini.
Carrer de Castillejos, 53.
Tel. 262592. Con d'En Ra-
basta.

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

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.

INSTALLACIONS elèctri-
ques i sanitàries
CC.JU.CB., installadors
oficials de gas ciutat, propà
i butà. Carrer 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 Ferriol. 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 PiLlarí.

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-
Coli d'En Rabassa.

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

EL COMODIN, el seu braç
dret.	 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. I,'home de la situa-
ció. Apt. 102 Llucmajor.

Estudiant de BUP s'ofereix
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.

CAFE CA'N RLAGAN.
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.

Venc Seat 131 PM-S, dies-
se!. Bon estat de conser-
vació, preu a convenir. Tel.
26 37 94.

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:
-Programació en:

BASIC- CLIPPER
dBASE III PLUS

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

PROFESSIONAL PER
ORDINADOR

MACINTOSH! PC
+A més d'un Ilarg etcétera
pots aprendre:

BANCA-REPAS
COMPTABILITAT
MECANOGRAFIA

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

de Mallorca
Repas catala, francés, Ba-
tí, Icastella, socials,
naturals, grec... EGB (to-
tes les assignatures), BUP.
Tel. 72 28 28 - 26 23 56.

CLASSES de Matematiques,
Física o Química. Tots els
nivells. Professor Ilicen-
riat. Cridar al 26 22 81.



ASCENSORES
ASPE S.A.

C/. MARINETA, 7.

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

07600 EL ARENAL (MALLORCA) 

Servei d'aigua	 Aljubs de Mies
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   

Mallorquins!
La nostra llengua

está en perill.

No xarreu mai
en foraster.

És un suggeriment de

SÁrenal 
gi

'•'i de Mallorca

[911
/HERCIO 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 Blatera. 24

Tlf.: 42 87 33 SON FERRIOL
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L'assumpte de Son
Antelm acaba als tri-
bunals

Al darrer ple municipal
de llucmajor hi havia el
punt referent a la suspen-
sió de la Ilicencia d'obres
del complex turístico -ge-
riàtric de Son Antelm, el
qual va acaparar l'interès
del plenari. Destaca l'en-
frontament entre el titular
d'Urbanisme, Sr. Rabasco, i
l'ex-responsable de la
mateixa área, Tomás Gar-
cias.

Altre cop es manifestà
l'existència de dos plans
diferents, un que va rebre
el beneplàcit de la comis-
sió provincial d'Urbanis-
me, i l'altre que estava
depositat a l'ajuntament.

Repliques i contra -ré -
pliques entre els dos regi-
dors, que donaren pas a la
intervenció del batle, Gas-
par Oliver, el qual va dir
que, davant els dubtes
sobre si la llicència d'obres
responia a la realitat, el
tema passaria al Tribunal
Superior de Justícia de les
Balears.

El projecte de Son
Antelm és un nyarro,
segons el GOB

Per al GOB, els proble-
mes legals que aquests dies
han sorgit en relació al
complex de Son Antelm són
el fruit d'una tramitació
atípica, i un dels nyarros
més grans dels darrers
anys a Mallorca.

Per al GOB, no existeix
cap justificació per situar
en terrenys rústics 900
places hotelers, en un
municipi on hi ha molts
d'altres indrets per
instal.lar-les. Afegeixen
que el projecte es va
aprovar sense estudis
d'impacte ambiental, i que
els problemes que ara hi

ha són fruit d'una aprov-
ació absurda, legalment
molt discutible, i técnica-
ment irregular.

• • • • •

L'ex-batle Montserrat
afirma: "Si han can-
viat els plànols de
Son Antelm, ho han
fet a la meya
esquena"

Joan Montserrat, ex-
batle socialista de Lluc -
major, ha contestat les
declaracions fetes per
l'actual delegat d'Urbanis-
me, Joaquín Rabasco, en
qué denunciava un suposat
canvi de plànols a la caixa
municipal del projecte
urbanístic de Son Antelm.

Montserrat manif está el
seu desig que s'investigui
el que ha passat "ja que
aquest és un tema molt
delicat, i no es poden fer
judicis precipitats."

Afegí que els serveis
tècnics municipals mai no
li notificaren l'existència
de cap anomalia respecte
al projecte de Son Antelm.
Finalment, el Sr. Montser-
rat es manifestà favorable
a la paralització de les
obres fins que s'aclaresqui
el tema.

• • • • •

El PSM nega la seva
implicació en la
modificació dels
plànols de Son Antelm

Maties Garcies, ex-
regidor del PSM, ha man-
ifestat que el seu partit
polític no va introduir cap
canvi als plànols de Son
Antelm. A més, el seu partit
es mostrà contrari a la
declaració d'aquest pro-
jecte com a d'interès so-
cial.

Fa uns dies, Joaquín
Rabasco, delegat d'Urba-
nisme de l'ajuntament
llucmajorer, manifestà que
mentre a l'ajuntament hi
havia uns plànols, a la
Comissió Provincial d'Ur-
banisme n'hi havia uns
altres, i que ambdós es re-

El número 34.455 del
sorteig de la loteria del
passat 30 de setembre fou
premiat amb el segon pre-
mi, i va ser despatxat a
l'administració 17 del Car-
rer Cardenal Rossell, del
Coll d'en Rabassa.

La titular de l'admi-
nistració, Antònia Duran,
manif está que el premi
está molt repartit, i que

ferien al mateix projecte
urbanístic.

De moment el PSM es
desentén de qualsevol re-
sponsabilitat que pugui
sortir a causa d'aquest
afer, amb aquestes decla-
racions del seu ex-regi-
dor.

creia que majoritàriament
havia tocat a gent de la
barriada, encara que tam-
bé es despatxen molts de
dècims a gent que está de
passada.

No és la primera vegada
que aquesta administració
du importants premis a la
barriada; el 1985 hi va
repartir més de quatre-
cents milions.

La pol émica de Son Antelm

shrena , 2650054de Mallorca

Coll d'en Rabassa

80 milions de la loteria
cauen al poble
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El nunci del Papa
és favorable a
l'arquebisbat balear

La carretera de la sí-
quia, que va des de la
carretera vella de Llucma-
jor fins a la carretera de
Manacor, s'ha convertit en
una pista de proves de
carreres pels moters, que
durant la nit proven els
seus vehicles. Aquest pro-
blema fou denunciat per
membres de l'Associació
de Veïns de Sant Jordi, i
demanaren la construcció
d'una rotonda a l'altura de
l'encreuament que hi ha
entre aquesta carretera i
la que va a Sant Jordi, ja
que des de sempre hi ha

Amb motiu de la cele-
bració dels cent dies de
batle de Joan Fageda; el Sr.
Colau Llaneres, portaveu
del grup socialista a
l'Ajuntament de Palma,
assenyalà que la política de
Fageda durant els seus
primers cent dies com a
batle ve caracteritzada
"per l'incompliment de les
seves promeses electo-
rals". Llaneres critica el
desconeixement del batle
sobre l'estat de les finan-

hagut molts d'accidents en
aquest punt, però des de la
construcció de la nova
calcada, no havien estat
greus fins fa uns dies en
qué moriren dues perso-
nes, una de les quals pro-
vaya la seva moto. El bon
estat del pis d'aquesta
carretera fa que els moters
que abans provaven Is
seves maquines al polígon
de Son Castelló, ara s'hagin
traslladat a aquesta car-
retera, a més dels controls
que hi feia la policia mu-
nicipal.

ces municipals. Referint-
se a la comparança que
sovint usa Fageda assimi-
lant l'ajuntament a un
vaixell, declara que "el
batle coneix el vaixell, però
no coneix l'estat de la
mar".

El portaveu de l'oposició
de Cort qualifica de frau la
marxa enrera que ha
anunciat el mateix batle
referent a algunes prome-
ses electorals.

Cada vegada que plou, la
primera línia de la barri-
ada del Molinar queda to-
talment inundada amb
l'embús de les clavegueres,
que han estat anul.lades
per l'Ajuntament de Palma.

Els veïns asseguren que,
fa uns anys, quan tan sols
es coneixia el projecte de
les obres, l'Associació de
Veins va advertir del perill
que  comportaven.
L'estructura del passeig
Marítim és abovedada, per
això quan plou tota l'aigua
va cap al carrer pel rost;
aquesta problemática no

La presencia de tortu-
gues a terres de Son No-
guera, i la falta de doblers
a l'Ajuntament de Llucma-
jor estan retardant la
construcció del polígon
industrial, de totes mane-
res des de l'ajuntament
confien que les obres pu-
guin començar molt prest.

A la zona de Son No-
guera, on es vol construir
el polígon, hi ha moltes
tortugues mediterrànies,
especie protegida per la
llei. Per solucionar aquest
problema es redacta un pla
per evacuar totes les tor-
tugues d'aquesta zona i
dur-les a un altre lloc. Cal
recordar que la distribució

s'ha arreglat gens amb la
construcció del passeig de
vianants de primera línia,
que havia de servir pel
rellançament turístic de la
zona, i que molts de venís
no veuen amb bons ulls,
sobretot els afectats per
les obres.

Els venís afectats es
queixen i manifesten que
ni el passat consistori ni
aquest s'han preocupat
per solucionar aquest greu
problema que es posa de
manifest cada pic que
plou.

d'aquests animals és molt
recluida a Mallorca, i perilla
la seva existencia; per això
s'està elaborant aquest pla
per salvar-les.

L'altre motiu que ha
retardat el començament
de les obres és la falta de
liquidesa de l'ajuntament
per fer front a aquesta
inversió, que es calcula
d'uns 600 milions de pes-
setes. Un cop estiguin
acabats de pagar els ter-
renys, i siguin evacuades
les tortugues, començaran
les obres, i segons fonts de
l'Ajuntament de Llucmajor
"amb un any hi haurá
polígon".

L'acabament de les o-
bres que s'estan fent a la
primera línia de la zona de
s'arenal, abans que torni a
començar la propera tem-
porada turística, és una de
les principals preocupa-
cions que té l'Associació
d'Hotelers de la Platja de
Palma, ja que consideren
vital l'acabament d'a-
questes obres per la bona
marxa de l'hostaleria en
aquesta zona.

El desig dels hotelers és
que s'acabin d'una vegada
la totalitat de les obres de
la primera línia, i no a

eclesiástica de les illes.
Quan els tres bisbats

siguin un arquebisbat au-
tònom del de Valencia, hi
haurà més possibilitats de
crear una Conferencia
Episcopal Catalana. Segons
les lleis vigents de l'Es-
glésia Católica, aquests
organismes han d'agrupar,
com a mínim, dos arque-
bisbats amb diócesis su-
fragánies. Fins ara, al
Principat, només els de
Tarragona en té de sufra-
ganies; i quan a les illes es
creí l'arquebisbat, Ilavors
seran dues, tal com esta-
bleix la Ilei de l'Església, i
será més fácil de crear
aquesta Conferencia Epis-
copal Catalana.

trossos com s'ha fet fins
ara, ja que les pressions
dels tour-operators en
aquests sentit van aug-
mentant dia a dia. Antoni
Garau, cap de Costes, ha
promès als hotelers que les
obres començaran abans
de novembre d'enguany, i
la zona pilot d'aquestes
obres, que és la zona de
Can Pastilla, segurament
estará acabada a finals
d'octubre, i després les
obres es continuaran en
direcció a la zona de
s'Arenal.

San Jordi
	

Es Molinar

La carretera de la
	 Les deficients estructures

Síquia, una
	 del passeig Marítim

autopista de carreres provoquen inundacions

Ciutat

Nicolau Llaneres: «Fágeda
no está complint les
promeses electorals»

Mario Tagliaferri, nunci
del Papa a Madrid, s'ha
mostrat favorable a la
constitució d'una provin-
cia eclesiástica pròpia de
les illes Balears. Els tres
bisbats insulars s'inde-
penditzarien de l'actual
arquebisbat de Valencia.

Els bisbes de Mallorca,
Menorca i Eivissa-For-
mentera havien presentat
oficialment la petició a la
Santa Seu. La sol.licitud
d'arquebisbat propi com-
pta amb el vist-i-plau de
l'arquebisbat de Valencia i
el de la Conferencia Epis-
copal Espanyola. Això no
obstant, el nunci Taglia-
ferri ha dit que no sap
quan es creará la provinciaLlucmajor

600 milions  i les tortugues
retarden el poligon de Son Noguera 	 Els hotelers no volen que

S'Arenal de Mallorca

les obres de la primera
línea es retardin més

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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Servid permanent
de grua

Viuríem millor essent independents d'Espanya?

Margalida Llorenç (Bar
Pou): Estaríem millor. Els
espanyols no se'n durien
tots els nostres doblers

Pere Oliver (Venedor de
cotxes): No ho sé. Tendrí-
em més doblers liodriem
defensar els nostres cos-
tums.

Pere Antich (Bar S'Es-
pigolera): Viuríem millor,
els duros quedarien aquí i
podríem baixar els im-
posts.

Matrimoni Mulet-Sans
(Bar Can Tofolet).: Si po-
guéssim dependre de no-
saltres mateixos ens aniria
molt millor. Som indepen-
dentistes.

—44

Andreu Rigo (Immobilià-
ria): Vull una máxima au-
tonomia dins l'estat espa-
nyol.

Esperança Garcies (Perru-
quera): Si fóssim indepen-
dents podríem controlar
les nostres finances i la
nostra cultura.

Jorge Baiguet (Aky Club):
Viuríem millor, però no
podem deixar tot sols la
resta d'espanyols.

Margalida Tomas !1,1cree
da): Sí, els espanyols s'a-
prof iten de les Balears; jo
som independentista.

Antoni Fiol (Es ',oler). Pol-
ser sí. Podríem rutlar mi-
llor.

Rafel Pades (Mecànic): Ens
basta i ens sobra per viure;
podem ser independents.

Margalida Barceló (Carnis-
sera): Sí, podríem gestio-
nar els nostres doblers i la
nostra cultura.

Miguel Rubí (Concessionari
SEAT): Estaríem millor in-
dependents. Gastaríem el
que nosaltres feim.

Miguel Gual (Ajudant): No,
no podem sense els espa-
nyols, les empreses fortes
de Mallorca són espanyo-
les, i quasi tot el menjar
ens ve d'Espanya. Jo som
espanyol.

Josep Ordines: Crec que en
lloc de dur-se'n tants de
doblers, ens hauríem de
poder administrar alió que
és nostre.

fontanería
BALEAR.
 Piscines-Motors- Rebobinats

Reparacions- DescalcifIcacions
C/. Baleare, 12- Tlf. 74 30 16- S'ARENAL

ISABE L]
MIQUEL

C/. Dragonera
(Davant MercatArenal)
S'Arenal de Mallorca

Petra Vidal (Adroguera): Sí,
jo vull independència, o
una autonomia total.

Iris tal- lace icbrils eléctricitiers
i bcsnribe :alma e rgicl. e

Al/

PEP SANSO
Carrer de Mariacor, 507 - A
Tlfs.: 42 73 05 - 42 85 82

07 1 90 Casa Blaxicia

RE1,13IM
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

GRUES BALEAR
Transport de vehicles, barques,

compressors etc.
Es Pinaret, parcela n.° 10-A

Tlf.: 79 47 83 - 07141 MARRATXI

Papereria La Pineda
Revistes - fotocòpies - objectes de regal

premsa - material escolar - material oficina

Carretera de Can Pastilla, 96
Tlf.: 490484- CAN PASTILLA



Jaume Nadal (Taverner):
Els doblers que produïm
aquí haurien de quedar
aquí

111. SEX    

EMBOTITS
EL BON GUST DE MALLORCA

Carrer Tomás Montserrat, 6-8
Tel. 66 01 57 - LLUCMAJOR

PIZZERIA CAN JOAN
Carrer de Gracia, 60

Tlf.: 12 02 28 - LLUCMAJOR

CLINICA
DENTAL

Dra. Pilar Oto María
METGE ODONTÒLEG

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

ELECTRONICA

AdIllr:€¿9G. t4
SERVEI TÈCNIC
• Televisió
* Vídeo
* Ràdio Cassettes
*So
• installaclons Antenas

Col.lectives, individual*
1 Parabòliques

DISSENY 1

ASSESSORAMENT

* Electrónica industrial

*Telecomunicacions

* Alta Fidelitat

• Registradores

ElectrónIques

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

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
Carter Joan Maura Blsbe, 10- Tel. 46 20 16

15 D'OCTUBRE DE 1991
SÁrenal
doit de Mallorca  

Viuríem millor essent independents d'Espanya?

Pere Puigserver (Gran Via):
Trob que sí. Els espanyols
se'n duen els duros. Pepa Biosca (Modes Garí).

Independents, no. Una au-
tonomia amb més compe-
tències ens bastaria.

Joan Martínez (Ca s'Hereu):
Podria ser que sí. Si els
nostres doblers quedassin
aquí, el nostre govern
podria fer coses.

4
Jesús Maestre (Carnisser):
Es injust que els espanyols
se'n duguin tants de do-
blers, però jo estic per la
unitat d'Espanya.

Tomeu Ballester (Ses Re-
gates): Si els doblers que
se'n van cap a Madrid
quedassin aquí, llavors
podríem defensar la nostra
llengua i la nostra cultura.

Antoni Garcia Paredes (Bar
Can Chame): Jo voldria ser
independent, cree que es-
taríem millor. El pitjor és
que hi hauria regions es-
panyoles on es moririen de
fam sense els nostres do-
blers.

Catalina Puig (Can Gra-
met): Independents viurí-
em millor, tot quedaria
aquí, podríem potenciar la
llengua catalana i els nos-
tres costums.

Sebastià Ballester (Res-
taurador): Si els Països
Catalans fóssim indepen-
dents podríem conservar
la nostra identitat com a
poble. Els nostres doblers
no sortirien del nostre
país.

Josep López Garcia (Bar-
man): El que és ben ne-
cessari és que els doblers
que generam aquí es gastin
aquí.

La Confederació d'Asso-
ciacions Empresarials de
les Balears (CAEB) va fer
pública una nota en qué
considera el projecte de
Pressupostos Generals de
l'estat com "un nou pas en
la discriminació económi-
ca que ve sofrint la nostra
comunitat autónoma". A-
questa afirmació es fona-
menta en el fet que les illes
tan sols rebran el 01 % del
total dels ingressos esta-
tals.

La CAEB, que aporta
dades facilitades per la
conselleria d'Economia,
assenyala que en el pre-
sent exercici de 1991, els
ciutadans de les Balears
"rebérem el 37 % del que
varen rebre la mitjana de
la resta d'espanyols, i això
és similar durant 1992".

Miguel Gelabert: Els espa-
nyols es passen. Se'n duen
els nostres doblers i ens
imposen la seva llengua i
cultura.

Els empresaris qualifiquen
d"escandalós" el dese-
quilibri de la balança fiscal
ja que la diferència a favor
de l'estat fou de 70.000
milions de pessetes, du-
rant el 1990.

La nota puntualitza que
"davant aquesta situació,
CAEB considera que és
necessària una reacció
social generalitzada en
demanda d'un tractament
més acord amb les neces-
sitats de les Balears i amb
el que aquesta comunitat
aporta al conjunt de
l'Estat".

CAEB acaba qualificant
d'inflacionistes aquests
pressuposts, i denuncien el
retall de les inversions i
que es dirigeix a un aug-
ment de les despeses fi-
nanceres del deute públic.

La CAEB demana una reacció social generalizada
i generalitzada contra Madrid

Capita Cortés, 3
Tlf.: 46 50 16

CIUTAT DE MALLORCA

PASTISSERIA

Ca‘n £lue
Sant Llorenç, 78 - A - Tel. 6606 69

LLUCMAJOR (Mallorca)
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Viuríem millor essent independents d'Espanya?

José Garcia Sánchez (Bar
s'Arraval): No!, els mallor-
quins us moriríeu de fam si
tenguéssiu el vostre estat.

Rafael Aguiló (Fotògraf):
Crec que sí que viuríem
millor, podríem tenir totes
les coses molt millor, i a la
nostra manera. Hi hauria
molta més feina.

Guillem Noguera (Pub
Odeon): Jo crec que sí. Els
nostres doblers quedarien
aquí, i podríem fer més
coses.

Maria del Carme Marí
(Tavernera): No ho se, no
m'ho havien demanat mai.

Gillem Barceló (Servei
Bosch): Crec que sí; jo som
nacionalista i estic a favor
de la independencia.

Isabel Bover (Restaurant
Can Tomeu): Si tot allò que
es guanya aquí, es gastas
aquí estaríem molt millor.

Ignasi Mut (Impressor):
Cree que hi hauria molts
de canvis, però estar per
veure si milloraríem.

Abdó Tobarias( Bar Sant
Francesc): Viuríem millor
independents, els espa-
nyols se'n duen massa do-
blers nostres.

Maria E. Rosselló (Estudi-
ant): Viuríem millor; els
espanyols no ens imposa-
rien la seva llengua i cul-
tura

Jordi Joan Jaume
Salem): Podria ser ben b ,

La gent ha d'agafar
consciencia i votar partit,
independentistes.

Rafel Medina (Can Tanos):
Viuríem millor. Els nostres
doblers quedarien aquí

FRUITERS

LLUCMAJOR
Ara ve al temps. Sembrau arbres!

Els arbres donen vida, ombra, fruits...
Davant la rotonda carretera de Llucmajor a s'Arenal

Tlf.: 66 27 60 - 07620 LLUCMAJOR

CUM
CATANY

CALÇATS
Bona qualitat a preu raonable

Carrer Ciutat, 12
Tlf.: 660160 - 07620 - LLUCMAJOR

Destilileries OLIVER
Damià Oliver Salvá

Carrer de Esplai s/n. - Tlf.: 660098. LLUCMAJOR

Centre de rehabilitació i
recuperació funcional

LLUCMAJOR
Gimnástica correctiva de:

Columna
Peus plans
Pre i post part
Manteniment
Rehabilitad() de pacients
Post infartats
Neurològics
Traumatológics

Cervicalgies, Lumbalgics, Van us (drenat-
ges linfátics), Esguinces, Dronquitis, Senu-
sitis, Artrossis, Lessions esportives, Kinesi-
terápia, Laserterápia Microones, Elec-
troestimulació, Ultrassons, Traccions.

ASSEGURANCES, PREVIASA,
ASISA, SANITAS, MARE NOSTRUM

Elena Avendaño Molina
',Ida. Fisioterapeuta	 -

Col. 3622
Carrer Antoni Maura, 57 baixos.
Tlf.: 12 00 64 - LLUCMAJOR
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Viuríem millor essent independents d'Espanya?

Joan Gil Acedo (Taverner):
No, ja está bé com está ara

Montserrat Cantallops
(Bàrman): Cree que no, la
nostra nació és massa
petita.

Miguel Canyelles (Venedor
de cotxes): Crec que sí,
podríem fer les coses a la
postra manera.

Aina Mora (Joiera): Sí;
l'estat espanyol ens roba, i
l'autonomia actual no és
suficient.

Antoni Cifre i Astorga (Bar
Bocata): Sí, si ho fóssim,
tendríem més doblers i
més llibertat.

Francina Nadal (Taller
Pegaso): Cadascú hauria de
comandar a ea seva, i això
significa independencia. Si
el govern espanyol ha de
posar indústries o ha de
fer obres als països caste-
llans, que s'espavilin tots
sols!

Joan-Carles Maimó (Mecà-
nic): Estam bé com estam.

Montserrat Pons (Apote-
cari): Clar que viuríem
millor; ara per ara no
comandam ni a Cabrera.

Antoni Felip Gutiérrez
(Taverner): Sí, amb la in-
dependencia els mallor-
quins viuríem a la nostra
manera.

1

Josep Serrado Batilá (Ví-
deo-club Esplai): No som
independentista, som au-
tonomista. M'agradaria
que es poguessin controlar
els nostres doblers des de
les Baleárs.

Llorenç Oliver: Indepen-
dencia ara mateix, però no
sé com aconseguir-la.

Jaume Orell Garcies (Bàr-
man): Crec que hauríem de
pagar al govern d'aquí i no
als altres.

Joan Clar (Polidor): Les
independències no tenen
sentit. Els. reines de taifes
provoquen regues.

Venda i assisténcia
técnica deis productes:

BOSCH
Automòbil

BOSCH
Emes

BLAUPUNKT

Calentadors
JUNKERS

AU T 7 ELECTRIC

Ronda de Ponent s/n. - Tel. 66 01 70 (LLUCMAJOR)

A TRANSPORT

MANDO DE CABINA

Teléfono: 66 24 02 - 66 2411

PRESENTED BY:

Fax 662161

Cerrar de Sa Font, 66 LLUCMAJOR (Mallorca)

INMOBILIARIA BALEAR, c. B. AM.DAPR ID„

Autninnuttrffl
Jr3:9015v 

07620 LLUCMAJOR
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Plateria i
Rellotgeria

Gran
Exposició de

Rellotges
d'Antesala
Especial promoció

de Fires
15% de descompte
en tots els articles

Carrer del Born, 29
Davant l'Església
Tel. 66 04 03
LLUCMAJOR

PIEW
vut40-

CUINA MALLORQUINA
Tancat els dimecres
Carretera de Manacor, km. 21
Tlf.: 66 50 35 - ALGAIDA

Manuel Salamanca (Res-
taurant Racó de Randa):
N'hi hauria d'haver qual-
cuna en mallorquí. Joan Cerdà (Venedor de

mobles): Això és una ani-
malada, que dins Mallorca
tot estigui en foraster.

Pilar Vanrell (Cal Dimoni):
N'hi ha d'haver en mallor-
quí, en castellà... Tots te-
nim dret a viure.

sk

Caterina Andreu (Ferrete-
ria): Som mallorquins i les
emissores i diaris ha de ser
en mallorquí

Margalida Mascaró (Eléc-
trica Sales): No está bé, les
emissores i periòdics de
Mallorca haurien de ser en
català.

Maria-Apol.lónia Vidal
(Tenda Nova): No me sem-
bla gens bé. Això és Ma-
llorca i haúrien de fer les
coses.en català.

Pep Fullana(Bar Xaloc):
Trob que és millor en cas-
tellà, així tothom ho entén.

Maria Sastre. (Taverner):
Crec que hi hauria d'ha-
ver un poc de tot, en ca-
talà i en castellà, tant a les
ràdios com als diaris.

Antònia-Maria Roca (Cas
Colaus): Com a mallorqui-
na em sent discriminada.

Jaume Balaguer (Fotògraf):
Els periòdics i le emissores
haurien de ser en català. Si
en voten deixar qualcuna
pels forasters, ho poden
fer.

klimentació, fruites,
verdures, congelats

Carrer de la Unió, 10
Tlf.: 665104 ALGAIDA

MAGATZEM D'OCASIÓ
Ca'n Cofre

COMPRA VENDA DE MOBLES I
OBJECTES USATS

Ronda de Migjorn, 88- TIL 662835 LLUCMAJOR

Cabells
PERRUQUERIA UNISEX

Carrer Antoni Maura, 13- B
Telèfon 66 17 46

2;4 okczotpz	 c-e-t ce-ez.1

,9214 O

07620 LLUCMAJOR (Mallorca)

SArenal
4V de Mallorca

Enquesta

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

15 D'OCTUBRE DE 1991

Francesc Vidal (Restaurant
4 Vents): Hem d'emprar la
nostra llengua, la de Ra-
mon Llull, el català. Per
això totes les emissores i
diaris han de ser en català.

Joan Tauler (Celler Randa):
Els masses sempre fan
mal. Hi ha massa emisso-
res en foraster i massa
poques en català.

Caterina Vic (Estudiant):
Es ben necessari que hi
hagi emissores, diaris i
revistes en català.

Pere Oliver (Concessionari
SEAT): Això és la terra dels
mallorquins i hi hauria
d'haver emissores de ràdio
en mallorquí.

FÁBRICA DE JOIERIA

GAR AU
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PLACA 18
serigrafia

PLAÇA ESPANYA, 18
07620 LLUCMAJOR (MALLORCA)

TELÉFON 66 04 22

MANJARS I
BEGUDES
TÍPIQUES

MALLORQUINES

Carrer de l'Església, 20
Tlf.: 660989 - RANDA

INSTALLACIONS SERVICI TÈCNIC ELECTRODOMÈSTICS,
OBJECTES DE REGAL, CLUB DE VÍDEO

C/. Sa Pira, 3 - Tel. 661901
	

LLUCMAJOR
Particular: Ronda Mlgjorn, 90 -2. ° -Tel. 660608

	
(Mallorca)

CRISTOBAL CALRFAT JUAN

expert
ELECTRICA

ìfI

Shrenal
417 de Mallorca1 32 1	 15 D'OCTUBRE DE 1991

Centre de
Formació
ocupacional
Migjorn

Les Destil.leries Oliver foren fundades a Son Bonet
l'any 1828, i aleshores la societat s'anomenava Boscana-
Sabrafín. Amb el temps es traslladà a Llucmajor i si
dugueren els alambins des de l'antiga factoria, era el
1914; des d'aquest moment  s'anomenà Destil.leries Oliver,
i se situaren al carrer Esplai, 2,. on encara estan. El gerent
actual és Damià Oliver i Salvà, descendent dels antics
fundadors.

- Sou la quarta generació de destil.ladors, no?
- Si, el nostre avant-passat, Antoni Oliver Garau

(1880-1935) les va dur aquí, i esperam poder seguir
durant moltes generacions més.

- Quins productes es feien tradicionalmet?
- El més comú era fer aiguardent, sobretot cassalla,

també palo, herbes, rom, ginebra...

- I ara?
- Ara, d'això, en venem menys,  perquè en duen molt

fet de fora. Una cosa que volia dir és que dels primers
que varen fer rom a Cuba foren els emigrants mallorquins
que hi havien anat, i després la varen dur aquí, un en
diuen "massona". Del que et deia, actualment sobretot
feim palo, herbes, anissats, canya vella, que és el més
típic.

- La matèria primera és sempre el vi?
- Bé, és l'alcohol de vi, alcohol de melassa i alcohol tradició contenária

de canya, segons el producte, i Ilavors una serie de
productes més que s'hi afegeixen

- Feis feina de manera artesanal?
- Es pot dir que sí, i això repercuteix molt

positivament sobre la qualitat del producte.

Destileries Oliver, una

Al molí d'en Gaspar de Llucmajor, que és propietat de
Sa Nostra, penó que ha estat cedit a l'ajuntament
llucmajorer, s'hi ha instal.lat aquest centre destinat a la
formació de persones amb retard mental, per tal de
preparar-les per a la seva integració al món laboral.

- Quina edat tenen aquests joves?
- Tenim gent des de 16 a 40 anys, amb un nivell

bastant alt
- Com els preparau, aquí?
- Els preparam perquè puguin ocupar un lloc de feina`

normalitzat, fins ara se n'han integrat dos, un a
l'ajuntament i un altre a una empresa privada.

-D'on són els alumnes?
- Bé, quasi tots són de Llucmajor i de s'Arenal, encara

que n'hi ha de Porreres, Campos,  Montuïri...
- Quines activitats fan aquí?
- Feim una serie de tallers, vàrem començar amb

dos, i ara en tenim quatre: fusteria, jardineria, neteja, i
ajudant administratiu.

- Quins professionals hi ha en aquest centre?
- Hi ha una serie de persones, una assistent social,

una psicóloga (que és la directora), i tres monitors.
- I d'alumnes quants n'hi ha?

Ara en Lennn denou
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GUERRA PSICOCOGICA 1 BUTZES
ESCLAFADES A LA CLAVEGUERA

(Segona Part)

El bo i millor de tot aquest rebombori, és que quan
les coses contrapassen un cert límit, aleshores es perd la
subtilitat, l'astúcia i la mà esquerra. Això és esplèndid,
fantàstic, meravellós! Quan hi ha nervis i els alens són
espessos es fa difícil mantenir les formes i la sang freda
d'allò que Felipe V en deia mañosamente. Hem arribat
a un punt transcendental on els espanyols mostren el
llautó seguit seguit. A la llarga la seva estratègia s'ha es-
gotat i ha quedat sense valor. Han repetit tantes
vegades els seus trucs de gitanos andalusos que els
catalans ja els hem pres la mida i ara ja no picam l'ham.
Tot el fenomen blavero del País  Valencià o el gonel-
lisme de Mallorca ha estat fomentat i finançat per
Madrid amb la col.laboració insubstituible de la premsa
d'ocupació, de la mateixa manera que la violència inter-
tribal a Sudáfrica entre xhosas i zulús ha estat
esperonejacla pel govern de la minoria blanca (21). La

feta és tan descarada que ara que anam directes cap a
la independència és quan més es posa en evidència. La
revista espanyola Cambio 16, en el mateix número que
duia com a grans titulars de primera página Fiebre
nacionalista en las sacristías. CURAS CONTRA
ESPAÑA. El 39 por ciento de los catalanes a favor de
la independencia, incloïa un article titulat Los araneses,
ni españoles ni catalanes el contingut del qual anava en-
caminat d'una manera grollera a provocar problemes in-
terns dins Catalunya. Jordi Pujol tiene una piedra en el
zapato que, cada vez que lanza su discurso reivin-
dicativo frente al Gobierno español, le duele en un
pequeño territorio de la nacionalidad catalana. (...) Los
votantes de Unitat d'Aran quieren más y acusan a
Pujol de centralista. Le piden que no transfiera par-
tidas presupuestarias con un destino ya prefijado, sino
que de el dinero y que sean los mismos araneses los
que decidan en qué se lo gastan.
, En realidad se limitan a poner en práctica la
doctrina del nacionalismo catalán. Cuando el presi-
dente de la Generalitat reclama a Madrid libertad para
destinar el dinero que reciba la comunidad catalana,
los araneses le recuerdan que ellos también quieren
una autonomía de primera (22).

La primera conclusió a què s'arriba després de llegir
aquests articletxos és que definitivament els espanyols
van remoguts i estan histèrics una cosa fora mida.
Després de veure el que está passant arreu d'Europa,
tot els cau damunt com una maledicció apocalíptica. En
qüestió de mesos s'han esfondrat dogmes i tabús que
eren intocables. El pitjor que els passa, però, és que
han acabat els menuts, han tirat l'últim cartutx i no els
queden arguments per oposar al moviment d'inde-
pendència de les colònies. I és precisament quan hom
no té raons de pes quan ha de recórrer a la conya i a la
floreta irónica en un intent desesperat de trivialitzar i
llevar ferro a l'assumpte.

La gasetilla del senyoret Cela Conde revela la seva
extrema preocupació i, a dir ver, jo l'entenc. Fins avui
ha viscut de puta mare a les  colònies, ha gaudit dels
privilegis del colonitzador, els diaris forasters, sobretot
el Grupo Serra, per esser fill de qui és, li han donat un
protagonisme social que un mediocre, un trepa i un fan-
tasma com ell mai no hauria aconseguit a Madrid, té un
vaixell fermat en un port esportiu i a més a més no en

fot ni brot, professionalment parlant. (Per si no ho
sabíeu, Cela Conde, de tots els professors de la Univer-
sitat Balear, és un dels que falta més a classe i té el
récord d'absentisme laboral) ¿Què més pot demanar un
home? ¿Quants n'hi ha que voldrien plorar pels seus
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ulls? El senyor Cela és el típic espanyol: beure, menjar,
viure bé i la feina que la facin els putes negres de les
colònies que per això Déu els va posar al món! Ultima-
ment, el senyor Cela está felló perquè veu venir que
tota aquesta vida paradisíaca s'acabarà ben aviat. Son
pare ja ha hagut de tocar soletes i partir de Mallorca i
ell no estará molt a enfilar portal com ja varen fer
Jiménez Losantos, Amando de Miguel i no fa nlolt
l'actriu Lotes León: En Catalunya no me sentia a gusto
porque me miraban mal por charnega y por churrera

(23). 1 és que a Mallorca, benvingut sigui tot aquell que
ve en so de pau i amb ànim de respectar els indígenes,
en canvi, mal es morin tots aquells calavares, ganduls i
xoriços que vénen amb ftims de colonitzador. A aquests
els espera un final terrible: talment com fan els gegants
caníbals de les rondalles (iSetu olor de canz humana, ja
en menjarem aquesia seunana!), un cop escorxats i tros-
sos fets els tirarem dins l'olla perquè els cans de bestiar
en facin una vega! Redéu, de forasters! N'hi ha que no
serveixen ni per fer-ne botifarrons o un aguiat amb
pilotes!

7) ES'I EN DR E EL COMPLEXE DE CUL-
PABILITAT: La premsa d'ocupació vol anestesiar la
capacitat de resistència psicológica dels mallorquins i
pretén eliminar qualsevol vel.leitat d'oposició a la
colonització espanyola. De dintre el proveït arsenal de
recursos intoxicadors, destaca l'ús dels anomenats
agents d'influència o líders d'opinió que, rera el
camuflatge de comentaristes polítics, són els encar-
regats de posar en circulació veritables estafes intel.lec-
tuals destinades a entabanar l'ànim dels oprimits o, en
el pitjor dels casos, a reconduir hàbilment els temes  con-
flictius cap als carrerons sòrdids de l'autoinculpació. Un
d'aquests caps de brot és, per exemple, ANDRÉS FER-
RET SOBRAL (Palma 1940), periodistetxo, llicenciat
en dret i en ciències de la informació i en aquests mo-
ments articulista i editorialista d'un DM cada cop més
dins l'òrbita dels gitanos andalusos del PSOE. Ferret
passa per esser, juntament amb Antonio Alemany, José
Jaume, Torres Blasco o Juan Pla, un dels individus més
enfitosos del periodisme col.laboracionista. Format en
la premsa mierdalenya, va esser membre de la redacció
de Nuevo Diario (1957 - 1968), fet aquest que l'ha mar-
cat per a tota la vida i que li ha deixat damunt una
empremta inesborrable. L'any 1975, Llorenç Capellà va
dir d'ell: Poc més em queda per afegir a aquesta nota.
Ferret és, a la vegada, un home  simpàtic i esquiu, que,
degut a la seva llarga estada a Madrid, ha impregnat
els seus gestos i el seu caminar d'un peculiar aire
castís (24). Dintre la fauna colonial, Ferret representa
el negret emblanquinat afectat d'allò que Franz Fanon
anomenava la síndrome del desembarcat, característica
dels indígenes que, un cop han passat un temps a la
metrópoli, retornen amargats a la jungla on s'hi moren
d'oi i de nostálgia: El negre que coneix la metrópoli és
un semidéu. Pel que fa a això record un fet que ha afee-
tat considerablement els meus compatriotes. Molts an-
tillans, després d'una estancia més o manco llarga a la
metrópoli, retornen per consagrar-se. (...) la metrópoli
representa el Tabernacle; (...) Tenim, doncs, un desem-
barcat. Ja no entén el patois, parla de l'Opera, que per
cert només ha vist de Iluny; però, sobretot, adopta una
actitud crítica contra els seus compatriotes. Davant el
més petit esdeveniment, es comporta originalment. És
"el que sap". Se'l coneix pel seu llenguatge (25). Ferret
encaixa perfectament amb aquesta caricatura
esperpèntica. Sentir-lo parlar per ràdio és tot un espec-
tacle, sobretot quan esquitxa el mallorquí amb expres-
sions forasteres per tal de donar-se importància i distin-
guir-se de les masses indígenes. El símptoma que crida
més l'atenció d'aquest estat patològic és

l'hipercriticisme envers la pròpia gent a la qual se li
retreu un suposat grau intolerable d'incultura,
tpesquinesa, brutor, salvatgisme, superstició etc., tot
això condensat en un desqualificatiu que usa reiterada-
ment: provincianismo: La verdad es que mucho de lo
relacionado con el pabellón balear en la Exposición de

Sevilla huele a un provincianismo irremediable (26).
Ferret, màxim exponent del periodisme sucursalista i
provincià, acostuma a parlar des del fatalisme còsmic,
propi dels llibres merdosos de Josep Meliá, amb la
pretensió de castrar l'esperit de revolta antiforaster
sempre present dins les classes populars de Mallorca:
El comentario político de los temas locales suele estar
teñido de un cierto negativismo porque es evidente que
la mayoría de nuestros dirigentes no están a la altura
de las circunstancias de autogobierno -desde el nivel
municipal al autonómico-, ni la sociedad mallorquina
puede quitarse el sambenito de inculta y pesetera que
se ha ganado a pulso (27).

Si hom s'entretén a rellegir ordenadament els articles
de Ferret, que l'any 1986 va esser qualificat per Antonio
Alemany com el más importante periodista de nuestra
isla (28), hom podrá adonar-se que aquest pifoler em-
palag6s, conegut dins els ambients periodístics corn el
maestro, s'ha destacat per acusar reiteradament el
Govern Balear de "victimisme" cada vegada que el presi-
dent o un dels seus consellers s'atrevia a denunciar
l'espoliació fiscal de la nostra terra: el discurso
madrileño de Gabriel Cañellas merece figurar en los
anales del despropósito. No contento con las quejas y
victimismos habituales, ni satisfecho con su lepenismo
latente en cuestión de inmigración, el presidente ha
progresado en su simplista edificación del nacionalis-
mo balear. Concebido como amenaza, dicho nacionalis-
mo se está convirtiendo en pujante y reivindicativo
gracias a la ceguera del gobierno central, "siendo un
milagro que todavía no se haya manifestado de forma
ostentosa". Estas palabras son muy graves, porque
parece que Cañellas alienta indirectamente el sur-
gimiento de grupúsculos radicales, en el mismo momen-
to en que se descubre que detrás de la Crida hay
dinero público de la Generalitat. I es que los extremos
se tocan cuando el irracionalismo campa por sus
fueros (29).

Els diaris forasters de ciutat són focus permanents
de distorsió. Quan un mallorquí es rebel.la contra
Madrid, ipso facto aquesta premsa llança dos anatemes
fulminants. El primer ja l'hem vist: si protestam perquè
ens roben ens acusen de plorar i fer victimisme. Pel que
fa al segon, si qualcú gosa tocar temes com que el 90%
dels delinqüents són forasters, llavors en aquest és
acusat de racista. A continuació teniu el fragment d'un
article editorial de DM on es confon deliberadament els
colonitzadors espanyols, coneguts despectivament i des
de fa segles com a forasters, amb els immigrants nord-
africans que han vingut últimament a guanyar-se la vida:
Sin embargo, y al margen del caso que nos ocupa, es
obvio que existen y existirán brotes de racismo en cier-
tas zonas de Mallorca en que -como en el Maresme
catalán- se ha contratado mano de obra norteafricana
a bajo precio, sin seguridad social y de espaldas a la
ley por ambas partes. (...) Cuando ya se habían ar-
chivado los motes despectivos con que algunos mallor-
quines obsequiaban a los forasteros que constituían las
primeras hornadas de emigrantes al socaire del boom
del turismo, hete aquí que otras migraciones acentúan
la conflictividad. (...) Los escasos partidarios de la
política del barco (le rejilla lo tienen claro, pero esto no
resuelve los problemas para quienes creen en los
derechos humanos y en la necesidad de regular justa-
mente la situación de los extranjeros (30).

*********

Bé no-res, davant el podrimener considerable a què
ens enfrontam i per desfer-nos-en d'aquests trumfos, val
a dir tot seguit que el pitjor error que pot cometre l'in -
dependentisme és mantenir-se a la defensiva i a veure-
les venir. Contra vent i pluja, encara que el pern que
aguanta el món faci ull ara mateix, els catalans hem de
passar a Pacció. Hem de dur la guerra al cau de

• • •
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l'enemic i consolidar una política agressiva d'infiltració
dins l'administració civil i militar espanyola. El futur
estat Països Catalans ha de prendre exemple del procés
d'independència de l'estat d'Israel (1948) i, en con-
seqüència, ha de propulsar el seu SERVICI
D'INTEL.LIGÉNCIA fins a l'estratosfera amb la qual
cosa aconseguirem prevenir i intervenir en els afers de
la guerra psicológica, la guerra bruta, secreta i de
clavaguera. Sun Tsé, pensador i estratega xinès del segle
V aC, va dir: la informació és el preludi de la victòria
(31). Isser Harel, el mestre d'espies que va consolidar
els servicis secretes israelians i que va dirigir el Shin
Abet des de 1948 a 1952 i el Mossad des de 1952 a
1963, ha declarat que la manera de prevenir una
catástrofe és infiltrar-se amb agents estratègics en el
éap de l'enemic (32). Sense cap mena de dubte,
conèixer les intencions ocultes d'Espanya és vital per a
la nostra independència. Els catalans ja tenim una
tradició de servicis secrets que cal rellançar amb
renovada fúria. Als anys vint, els independendistes
aglutinats entorn de Francesc Macià ja pensaren al-
liberar la patria per mitjà d'una societat secreta (33).
Fruit d'això el març de 1922, es va constituir a l'Havana
el Club Separatista Català nº 1, el Decàleg del qual
acabava amb el següent punt: No divulgarás l'organit-
zació interior de la "Federació Internacional" ni el nom
de cap associat i considerarás com a sagrat el secret de
les contrassenyes i distintius que s'estableixen per a
reconèixer els germans en cas necessari (34). El 18 de
julio! de 1936, els militars colpistes espanyols varen
fracassar estrepitosament a Barcelona, entre d'altres
raons, perquè dos militars catalans intrèpids, Frederic
Escofet i Alsina (Barcelona 1898 - 1987), Comissari
d'Ordre Públic de la Generalitat de Catalunya; i Vicenç
Guarner i Vivancos (Maó 1893 -  Mèxic 1981), Cap Su-
perior d'Ordre Públic de Catalunya, havien muntat un
servici de contraespionatge que va descobrir amb an-
telació la conspiració feixista. Escofet va escriure a les
seves Memòries: Les reaccions del govern de la
Generalitat i dels responsables de l'Ordre Públic foren
distintes de les del govern de Madrid. Les disposicions
preventives que havien pres les autoritats de Catalunya
enfront del projectat alçament militar foren tan ade-
quades i oportunes que els rebels, en lloc de
sorprendre'ns, foren ells els sorpresos, i així perderen
els avantatges de la iniciativa (35). El coronel Guarner
l'any 1976 encara va manifestar: Teníem, a més, prou
gonfidéncies sobre tot el que es tramava, i així fou com
ens poguérem defensar durant dos dies de victoriosos
combats. Potser fou la primera vegada a la història
que Catalunya no ha estat apallissada, gràcies al fona-
ment d'haver disposat d'una bona informació (36).

Domènec Pastor i Petit, a l'epíleg del seu llibre
Espies Catalans (1988), acaba fent una pregunta col-

pidora: ¿Té el tarannà català elements peculiars que el
predisposen a l'espionatge? A continuació afegeix: La
pregunta resta en l'aire. Tanmateix la realitat té la
seva pròpia resposta: Catalunya ha destacat, no sola-
ment pels seus pintors, els seus arquitectes, els seus
poetes o els seus metges, sinó també per la proliferació
d'una gran quantitat d'artistes del subsòl (37). Efectiva-
ment, si hom llegeix els llibres de Pastor i Petit podrá
descubrir una lletania llarga de personatges heroics que
Catalunya ha donat a la història de l'espionatge. Ramon
Mercader, l'agent secret que Stalin va infiltrar dins el
nucli selecte d'amistats de Ley Trotski per tal de fer-lo
matar, n'és un exemple. Joan Pujol i Garcia, l'agent
doble de la segona guerra mundial que va fer creure a
Hitler que els aliats desembarcarien a Calais, n'és un
abre. La putada més grossa que s'extreu, emperò, de la
lectura de Pastor i Petit és que la totalitat d'aquests
agents varen treballar per a governs estrangers: el mun-
dialment famosíssim Alí Bei (Domènec Badia i Leblich)
va exercir per a Godoy, Napoleó Bonaparte i després
Luís XVIII: Mercader va fer la feina bruta d'Stalin;
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Pujol va fer d'agent doble, va treballar per al MI-5
britànic i per al Abwehr alemany amb tanta d'eficàcia
queha estat l'unica persona del món que ha obtingut al
mateix temps les màximes condecoracins anglesa i
alemanya; Francesc Viadiu va dirigir la xarxa andorrana
del MI-6 britànic per a la evasió de pilots aliats caiguts
en zona controlada pels nazis; Jaume Mir va fer de cor-
ren per als britànics a la primera guerra mundial a la
frontera entre la França ocupada i Bélgica; Josep
Bertran i Musitu, borne de la Lliga i fidel col.laborador
de Francesc Gambó, va organitzar el SIFNE (Servicio
de Información de la Frontera del Nordeste de España)
que amb seu a Biarritz va espiar a favor del general
Franco des del setembre 1936 a febrer 1938; etc. etc. Jo
no dubt ni per un sol instant que si tots aquests cervells
privilegiats, si tot aquesta intel.ligència extraordinaria
hagués treballat per a la causa de la independència dels
Països Catalans, no anys sinó segles faria que seríem in-
dependents i que ens hauríem desempallegat d'Espanya
com qui s'espolsa un moscard de grifó de damunt. Pas-
tor i Petit, en un altre indret de l'epíleg, destaca la
curiosíssima coincidència que com mentre la nefasta An-
dalusia ha produït toreros i ballarins, Catalunya, en
canvi, ha estat bressol d'agents secrets de fama mundial
que han excel.lit en el combat dins la foscor, ¿com s'ex-
plica això? Pastor i Petit ho ha raonat apel.lant a la
sólida tradició teatral catalana, al conjunt d'activitats
escèniques que des d'indrets populars corn ateneus,
casinos, centres parroquials etc., han trobat en el teatre
una forma d'expressió: Del bon maridatge entre l'ac-

tuació escénica i la informació secreta brollen im-
pecables -tècnicament parlant- peons del combat sub-
terrani (38)). Net i esporgat, a un bon professional que
fa vida de rèptils a les clavagueres, se li exigeixen les
següents condicions:

I) Dots per a la dissimulació, la improvisació i el fin-
giment.

2) Capacitat de deducció i d'imaginació.
3) Olfacte i intuïció per lligar caps.
4) Rapidesa de reflexos.

5) Poder de convenciment.
6) Carisma.
7) Abnegació, autosacrifici i resistència física i ner-

viosa.
8) Sang freda i fetge davant l'adversitat.
9) Motivació patriótica.
10) Ensinistrament tècnic i poliglotisme; etc. etc.

Tot seguit cuitem a afirmar que la utilització de con fi-
dents i de sabotejadors ha constituït arreu i en qual-
sevol época una constant histórica. Sense anar massa
lluny, els primers que han recorregut a la guerra bruta
per destruir els moviments d'emancipació de les
colònies, han estat els espanyols. Vegem-ne dos
cèntims: Alejandro Lerroux va esser un agent del mini-
steri de l'interior espanyol enviat a Barcelona l'any 1901
per tal de desestabilitzar el moviment unitari nacionalis-
ta que va culminar en La Solidaritat Catalana (1906-
1909); el governador civil de Barcelona, Martinez
Anido, va finançar i organitzar el pistolerisme (1916 -
1923) amb els propòsits d'esqueixar el teixit social de
Catalunya i de desprestigiar la ciutat de Barcelona
davant el món; etc. etc. Per citar alguns exemples ac-
tuals, deixem, per ara, constancia de l'escàndol dels
GAL instigats pel govern espanyol del PSOE o el cas
dels esvalots del Besós (39) o els de la ciutat de Tàrrega
(40) etc. De moment així estan les coses i és per tot això
que davant la realitat punyent d'aquests fets, l'ind e-
pendentisme català ha d'afrontar la crua realitat, ha de
resistir amb enteresa qualsevol contrarietat i ha d'estar
capacitat per mostrar les dents i els ullals a Espanya en
rots indrets dels Països Catalans, tant és dins un consell
de redacció d'un diari, dins un claustre d'institut, en
una junta d'associació de veinats, en un comité
d'empresa, dins els cercles financers, industrials o
politics, i, per descomptant, en el control de les
sòrdides clavagueres. La guerra psicológica és una

contínua competència entre astúcies i enganys, entr(
intuïcions i deduccions. Ara vull tornar a insistir en lz
connexió entre periodistes de la premsa d'ocupació i
servicis secrets espanyols  perquè, com va dir Enrico Al
tavilla, els servicis d'espionatge se serveixen
freqüentment dels pseudoperiodistes; i, per desgracia
succeix amb freqüència que també els corresponsals
els invitats especials són en realitat agents secrets.
qual cosa podria esser també comprensible i discul
pable, atès que un espia té el deure de cercar-se unk
"cobertura"; és a dir, ha de simular l'exercici  d'unk
altra ocupació per no resultar sospitós. (...) Tamb(
molts periodistes es troben embolicats en les intriguel
de l'espionatge. Els corresponsals a l'estranger de lk
Tass, l'agència oficial soviética, formen part del per
sonal diplomàtic de l'ambaixada, per() són considera t!
com a espies per la policia de tot el món. Pel que fa
la resta, "ningú millor que un periodista está adaptat
l'ofici d'espia". Pot freqüentar qualsevol ambient, posar
se en contacte amb personalitats polítiques i
sense aixecar sospites (41).

Un nou estat no pot mantenirse sense una organit
zació important de defensa, és a dir, sense una mena 1
cordó sanitari d'autoprotecció que sàpiga del llim de le:

olles i el dimoni un se colga. Dins l'espionatge cadz
arma ofensiva citi al descobriment d'una arma defensiva
I viceversa. Dit ami) paraules d'Enrico Altavilla: Tota
arma produeix, també, Ja seva contrarma (42). Qua'
un enemic sanguinari com Espanya, practica el joc brut
els cops baixos i recorr a mètodes il.legals, els País();
Catalans han de potenciar amb tota classe de mitjans un
exèrcit a l'ombra que sigui l'escut i l'espasa de la inde.
pendència. Aquesta tasca gegantina només pot esse:
realitzada amb eficacia si está coordinada per un Servic
d'Intelligencia, una frondosa xarxa secreta que, basant.
nos en Pastor i Petit, ha d'escometre les següents fun.
cions:

* Posar al descobert els estratagemes i les enganyife:
d'Espanya.

* Escoltar i observar tot alió que es veu o se sent.
* Recollir les indiscrecions.
* Fotografiar o filmar persones o documents.
* Fer de bústia o d'enllaç.
* Contrainformació.

Subornar persones en posessió de dades.
Mobilitzar influències per sotamà.
Mantenir connexions de cooperació internaciona

amb organismes paral.lels de nacions amigues.
• Descobrir l'entrellat d'enveges i de guerres intes

tines que divideixen i afebleixen els espanyols..
* Contrastar informacions.
* Preveure al màxim les contingències i no deixa

llacunes. Càlcul de previsions de perills.
* Seguiment sistemàtic de la premsa, radio i

enemigues i confecció d'un arxiu de dades informatitzat
amb diverses terminals i dilerents copies de seguretat.

* Detectar els punts vulnerables de l'enemic i paran
Ii garbellets, filats, trampes i rateres untades de vise.

* Treure a la Ilum les motivacions i els condicional
ments ocults de la premsa d'ocupació.

* Bloquejar i sotmetre l'adversari a un pressing
suportable.

* Intrigar. Desmoralitzar i promoure el derrotism
entre l'enemic i reforçar la moral de victòria entre 1
nostra gent.

* Manipular amb promeses o amenaces.
* Difondre objectius de propaganda o pamflets.
* Conspirar a tots els nivells.

Desemmascarar i neutralitzar traïdors, pe
seguidors o confidents.

• Desinformar, intoxicar. Controlar cartes i telèfons.
Recollir doblers en auxili dels correligionaris.
Fer pintades.
Interrogar, intuir, deduir, esbrinar.
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Mossegades
DE PRESSA, DE PRESSA!

Els esdeveniments se succeixen un darrera l'altre a
una velocitat que cscarrufa. Inevitablement molts temes
han quedat dins la cuneta encara que això no vol dir
que no els tinguem present i que no hi estiguem trebal-
lant silenciosament. Per exemple, no hem parlat del
Taller Llunàtic que, després d'uns anys de silenci, dia 9
de gener de 1991 va reemprendre la publicació d'El Cor-
reu de Son Coc per qüestionar l'actuació del Comité de
Defensa de Macià Manera. Des d'aquí aprofit per fer
públic que, tot i que no vaig enviar a demanar un ex-
emplar de l'esmentat correu titulat Interrogatori policial
pornogràfic (Procés a la cultura catalana III), en tinc un
exemplar (no dic si és original o fotocòpia) i que faig
comptes parlar-ne extensament en un futur. Després
d'abandonar Taller Llunàtic l'octubre de 1988, aquest
correu és el primer text teòric considerable que Josep
Alberti i Bartomeu Cabot han publicat totsolets. Aixó
atorga una profunda càrrega simbólica que per part
meya tindrà la resposta que es mereix tant en profun-
ditat, extensió i documentació.

Un altre tema que tampoc no he tractat ha estat la in-
justicia de que ha estat víctima Lleonard Muntaner
quan la Universitat Balear l'ha expulsat com a professor
després d'haver exercit durant un període com a mínim
de tretze anys. La responsabilitat d'aquest acte reprov-
able cal imputar-la directament al comissari estalinista
Climent Picornell, un individu que comença a esser
famós pel reguitzell d'actes inquisitorials que ha
protagonitzat fins avui ja sigui com a ex-cap de redacció
de la revista Lluc (48), com a director actual d'El Miran
o com a dirigent de l'OCB (49). Cal dir que el rector
Nadal Batle tampoc no está exempt de respon-
sabilitat per no haver posat remei a les arbitrarietats de
Picornell i la seva set insaciable de baralles de negres.
L'afer Lleonard Muntaner - Climent Picornell treu a
rotle un tema de capital importància, aló és, el de la
corrupció dins les institucions indígenes. Els colonit-
zadors espanyols s'han passat anys dient que els mallor-
quins som incapaços dexercir l'autogovern i que per
aquest motiu val més que ens comandin des de Madrid.
Ara que institucions com la UIB o el Govern Balear,
Consell Insular, Parlament etc. encara no estan prou
consolidades, els seus dirigents tenen una respon-
sabilitat immensa ja que cada error és aprofitat per
Espanya per reforçar la idea dominant que els mallor-
quins no ens sabem administrar totssols. Nosaltres hem
fet costat al Rector de la UIB, Nadal Batle, quan, amb
motiu del seu independentisme, ha estat durament
atacat per imbècils espanyols com Alfonso Ussia o la
premsa forastera de ciutat, abob no impedeix que ara,
emperò, li diguem públicament que amb Lleonard
Muntaner i d'altres s'ha comes una injusticia i que la
UIB no es pot permetre el luxe de desaprofitar un his-
toriador com Muntaner que, amb tots els matisos i críti-
ques que se li puguin fer, s'ha caracteritzat per banyar-
se el cul a l'hora d'investigar científicament un tema tan
aspre de la nostra història com és el de la persecució
dels jueus conversos. Amb tants de professors
putifeines que fan l'orni dins la UIB i que no s'ar-
risquen a publicar un sol llibre en la seva miserable
vida, fotre defora Lleonard Muntaner per la fellonia de
Climent Picornell és una grandiosa cabronada que no
pot quedar sense denunciar. Més  enllà de tot això,
mentre persisteixi la precària situació actual imposada
per l'ocupació espanyola, mai no s'ha d'oblidar que el
colonitzador está ull vigilant a la percaça d'antagonis-
mes personals dintre dels indígenes per explotar-los en
benefici propi i consolidar la subjugació de les colònies.

JAUME SASTRE
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r caps.
Jprotecció. Detecció de micròfons ocults i
;temes electrònics d'escolta.
.tar informacions polítiques i mercantils
lacional per als Països Catalans, etc. etc.

onitzadors espanyols han actuat amb total im-
han fet dins Mallorca tot el que han volgut i
atendre a raons ni mirar prim. Bé idò, com hi

ix6 s'ha acabad Una nova etapa comença. Els
ns tenim per endavant la reconquesta de la
5pia terra, açò és, tornar a comandar dins ca
mi ha dit Pastor i Petit: Espiar no és monopo-
p sexe, edat, nacionalitat, nivell social o
Tothom fa el que pot (43). Enrico Altavilla
¿Com es presenta, quin aspecte té un espia?
eix aspecte de totes les persones que trobam
a l'autobús Ni la fesomia, ni els vestits són

3se que el puguin trair (44). La primera tasca
ci d'intel-ligéncia és obrir un arxiu de dades.
inventari de tots i cada un dels colonitzadors
que pasturen per aquestes contrades,

funcionaris, periodistes, empresaris, xoriços i
de droga (nom, llinatges, fotografies, profes-

d'arribada a Mallorca, interessos comercials,
rada, situacions familiars difícils, dificultats

amistats, costums, carácter, hobbies, llocs i
que freqüenta, vicis inconfessables

ualitat, afecció al joc, drogaddicció etc.) que
usceptible d'esser pressionat, negocis bruts,
Dremsa que llegeix, actitud davant la inde-
1 i la llengua catalana, etc. etc.). Les antenes
iendentisme han d'estar a l'aguait de qualsevol
cli de descontentament popular i antiespanyol
Idiatament Hangar cables. Un sector molt im-
treballar és el constituït pels militars, policies i
civils mallorquins que treballen a sou

a. Aquí més que enlloc és oportú recordar que
wofessionals estan mal pagats, són mal vists,
cs pels seus superiors i molt sovint víctimes de
s racistes humiliants en qüestió de llengua i
Encara avui en dia parlar català dins una caser-
ecte de càstig. Des de sempre molts d'aquests
s'han considerat abans mallorquins que

Les paraules següents del general  Valerià
Nicolau (1838 - 1930) són emblemàtiques: Som
mallorquí. Per damunt de tot defensaré els in-
le Mallorca i si desig ocupar llocs més elevats
avorir la meya petita pàtria (45). Per citar un
1 que no compromet a res, recordaré que fins i
í Guiscafré (Artà, 1923) director de teatre i

l'exèrcit de l'aire espanyol durant 45 anys va
e la pregunta ¿Creu que Mallorca és una regió,
una nació? dient: -Un país. Per a mi, un país

uta nació. Som molt partidari de l'autodeter-
(46). Si m'he decidit a tocar ací el tema
;im dels militars indígenes, és bàsicament per
15:

mer per recordar de bell nou que la ide-
a d'un país no és patrimoni exclusiu de dretes
erres sinó de tot un poble, militars inclosos.

que aquests professionals ja tenen una missió
ada en el futur estat Països Catalans: la de
om a consellers i com a comandaments, la
nacional. Per parlar d'alguns exemples
citem que l'actual responsable de la defensa
ia és un antic sergent de l'exèrcit iugoslau, el
la independència d'Argelia, Ahmed Ben Bella,
brigada de l'exèrcit francés i que Abd-el-Krim,
iarroquí que va infringir a Espanya la derrota

l'any 1921, havia estat al seu servici fins pocs
ens de la batalla (47), etc.

;egon, pe' rememorar l'exemple a imitar de
:atalans que, com Francesc Macià, Frederic Es-
tem; Guarner i tants d'altres, abans de trair el
1, abandonaren l'uereit espanyol.

Emilio Alonso Manglanu, director dels servio.,
secrets espanyols (CESIO). En aquest moments l'objec-
tiu prioriltui de l'organimació dirigida per aquest
aristócrata d'origen valencia 2, torpedinar, des de
dintse i des do fora, els moviments d'independencia do
les colimies



Catalina Agulló exposa a Llucmajor
Na Catalina Aguiló és llucmajorera, és una de les 	 - Si, i amb aqueta exposició ja fa deu anvs

pintores més importants de Mallorca, tant per la seva consecutius que a les fires de Llucmajor hi tenc una
obra pictórica com per la qualitat d'aquesta. Enguany, i exposició.
coincidint amb les fires, fa una exposició a la seva vila; 	 - Es qualque exposició monográfica?
amb aquest, ja són deu anys consecutius de participació 	 - No, és l'obra realitzada enguany, hi ha bodegons,
a les fires. L'exposició es fa al carrer Bisbe Taixaquet, 73 marines, i un retrat.
de llucmajor durant els dies 12, 13 i 14 d'octubre.

- Quin temps fa que et dediques a la pintura? 	 - La gent, com sol respondre?
- Fa tretze anys pint, durant tots aquests anys he fet 	 - A mi, m'han tractat bé sempre; a la gent, li agrada

molta de feina i un bon grapat d'exposicions per tot arreu la meya pintura, i això m'alegra molt.
de Mallorca.	 - Pintes només el que t'agrada, o fas obres per

- La teva especialitat són els retrats? 	 encarne?
- No només són els retrats, sinó que a mi també	 - Faig de tot, normalment el que més em solen

m'agrada fer bodegons, etc i pint tot alió que m'agrada. encarregar solen ser retrats.
- Exposes un altre cop al teu poble? 	 - L'interès per la pintura creus que ha augmentat?

Tenim una gran va-
rietat de brolladors, ¡A$ CONVECTORAS
colls de cisterna, es-
tattkes, jardineres i
cossiols per decorar
el jardí

VISITAU-NOS
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OMPROMIS
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DISSABTES DEMATÍ OBERT
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Presentat aquest cupó, un nin o nina fins a 12 anys,
acómpanyat d'un adult, podrá entrar de franc a l'Agua
City de s'Arenal exceptuat diumenges i festius.
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Llubí aprova una moció
del PSM-NM sobre el dret
de l'autodeterminació

Alomar, una moció sobre el
dret a l'autodeterminació
del nostre poble.

Aquesta moció comptà
amb sis vots favorables, els
tres del PSM-NM, un de
Convergencia Balear, un
del CDS i el de la regidora
del PP-UM Margalida Mi-
guel; els altres dos regi-
dors de la coalició PP-UM,
juntament amb el batle, es
varen abstenir.

Aquesta moció fou apr-
ovada pel Consell Polític
del PSM-1111, i es decidí
remetre-la a totes les
institucions públiques de
Mallorca, perquè fos estu-
diada i duita a sessió ple-
naria. L'Ajuntament de
Llubí ha estat el primer de
Mallorca en dur-la a ple-
naria, i també el primer on
ha estat aprovada aquesta
moció. Aquest acord del ple
será comunicat al presi-
dent del govern espanyol,
al delegat del govern a les
Balears, i als presidents de
la nostra comunitat autó-
noma, així com també al
president del Parlament
balear.

Com podem veure en aquesta
foto, n'Antoni Mulet i na Joana
Miralles Llaneres, varen ca-
sar-se a l'església de Sant
Pere i Sant Pau d'Algaida, el
passat dia quatre d'agost.
Després de les noces feren el
refresc juntament amb molts
de familiars i amics al Res-
taurant Cas Carboner de
Montuïri. Afolles felicitats!
(Foto: Balaguer).

- Si, el gust per l'ad va en ciuginent, i afecta tote.
les classes socials; i això perquè agrada.

- L'artista neix o es fa?
- Crec que són les dues coses, primer t'ha d'agradar

molt, i llavors has de perfeccionar aquest gust.

Dia 10 d'octubre ha fel 100 anys, es madi) Sebastiana Mula
"Merris" d'Algaida. Aquesta centenària algaidina viu al carrer
dels Cavallers i té una bona salut i d'una memòria excel.lent
Ens digué que hi ha molta avantatge ferm de fa estona a ara,
que ara es viu molt millor, i que un gran avanç ha estat que avui
tothom pot anar a escola i viure dignament amb la seva feina.
Una de les coses que més li agradava era bailar de pagès, pera
ara ja no ho pot fer. Molts d'anys!

L'Ajuntament de Llubí,
reunit en sessió plenaria
del passat 24 de setembre,
i per majoria absoluta,
aprova la moció presenta-
da pel PSM-NM, mitjançant
el seu portaveu, Gabriel




