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anys Ileials a Mallorca

L'ESTEL de Mallorca se solidaritza
amb l'insubmis Tomeu Martí

Alumnes i mestres de l'Escoleta Pope ye del Viver de Ciutat.

Judici als col.laboradors
de L'ESTEL de Mallorca

L'ESTEL de Mallorca se vol solidaritzar amb l'insubmís independen-
tista i col.laborador de L'ESTEL, Bartomeu Martí i Florit, a qui el
ministeri fiscal demana l'absurda pena de quatre anys de presó per
declarar-se insubmís, pacifista i antimilitarista. Tomeu Martí, de 27
anys d'edat, conegut activista de la Crida a la Solidaritat, co-fundador
del Bloc Nacionalista d'Estudiants i del Casal Independentista de Ma-
llorca, integrant de l'Ateneu 31 de desembre, portaveu de la Plataforma
de Joves per la Llengua, periodista i collaborador de publicacions com
La Nau, L'estel, etc, poeta, co-autor amb Albert Herranz del llibre La
lluita contra el Servei Militar a Mallorca. De Fora quintes! a In-
submissió, ha denunciat la discriminació de qué és víctima per part del
ministeri fiscal que vol convertir el seu cas en -un  càstig exemplar per
tal que els joves mallorquins escarmentin i no es facin insubmissos. Des
de L'ESTEL ens volem sumar a  l'àmplia campanya de suport popular
a favor de la lliure absolució del nostre amic Tomeu. Q

Especial dedicat a les barriades des tenutip
nüc15, 113ItblIntignU, es Ylv[r, es nalleal,

COldára s'Indlülwilti, de Ciutat. Si
vos ha agradat, telefonau al 26 50 05 i el vos
enviarem cada quinze dies.

Aquest nin tan garrit és n'Ale-
xandre. el nét major d'en Jaume
Simonet, que va tenir la mala sort
de néixer el dia 18 de març de 1995.
Aquest dia, el personal de materni-
tat de Son Dureta, en lloc d'atendre
la ~e , es va dedicar a mirar tot lo
dia les noces que donaven per la
televisió de la filla del Borbó, i quan
se'n recordaren la mare ja feia més
de quinze hores que havia trencat

Corrent i de pressa li varen
treure l'infant amb fórceps (quina
animalada) i li varen danyar el cap.
Quan el nadó tenia tretze dies l'o-
peraren d'una gleva de sang al cer-
vell. Tot això per la ineptitud i la
incompetencia del personal d'un
hospital amb mancances. Ara está
ben bé i el passat dia 18 va celebrar
el primer aniversari amb una testa
de pinyol vermell. N'Alexandre, a l'i-
gual que el seus padrins i son pare,
ja és un ferm seguidor del Barça.
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Dilluns dia 11 de març es va veure al jutjat penal núm. 2 la demanda
per presumptes injúries interposada pel polític del PP, Ventura Rubí,
contra el col.laborador de L'ESTEL, Jaume Sastre. A l'hora de tancar la
redacció d'aquest número no hem conegut encara la sentencia del jutge
Quintana Carretero per la qual cosa reservam per als propers números
el gruix de la informació i opinió sobre el cas. Com a avançament
podem dir que el ministeri fiscal va retirar l'acusació i que l'advocat
defensor, Sebastià Frau, va comptar amb un peritatge filógic elaborat
per Biel Majoral, Antoni Artigues i Maria Conca i que com a testimo-
nis de la defensa van intervenir Pere Sampol, Francesc Obrador, Jordi
Llabrés, Joan Roig i Joan Sanl. Redacció

Recorda! Ouan hagis Ilegit aquet periòdic,
si no en fas la col.lecció, regala'l a un
amic, veí o parent. El país ho necessita.



Al seminari de Mallorca, que está ubicat al Viver, estudien denou ablots que
voten esser capellans. Són de Campos, Porreres, Ciutat, Son Ferrer, ses
Salines, Manacor i Santanyí. Uns ablots ben espavilats aquests, que quan
acabin la carrera tindran feina assegurada, bones rectories i moltes esglé-
sies on dur a terme la seva teína.
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Jaume Camps (CiU): Tal com
ens oloràvem els últims 300
anys —per ser precisos, des de
1714— als catalans segurament
no ens convé gaire, Espanya.

1/1212

Llorenç Capellà: Les Balears
han estat relegades dins el
context espanyol a la seva an-
tiga categoria de Islas Adya-

centes, i a les colònies —que
això, i no altra cosa sempre
han estat les illes adjacents—
la metrópoli només sol enviar
guàrdies i funcionaris.
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Antoni Deig, bisbe de Solsona:
La meva idea per a Catalu-
nya és que s'ha de reconéixets
el dret a l'autodeterminació.
Estic en contra del bilingüis-
me perquè comportaria la
mort inelludible del català.

121112

Cristòfol Soler: En la política
lingüística ha arribat el mo-
ment de passar de les paran-
les als fets.

Eduardo Gamero, diputat del PP:
Segons la meya opinió Cañellas
no hauria d'haver dimitit.

121212

Jaume Font, senador i batle de
sa Pobla: Aznar es va precipi-
tar quan va destituir Gabriel
Cañellas.

11£20

Ponl Pons, escriptor menorquí:
Em consider un exiliat en la
meya pròpia illa.

uslq
Xavier Pastor, president de
Greenpace: L'ecologisme és
una qüestió de sentit comú,
no d'ideologia ;tica.

SII1S2

Pedro J. Ramírez, dinctor d'El
Mundo: El mateix Aznar ha
comentat la paradoxa que els
vots dels andalusos d'esquer-
res hagin donat la clau del
poder als catalans de dretes.

La façana del centre de salut del Viver-Rafal se sembla al d'una casa
abandonada. Es veu que els joves de la barriada estimen ben poc alió que
és del poble.
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• Ens encanta que el Diario Bale-
ares, ?irgan que fou de la Falange
Espanyola i de les JONS, gran
espanyolitzador de Mallorca du-
rant mig segle, es convertesqui en
Diari de Balears i es posi al ser-
vei del poble de Mallorca. Sabem
que tindrà algunes baixes de per-
sones enemigues de la nostra
llengua, però també sabem que
tindrà moltes altes de persones
que l'estimen. Sabem que será un
bon negoci i ens congratulam que
en Pere Serra ho hagi vist així.
Enhorabona i benvinguts al club
dels qui som lleials a Mallorca.

• Ens tenen emprenyats aquests
de la Cadena Dial i altres cade-
nes colonialistes que practiquen
"la neteja lingüística i musical"
contra les "lenguas regionales e
inferiores" ja que tot ho treuen
"en español" (lolailo) i a esser
possible en versió "lolaila". Són
capaços de traduir a versió
"lolaila" des del rosari de l'auro-
ra als valsos d'StrauSs. Més
espanyolassos que la Guardia
Civil el 12 d'octubre davant la
Pilarica, més "patriotes" que en
Franco i de la mateixa escola del
Milojevic serbi. Barco i arruix

Xislar 411:1:11.

Com a conseqüència del rebom-
bori causat per les columnes
Han dit..., De bona font,

Sabíeu que...?, Forasterades,

Pugen i Davallen, i davant pos-
sibles demandes judicials, d'ara
endavant es responsabilitzen
d'aquestes seccions Josep
Palou I Jaume Sastre. Per altra
part, aquests dos autors volen
fer constar que no tenen res a
veure amb el pseudònim Simó
Tort Ballester.

dels Països Catalans. Immigrats
sí, colons racistes no.

• Ara que n'Aznar formará govern
—si és que n'arriba a formar—, els
bufons que té tots ells ja ho eren
del franquisme: en Raphael i en
Manolo Escobar, altres dos amb
deutes (Norma Duval i Bertín
Osborne), tots aquests esperen que
els del PP els passin alguns dels
trenta-un bilions del pressupost de
l'Estat, o que n'Aznar, inspector
del fisc, els aconselli; dos plagia-
dors, Julio Iglesias, patriota ex-
madridista a Miami i Concha

Piquer-junior, ulls de hiena noc-
turna, la mare de la qual furta les
cançons de l'exiliat Antonio
Molina, i del botifler valencia
Francisco. Sols els hi mancava el
botifarra Sergio Dalma, el
Michael Jackson català. A les
darreres eleccions el PP no volgué
en Raphael als seus saraus perquè
havia reivindicat el sanguinari dic-
tador i, això, els sus assesdrs d'i-
matge diuen que fa lleig i els resta
vots. En Julio Iglesias va ficar la
pota a un míting. I na Conchita
Piquer fou escridassada en una
actuació. També fou escridassat el

Immigrant! Tu no pots
ensenyar la llengua
mallorquina als teus
fills, però els mestres a
l'escola sí que ho
poden fer. Exigeix

escoles catalanes al
teu barri o al teu poble.

foraster Eduardo Zaplana, presi-
dent del País Valencia, en la Diada
d'Andalusia a Valencia. Ni els
forasters, tu...

• Estam encantats que els flamencs
vulguin emancipar-se de d'Estat
belga. Els flamencs, que parlen
holandés, n'estan fins a la corone-
ta del valons, que parlen francés i
els volen comandar. No volen
compartir res amb ells i manco
l'estat. Per a l'any 1999 hi haurà la
reforma federal que reclama més
autonomia regional com a via
pacífica cap al separatisme entre el
nord i el sud de Bélgica. El minis-
tre president de Flandes, Luc Van
den Brande, va presentar al
Parlament regional la setmana pas-
sada un informe en el qual va
exposar una altra vegada les rei-
vindicacions institucionals, amb
un discurs secessionista qué va
aixecar polémica. "Flandes es posa
guants per despullar l'estat", deia'
l'altre dia el diari catòlic La Libre
Belgique. Van den Brande va pre-
sentar un document de seixanta-
dues planes, aprovat pel Govern
flamenc, on es contempla un fede-
ralisme avançat de dos estats com-
pletament autònoms: Flandes i
Valhnia, i un estatut ésVétial per a
la re65 'de Brásselles. Aquests
document reclama una separació
total de la seguretat social així com
de les comunicacions, comerç
exterior, política científica, de les

ACLARIMENT

La ressenya (que sortí sense sig-

nar) apareguda a la página 19

de L'Estel (15-111-96) i que fa
referencia al llibre Vida d'artis-
ta de M. López Crespí ha estat
escrita per l'escriptor i periodis-

ta catalá S. Cucurella. Va apa-

reixer en el diari català inter-

comarcal Nou 9 el 2,tX1-,96.

estadístiques, cooperació al desen-
volupament i trInsports.

• Camín per la barriada del Camp
Rodó i sent dos homes de devers
setanta anys que parlen mallor-
quí. "Mallorquins! Com estau?"
Jo els escomet. Un d'ells, el més
decidit me respon: "No ho som,
mallorquins. Jo som eivissenc de
nació catalana." "Idò ja anau de
ses meves", Ii responc, 	 som
mallorquí de nació catalana i
xerram la mateixa llengua. Jau un
diari de mallorquins que segur
que l'entendreu." "Gràcies l'a-
mo, el llegiré encantat", es va
acomiadar l'eivissenc.

• Ens ho va aclarir un nét seu: es
Mascle Ros, editor i director de
Foch i Fum, es va salvar de la
matança de l'any trenta-sis per-
qué tenia un parent militar que el
va protegir. Si no hagués estat per
aquest parentesc, segur que els
feixistes u haurien fet sa pell,
donades les seves inclinacions
obreristes i anticaciquils.

• "Continues essent comunista?"
Li demana na Margalida Capellà
en una entrevista al nostre col-
laborador Miguel López Crespí.
"Som retoubriel.'Estic per  l'auto-
determinació del meu poble i a
favor d'una societat justa. I com
es natural estic contra els boti-
flers que, com que no se poden
carregar el poble com ho feren
durant les Germanies i la Guerra
Civil, intenten tancar-li el pas a
base d'inventar pardalades com
la llengua balear. Les seves argu-
mentacions fan rialles, el seu
món no és d'aquest món."

• Himne nacional català al
començament del partit de Copa a
l'Estadi Olímpic el passat dia 13.
de març. Els uns canten i els altres
mantenen un respectuós silenci.
"Que tremoli aquesta gent / tan
ufana i tan superba., / Bon cop de
falç, defensors de la terra, / bon
cop de falç..." El Barça va perdre

, 1-5 amb l'Espanyol.

Foc i Fum
MATEU JOAN I FLORIT
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PER A REFER EL DISCURS
TEÒRIC DE L'ESQUERRA
CATALANA, ENS HEM DE
DESFER DEFINITIVA MENT
DEL LLAST DE LA FILOSO-
FIA MARXISTA. Durant més
de 100 anys, la Filosofla d'En
Carl Marx ha impregnat el dis-
curs teòric de les formacions
esquerranes de tot el món. Amb
el triomf de la Revolució Russa
de 1917, i amb la presa del Poder
per En Lenin, semblava que les
tesis d'En Marx quedaven confir-
mades. El nou règim havia pres el
Poder en nom del Soviets d'o-
brers, de camperols i de soldats;
el partit comunista rus es presen-
tava com l'instrument de la Fi de
la Història, anunciada per En
Marx. No només es declaraven
marxistes —el "marxisme-leninis-
me"—, sinó que imposaven el
marxisme com a filosofia i cien-
cia oficial a tots els centres
acadèmics, la Universitat inclosa.
Mai una filosofía havia tingut un
èxit tan espaterrant, ni els llibres
de filosofia una difusió tan massi-
va entre les classes treballadores.
El manifest del partit comunista,
l'opuscle publicat per En Marx al
1848, s'ha reeditat ininterrompu-
dament en la major part de llen-
gües del món. És, sens dubte, el
bet seller dels

L'esfondrament dels Règims
comunistes, el de la URSS en
especial, ha accel•lerat la crisi del
pensament marxista. Al present, la
gent d'esquerra es triaba incómoda
amb el Ilegat d'En Marx. Deixant
de banda els comunistes, que enca-
ra mantenen les tesis clàssiques, la
resta de gent d'esquerres adopta
una gran diversitat de posicions
ideològiques respecte de la Filo-
sofia del materialisme històric.

On podria pensar i dir que de,
bon començament, la tradició
anarquista es desmarcà molt dis-
tintament de la concepció marxis-
ta de l'Estat obrer i de la revolu-

ció. I no només els grans clàssics
àcrates —Kropotkin, Goldwin,
Bakunin, Malatesta...—; també les
formacions llibertàries restaren
violentament enfrontades als par-
tits comunistes( Un dels darrers
gran capítols foren els fets maig
del 37 de Barcelona: el llamp de
la guerra amenaçava d'esclatar
entre la CNT i el PSUC). Per?)
això no canvia la qüestió teórica
essencial: el pensament ácrata
manlleva els conceptes bàsics
del materialisme històric d'En
Marx. En Bakunin mateix es
declara en tot moment un deixe-
ble d'En Marx revoltat contra el
mestre. Els conceptes de lluita de
classes, d'explotació capitalista,
de l'alienació, de l'Estat instru-
ment de la burgesia, de la cons-
ciencia de classe, de proletariat,
de revolta armada contra l'Estat,
de l'expropiació dels capitalistes,
de l'establiment d'una societat
sense classes, de la fi de la histò-
ria... etc, etc.

El que pretenc en aquest escrit
no és fer un repàs general de la
Filosofia de Marx, sinó assenya-
lar qualcuns dels pecats més mor-
tals del marxisme; pecats que pro-
voquen efectes letals dins els dis-
cursos de l'esquerra i dins la praxi
social i política d'aquesta. Pretenc
fer una contribució a la desmitifi-
cació d'En Marx i, així, facilitar
els pas al post-marxisme. Així,
doncs, em permetreu descriure
una bateria de pecats del gran
pecador que fou En Carl Marx.

Ir. TOTALITARISME INTEL-
LECTUAL I MORAL. En Marx
no es presenta com un "nou" filò-
sof, sinó com el negador de totes
les filosofies. En aquest aspecte,
la seva capacitat denegació supe-
ra tots els límits. La seva famosa
frase resumeix el seu posiciona-
ment autocràtic: "Fins ara la
Filosofia s'ha ocupat en interpre-
tar el món, ara allò que importa és

transformar-lo". Aquest advocat
alemany de trenta anys entén la
Història de la Humanitat com a la
història de l'alienació i que, En
Marx, és el nunci de la Fi de la
Història; el seu pensament repre-
senta el moment que la Filosofia
esdevé ciencia; una nova ciencia
com a instrument de l'allibera-
ment definitiu de la Humanitat.
Un instrument amb el qual es
podrá construir el socialisme
"científic". En Hegel, el prece-
dent més immediat, també prete-
nia construir el sistema de la
Ciència, entendre i descriure qui-
nes són les lleis del Desplega-
ment de l'Esperit. És l'Esperit el
que es desplega dins la Història;
En Hegel, el notari d'aquest des-
plegament. Era arribat el moment
de l'establiment del regne de la
llibertat; per?) En Hegel era
només un instrument de l'expres-
sió filosófica d'aquest Esperit.
L'Esperit Absolut, a l'època
moderna, es manifestava  filosòfi-
cament a través del pensament
d'En Hegel. No pretenia fer altra
cosa que Filosofia. La seva
Filosofia no era sinó l'última
manifestació de l'Esperit Absolut
dins el terreny de la Raó. La d'En
Hegel era el darrer esglaó de la
cadena del Desplegament. En
Marx rebutja tota la cadena de
Pensament; la Història de la
Filosofia no seria sinó expressió
de l'alienació, dels diverses esta-
dis o èpoques del pensament
alienat. En Marx estava disposat
- i ho considerava factible - a en-
capçalar la Revolució Proletària
a Europa (amb la qual cosa
hagués aconseguit el Poder
Absolut); però En Marx sempre
va quedar fora de les situacions
re voluejdAárieh ii /él seu,, it.prnps.
No va participaFM a la del 48 ni
a la de 1870.

En Marx ja portava dins el
seu si el que després serien les
mostres històriques de l'encar-

nació del comunisme marxista.
Dins En Marx ja estaven con-
tinguts els Lenins, Trotskis i
Stalins posteriors. La lógica del
pensament d'En Marx duu a
una práctica de l'extermini físic
dels "dolents" i dels "equivo-
cats". Negar la validesa a les
altres concepcions filosòfiques ja
és molt extremat. Però En Marx
encara va més enllà i estableix
el virulent dogma totalitari que
diu qué el pensament dels
obrers, per la seva condició d'o-
brers moderns, disposen d'un
extraorinari privilegi, el del pen-
sament marxista, els principis
fonamentals de la filosofía del
propi Marx. L'obrer modern
—esdevingut proletari— pensa
sobre la seva condició de d'es-
clau modern, d'esclau del burgès
capitalista. I, amb aquesta activi-
tat intel.lectual, de forma es-
pontània, pren consciència de
classe i, misteriosament, desco-
breix els principis del materialis-
me històric i del materialisme
dialèctic. És la justificació —i l'a-
nunci d'una praxi mortífera— de
la validesa del "pensament cor-
recte" d'una minoria —rayan-
guarda del proletariat— per sobre
del pensament "alienar d'una
majoria. Era l'anunci del pas del
totalitarisme al terrorisme. De
disposar del Poder, és possible
que En Marx superes a Stalin en
virulencia arbitrària.

En aquests darrers trenta
anys, les diferents formacions
comunistes s'han esforçat en
carregar el mort a la sola persona
de N'Stalin. L'estalinisme seria
una conseqüència de l'aplicació
d'una línia política inicialment
incorrecta. Han de fer com si no
cone,gmessin >4 gran montanya
d'informació histórica que mos-
tren que des de el primer moment
el règim de terror comunista batia
tots els "records" d'arbitrarietat.
(continuará) 12
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Javier Zaragoza, fiscal: No
existeix interés suficient per
combatre el narcotràfic.

SIS212

Jesús Cacho, periodista: Aznar
va plantejar una batalla que
imagina com un passeig mili-
tar sense tenir preparada la
retirada. (...) Ho deia l'altre
dia un banquer: "Aquest al-
lot aspirava a conduir un Fer-
rari i s'ha trobat amb un Peu-
geot. S'haurà d'acostumar".

121212

Pere Gil, glosador:

Ap es guanyadors:

Ja que la cosa s'embruta
anau alerta amb en PUJOL
perquè aquest home tan puta
fa anar s'oli allá on vol.

Amb airó no está dit tot.
sobre s'auge català:
pot ser el sentigueu parlar
dins es Pe-Pé de Madrid.

Ja ho diu en Mateu Florit:
"I fins i tot a Valladolid".

111212

Tomeu Llobet, corredor de tro-
tons: Les carreres de cavalls
al trot s'iniciaren a les reu-
nions que mantenien els
pagesos els dies de festa.

Editorial de L'Express (París):
Queda per veure quin preu
farà pagar l'orgullós Jordi
Pujol, president de la Gene-
ralitat catalana, al castellà
Aznar per oblidar els seus
alegats a favor de l'Estat es-
panyol, amenaçat d'extinció.

121111

Isabel Llitera, poetessa: Me
sent cómoda escrivint en
català.

L'esperit republicà
EN JOAN QUETGLES, professor de Filosofia

Els set pecats mortals d'En Carl Marx (1)

MundlAgua .

TRACTAMENT D'AIGLA
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de salinització i descalcificació
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Pla de na Tesa (Marratxí)
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Antoni Gay Fornés
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07008 Palma de Mallorca
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Miguel Santaeulália, artista
faller: El PSOE va considerar
les falles "fatxes" i retrògra-
des i això no és així. Una
comissió fallera está formada
per molta gent del barri i hi
ha tota classe de persones i
d'ideologies polítiques.

01111

La pula del Túria (gloses falle-
res):

Tant fa rosa com gavina
si amb les urpes ens escanya
o ens ofega amb una espina.
Al remar tot ve d'Espanya.

Pere Llabrés, lul-lista: Cap
mallorquí no ignora que
Ramon 1,Iull és nostre i que,
lògicament, escrivia en la
nostra llengua. Els catalans
l'han reconegut com una de
les majors figures de la litera-
tura catalana, i els valencians
també. L'apropament di recte
a la seva obra reforçarà la
consciència de la unitat lin-
güística i posará de relleu el
fet innegable que valencians,
catalans i mallorquins par-
lam la mateixa llengua.

1212S2

Jordi Pujol: És important
tenir una bandera, un himne,
un parlament, una cultura o
una llengua pròpies, però
també és molt important
tenir doblers per tirar enda-
vant l'autogovern.
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Gabriel Ferret, periodista: Gil
és més que un camorrista, o
un autòcrata domèstic, habi-
tuat a imposar la seva reial
gana. És algú que al seu feu
de Marbella es permet el luxe
de putejar l'oposició fins a
extrems inversemblants.

Jordi Trias (PP): Si hi ha algu-
na !lengua que necessiti pro-
tecció a Catalunya, aquesta
seria la catalana.

Grup d'assassíns feixistes: el pare Adro ver i el «Comte» Rossi, dos amics
dels germans Villalonga.  
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L'antifranquisme a Mallorca (1950-1970). II part

Repressió feixista contra el
poble i els intel•lectuals (n)
MIQUEL LOPEZ CRESPI

Com explica Josep Massot i
Muntaner (pág. 235 de Els escrip-
tors i la guerra civil...): "L'aca-
bament de la guerra el 1939 no va
representar cap millora en la si-
tuació política que vivia Mallor-
ca. L'inici de la Segona Guerra
Mundial i el boicot a qué fou
sotmès pels aliats el govern de
Franco representaren, de fet, un
empitjorament de les condicions
materials (fou l'època de l'estra-
perlo i de l'escassesa de proveï-
ments). L'enrariment de l'am-
bient, d'altra banda, continuava i
començava una nova onada
repressiva com a conseqüència de
la llei sobre responsabilitats polí-
tiques i de repressió de la maço-
neria, del febrer de 1939".

És, emperò, la pau dels ce-
menteris franquista la que marca
el començament de la carrera de
Llorenç Villalonga com a escrip-
tor. Sembla que, amb la repres-
sió, amb el silenci de tota mena
d'oposició, amb l'afusellament i
l'exili de les forces més dinàmi-
ques i creatives de la societat
illenca, es comencen a donar les
circumstàncies ("una profunda
reflexió") adequades per a la cre-
ació que necessitava aquest falan-
gista de primera hora. Jaume
Pomar, en el Ilibre El meu Llo-
renç Villalonga (págs. 133-134),
escriu: "D'altra banda, la convul-
sió histórica del país coincideix
amb el matrimoni de Llorenç
Villalonga amb Maria Teresa
Gelabert i Gelabert, el 19 de
novembre de 1936, a Sant Bernat
de la Real. L'any següent, la
parella es trasllada a Binissalem,

protegint-se dels bombardejos". I
continua: "L'escriptor es troba en
una etapa de plena maduresa
intellectual, física i emocional.
Com a representant d'un tarannà
antiromántic —a la manera de
Goethe, Voltaire o Thomas
Mann—, és en l'estabilitat i la feli-
citat matrimonial, que troba unes
condicions propicies per bastir
lentament, de forma elaborada,
una obra de gran envergadura.
No creia en la soledat ni en l'an-
goixa com a motivacions literà-
ries. Ben al contrari, la seguretat i
el benestar actuen en ell com a
fonts de creativitat".

Per als professors i mestres
d'escola mallorquins, no hi ha-
gué, amb la victòria dels feixis-

tes, tranquil.litat, pau ni repòs, a
no ser la dels cementeris o l'exili.

Josep Massot i Muntaner ens
ho fa veure ben clarament en el
seu treball Els escriptors i la
guerra civil... (págs. 220-221):
"Un altre sector important de
represaliats era el dels professors
i mestres d'escola, objecte espe-
cial de denúncies, d'empresona-
ments i de depuracions. 'Els mes-
tres d'escola —escrivia 1'1 de
gener de 1937 el Diari de Bar-
celona— han pagat llur tribut a
l'obra feixista. Per la clerecia i els
militars, el mestre d'escola és una
nosa i per tant se l'han tret del
davant i en paus'. La nómina de
morts d'aquest sector comença
amb l'inspector d'ensenyament
primari Fernando Leal López,
assassinat a la carretera de Sóller
el 27 d'agost de 1936, i continua
amb Docmael López Palop,

catedràtic de matemàtiques a
l'Institut Balear que escrivia so-
bre temes d'astronomia, mort de
malaltia —en qualitat de pres— el
28 de febrer de 1939. Un altre
professor de l'Escola Normal,
José M. Olmos, fou afusellat al
final de 1936 a causa de la seva
pertinença a la maçoneria. Més
relleu tenien altres dos catedràtics
de la Normal de Palma: José M.
Eyaralar, autor de llibres pedagò-
gics i de nombrosos anides a la
premsa, vinculat al Foment de
Civisme i a l'Ateneu de Palma,
entitats igualment clausurades el
1936, malgrat el seu carácter
moderat, i Luis Ferbal y Campo,
professor de francés a la Normal i
a l'Institut, col.laborador als cur-
sos de castellà organitzats per
l'Associació per la Cultura de
Mallorca i autor d'articles d'ar-
queologia a La Nostra Terra i al
Bolletí de la Societat Arqueoló-
gica Lubliana. Tots dos moriren
un cop alliberats, per?) hom con-
sidera que la presó fou causa
directa de la seva mort".

Els millors homes i dones de
la generació dels anys vint i tren-
ta; els esquerrans mallorquins
que gosaren imaginar una Ma-
llorca diferent d'aquella que
dominaven aristòcrates, burge-
sos, militars i clergat; els mestres
que cregueren en el paper allibe-
rador de la cultura, eren executats
sense misericòrdia en els murs
dels cementeni de Palma, en el de
Porreres, per Son Puigdorfila, a
Son Coletes (Manacor), pel Camí
dels Reis, per Son Pardo, a la
Carretera de Sóller. Els camps de
concentració i les presons s'es-
tengueren per tot l'illa. ¿Qui no
recorda els noms d' infausta
memòria de Capocorb, Vellma-
rina de Llucmajor, Can Mir, la
presó de dones de Can Sales, Cap
Gros-Alcúdia, Illetes, el Llatzaret
del Port de Sóller, Son Granada,
Sa Coma-Es Capdellá, el mateix
Castell de Bellver...?

Stalin "suggereix" al PCE l'en-
trada en els sindicats feixistes

No cal dir que el PCE també
sofrí fort les urpades de la repres-
sió salvatge de la dictadura. A
partir de 1948 una sèrie de deten-
cions massives anà desarticulant
les restes de l'aparat de Pasio-
naria i Santiago Carrillo. En res-
taren aquí i allá algunes poques

cèl.lules que, afilades, amb por de
la infiltració policíaca, anaren
resistint com podien l'ofegador
ambient del franquisme. Els mili-
tants es reunien a escoltar Radio
España Independiente ("la Pire-
naica"), a llegir els pocs exem-
plars de Mundo Obrero que enca-
ra circulaven. Algunes ocasionals
pintades a favor de la huelga
nacional pacífica o l'amnistia era
tot el que bonament podien fer.
S'ha de tenir en compte que a
Mallorca no hi hagué un movi-
ment guerriller com el de la
península —el control damunt els
vençuts que no havien estat exter-
minats era absolut. La resistència
antifeixista mallorquina —no podia
ser d'una altra manera— no anava
més enllà del que hem explicat,
llevat —m'ho explicà l'any 85 la
companya Sofia Sintes, responsa-
ble a Menorca del PCB-PCPE, el
partit pro-soviètic d'Ignacio Ga-
llego— d'algunes activitats clan-
destines del Socorro Rojo, que
consistien essencialment en la
recollida de roba, diners i menjar
per a ajudar els presos antifeixis-
tes i llurs famílies.

Quan finí la II GM, Stalin
havia "suggerit" a la direcció del
PCE que abandonás la lluita gue-
rrillera en contra de la dictadura i
procurás infiltrar-se en els sindi-
cats feixistes i en diverses orga-
nitzacions de l'Església católica.
Per això, quan l'any 1962 l'Es-
glésia católica començà, arran del
Concili Vaticà II, a preocupar-se
una micona del món obrer, el
PCE estava en bones posicions de
sortida comparat amb altres grups
—especialment els anarquistes—
per a aprofitar qualsevol escletxa
de llibertat.

No és d'estranyar gens ni
mica que, a començaments dels
setanta, els contactes estrets dels
carrillistes amb el món del sindi-
calisme vertical i l'Església —con-
tactes que els permeteren connec-
tar amb alguns sectors d'avant-
guarda del poble treballador—
permetessin al PCE de sortir a la
palestra com a un dels partits més
forts de l'oposició antifranquista
a l'inici de la transició.

La victòria burgesa del 1939
havia romput la columna verte-
bral del moviment obrer

La victòria de la burgesia
l'any 1939 havia romput la co-



És la familia Teixidor de Sant Jordi. Fa vint-i-set anys que regenten un lloc
de xarcuteria i queviures al Mercat del Camp Rodó.

En Jaume Amengual d'Esporles fa
vint-i-dos anys que regenta una
carnisseria al Mercat del Camp
Rodó.

Na Maria Alvarez i na Bárbara Amat regenten des de fa cinc anys una de les
peixateries del Mercat del Camp Rodó.

Na Francisca Costa d'Ariany fa
quatre anys que regenta un lloc
de venda de peix al Mercat del
Camp Rodó.

Són els germans González. Fa vint-i-sis anys que regenten una de les car-
nisseries del Mercat del Camp Rodó.

IL'ESTEL,
de Mallorca
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vertebral del moviment
A part dels morts a la guer-

repressió a la zona nacional
extenninat de rel el republi-
ne —fins i tot el més mode-
Republicans, comunistes,
istes, anarquistes, nacio-
es, maçons, anticlericals,
)ensadors o simples treba-
s que s'haguessin destacat
defensa dels seus companys
empresonats i afusellats,
sense judici i altres després
rses inqualificables munta-
er militars, falangistes, jut-
rnembres del clergat catòlic.
iren igualment prohibides les
:ats de tots els partits d'es-

clausurades i requisades les
seus, crematS els seus ¡libres,
piats per Falange Española
omptes corrents bancaris de
ats i partits.
malgrat els anys d'heroica
guerrillerra, malgrat els

DS increíbles que en cir-
:áncies tan desfavorables
en endavant comunistes de
les tendències (POUM,
etc), anarquistes, socialis-
Ipublicans, simples antifei-
sense partit, el cert és que
l'any 1953, el règim dicta-
també havia pogut desfer-
la major part de grups guer-
que li mantenien ocupats
repressió— importants uni-

[ilitars, de la Guàrdia Civil i
3olicia (vegeu el capítol "La
guerrillera en els anys 50-
1 capítol que P"C"E, PSOE
esia han volgut fer oblidar",
:at a l'Estel de Mallorca,
321).
és endavant veurem com el
nent obrer, els grups revo-
oris que neixen a partir de
ans vagues d'Astúries dels
52-63, tindran poca cosa en
amb les formes de fer polí-
itifeixista del passat.

els anys seixanta, malgrat
Moscou, per a posar un

)1e, la direcció del PCE
la mateixa del temps de la
civil (els Gallego, Carrillo,

ín, Líster, Romero Marín,
tgo Álvarez, Pasionaria',

Semprún, etc), el moviment obrer
ja no voldrà saber res de les fan-
tasmades que les restes dels par-
tits de l'oposició muntaven a l'e-
xili (el mateix PCE inclós!).

El moviment obrer, per si
mateix, organitza les primeres
Comissions Obreres que són, més
que organismes estrictament sin-
dicals, organitzacions d'un nou
tipus, amb fort contingut antica-
pitalista i de democràcia assem-
bleária, de base, que no té res a
veure amb el que és en aquells
moments a l'Europa burgesa el
sindicalisme pactista i de simple
gestió defensat pels PCs occiden-
tals i per la socialdemocrácia.

A partir de l'any 1962 s'anirà
establint dins d'aquests nous
organismes de combat antifeixis-
ta i anticapitalista una forta lluita
d'idees entre els sectors reformis-
tes (especialment els elements
d'obediència carrillista —P"C"E—)
i els grups i partits revolucionaris
—maoistes i trotsquistes— per a
controlar la futura orientació d' a-
quets organismes sorgits del fons
del poble. Aquesta lluita durará
més de quinze anys i, per a
desgràcia del moviment obrer, es
pot dir que ha estat guanyada per
les forces pactistes representada
per una nova burocràcia sindical
(aliena totalment a la història de
les més importants experiències
revolucionàries del moviment
obrer català i internacional) sor-
gida en aquests darrers anys.

Per altra banda, la història de
les depuracions, boicots als revo-
lucionaris, expulsions de quadres
contraris als pactes amb la patro-
nal i la burgesia, seria tan extensa
que no bastaria un llibre de mil
pàgines per a fer-ne una aproxi-
mació. Però en els propers capí-
tols parlarem amb més deteni-
ment d'aquest llarg procés que
acabà —a causa de la nefasta
influència carrillista dins del
moviment obrer— amb tot el que
hi havia de subversiu i anticapita-
lista dins les inicials Comissions
Obreres sorgidél —áiián" de les
grans vagues d'Astúries dels anys
1962-1963. 12

El Camp Rodó, un mercat simpàtic, bona gent que
ven que compra, tots els rètols en català. Anau-hi... Hi
trobareu tot alió que vos faci falta per menjar i a bon preu.

VEIS I MANTENBIENTS
JAUME BAUZÁ
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Masguait, S.L.
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•Lámperes i Decoració
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Tel. (971) 65 01 23 / 65 24 32 / 65 04 12
Fax: 65 24 32 07630 CAMPOS

AIGUA POTABLE
A DOMICILI

Als termes de Ciutat,
Marratxí i Llucmajor

Telèfon 742768
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Francesc Homs (CiU): Els ca-
talans aportan] un hiló] més
del que rebem. Rodríguez
Ibarra que digui el que vul-
gui, però els extremenys
reben més que els catalans,
en relació al que cada comu-
nitat aporta.

USISI

Francesc Cabana, economista:
Els empresaris catalans no
han acumulat mai grans for-
tunes, que són les que els
haurien permès la creació de
grans societats.

IISIS2

Marta Pessarrodona, escripto-
ra: Després dels titulars sobre
el Numancia - fiarla, en espe-
cial madrilenys, he arribat a
la conclusió que si la Repú-
blica es va proclamar des del
baleó de la plaça de Sant
Jaume, la independència de
Catalunya, sens dubte, si un
dia arriba (i, més, si cal que
arribi) es proclamará des
d'un camp de futbol, perquè,
això sí, quan el fiarla juga
sempre ho fa contra Espa-
nya, una Espanya mòbil que
es pot localitzar tant a Sevilla
com a Sòria, encara que sent
una especial predilecció per
la capital oficial, Madrid.

121112

Faust Gual, gastrònom: Les
penyes gastronòmiques, unes
quinze en tot Mallorca, de-
fensen la cuina autóctona.

121211

Andreu Palou, catedràtic de 11
UIB: La bioquímica pot crear
addició.
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Damià Quetgles, periodista
Qui treballam la informad(
sabem de pressions continua
des i de tapar bogues de mi
maneres (...) No cal sortir de
país petit per veure actitud
inquisitorials contra la Iliber
tat d'expressió.
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En Josep Ferragut d'Esporles és
des de fa vint-i-un anys agent de la
marca de cotxes Citroén a la barria-
da del Camp Rodó.

En Carles Lozano d'Albacete fa deu
anys que es va fer càrrec del taller
d'enquadernacions Lozano, a la
barriada del Camp Rodó.

En Jaume Joan és l'amo del bar Sa
Forana, a Son Busquets. Els bere-
nars ¡les bauxes són l'especialitat
de la casa.

Fa una cinquantena d'anys que en
Joan Aloy va obrir el primer estanc
a sindioteria. Encara el t& obert,
encara que ell no despatxa.

29a. CARTA PERSONAL

N'estic fins a
la coroneta

N'estic fins a la coroneta que
m'acusin de fatxa, de nazi, de
racista, d'intolerant; total, d'esser
mala persona. I tot perquè em
negue rotundament que vinguin
uns "morts de fam" estrangers a
furtar-me el lloc de treball. "Jo
també sóc un mort de fam." Qué
voleu? Que compartesqui la
meya fam? No, no és just.

No, no és veritat que jo sia
fatxa, ni nazi, ni racista, ni intole-
rant, ni res daixó. I perquè veieu
que jo sóc tan bona persona com
els demés, proposo que els
estrangers que vinguin tinguin el
dret a compartir els comptes
corrents més grossos. Així jo
patiré la meya fam que no vull
compartir amb ningú del món...
Entesos?

I si tu no tens la gallardia de
compartir el teu compte corrent
amb ells, fotre'ls ben Iluny del
meu lloc de treball. Entesos?
Fora la hipocresia i els hipòcrites!
Josep Casalta i Casesnoves,
Vila-Real (Castelló)

N'Euhália Garcia -a qui la seva aju-
danta pentina- fa vint anys que
regenta la Perruqueria de les
Vivendes Verge de Lluc, al Vivar.

Na Maria-Llucia Canyelles del Pont
d'Inca va obrir ara fa trenta anys
una botiga de fotografia a s'Indio-
teria. Fa reportatges de noces
comunions i festes. El seu telèfon
és el 295323.

Les xiquetes
d'Alcàsser, víc-
times de màfies

Ferran Garcia, pare d'una de les
tres "xiquetes d'Alcàsser" assassina-
des sàdicament, ha aparegut darrera-
ment per reality shows de la televisió
i ha dit coses ben interessants:

1. Que les al.lotes havien estat
violades i torturades per a gravar
vídeos porno- sàdics, molt cotitzats al
mercat negre, (això ho lligava amb
notícies de màfies internacionals de
pornografia i prostitució infantil,
com la de Puçol i la del pub Amy a
Sevilla).

2. Que Antonio Anglés no ha
d'estar mort, sinó fugat amb la pro-
tecció d'aquestes màfies (que temien
que. l'agafessin i cantás).

Malgrat que al defensa i la poli-
cia han insistit en la tesi de la mort
d'Anglés, fa pocs dies, al programa
"Se Busca", uns periodistes van pro-
var que el famós psicópata és a
Montevideo (Uruguai) amb els seus
habituals noms falsos (hi fou recone-
gut per un bon grapat de gent).

Preguntem:
Quin interés tenen alguns a dei-

xar lliures psicòpates perillosos o
donar-los per morts?

Fins on arriben les màfies de la
pornografia sádica i prostitució
infantil?

Quant diners mouen i quanta
gent compren?

Podem estar segurs els ciutadans
i ciutadanes?

Per qué no hi va haver trenca-
ment democràtic per a netejar a fons
la corrupció de les institucions here-
tades del franquisme? Ricard Co-
lom, Castelló

Julio Iglesias,
condemnat per
plagi a l'Argentina

Molt encertada ha estat la
sentencia judicial argentina per
plagi contra Julio Iglesias. Sem-
bla evident només escoltant
alguns compassos de la cançó
Yolanda del cantant Norberto
Moreno, i Morriña en el reperto-
ri del solista espanyol. Són pràc-
ticament iguals.

Així ho ha entes la justícia
d'aquest país, que ha disposat
l'embargament, a partir del pri-
mer de març, de la finca d'Igl-
esias a General Madariaga, pro-
víncia de Bons Aires, si per alla-
vors els agents del condemnat no
han depositat els 500.000 dòlars
per cobrir el deute i les despeses
del judici.

La superba possessió de Julio
Iglesias a l'Argentina, batejada
amb el nom de Momentos, será
posada a subhasta pública amb
un preu molt inferior al seu
valor. Representants del cantant
espanyol anticipen que es pagará
sense necessitat de la liquidació
de la possessió. Momentos., amb
1.723 hectàrees de terres, compta
amb un xalet de tres plantes,
desenes d'habitacions amb els
seus banys, marbre de Carrara,
set cases per al personal de ser-
vei, vuit paisses, dos "quinchos"
(instal.lacions per als rostits),
una font de vint-i-set metres de
llargària per divuit d'amplària,
una piscina de divuit metres de
llargària, nou molins i quaranta
hectàrees de muntanya verge. J.
J. Aznarez, Bons Aires

En José Antonio Gálvez de Gra-
nada regenta des de fa quatre anys
el bar Los Pinos, al Vivar. Aquest
bar té dos equips de dards amb
devuit jugadors que prenen part a
totes les competicions.

1 EST_I%
de Mallorca

Mallorquí! La llengua catalana, prò-
pia de les illes Balears, és oficial a
Mallorca. Els teus fills tenen el dret
i el deure de saber-la. Exigeix esco-
les catalanes al teu poble o barriada.



ESPANYA ÉS UN MAL NEGOCI

Reflexions sobre les
passades eleccions

JAUMS SIMONET 1 BORRÀS

A mi, com a mallorquí, me va fer pena i tristor veure com a
les passades eleccions tots els diputats que havien de representar el
nostre país (illes Balears i Pitiüses) se'ls repartissin els partits
espanyols; amb una paraula, que els partits nacionalistes, els únics
que veritablement defensen els nostres interessos, es quedassin
amb un pam de nas. 1 el que més greu me sap és que cada poble té
el govern que se mereix, per això, jo esperava de bona fe, com qui
espera el Messies, que els mallorquins aquesta vegada donarien el
seu vot als partits nacionalistes mallorquins. Tanmateix comen1 a
creure en les paraules d'en Toni Sena quan diu que vivim a la
Terra Inexistent. El mal és que de tantes vegades que ens han dit
que som espanyols, molts de mallorquins s'ho han arribat a creure
i per això voten partits espanyols, que són els qui els foten els
doblers, i tots tan contents! Bé, quasi tots, perquè jo no hi estic
gens content, o millor dit, estic content a mitges perquè el Partido
Popular ha hagut de tocar amb la mà en terra i demanar perdó a
Catalunya per les grolleries que sobre nosaltres havien dit durant
un grapat d'anys n'Aznar i els seus poca-vergonyes.

Només vull recordar que, quan aquest espanyol falangista que
és n'Aznar va dur al Tribunal Constitucional (español), la Llei de
Normalització Lingüística de la Generalitat de Catalunya per
inconstitucional, i que ara després de les eleccions (perquè neces-
sita els catalans per governar), diu que aquesta Llei es ben encer-
tada. O na Celia Villalobos que no és mes beneita perquè no s'en-
trena, quan ben descarada va amollar allò de: "Los convergentes
se estan llevando nuestro dinero, el de los andaluces que són los
que han levantado a Cataluña", el que aquesta poma forastera no
va dir, i prou que ho sap, és que si no fos per Catalunya, tots
aquests andalusos que ella diu, avui en dia encara romandrien
pel nord d' África, cobrant la "peonada" que pagam nosaltres amb
la nostre suor i el nostre sacrifici. Un pensament típic de la dreta
espanyolera. Poca-vergonyes!, els diria jo. Tot allò que fins ara ens
han criticat, s'ho han hagut d'empassolar, fins i tot es baixarien els
calçons per tal de poder governar. Jo, d'en Jordi Pujol, no els dona-
ria el vot dels catalans per a la investidura.

Espanyols, amb espanyols mateixos,
i així els vils tindran esqueixos
per plantar i replantar.

Que s'ho facin ells sols, que es fotin, si no se saben governar,
que facin unes altres eleccions. Tanmateix, posats que s'enduguin
els nostres doblers, els s'enduran igual tan si són de dretes com
d'esquerres.

Però, almanco, el gust de veure com els espanyols sofreixen
Ilepant el cul als que abans no podien veure (i ara . tampoc) no el
me traurà ningú. Estic més content que si el Barça hagués gua-
nyat la lliga. Llàstima que aquests .set diputats de les Balears no
se pugin afegir als setze diputats de CiU per fer la punyeta a
Espanya.

TOMEU VERD
membre del grup FORTIS

Santiago Alvarez Avellán, 7 baixos
Tel. 29 65 94 • Fax 43 14 34 • Mòbil 908 53 28 83

07009 s' lndioteria

METAL-LURGIQUES
MARTÍNEZ-LUNA 5.1.

Serralleria i
fusteria d'alumini
en general

c/ P. Ripoll Palou, 13-b
Tel. 47 51 62
Palma de Mallorca
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PARES, EDUCAU-ME EN CATALÀ,
A MALLORCA Hl HA EL MEU FUTUR

La família Pons regenta des de fa set anys el bar Es Muntant, a
Establiments. A més de servei de bar, despatxen menús a 750 pessetes.

En Rubén Ramón de Lleó regenta
	

En Manel Cendrós de Porreres
des de fa vuit anys el vídeo club

	
regenta des de fa quaranta anys el

Rubén, a la barriada del Camp
	

taller Mary de reparació de cotxes,
Rodó.	 al Camp Rodó.

El matrimoni Pons i Pons regenten des de fa un any el Forn des Molí, al
poble d'Establiments.
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El terrorista Jaime Martorell
ha tornat a publicar un article a
l'ABC de dia 25 de febrer "Po-
lémica in crescendo".

Ir212

Els botifarres estan acollonits
per l'embranzida que está aga-
fant l'independentisme a Ma-
llorca. Un d'ells, Fausto Bauzá
de Mirabó Orlandis, va publi-
car el 6 de març una carta a
Última Hora on envestia contra
la manifestació de la Diada de
Mallorca, els independentistes i
els Països Catalans. La botifar-
reria s'ha posat nerviosa i es veu
obligada a sortir de les llorigue-
res a remugar i bramar.

121212

Diario 16 negocia amb el
govern de Madrid un aval de
700 milions per assegurar el
futur de la publicació i fer front
als 16.000 milions de deutes.
Després d'això, com s'atreveix
el botifarra Alemany a blasmar
allò que ell en diu premsa "sub-
vencionada" en català, quan ell
totsolet és el més subvencionat
de tot l'estat?

111112

El diari fatxa de Madrid,
l'ABC, dia 10 de març va pu-
blicar el següent anunci:
Atención políticos del PP.
Academia de lenguas de hoy
del futuro. Enseñanza cata-
lán en quince días. Máxima
seriedad. Interesados contac-
tar en Ibiza, 33, 7. Madrid.

121212

La plataforma nazi i antima-
llorquina que vol convertir Ma-
llorca en una província andalu-
sa ja ha sofert la primera escis-
sió entre els partidaris de fer la
guerra des de dedins del PP
(Cotoner i Rodriguez Viñals) i
els partidaris de fer un nou par-
tit com és Unión del Pueblo
Balear (José Vidal Riutort,
Juana Ginard, Jaime Mulet i
Margarita Busquets).

• n•••

...... ......	 TENEDOR

Master en Dret Tributari

ASSESSORIA FISCAL I COMPTABILITAT

Cra. Valldemossa, 66 • local 3
Tel ¡fax 75 88 76 • 07010 Palma de Mallorca



NATALICI? ANIVERSARI? CASORI? NOCES D'ARGENT?
No us trenqueu les banyes pensant en regals o peregrinant per botigues de 20 duros, regaleu
subscripcions de	 d'un any, de dos anys o de cinc anys als vostres essers estimats.
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La manca de majoria absoluta
del PP a les eleccions del 3 de
mal-1 va caure com un còlic de
pronòstic reservat dins els mit-
jans de comunicació aznaristes.
Com que no sabien a qui ha-
vien de donar la culpa del fra-
càs electoral, carregaren com a
cans rabiosos contra els propis
espanyols. Antonio Herrero,
locutor de la COPE, deia el 5
de març que "los españoles
han estado torpes en estas
elecciones votando al PSOE",
i l'endemà insistia dient que
"el pueblo español, este pue-
blo tan especial, ha metido la
pata hasta el corvejón". El 7
de març el carca Lorenzo Ló-
pez Sancho s'afegia a la histé-

ria col-lectiva i a la seva co-
lumna de ABC descrivia Es-
panya com "ese pobre pueblo
novato que no sabe votar".
Mirau per on, ha hagut d'esser
el PP qui ha tret a la llum l'au-
toodi i l'esperit d'autodestruc-
ció dels espanyols.

11S212

Entre els feixistes de ABC ha
faltat poc perquè hi hagués un
suïcidi en Massa. El 8 de març,
Federico Jiménez Losantos
escrivia "que Aznar pacte con
Pujol, si éste se deja. Pero los
liberales y centristas de siem-
pre habremos de mirar a otro
lado y taparnos la nariz". En
canvi, just a devora Jaime
Campmany s'empassava tota
la fel que fins llavors havia
amollat contra els catalans,
qualificava els atacs d'Espanya
contra Catalunya de simples
"recelos mutuos, incompren-
siones, tiquismiquis" i deia
que "se dan las condiciones
óptimas para llegar a un pac-
to de legislatura sólido, dura-
dero y fecundo". Finalment
Ansón va cridar a l'ordre Jimé-
nez Losantos, qui dies després
ja afirmava respecte a la possi-
ble entesa PP-CiU: "hay que
intentarlo", i "por nosotros,
no quedará". La reconversió
hipócrita de ABC és per llo-
gar-hi cadires.
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En Joan Mestres és el president del
club de futbol Verge de Lluc, amb
set equips: pre-benjamins, benja-
mins, alevins, infantils, cadets,
juvenils i primera regional. També
és l'encarregat del bar del polies-
portiu municipal de la barriada.

En Julia Parra regenta des de fa gua-
ira anys el bar Jaume, a Verge de
Lluc. Es queixa, en Julia, que aques-
ta és una ciutat dormitori on la gent
no fa poble. Tanmateix aquest bar
está al costat del camp de futbol i del
poliesportiu municipal.

Na Caterina Ramon és la madona
des de fa trenta-dos anys del bar-
restaurant Juan-Caty, al Vivar de
Ciutat. Les paellas, ela callos i el
pica-pica són l'especialitat de la
casa. Despatxa menús a 595 pes-
setas.

N'Antonio Romero regenta -amb el
seu germà- el restaurant El
Andalú, al Camp Rodó. El conill
amb marisc, la paleta de xot i el
pernil salat són les especialitats de
la casa. S'hi menja per unes 1.500
pessetes. També fan banquets de
noces i comunions.

MAHATMA GANDHI, EL SEPARATISTA (xvi)

La marxa de la sal

L a lletra adreçada per Ga-
ndhi al virrei no espera-
va de provocar cap res-,

posta, sols era avís lleial. Arriba
la data de l'onze de mal -1, enmig
de gran tensió. La premsa mun-
dial havia acudit a Ahmadabad i
bloquejava correus i telègrafs.

Milers de persones s'havien
instal-lat al voltant de la granja
Sabarmati. L'1 de març comença
com cada dia amb les pregàries
matinals. Tot seguit el Mahatma
es posà en marxa amb setanta—vuit
homes de la granja devers el sud,
cap al mar. Llurs noms i dades
venien al Young India per facilitar
la labor de la policia colonial, ja
que la no violencia és absoluta-
ment pública, lleial i a la llum del
dia. Caminaren vint—i—quatre dies,
menys de 20 km diaris, en dues
parts. Tots els pobles i viles al
llarg del camí eren ornats festívo-
lament, i els pagesos esquitxaven i
arruixaven d'aigua el camí per
evitar la polseguera. Dues o tres
vegades al dia s'aturaven i parla-
ven als allí aplegats. Generalment
els habitants d'una població
acompanyaven els pelegrins fins a
la del costat, per tant anaven sem-
pre envoltats d'una considerable
gentada. Com un floc de neu en
allau esdevingut, la colla es va
acréixer, fins a milers a Dandi.
Fou un pla genial. I la tensió
també creixia, Subahs Chandra
Bose comparà aquesta "marxa"
amb la de Napoleó en tornar del
desterrament de l'Elba. El 5 d'a-
bril la corrua atenyé la costa de
Dandi, i durant tota la nit hom

pregà. A l'alba el Mahatma es
capbussà dins la mar i en tornar—ne
duia un grapat de sal a la mà: era
un delicte, car sols era permès de
comprar—ne a les botigues mono-
politzades pel govern colonial.
Gandhi, qui feia anys que no tasta-
va la sal (és un producte perillós
per a l'aparell circulatori i ell pen-
saya en els ',Mies als quals resulta-
va cara), n'havia "furtat" un gra-
pat, que fou subhastat per 1.600
rúpies en favor d'un objectiu benè-
fic. Tot seguit milers de camperols
anaven a la mar i es preparaven la
sal ells mateixos. Les presons del
virrei s'ompliren amb 60.000 vio-
ladors de la llei. El jovent del
Congrés venia sal sense imposts a
les ciutats. A la teulada de la seu
del Congrés a Bombai es posaren
senalles de sal fins que hi anà la
policia. Foren detinguts molts diri-
gents, entre ells Nehru. El 4 de
maig Gandhi fou empresonat. Per
fi havia pogut dormir abastament,
escrigué a Madeleine Slade, la filla
d'un almirall anglès que el seguia,
amb el nom de Mirabehn, com la
seva més fidel deixeble.

L'acció satyagraha confina a
les salines de Darsana, 225 km al
nord de Bombai. Sarajoni Naidu,
la poetesa que és guanyà el nom
honorífic de Joana d'Arc, dirigí un
grup de 2.500 voluntaris que hi
marxaven amb les grans senalles
per tallar el filat espinós. Webb
Miller, corresponsal de la Unitet
Press informà: "La gent de Gandhi
marxava en silenci absolut i  s'a-
turà a uns 100 metres de la tanca
(de les salines). Una colla escolli-

da se separà de la multitud, tra-
vessà les fosses i s'acostà al fil
d'aram Tot de sobte una ordre, i
un munt de policies indis (colo-
nials) s'abalançá damunt els mani-
festants que s'hi atansaven i dei-
xaren anar una pluja de cops al
cap amb les lathis recoberts d'a-
cer. Els manifestants no aixecaren
ni una sola mà per defugir els
cops, que caigueren com a bales.
Des d'allà on jo era vaig sentir els
cops angoixosos de les porres
sobre els cranis descoberts. La
munió que s'esperava gemegava i
s'aguantava la respiració en cada
cop, patint amb els altres. Els aba-
tuts queien amb els braços oberts,
inconscients o retorçant—se amb el
crani o les espatlles trencats... No
hi bague cap lluita, cap batussa,
els manifestants marxaven sim-
plement endavant fins que eren
abatuts."

Això dura dies: durant aquesta
satyagrah Anglaterra quedà inter-
nacionalment sense legitimitat
moral per perllongar el seu co-
mandament l'India. Els copejats
esdevingueren vencedors, i el pri-
mer ministre britànic James
Ramsey MacDonald s'enfrontà a
una opinió pública mundial que
exigia la llibertat del Mahatma. El
virrei Lord Irvin es veié enfrontat
a un moviment revolucionari no
violent que paralitzava la seva
administració, reduïa els ingressos
fiscals (clan de tantes coses) i
posava la policia colonial davant
una tasca sobrehumana per mante-
nir "la llei i l'ordre". (continuará),
Jaume Tallaferro

En Vicenç Morey fa sis anys que té
una botiga de venda de bicicletes a
Cas Capiscol, just devora Pryca.

N'Adolf Tenedor va posar despatx
d'assessor fiscal i comptable a Cas
Capiscol, prop de Pryca, ara fa cinc
anys. Arregla problemes fiscals i
comptables.

Na Dolors Notario de Toledo rege
ta des de fa tretze anys la perr
quería Sita i Mary, al Camp Rodó.
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Com ja és habitual, el nou
comandant militar de Mallorca
és un foraster. Es diu José
Rodríguez Rodríguez i abans
de ser destinat a les colònies
d'ultramar fou destinat a la
colònia africana de Melilla.

Segon fonts contrastades, Joan
Verger i els seus partidaris de
més confiança no descarten la
possibilitat d'abandonar el PP i
de passar-se en bloc a UM.

SABÍEU
guE•••

e

... a Galícia hi ha un equivalent
de la plataforma de forasters i
gonelles que hem de sofrir per
aquí? Es diu Asociación Gallega
por la Libertad de Idioma, vol la
imposició del castellà i s'oposa a
la recuperació del gallee.

121212

... el govern d'Austrália, que
va ser una colònia británica fins
el 1901, posa límits a la venda
de propietats immobiliàries als
estrangers? A Mallorca, en
canvi, com que encara som una
colònia d'Espanya, hem de patir
l'espoli fiscal i la seva legislació
i hem de veure com es malve-
nen les nostres possessions.

121212

Balears és la comunitat autó-
noma on més ha augmentat el
preu de la vivenda el 1995?

l'ex-dirigent d'ERC i presi-
dent de l'Associació per la De-
legació Olímpica de Catalunya,
Albert Bertrana, ha anunciat
la creació d'una plataforma
cívica independentista?

12Q11

... al botifarra Nicolás Cotoner
y Cotoner, marqués d'Ariany i
de Mondéjar, que vivia a
Madrid, li deien "Mondéjar",
perquè els espanyols trohaven
que Cotoner era un llinatge
massa poc espanyol?

121212

l'oli d'oliva és més car als
hipermercats que a les boti-
gues?

S21212

... el fatxa Esteban Gómez
Rovira fa de misser del grupus-
ele d'espanyolistes de Galícia
que estan en contra de la nor-
malització lingüística del ga-
llee? El xarnego Gómez Rovi-
ra, que a les eleccions de Cata-
lunya de 1988 va ser cap de Bis-
ta de Juntas Españolas i va treu-
re 4.524 vots, ja va ser l'autor
del recurs contra la llei de
Normalització Lingüística de
Catalunya, finalment desestimat
pel tribunal constitucional.
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BALL DE BOT
Entrevista amb Bartomeu
Camps, de Voramar

Na Victòria Carmallo regenta des
de fa vult anys el bar Perro Exprés,
a la barriada del Camp Rodó.

En Josep Romera de Granada regen-
ta des de fa un any el bar El Bombo,
a la barriada del camp Rodó.

Voramar, un grup nombrós i
espectacular afincat a Palma, es
distingeix per un so característic:
el de les xeremies, que toca en
Bartomeu Camps, líder del con-
junt. Amb ell mateix vàrem tenir
la següent conversa.

—Com va néixer el vostre grup?
—A finals del 91, juntament

amb un parell d'amics, ens vàrem
proposar de fer una cosa que no
hi havia cap altre grup que fes, és
a dir, introduir les xeremies com

són de Palma. Dues colles de ger-
mans i una altra nina són d'El
Toro. En total som tretze.

—Teniu pensat enregistrar un
compacte o una cinta?

—Sí, volem editar un compac-
te amb una dotzena i mitja de
cançons, abans d'aquest estiu. Un
grup que duu quatre o cinc anys
com el nostre ha de fer qualque
cosa, no pot quedar aturat.

—Trobau que les institucions
ajuden a bastament la música

Bartomeu Camps (el primer per l'esquerra) i la resta dels components de
Voramar.Na Sebastiana Gamundí amb el

seus fills. Ella regenta des de fa
mig any el bar Aquarium, al Camp
Rodó.

En Mateu Fiol regenta des de fa
nou anys el bar Mateu, al Camp
Rodó.

Na Maria Verd regenta des de fa
vuit anys l'estanc 51, ubicat al
Camp Rodó.

En Mateu Grimalt és el president de
la Cooperativa Reductor Balear.
Adoben tota classe de maquinaria,
sobretot d'ascensors.

N'Antoni Alba de Málaga regenta
des de fa dues setmanes el bar El
Boquerón, al Camp Rodó.

un instrument més del grup. Ho
havia fet Coanegra, en el seu dia,
però no de manera continuada. A
més a més utilitzaven poc el fla-
biol mallorquí. Nosaltres, en
canvi, no utilitzam flauta, només
el flabiol i les xeremies.

—On heu anat a actuar?
— A bastants de pobles de

Mallorca i a Palma. Crec que
hem fet quasi totes les festes de
les barriades. També hem estat a
Tarragona. Per la Candelera tor-
narem a actuar a un poble de
Tarragona, a Valls.

Tots els membres del grup
sou de Palma?-d)

—La meya dona, que fa per-
cussió, la meya filla i jo som de
Son Roca. El baixista i la cantant

popular mallorquina? Vos sentiu
discriminats?

—No ens sentim ni discrimi-
nats ni ajudats. L'Ajuntament et
paga per una actuació o et dóna
vint-mil duros per enregistrar un
disc. Ara bé, enlloc de les vuit o
deu actuacions, podrien ser ben
bé trenta. A Inca, per exemple,
l'Ajuntament ha donat un local
per assajar. A Palma ens hem de
cercar la vida. Així i tot fa un any
encara estàvem pitjor. Les asso-
ciacions de veïnats sí que ens
donen suport en tot allò que
poden. Redacció Q

En Diego Amaya i n'Antoni González acaben d'obrir el bar Tu i Jo, al Camp
Rodó.



PUGEN DAVALLEN

La sobrassada i el formatge
maonès, inclosos en el registre
de productes amb denominació
d'origen de la Comissió Europea.

El conveni que el Govern balear
firmará el 18 de març amb els
batles de Porreres.
Campos, Alcúdia, Sant Josep i
Alaior per aplicar el pla pilot
d'immersió lingüística.

1212S2

El nombre d'usuaris del tren
d'Inca, que el 1995 va pujar un
3,9% respecte a l'any anterior,
fins a un total de 1.315.684 pas-
satgers.

El futur Diari de Balears, en
català.

S2S2S2

Tomeu Poquet, que ha donat
supon al projecte del Diari (le
Balears. Esperan] que aquest gest
signifiqui el seu zibandó definitiu
de I' ant imallorquinisme.

121212

Maria Gràcia Seguí i Francesc
Félix, regidors independents pel
PP a l'Ajuntament de Maó, que
han dimitit perquè el PP ha
rebutjat la normalització del
nom del municipi.

1212,12

La Universitat de les Illes Ba-
lears, que ha fet 18 anys.

1211S1

Els milers de ciutadans de Tai-
wan que es manifestaren a favor
de la independència el 16 de març.

1212S1

El columnista de Baleares Joan
Riera, per passar a signar els
seus articles amb el nom en
mallorquí. '

S21212

La versió en català de la Clas-
sificació Internacional Unifor-
me d'Ocupacions, editada per
la Generalitat de Catalunya i el
Govern balear (el Govern valen-
cià del PSOE no hi va voler
col.laborar).

El Musell d'Història de Cata-
lunya, visitat per 22.000 perso-
nes els dos primers dies de la
seva obertura.

El delegat colonial espanyol,
Gerard Garcia, que no ha vol-
gut signar l'acord de compra de
Yanko perquè deu 1.500 milions
a Hisenda, quan Madrid ens en
roba 150.000 cada any i sosté
empreses deficitàries a Espanya.

El Tribunal Superior espanyol
a Galícia, que ha anul.lat tres
apartats del decret de normalitza-
ció lingüística de la Xunta perquè
"el castellano queda postergado

•y en patente desigualdad".

11Q12

El "Concurso nacional de re-
dacción" de Coca-Cola i el
MEC, que publica totes les obres
participants en foraster.

f2121-2

La temporada de toros a Palma
que comença el mes d'abril. Vejan]
si hi ha sott i també és la darrera.

121211

Els cap-rapats espanyols que
han amenaçat i agredit els estu-
diants valencians nacionalistes
el mes passat.

La seu de Greenpeace a Ma-
llorca, per no llevar-se l'afegitó
"Greenpeace-España".

11S2S2

El fiscal que demana quatre anys
de presó per a l'insubmís i paci-
fista mallorquí, Tomeu Martí.

1212S2

La Sapiència, perquè es queda
amb els doblers deis interns que
moren als seus centres.

12S212

Els lladres que s'enduen les
millors pedres dels marges amb
forma d'"esquena d'ase" del
Coll de Sóller.

121111

El joc de preguntes i respostes
de DM, El preguntón, patroci-
nat pel Govern Balear i que es fa
en foraster.

111212

El rector de sa Pobla per criti-
car el sopar Sexy Show organit-
zat pel gimnàs Dinàmic del
poble. El rector Miguel Mulet
qualsevol dia ens sorprendrà
prohibint també les gloses ver-
des de la revetla de Sant Antoni.

Distingit senyor,
Lis preguem que fins a una nova
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Li Gir postal

Compte corrent/
!libreta d'estalvis núm.
A nom de 	  

Signat

Gran Via de les Corts
Catalanes, 570, entresol
Tel. 454 97 02
Fax: 454 97 03
nRni 1 Ikarralnna

Fundació
CDP
Centre

Documentació
Politice        

Targeta de subscripció	 Domiciliació a Banc o Caixa

Nom 	
Adreça 	
Població

El nacionalisme
és a debata

tq9nologies
dOzdát nacional
Ellt~aXalierDtE ,

El núm. 27 és al quiosc o ¡librería
Revista
trimestral

debat
NACIONALISTA

"Pretén ésser una eina més al servei de la reconstrucció nacional
deis Països Catalans oberta a totes les tendències i ideologies

que vulguin, sense complexos, construir la nació catalana".

Subscriu-te i participa en el debat.
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Llibre infinit, enigma sorprenent

"Si netegéssim el judaisme profètic i el cristianisme
com Jesús ensenyà; i sobretot si netegéssim el clericalisme
de l'un i de l'altre, Ilavors tindríem una religió, la qual
podria salvar el món de tots els mals socials.

"És el deure de tothom de fer tot alió al seu abast pel
triomf d'aquesta classe de religió." Albert Einstein

"La Bíblia és com la sorra del mar, un llave infinit".
ha deixat escrit José Luis Borges. "És un enigma sorpre-
nent", diu Diderot.

Cap altre manuscrit de la literatura clàssica ha pogut
esser provat com ella. Els manuscrits més antics dels mes-
tres clàssics pertanyen al segle IX dC, amb molts pocs
exemplars. De l'Antic Testament, primera part de la
Bíblia, existeixen avui 1.490 manuscrits i milers de frag-
ments, alguns del segle IV aC. Del Nou Testament, sego-
na part de la Bíblia, existeixen 4.685 manuscrits, alguns
dels segles 111111 dC.
Sols l'estudi quotidià del document més antic, més llarg i
millor conservat de la histeria de la humanitat, ja mereix la
pena. Per qué no procures estudiar-la més?

Totes les persones, creients o no, haurien d'investi-
gar en les seves pàgines. La persona interessada en la

histeria, l'escriptor, l'humanista, l'educador, el jurista,
l'ésser humà interessat en la seva pròpia formació, no hau-
rien d'ignorar aquest llibre, el més traduït i reeditat al món,
el més venut als Països Catalans, que ve a les nostres mans
des del fons dels segles.

Pots tenir a les teves mans el millor !libre de qué et
podem parlar. Un document magistral que conté millennis
de vida, escrit per poetes, reis, escribes, profetes, pesca-
dors, metges, recaptadors d'impostos, etc. Homes de Ile-
tres i homes senzills, en una misteriosa coincidencia. El
testament de milions d'éssers que va transformar, i per a
tots ells, el Testament i el Testimoni de Déu; el seu verita-
ble Autor.

Per qué no intentes conèixer-la millor? Si decideixes
fer-ho, ves alerta! Pot capgirar la teva vida! És paraula de
Déu per a la teva ánima. llavors seva que cerca cors on
acréixer, mirall que se'ns posa davant per tal que ens hi
puguem veure segons som vists per Déu. Paraula que vol
dialogar, cavall de Troia que Déu ens ha ficat en la nostra
petita fortalesa. Un llibre que canvia la vida. Un llibre
transformador... La Bíblia és un diàleg, no te'n quedis al
marge! Ajuda Evangélica dels PP.CC. Q



Ruinosa explotació
turística

PERE FELIP I BUADES

De "molt costoses" qualifiquen els hotelers les tarifes de l'ai-
gua de Ciutat. I com les hauríem de qualificar els ciutadans?

Si els hotelers, màxims 'responsables de tots els mals que
patim en aquesta beneïda terra anomenada Capital del Turisme de
la Mediterrània, se queixen de la seva "obra", qué hem de fer
nosaltres, els veïns, que només sofrim les conseqüències de la seva
irresponsabilitat i manca de sensibilitat  solidària?

Doncs bé, si les tarifes de l'aigua de Ciutat són "costoses", és
degut a la sobreexplotació a qué han estat i encara són sotmesos els
pous i aqüífers per poder proveir la tremenda demanda dels vuit
milions de turistes que ens visiten i que només a ells (els hotelers)
deixen uns petits guanys econòmics amb la seva invasió humana.
També deixen uns bons guanys al Govern espanyol, que recapta
una bona tallada via imposts: IVA, IRPF,  mòduls, tributs varis,
etc, i per suposat als tour-operators i grans empreses de l'alimen-
tació que fan el seu agost a l'illa, aprofitant la demanda que, per la
seva estacionalitat és excessiva. Per incrementar més els seus
guanys, s'apugen els preus a Mallorca any rere any, molt més que
a qualsevol altre lloc _de la geografia espanyola, fent d'aquesta
manera que els habitants de Ciutat tinguem els preus de consum
més cars que els que paguen els turistes, perquè nosaltres consu-
mim durant tot l'any als preus que a l'alga se paguen durant l'es-
tiu. Ells, els turistes, només sofreixen aquests preus durant unes
setmanes, nosaltres els pagam durant tot l'any.

Els hotelers, via administracions locals (Govern, Consell,
Ajuntament), sanegen el seu negoci i plantegen inversions, i carre-
guen els imposts als tres-cents mil habitants de Ciutat: el saneja-
ment de la Badia, el proveïment de l'aigua de l'Ebre, la seguretat
ciutadana, la neteja varia, la il•luminació ornamental, l'embelli-
ment de les zones turístiques, la promoció i propaganda, les futu-
res dessaladores d'aigua, la nova central eléctrica, l'esponjament.
dels hotels obsolets, etc, etc. Tot això aprofitant la seva influència
en els mitjans polítics i  econòmics.

Amb la seva acció especuladora, en termes de "salvatge",
sobre l'illa de Mallorca, ara els hotelers se queixen d'haver acon-
seguit carregar-se la naturalesa de l'illa. Han "balearitzat" tota la
façana del nostre litoral, han contaminat fins a límits inaguantables
les aigües de la Badia de Ciutat, han assecat els pous d'aigua, han
massificat tots els àmbits de la vida social de l'illa. S'han carregat

" la cultura, la llengua, la tradició i els costums d'antany. Han pro-
piciat la immigració massiva de mà d'obra barata, creant d'aques-
ta manera una nova societat inculta, despersonalitzada i mancada
de recursos socials i culturals incapaç de lluitar per enriquir la vida
social dels mallorquins i oferir-los expectatives  creïbles de desen-
volupament. Han adulterat la veritat del negoci. Un negoci, el
turisme, que només afavoreix els hotelers, el Govern espanyol, les
burocràcies administratives oficials, les multinacionals de begudes
i alimentació, els tour-operarors estrangerly¡Mo8als, i pocs fflés-

Els natius carregam amb totes les despesés que-''licasiólen els
turistes, com la inflació de preus sense contrapartida amb els sous,
amb el monocultiu de l'activitat económica, amb l'estacionalitat,
amb l'engany

Tot i amb això, no vull dir que el negoci turístic o l'hostale-
ria sien nocius o negatius per ells mateixos. No, només significa
que existeix una mala organització i una mala administració. Que
no hi ha justícia distributiva i si un gran egoisme i una gran impu-
nitat per part dels gestors i que ells han propiciat de manera anti-
natural i en contra dels seus propis interessos, a la llarga, la des-
trucció irreversible de les belleses naturals de Mallorca, de la cul-
tura, dels costums i de la llengua de Mallorca. I han hipotecat de
manera greu el desenvolupament social i econòmic dels seus habi-
tants. Si algú no está d'acord amb això, jo l'emplaç a sostenir un
debat seriós i rigorós, això sí, sempre i quan reunesqui les mínimes
garanties d'imparcialitat en el tractament a càrrec dels poders de la
informació, deis poders polítics, econòmics i socials.

Mentrestant... és una gran provocació Ilegfr i escoltar mani-
festacions de responsables del negoci hoteler que se queixen de les
tarifes de l'aigua, que per a ells .són "costoses". Pere Felip i
des és president d'honor i portaveu de l'Associació de Veïns de
Santa Catalina 12

SABÍEU
QUE...

•
hi ha una botiga d'articles de

decoració anomenada Idees de
Finca (Palau Reial, 10, Ciutat
de Mallorca), que compra gai-
rebé tot el gènere als Països
Catalans?

121212

l'Estat espanyol ha estat acu-
sat d'esser un dels països que
més contamina la mar Medi-
terrània amb els seus residus?

... les agressions racistes fetes
per grups nazis es van triplicar
l'any 1995 a l'Estat espanyol?

121212

... els de l'ABC perden els
papers amb aquesta mania
d'escriure en foraster el nom
dels mallorquins? L'altre dia, a
Cristòfol Soler li deien Cris-
tóforo.

121212

... Ángel Colom i Pilar Ra-
hola han reconegut que l'afer
de la grua i la mà donada a
Vidal-Quadras varen ser dos'
errors que contribuiren al des-
cens electoral d'ERC? Veurem
si ara també acceptaran que la
intervenció jacobina de Colom
va suposar el fracàs electoral a
Mallorca.

2
o_J
oo

121212

segons la doctora en zoolo-
gia, Thoe Colborn, l'ús de pes-
ticides amenacen la fertilitat
humana i la seva capacitat de
reproducció?

121112

segons un estudi de la Unió
Europea, els franquistes o
s'abstenen o vóten PP?

1-2SIS2

segons experts de l'ONU,
d'aquí uns 44 anys poden haver
desaparegut tots els boscos del
planeta?

121212

... el país líder en deforestació
és Jamaica?

e- A[1©

c/ Aragó, 216-B (davant Texas)
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Na Maria Cobo va obrir ara fa dos
anys l'herboristeria Esencias a
s'Indioteria. A més de vendre
remeis per a tots els mals, passa
consultes de reflexoterápia podal
(estudia les malalties a través del
peu), i també del reiki (sanació per
energia universal). El seu telèfon,
és el 209504.

En Manuel Fullana va obrir ara fa
quatre anys una botiga de fotos al
Rafal, ara fa mig any n'ha obert una
altra a Son Cladera. Fa reportatges
de noces, comunions festes.
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L'edat d'or i la decadència
dels Països Catalans

En Josep Paieres és el secretari ge-
neral de la Federació Empresarial
Balear de Transports que fa pocs
mesos ha traslladat la seva seu
social al Viver de Ciutat. Aquesta
federació agrupa deu associacions:
autocars discrecionals. autocar de
Unja, minitrens, taxis, rent-a-car, 110-
guer de cotxes amb conductor,
garatgistes, agencies de trans-
ports, galeristes, etc. Aquesta fede-
nació compta amb 3.500 afilitats i
30.000 vehicles, essent els de rent-
a-car els més nombrosos.

En Josep Kleber és el president de
l'Associació de Persones Majors
del Camp Rodó. Una associació
ben dinámica que organitza una
excursió cada mes i, durant la set-
mana, tres dies de bingo i tres dies
de ball, a més de xerrades i altres
activitats esporàdiques.

És el psicòleg Josep-Maria Bosch,
de Barcelona, que viu a • l'Hotel
Nuredduna de Ciutat. És especia-
lista en epidemiologia i els qui el
coneixen diuen que tots els
hiverns, des de fa dotze anys, va
pels carrers i places de Ciutat amb
calçons curts i camisa mànega
curta. Té 54 anys i está saníssim.

/j
, Expansió dels Països

Catalans per terres
sarraïnes i mediterrà-

nies ve tot seguit de la desfeta de
Muret, Oil Pere el Catòlic (pare •
del rei En Jaume) morí, i
Occitánia va perdre la seva inde-
pendencia a mans franceses. Tot
just ací la Inquisició fou institui-
da per l'aliança franco-papal,
amb motiu d'extirpar l'heretgia
albigesa o catara (d'arrels gnósti-
ques). Centenars de milers d'oc-
citans foren perseguits, o morts
en massa a Montsegur i d'altres
llocs, i molts- van passar els
Pirineus.per participar en les con-
questes del rei en Jaume. Els Pai-

Catalans, dins la
Confederació Cata-

lano-Arago-
nesa,

conei-
xen un curt

període d'esplendor
i expansió mediterrània

que va de Ramon Llull fins els
Trastamara (i val a dir que Llull
fou un dels catalans més univer-
sals de qualsevol época, filòsof,
místic i missioner a terres mu-
sulmanes, mai no fou Canonitzat
per l'Església oficial i, a més,
fou per la llengua catalana allò
que Martí Luter per a l'alemany,
qui la va normalitzar per prime-
ra vegada). Durant l'Edat Mit-
jana, i encara després, els PP.
CC. foren una democràcia esta-
mental sols comparable a l'an-
glesa, i no conegueren la im-
plantació de la Inquisició fins a
l'època dels Austries.

Amb els Borja, els depravats

papes valencians, penó, l'estat
espiritual del nostre poble ja
devia haver degenerat molt. Així
doncs, durant les successive s
revoltes contra el poder central
(Germanies, guerra de Catalunya,
de Successió, d'Independència,
cantonalisme, carlisme...) sempre
invariablement, es va perdre.

Més encara: mentre el català
medieval no tenia dialectes,
aquests han anat sorgint, multi-
.plicant-se, negant la unitat lin-
güística amb tota mena de loca-
lismes, fòbies i odis confusiona-
ris generalitzats, com en una torre
de Babel catalana, auténtica ree-
dició de la Biblia, fins el punt del
retrocés greu al sud del País
Valencia, a Catalunya Nord, a les
àrees industrials. 1 de la impopu-
laritat, no cal negar-ho d'alguns
intents de normalització sociolin-
güística. Hi ha estudis que pre-

veuen l'extinció del cata-
là en qüestió de no

tants anys...

V a I
la pena de

remarcar	 com,
durant el Tractat d'U-

trecht, els anglesos (la primera
potencia protestant) van proposar
la creació d ?una anomenada
"República Catalana" per als tres
estats d'origen català. Per?) no
sembla que els nostres avantpas-
sats -canviessin espiritualment per
cercar la senzillesa evangélica. I
com la "religió oficial" era la
mateixa i els aglutinava amb els
conqueridors franco-castellans,
tornaren al feudalisme de sempre,
als "monarques catòlics" (els reis
d'Espanya), a la dependencia de
la gran potencia "católica" en de-
cadencia (Espanya). Déu ajuda
els pobles que li supliquen i que
"fan justicia", car "Déu resisteix
els creguts i dóna gracia als sen-
zills" (1 Pere 5:5). Hi ha també
pobles molt católico-romans i
nacionalistes alhora: Polònia,
Irlanda, Euskadi. L'Església
romana ha barrejat durant segles

moltes tradicions . pre-cristianes
(per exemple, la transformació
del matriarcat de Mesopotámia i
el Mediterrani en cultes a "mare-
de-deus") i té, en general, una
base bíblica mol feble.

El vicari general de Bar-
celona, després de la caiguda de
la ciutat ( I 715), deia: "Amones-
tam i exhortam a... la precisa,
estreta e indispensable obligació
que ens incumbeix a tots, en pena
de pecat mortal, i altres estatuides
per los sagrats cànons de obeir,
servir i venerar a nostre rey d'Es-
panya." Hi veim tant una "tradi-
ció romana" sense base bíblica
(allò que és o no pecat no depèn
de cap vicari, sinó de la Paraula
de Déu com evidencia de la unió
Església-Estat; els reis no poden
mai ser objecte de "veneració",
segons la Biblia). Vegeu Apo-
cal.lipsi 18-19 i Daniel 10.

Deia Jesús: "Jerusalem, Jeru-
salem... guantes vegades vaig
voler aplegar els teus fills, com la
lloca aplega els seus pollets sota
les ales, i no heu volgut! Mireu,

us está quedant buida la vostra
casa!" ( Mateu 23:37-

38). "I arribá prop
de la ciutat;

en

veure-la,
plora per ella"

(Lluc 19:40-41).
El gran escriptor ale-

many Stefan Zweig en la seva
obra Jeremies posa en boca del
profeta: "Quan l'espasa de Josies
acabà amb els enemics, la seva
boca callava i ell es deixà caure
davant l'altar i donà grades a
Déu... Per() vosaltres... amb or-
gull us vàreu emborratxar fins
anar a tombs; voceu mots inso-
lents i escopiu impureses com
l'escurçó el seu verí. De veres
mereixeu ser castigats." La res-
posta del poble, és clar, són bur-
les i saicasme. "Sols creiem alió
que veim. Massa ens has mentit."
El poeta libanés Khalil Gibran
també té mots aguts per descriure
el nacionalisme dels benestants:
"Les ànimes dels seus habitants
s'han petrificat i encara llurs
idees són velles i gastades... allò
petrificat és sempre altiu ¡jactan-
ciós, i allò gastat i vell duu el nas
alçat amb arrogancia." "Qué és
ser bon ciutadà? És reconèixer els
drets de l'altri abans d'afirmar els
teus propis, tot i ser-ne conscient
i conèixer-los bé." Ajuda Evan-
gélica dels Països Catalans Q

En Bartomeu Mes quida és l'amo
des de fa quinze anys del Café Nou,
al Secar de la Real. Aquest café el
va obrir la seva padrina ara fa vui-
.tanta-quatre anys.

Na Pepita Garcia de Granada
regenta des de fa quinze anys el
bar El Pozo, a Establiments.

En Jordi Frontera de Llubí va obrir
ara fa quinze anys el bar Sa
Potada. a Establiments. Enguany
és un bar de l'Atlètic de Madrid,
l'any passat era del Corunya, però
els darrers cinc anys havia estat
del Sarga. És una gent que va amb
els qui guanyen.

En Pere Romaguera, de nació
veneçolana i d'ascendència Iluc-
majorera, ha obert consulta de
manescal a Establiments. El troba-
reu al telèfon 769608.

SOS



  

GALERIA DE FANTASMES

José'Maria Aznar
JOSEP PALOU

"Las demandas autonómicas que crispan la vida española
son inoportunas" (12-2-94). "El tribunal supremo tiene sus crite-
rios y se han de respetar cuando dice que el castellano es la única
lengua de conocimiento obligatorio en Cataluña" (18-2-94). "Es
necesario el sentido nacional para reconducir el desorden que
provocan los nacionalistas" (9-4-94). "Una de las claves de nues-
tro futuro es asegurar y fortalecer bien la cohesión nacional. Yo
creo en España como nación histórica. Yo apuesto por un gran
proyecto de futuro para España, que encuentra una de sus claves
esenciales en la fortaleza de lo español" (9-5-94). "Lo que quere-
mos es un Estado nacional" (6-6-94). "Cuando Pujol se reúne con
González le dice: o me das el 15% del IRPF o no tienes gobierno.
Y el dice: toma. A nosotros nos dicen: o se retira el recurso con-
tra la cesión, o no hay acuerdo. Pues no. ¡El recurso no se reti-
ra!" (3-7-94). "España es plural, pero no plurinacional" (17-8-
94). "Hay que fortalecer el Estado como instrumento básico de
garantia del interés nacional. Algunas autonomías deberían supe-
rar su constante tendencia al victimismo y a la reivindicación per-
manente" (25-8-94). "Hay que recuperar la conciencia nacional
de España y fortalecer el Estado" (1-9-94). ."Me inquieta que
ahora-se cuestione la identidad de la nación española" (11-9-94).
"El acuerdo sobre los Mossos d'Esquadra no tiene validez políti-
ca. Deseo un modelo policial para España" (20-10-94). "El apoyo
de Pujol a González.no es una contribución a la gobernabilidad,
sino una vergüenza" (23-2-95). "Tras el paro, nuestra segunda
prioridad será la expansión de la cultura española y su lengua, ya
que son la fuerza de intervención rápida Más importante y con-
tundente que tenemos" (29-7-95). "Ningún gobernante sensato, ni
español, ni francés, ni de ningún otro país, puede negociar el dere-.
cho la autodeterminación" (27-8-95). Etcétera, etcétera.

Dos dies després de les eleccions, aquest Guerrero del antifaz
amb mostatxo ja convidava en Pujol a pactar. I el 21 de març,
declarava que el català "es una de las lenguas más perfectas del
mundo". O és un calçasses, o és més fals que un duro sevillà. O les
dues coses. Riure, riurem. Q

,J a u rn e S ast re

lvi Ossegeacles

Edició d'autor, Palma 1995, 280 págs.

"Aquest llibre és un reciififárlicles
publicats per Jaume Sastre i Font
(Sant Joan 1959), entre 1990 i
1992, i constitueix precisament el
que s'anuncia en el títol: un grapat
de mossegades dirigides a tots els
qui han destacat, d'una o altra
manera pels seus atacs a la iden-
titat del poble mallorquí. Com diu
l'autor, citant Daniel Cardona, "és
l'enemic qui ens assenyala la ruta"
i, des d'aquesta premisa, Jaume
Sastre parla de fets, recollint en el

¡libre les principals accions d'atac a la cultura catalana de Mallorca
dutes a terme per individus o col.lectius, des d'institucions públi-
ques privades. Tot, amb un llenguatge de trons i llamps qúe no
pot amagar raigs de claror que convé tenir presents". (Revista
Llegir, núm. 9, gener 1996, pág. 23)

El trobareu a les principals llibreries de Mallorca. Demandes fora de
Mallorca: contrarrembors a l'apt. de Correus núm. 124 (07600) Palma

SABÍEU
QUE...

•
... la millor postura per frenar
la mort dels nins d'ué per mort
sobtada és fer-los dormir boca
amunt?

QQQ

... els accidents laborals durant
l'any 1995 van causar 23 morts
a Balears?

... les reclamacions de consum
davant Cort han augmentat un
167% durant els dos primers
mesos de l'any 1996?

QQS2

... un 75% d'aquestes denún-
cies es resolen a favor del con-
sumidor?

12S212

_80,000 persones van visitar
la recent Fira del fang de
Marratxí?

Q1212

... el claustre de Sant Francesc
necessita una inversió de 195
milions per restaurar-lo?

PUGEN

L'Ajuntament de Son Ser-
vera, per posar en marxa cur-
sos de reciclatge de català per
als seus funcionaris.

El Mallorca pels seus 80 anys.

01112

L'Ajuntament de Calva per
suspendre la Marina de Maga-
l'uf, la Ciutat del Golf i d'altres
projectes urbanístics menors.

Q1212

L'Ajuntament de Manacor
per aprovar la retolació obli-
gatória dels comerços i boti-
gues en Ilengua catalana.

11Q11

ARCA, per exigir que s'aturi
la degradació urbanística del
poblet de Randa.

Recorda! Quan hagis Ilegit aquet  periòdic,
si no en fas la col•lecció, regala" l a un amic,
veí o parent. El país ho necessita.

N'Antoni Aloy de Santa Eugènia
regenta des de fa devuit anys una
barberia de senyors al Rafal.

Na Rosa-Maria Arias de Ciutat
regenta des de fa dos anys el Forn
Mari, del RafaL

Na Margalida Canyelles i n'Aina Guasp van obrir ara fa un any la botiga de
pintures Aragó, a la nova zona comercial del Rafal.

En Jesús Somoza s'ha fet càrrec fa
pocs mesos del taller de reparació
i neteja de motors i tapisseries de
cotxes Autos Rafal.

En Paco Valle del Pont d'Inca
regenta des de fa dos anys el Taller
Pacopint de zapa ¡pintura, al Rafal
de Ciutat.

Espanyolista:

Deixa de xuclar
sang catalana

i comença a menjar
els teus cucs podrits

PRESENTACIÓ
del llibre de

M. López Crespí

Punt final
a càrrec de

DAMIÀ PONS
conseller de Cultura del CIM

15 d'abril 96
a les 20:15 h.

a la Llibreria Sagitari
Avda. Joan Miró, 62
El Terreno (Ciutat)
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FORAST
ERADES

Luis María Ansón: La "nor-
malización" lingüística, esa
tropelía totalitaria, invade
Navarra, que ni ha sido, es ni
será parte del País Vasco. Lo
que habría que normalizar
cuanto antes es el muy anó-
malo Gobierno navarro.

111211

José Albanico Gódoy, xarnego
(carta a El país): El dia 15 de
febrero de 1996, en el aparta-
do Notas se podía leer lo
siguiente: "Todos los alum-
nos de primaria, bachillera-
to, COU o FP matriculados
en centros de Sant Feliu de
Llobregat pueden presentar-
se al 11° concurso literario
Sant Jordi que convoca el
Ayuntamiento de dicha po-
blación. Las obras, cuentos o
poesías serán de tema libre y
estarán escritos en lengua
catalana". Si esta es la nor-
malización lingüística que se
aplica en Cataluña, estoy
seguro que no tardará mucho
en surgir ese problema de
convivencia que por fortuna
todavía no existe. Para fo-
mentar el catalán no se les
ocurre otra cosa que dejar de
lado el castellano. Estupendo.
Ya no se trata sólo de la
Generalitat. Ahora es cosa de
un ayuntamiento de IC pro-
gresista. El ayuntamiento dis-
crimina una de las dos len-
guas oficiales de Cataluña
con el dinero de los castella-
nohablantes: ¡precioso! (y
anticonstitucional).

Luis María Ansón: El Tribu-
nal Superior de Galicia ha
golpeado jurídicamente al
presidente de la Junta, Ma-
nuel Fraga, al declarar nulos
tres apartados del Decreto de
Normalización Lingüística.
La sentencia considera que
"el castellano queda poster-
gado y en patente desigual-
dad" frente al gallego. No es
fácil entender cómo una per-
sona con tan amplios saberes
jurídicos e históricos y con un
tan demostrado sentido del
Estado y dé la unidad de
España como Fraga ha podi-
do sucumbir al aldeanismo
político.

1 D'ABRIL DE 1996 19112112 de Mallorca

Valencians de
nació catalana (n)

En Manuel Enri de Sevilla fa dos
anys que renta cotxes a mà al seu
local del Rafal. Tele fon 470238.

En Guillem Cladera de Pollença fa
tretze anys que es dedica a la clima-
tització de 'cases i locals. Abans
tenia la botiga al Polígon, ara fa cinc
anys que la té al Rafal de Ciutat.

En Francesc Pardo d'Hellín regenta
des de fa dotze anys el taller Pardo
de xapa i pintura, al Rafal de Ciutat.

j
a fundació del regne de

. Valencia, immediata a
I la conquesta, atorgava a

aquest tros de Catalunya unes
institucions i un ordenament jurí-
dico-administratiu propis, pea)
ensems a la manera catalana. I
aquest fet històric no sols no
invalida sinó que confirma el
carácter de la nostra nacionalitat:
el regne era una stiperestructura
política que vingué a impedir que
les terres valencianes esdevin-
gueren quelcom així com
"I' Andalusia d'Aragó", tot
barrant el pas a les pretensions
feudalistes dels senyors de la
guerra aragonesos. A principis
del segle XIV, doncs, la major
part dels valencians eren catalans
d'origen i de llengua. De nació
catalana. I tornem a insistir, mal-
grat la redundància, que alió ver-
taderament important no és que
fossin majoria, sinó que, a més a
mes, tenien el poder polític, eco-
nómic i cultural. Com molt encer-
tadament ha apuntat Agustín
Rubio Vela: "Els valencians d'a-
quell temps, jurídicament habi-
tants d'un regne, sentimentalment
es proclamen catalans..." (A. Ru-
bio, dins Història del País Valen-

Ed. 62). No són gens d'es-
tranyar, doncs, testimonis de pri-
mera mà com el de Ramon Mun-
taner quan diu dels habitants del
sud del regne de Valencia que
"són autèntics catalans i que par-
len el català més bonic del món",
o com molts testaments de l' èpo-
ca en els quals els finats destinen
almoines per a rescatar captius
"catalans naturals de la ciutat de
Valencia", o com la Crónica del
rei Alfons X de Castella on hom
pot llegir com, inclús en l'Alacant
efímerament ocupat pels caste-
llans, "vinieron-y e poblaron mu-
chos catalanes de los que eran ve-
nidos a poblar el reino de Valèn-
cia", o tants i tants testimonis de
la catalanitat dels valencians com
ens han afribat fins a avui.

El segle XV veié l'esplendor
màxim de la ciutat de Valencia
que, en part com a conseqüència
de la guerra civil que assolava el
principat, esdevingué la capital
dels regnes de la corona catalano-
aragonesa i ensems l'epicentre de
la cultura catalana: Ausiás March,
"Ileixant de banda l'estil dels tro-
badors", inaugura la poesía catala-
na; Jaume Roig escriu el bell
Llibre de les dones, són també els

r 

anys de tirant lo Blanch de
Joanot Martorell ("el mejor libro
del mundo" segons Cervantes) i
d'un altre gran poeta com fou
Roís de Corella. Tots ells ben
valencians. I són anys de prosperi-
tat económica que fan possibles, a
Valencia, edificis com la Llotja o
les Torres dels Serrans, màxims
exponents del gòtic català. Es
completa l'ordenament jurídic,de
laTederació catalana amb la publi-
cació dels Furs e ordinacions del
Regne de València i s'edita la
Bíblia valenciana de fra Bonifaci
Ferrer. A tall d'anècdota: l'any
1416 una intervenció parlamentá-
ria en castellà davant les Corts
valencianes per part del rei Alfons
el Magnànim provocava la protes-
ta irada i generalitzada dels princi-
pals municipis del Yegne (A.
Furió, op. cit.). Fixeu-vos que el
detall és fort: els principals muni-
cipis del regne de Valencia fan -
gran escàndol perquè el rei s'ha
atrevit a parlar en castellà davant
les Corts valencianes. I encara hi
ha qui té la barra de dir que šorn
bilingües; ens han imposat una
llengua forastera, que no és ben bé
el mateix. El segle culminava amb
la creació de la Universitat de
Valencia l'any 1499.

la "dues vegades lleial" ciutat
Valencia va esdevenir la "tercera
capital d'Espanya" i epicentre del
"Levante feliz", el podeu resse-
guir llegint la història, car tot está

-en els llibres. Nosaltres, ara i ací,
només hem volgut donar-vos una
petita pauta perquè pugueu enten-
dre el com i el perquè un natiu de
la ciutal de Valencia pot sentir-se
i proclamar-se, encara avui, ca-
talà de ple dret. (continuará) Ig-
nasi F. Marcet, València 12

Vingueren després temps de
Antoni Gay d'Argentina fa deu anys
que regenta la fusteria metáblica	 decadencia i de progressiva cas-
Lama. al Viver de Ciutat. Fabrica	 tellanització cultural i espanyolit-
portes, persianes, etc. 	 'zació política. El procés pel qual

Na Francisca Isern de Consell fa
vint-i-cinc anys que regenta el bar
Can Ramon, al Rafal de Ciutat.

És rúnica florista de s'Indioteria. El
seu nom és Margalida Pisà.

Na MargalidaMargalida Martorell és la perru-
quera de la part antiga de Son
Cladera, just devora Son Fuster.

Na Maria-Araceli Busquets és la
madona del VIdeoclub de s'In-
dioteria.



Carrer de
Manacor, 121-C

Tel. 27 85 18

07007 Palma de
Mallorca

Tel. 26 81 11
Fax 74 32 77

Carretera Militar, 185 • Les Cadenes
07006 S'Arenal-Palma (Mallorca)

reaBAR-RESTAURANT And
ESPECIALITAT EN

PERRUQUERIA

Marbel
ESTILISTES

Cta. de Manacor, km 28 • Tel. 64 65 04 • 07230  Montuïri

19W11411 de Mallorca
EL MILLOR SUPORT PUBLICITARI

DE LA VOSTRA EMPRESA A MALLORCA

c/ Barranc, 20 • Tel. 40 18 58 • Génova

Arròs brut • Paella • Cordon blue • Bistec al pebre • Stpia
Conill a l'allet • Escalopa • Llenguado Meunier • Carns i Peixos

c/ Grua, 6 • La Ribera • Can Pastilla • Tel. 26 10 73
Sortida 10 autopista (dimarts tancat)

OPEL
GM

SERVEISERVEI OFICIAL

   OPEL 

SERVIAUTO ARENAL S.A.

CAN TITO RESTAURANT
PEIXOS I MARISCS FRESCS

CUINA MALLORQUINA
c/ Palmera, 6 • Tel. 27 10 16 • 07006 El Molinar (Palma)

BAR CENTRAL
Menjars • Tapes sariades • Entrepans
Som especialistes en paelles
Menú del dia a 600 ptes.
C/ Cardenal Rossell, 80 •
Tel. 26 10 39 • Coll d'en Rabassa

£-3,_	 _ _
doveco	 Menjars mallorquins

C. n't Lc. Carns i mariscs a la planxa

C/ Cardenal Rossell, 92 • Coll d'en Rabassa • Tel. 491471

Automòbils
PLA DE NA TESA

Compra i venda de vehicles

C/ Weyler, 12 • Tel. i fax 60 04 45 Pla de na Tesa

LA BITACORA
IDO RADA
Restaurant

peixos i mariscs frescs
CY El E 12	 no A.	 I A

Trafalgar, 23 • Tel. 26 34 10
Ciutat Jardí (Coll d'en Rabassa) • 07007 Palma

Restaurant

BINICOMPRAT
Banquets de negocis, noces i comunions

Carretera de Manaeor, km 21'70 • Tel. 12 54 11

BAR RESTAURANT

ALL 1 PEBRE
Menjar típic valencia	 "-~-
Direcció: Begoña Asunción	 -

c/ Canonge Tarongí, 8. Tel. 26 51 48 • 07007 Coll d'en Rabassa

RESTAURANT S ' H O STALOT
Menú dies feiners: 650 ptes. Cuina Mallorquina

Porcella rostida • Escaldums • Carn Torrada

Camí Vell de Sineu, km 5 • Tel. 42 87 12
S Flostalot

e/ L'Heura, 20 • Tel. 47 63 99
PALMA DE MALLORCA
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Són els amos del bar-restaurant Can Lloro, al Viver de Ciutat.
Les paelles, l'arròs brut i les tapes són l'especialitat de la
casa. Despatxen menús a 700 pessetes.

El matrimoni Higuero-Novel és el nou propietari de la
Cafeteria Chapi, a la plaça de l'Església del Viver de Ciutat. És
cafeteria i pastisseria la gent hi entra tant a comprar pa i pas-
tissos com a beure cafés i copes.

COMPRAU PRODUCTES
DE MALLORCA
És un suggeriment de 12°111T1.1 de Mallorca

EL PETIT COMERÇ DÓNA

VIDA I SEGURETAT A LA

BARRIADA
Quatre motius per anar a comprar a la petita i

mitjana empresa de la barriada:

1. Els beneficis de la petita i mitjana empresa
mallorquina es reinverteixen a Mallorca, la
qual cosa provoca que els doblers corrin de
mà en rná i arribin a molta més gent.

2. El petit comerç la majoria de les vegades són
empreses de tipus familiar que creen llocs de
feina estables.

3. La petita i mitjana empresa ofereix un tracte
humà i un servei post-venda que mai no po-
drá oferir la massificació i la despersonalitza-
ció de les grans superfícies.

4. Un carrer ple de comerços és una garantia
contra la degradació i un f re a la inseguretat
ciutadana.

Mallorquins! Mallorquines!
No deixeu de comprar als comerços

de la barriada o del vostre poble!

És un suggeriment de rzetza, de Mallorca



PER IL.LUMINAR
LA SEVA LLAR

ELÉCTRICA

NYEGOS
Jaume Balmes, 45 • Telèfon 29 56 18

07004 Ciutat de Mallorca

ANUNCIAU-VOS DE FRANC A 1 9 11 41'11, de Mallorca

	DNI	

	 Tel 	

• Escriviu un sol anunci per cupó
• Usau lletres majúscules
• Escriviu dins el requadre el text

•
Ompliu aquest cupó i enviau-lo a:

wnsearra, de Mallorca. Apartat de Correus 124. 07600 S'Arenal de Mallorca

Nom

Cognoms

ATENCIÓ

Traspàs botiga de queviures
en ple rendiment. Lloguer,
25.000 ptes.; traspàs, 1.200.
000 ptes. Molt ben situada.
Tel. 296817, vespres.

S'Arenal, venc pis, 3 hab.,
bany, cuina, dues terrasses.
A la zona de la plaça de les
Verdures. Tel. 263674.

Lloc per dies apartament a
Palmanova. És ideal per
trobades amoroses. Tel.
469441.

Deixaria cambra doble a
casa compartida, jardí i hor-
tet. Molt econòmic. Prefe-
rentment gent jove. A Santa
Ponça, urb. Galatzó. Tel.
671419.

ANIMALS DE
COMPANYIA

Clínica veterinaria. Lda. A.
Artigues. Horari: 1100-
1300, 1600-2000; dissab-
tes: 10'30-13'30. Servei
d'urgències. Plaça de l'Es-
glésia, 2a. Tel. 743854. Coll
d'en Rabassa.

Venc cavallet (ponny) de
sis mesos per 75.000 pes-
setes. Telefonau al 427754.
S'Hostalot.

VENDES

Venc patins quasi nous
POWE F-X 4. Rodaments
AVEC-1. Rodes per estre-
nar. Tel. 200810.

Vull comprar iot de 14
metres d'eslora amb tres
cabines, coberta espaiosa,
dos motors Diesel i dos llocs
de control. Tel. 120197.

Venc motor Mercuri, fora-
borda, de canya curta, 2.2
HP, en bon estat. Preu
35.000 ptes. Tel. 753033 i
755460.

Guarda de seguretat fadrí
de 36 anys, fort i amable.
Vull amistat sincera amb
senyoreta intel•igent de 20
a40 anys. 717354.

Casat de 36 anys cerca
dona per a compartir deli-
ciosos moments. Convit a
sopar dins un iot a alta mar.
Trucau preferiblement els
vespres, fins devers les
dotze. Preguntau discreta-
ment per Toni. Tel. 299903.

Ets una al-lota educada
entre els 18 i els 32 anys,
culta, formal i amb ganes de
fer feliç un espòs? Som alt,
de color i ben curro. 719534.

Fadrina de 54 anys amb
aparença de 40, alta i
sense problemes econò-
mics. Desig formalitzar
parella amb senyor agrada-
ble, culte i amorós. Crida'm
al 719534.

Som el centre matrimonial i
d'amistat que ajunta més
parelles cada dia. No se-
gueixis amb més proble-
mes de soledat. Telefona al
717354.

Secretaria d'alt càrrec, vida
resolta, 32 anys, molt sim-
pática, amorosa, garrida,
ben feta... vull conèixer
senyor formal i culte de 35
a 50 anys. 719534.

NO EMPRENYIS

EL MEU POBLE
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PETITS ANUNCIS

BORSA
IMMOBILIÀRIA

Venc casa de dues plantes
a carrer cèntric de Sant
Joan. Tres dormitoris amb
possibilitat de cinc i cuina
amb xemeneia. 4.900.000
ptes. Tel. 298720.

Venc pis al carrer Tóquio de
s'Arenal. Tel. 295820.

Venc solar de 505 m2 a Be-
Ilavista de ses Cadenes. Sr.
Castellano. Tel. 261255.

Gran oportunitat! Venc pen-
sió completament renovada
a la Ciutat de Mallorca.
864017.

Bonic terreny a Llucmajor
(camí d'Alicantí). Cantó 11
metres, caseta dos com-
partiments, a reformar.
Pou, possibilitat de Ilum i
telèfon. Tel. 450994. Preu
per convenir.

Avinguda Argentina. Llog pis
de 5 habitacions, moblat,
xemeneia, electrodomèstics,
telèfon, dos banys. 75.000
pessetes mensuals comuni-
tat inclosa. Tel. 792490.

Magalluf, venc 16 locals
comercials. Planta baixa i
pis 70 m2 . més terrasses en-
tre 50 1145 m2. Tel. 726306.

Benestar Costa d'en Bla-
nes, 22 cases primera fase,
15 cases amb piscina, jar-
dins comunitaris. Entrega
en 18 mesos. Tel. 726306.

Venc contestador automàtic
marca Sanyo. Tel. 264259.

Venc telèfon "Forma» ne-
gre, nou de trinca. 5.000
pessetes. Tel. 835131 (Bel).

Es venen 2.500 pellícules
de vídeo noves amb estoig i
precintades. Preu 200 pes-
setes unitat. Tel. 410 668.

PERSONALS

Home de 35 anys, 180 m,
64 kg, dos fills. Llicenciat en
història de l'art. Vull conèi-
xer al-lota per a fins for-
mals. Bru. Carrer Llorenç
Cerdà, 2, esc. B, 6-1, 07012
Ciutat de Mallorca.

Si tens entre 18 i 40 anys,
ets garrida i amb problemes
econòmics, jo te puc ajudar.
Som un empresari casat
insatisfet. 717354.

Allota de trenta anys desit-
ja amistat amb joves que
tenguin sensibilitat per la
cultura i l'art. Apartat de
correus 1107-07080 Ciutat
de Mallorca.

Mallorquí de 39 anys, estu-
dis superiors, vull conèixer
al.lota de similars cir-
cumstàncies. Escriure a l'a-
partat 211 (07080) Ciutat.

Voldria correspondència amb
dones de 45 a 50 anys. Jo en
tenc 50. Francisco España.
Alfonso el Sabio, 2A-2-1.

SERVEIS
PROFESSIONALS

S'ofereix per a feina esta-
ble, vigilant de seguretat
amb experiència. Truqueu
al 209745. Gràcies.

Canviam el model de la seva
roba, feim adobs i reformes
de tota classe. Adobs en 24
hores. Carrer Bisbe Caba-
nelles, 30 (a 100 metres de
la plaça Pere Garau de
Ciutat) Tel. 278453.

Home jove cerca feina d'a-
judant a malalts o minusvá-
lids que estiguin a ca seva.
297067.

S'ofereix pintor empapera-
dor, econòmic, seriós, ràpid
i net. desplaçament per tot
Mallorca. Tel. 203239

Home jove cerca feina de
conradbr o de vigilant de
finca rústica prop de Ciutat.
297067.

Reparacions de Tv, vídeos,
àudio, antenes Tv. Tel. 753580.

Bugaderia Lliterma. Auto'
servei, rentat en sec i en
banyat, neteja de catifes,
servei ràpid. C/ Virgili, 17.
Tel. 266331. Can Pastilla.

Tallers Vidal. Diessel i ga-
solina. Cra. de Son Fangos,
280. Tel. 262048. Es Pil.larí.

Modista. Tallar i emprovar.
Faig tota casta d'arranjaments:
cremalleres, baixos, etc. Tel.
292920. Maria dels Ángels.

Planxisteria, pintura, mecá-
nica. Taller San Francisco.
Camí de Son Fangos. Tel.
490314. Es Pil.larí.

Pneumàtics Son Ferriol.
Equilibrat de rodes, canvi de
rodes i pegats, alineament
de direccions assistida per
ordinador. Avda. del Cid,
73. Tel. 427553. son Ferriol.

Motos
Salom

Jeroni Pou, 9 • Tel. 468136
Tomás Forteza, 24 • 462686

Estudiant universitaria d'In-
formática fa classes de
repàs d'EGB, BUP i COU a
la zona d'Inca. Tel. 503063.

Cerc feina per fer a ca me-
ya. Tipus cerámica, saba-
tes o similar. Tel. 297067.

Cero feina de representant
d'arts gràfiques o comercial
de publicitat. Tel. 297667.

Persona cerca feina per fer
a casa. Mecanografia, cerá-
mica, Instes de correus...
Tel. 297067.

Es confecciona o arregla qual-
sevol peça de vestir, cortines,
coixins, etc. Tel. 771005.

Es passen treballs a máqui-
na i per ordinador. Netedat i
rapidesa. Tel. 771005.

Televisors, vídeos, ràdio -
cassettes, els arreglam.
Electrónica J. Garcies. Cl
Francesc Frontera, 10. Tel.
264335. Coll d'en Rabassa.

Senyora de 46 anys, s'ofe-
reix per guardar ancians o
malalts. Tel. 263227.

Gabinet de Psicologia.
Neurosis, trastorns de ca-
rácter, psicoterapia infantil,
depressió. Tel. 427193.

BORSA DEL
MOTOR

Tallers Les Cadenes. Me-
cánica xapa i pintura de l'au-
tomòbil. Carrer del Mares, 3-
A. Telèfon 265551. Ses Ca-
denes de s'Arenal.

Venc motocicleta marca NSR
80. Molts pocs quilòmetres,
quasi nova. Tel. 511223.

Venc cotxe Renault 5 GTL
PM-L, per 110.000 ptes.
Tel. 741388.

Si vol un cotxe nou de la nos-
tra gamma, véngui i en parla-
rem. Agencia oficial Renault.
Tel. 413867. Son Ferriol.

Venc cotxe Renault 5 GTL,
M-4623-L per 125.000 ptes.
Tel. 741388.

Venc YAMAHA 400 PM Z.
Peces noves. Assegurada.
Amb casc. 150.000 pesse-
tes. Joan. 835131.

ENSENYANCES

Per a tots aquells i aquelles
que vulguin  contra
l'invasor, contra els traï-
dors, contra l'explotació
obrera, i per una terra 'hure
i catalana, els Maulets te-
nim obert l'apartat de cor-
reus 349 C.P. 43480 de Sa-
lou (Tarragona), per a qual-
sevol informació o collabo-
ració contra l'ocupant.

Si voleu rebre una subscrip-
ció gratuita al Butlletí de la
Fundació per la Pau (entitat
contra l'armamentisme i la
guerra) podeu adreçar-vos
al telèfon (93) 3025129 o al
carrer Pau Claris, 89, Bar-
celona 08010.

Si voleu rebre !libres en
català gratuïts sobre dife-
rents temes d'actualitat,
socials o teològics, sols us
cal escriure a Cristianisme i
Justícia, carrer Roger de
Llúria, 13, Barcelona 08010,
o telefonau al (93) 3172338.

Si voleu col.laborar en cam-
panyes per la llibertat de
presos de consciencia i
denúncia d'injustícies arreu
del món tot enviant caries a
governs i ambaixades, po-
deu posar-vos en contacte
amb ACAT, carrer Angli, 55,
08017 Barcelona. ACAT és
una organització mundial
arrelada a Catalunya, reco-
neguda com a secció ecu-
ménica d'Anmesty Interna-
cional. Edita tots els seus
butlletins en català.

La delegació catalana de la
CSEM, grup d'ajut als països
de l'Est, fa una crida per
enviar roba, menjar, sabates,
medicines etc. Per demanar
adreces on enviar-ho perso-
nalment, podeu adreçar-vos



Na Caterina Llamas és la madona
de l'autoescola Viver. Aquesta
escola duu quinze anys de rodatge.

En Miguel Coll regenta des de fa
tres anys la pastisseria Ca Na Rigo,
al Viver de Ciutat.

!

En Josep M. Caro de Sevilla fa un
any que té la seva barberia al Viver.
Abans la tenia a Son Gotleu.

N'Antonia Llompart és la madona
del bar Viver des de fa vint anys.

Na Magdalena Salvà de Cortines
Maime és Ilubinera i ha obert una
nova botiga al carrer d'Aragó 216,
just davant Bricohogar, la CAEB, la
Federació de Transports la Feder-
ació Hotelera.

En Joan-Josep Lozano (Espone-
ros) fa poques setmanes que s'ha
fet càrrec del bar Zodiac, al Viver
de Ciutat. A més de begudes, des-
patxa tapes 1 paelles per encàrrec.
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Existeix la màfia mallorquina?
Maneres de descobrir-laa: Benjamí Planes, CSEM, passat-

ge Miguel Carreres, 11, 08206
Sabadell. Tel. (93) 7262 918.

Vols aprendre a conduir sense
esforç? Vine amb nosaltres! T'ho
passaràs molt bé. Auto Escola
Chela. Carrer 31 de Desembre,
48. Tel. 759438. Ciutat.

Professora titulada fa classes de sol-
feig, piano i harmonia. Individuals i
en grup. Tel. 756114. Magdalena.

Universitària fa classes de repàs
d'EGB i català a la zona de Pere
Garau de Ciutat. Tel. 243383.

Estudiant de Filologia catalana fa
classes particulars d'EGB i BU P a
500 ptes /hora. Tel. 243742.

Cursos d'expressió corporal. Grups
d'adults els dilluns a les 18 hores.
Grups de joves els dimarts a les 18
hores. Carrer Menorca, 6. Per 5.500
ptes al mes. Tel. 750041-713262.

Estudiant de Filologia catalana fa
classes de repàs d'EGB i BUP,
preferentment assignatures de
lletres. Demanau per na Carolina
al 299829.

«Amics de Joan Ballester i
Canals» ofereix de franc material
imprès i cassettes de propaganda
nacionalista. Podeu escriure a
l'Apartat 5.069 de Barcelona-
08080; o telefonar al 93 2194746.

Si voleu intercanviar adhesius,
revistes, informació, etc, sobre el
tema d'alliberament nacional,
escriviu a l'Associació «Xavier
Romeu». Apartat de correus, 36.
43480 La Pineda. Tarragona.

El Consell Nacional Català ofereix
diversos Vibres, gratuïtament, a tot
aquell que els els demani, al voltant
dels drets i història de la comuna
pàtria catalana. Podeu escriure a
l'Apartat 15.071 de Barcelona-08080.

Mestre s'ofereix per fer classes
de repàs. Demanau per Barto-
meu al telèfon 467931.

Front d'independentistes cata-
lans, que creuen que treballar per
Catalunya está per sobre de
tendències i partidismes, ofereix
butlletins de propaganda nacio-
nalista. Escriviu a l'Apartat de
Correus 5.531 - 08080 Barcelona.

Si estau interessats per la literatu-
ra en català, podeu subscriure-vos
de franc a la revista LA FOREST
D'ARANA, plaça Mossèn Sorell, 6-
14, València 46003. Cal fer-hi
esment dels vostres nom i cog-
nom, adreça, codi postal i població.
També hi podeu subscriure gratis
amics i companys, i fer-hi arribar
els vostres suggeriments.

Llicenciat fa classes de català a tots
els nivells, per a una persona o a un
grup petit. Preparació per exàmens
de la junta avaluadora. També repàs
d'assignatures. Tel. 720567.

Cerc gent per fer grup de cançó
tradicional. Apoh projecte, guita-
rra, percussions i repertori de
cançons fetes meves i d'altres
tradicionals. I deman gent que
toqui instruments de . corda i vent,
nacionalistes i amb gust per la
cançó nostra. Tel. 720567. Ignasi.

La mafia ha estat sempre i en tot lloc el camí més

curt i segur perquè elements de classes socials infe-

riors arribin a un nivell més alt de benestar  econòmic

i a una participació completa en la direcció dels

assumptes polítics. Això explica en cena manera el

silenci que mantenen tant les classes socials populars

com els alts dirigents de la societat entorn de cenes

maneres d'obrar i en unes accions que moltes vega-

des poden esser considerades il.legals. La màfia es

basa en una curiosa inversió psicológica-jurídica per

la qual el delicte es considera un assumpte privat i no

com un element de la vida social.

Els -grups mafiosos dels nostres dies, considerats

sota l'aspecte de l'estructura política congenial, afa-

voreixen, alimenten i sostenen una classe política i

administrativa corrupta i sensible al suborn. En les

zones agrícoles, el mafiós viu econòmicament de

manera cómoda i en moltes ocasions és ben ric, pel

fet d'haver-se introduït com . a accionista en petites

activitats comercials i industrials de base agrícola

on pot influir sobre la imposició del preu de les

matèries primeres.

Els mafiosos vertaders són pocs. Però són molts

aquells que, de manera conscient o no, accepten la

seva autoritat i segueixen les seves ordres. Amb tot

això no es tracta de definir la màfia com un fenomen

ocasional, amb actuacions concretes i perfectament

identificables, la qual cosa faria més fácil la tasca

que avui he emprés, que és la d'intentar descobrir

l'existència de la màfia mallorquina.

La novíssima mafia es troba per tot arreu, i no

just a Marsella. Palerm, Milà, Chicago o Nova York.

Un grup mafiós important pot actuar perfectament,

per exemple, a Porreres. Els vincles es consoliden

llavors pel fet que els caps mafiosos, els que domi-

nen els fils de l'activitat, disposen de grans quanti-

tats de doblers que s'empren en especulacions de

terrenys, compra-venda de certs negocis i altres acti-

vitats en els quals la màfia opera tradicionalment:

contraban, tràfic de droga, etc, etc.

La corrupció política s'ha considerat útil per els

mafiosos ja que ofereix protecció contra la com-

peténcia agressiva, agilitza la concertació de con-

tractes amb el governs i allibera de codis i regla-

mentacions polítiques.

Mafiosos notoris han arribat moltes vegades a

batles que mantenen durant molts de temps el seu

càrrec. La nova màfia segueix l'estratègia de jugar al

contraatac, enfront d'una forta pressió social contrá-

ria. Actua en els camps bancari, financer, empresa-

rial i polític. Fins i tot introdueix homes en l'estruc-

tura repressiva de l'estat o dins els serveis secrets. Es

tracta de la substitució del seguiment estricte de les

ordres del "capo" o "boss", per pactes secrets entre

ells, d'acord amb la potència de l'enemic.

Tenint en compte alió que he exposat, i que

aquestes maneres d'obrar es donen sovint a Mallor-

ca, podem dir amb claredat que la mafia mallorqui-

na existeix i que hi ha vincles concrets entre els

mafiosos illencs. Pere Gri Q

En Miguel Salom de la Creu Ver-
mella regenta des de fa trenta-dos
anys una perruqueria de senyors al
Viver.

N'Encarna Pérez de Granada és la
madona del forn de Crist Rei, al
Viver. Empren el mateix forn de
llenya de sempre, en aquest forn
que es va obrir ara fa una seixante-
na d'anys.

N'Escarlata Consuegra és la mado-
na jove del bar Gway, al Viver de
Ciutat just davant la CAEB. És un
bar del Barça i dels empresaris que
visiten el seu sindicat.

En Joan Quetgles de Binissalem és
l'amo d'una botiga on ven cortines,
llençols i tovalloles als particulars i
a l'hostaleria. Aquesta botiga és al
Viver i duu tres anys oberta.
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Lorenzo López Sancho (ABC):
El honorable Pujol, estos días
agitado por todos sus innu-
merables "tics" que graciosí-
simamente imita un excelente
actor, Ramón Fontseré, como
Excels, contrafigura del polí-
tico catalán en el "Ubú, presi-
dent", de "Els Joglars", tiene
que decidir entre su artificio-
so medievalismo catalanista y
la modernidad que Aznar le
solicita.

121212

Rafael Barril (carta a ABC):
Señor director: Estoy en total
desacuerdo con la idea de que
el PP busque el apoyo de na-_,
cionalistas: es muchísimo
mejor buscar los apoyos de
quienes no son independen-
tistas, sean socialistas o co-
munistas. Prefiero una Es-
paña roja que rota. En todo
caso, si España ha de rom-
perse, prefiero que sea entre
internacionalistas y separa-
tistas, sin colaboración del
PP, porque entonces se habrá
perdido toda esperanza.

121212

Federico Jiménez Losantos: Si
hay un liberal de verdad, en
Cataluña, ese es Vidal Qua-
dras, no Pujol, que es un polí-
tico mesiánico que prohibe la
libertad de enseñanza, que
proscribe el idioma común de
los españoles, que riega con
subsidios un caudal de votos
no inferior al del PSOE, que
a través de Javier de la Rosa
ha hecho toda clase de nego-

cios turbios, que ha converti-
do el catalanismo de Cambó
en un forofismo de hincha de
fútbol, que es sectario hasta
la médula, excluyente hasta
la náusea y xenófobo hasta
decir basta, como lo prueban
los miles y miles de dudada-
nos que han tenido que aban-
donar a la fuerza Cataluña
para no disfrutar del "cen-
trismo" y la "moderación de
Pujol ¿ahora es centrista la
limpieza lingüística?

NO MÉS PROVES NUCLEARS

MIL 0	 n=» 111"
ALS PRODUCTES FRANCESOS

Davant una agressió d'aquesta mena que afecta tots els habitants del planeta,
no hi ha cap més alternativa que una resposta radical. És per això que et pro-
posam donar suport al BOICOT als productes, establiments i interessos fran-
cesos. En la teva mà hi ha la possibilitat d'estrènyer el govern francés on més
Ii farà mal; la seva butxaca. Aquesta acció ens pot ajudar, mentre l'haguem de
ttnantenir,'a potenciar el consum de productes nacionals. Ací et presentam una
relació deis interessos francesos més habituals:

Distribució. Continente, Pryca, Alcampo, Intermerca, Intermarché, Leroy Merlin, Le-
clerq, Dia, Carrefour. Automoció. Renault, Citroén, Peugeot-Talbot, Mobylette, Total,
Fina, Elf, Michelin, Valeo. Llet derivats. Llet Parmalat, Llet Reny Picot, Llet President,
Llet Vilcontal, Llet Bridel, Yoplait, Danone, Dan'up, Babydel, Delifru, Gelats Miko.
Formatges. La vaca que rie, Caprice des Dieux, Chamois d'Or, Presid'or, Petit Suisse,
Camembert, Gruyere, Roquefort, Rondele, Souette, Brie, Plaisir de France, Poite de
Brie, Syrtor. Alimentació. Achicoria Leroux, Chaumes, Productes Lu, Productes
Gerblé. Galetes. Declaré, Grafitti, Sant Michel. Figues Casagrain, Saint Albrey.
Xocolata Lind, Poulain, Gigante Verde, Bonduelle. Begudes. Rene Barbier, Moet,
Armagnac, Bardinet, Benedictin, Conyac Martell, Cointreau, Courvoisier, Grand
Marnier. Aigües Evian, Aigües. de Viladrau, Aigües de Vichy, Aigües Perrier, Aigües
Fontdor. Hennessy, Kronenbourg, Marie Brizard, Napoleon, Orangina, Patxaran
Olatz, Patxaran Zoco, Pernot, Remy Martin, Ricard, Rom Negrita, Savinsa, vins i
caves francesos. Adrogueria i Perfumeria. L'Oreal, Garnier, Eugéne, Dodot, Cacharel,
Valentine, Channel, Briseis, Fler a Fler, Guy Laroche, Hermes, Jacop Delafont,
Rochas, Royal Ambré, Poison. Cristalleria. Alcolor, Arcopal, Cristel, Crystal d'Arques,
Cuisinox, Duralex, Rondo, Pyrex. Altres interessos. AEG, Air France, BNP, BIC,
Cartier, Credit Lyonnais, Damart, Fichet, Gan Assegurances, General Biscuits,
Bicicletes Gitane, Gitanes Tabacs, Gaulois Tabacs, Golf Poalto, Hayas, Yves Rocher,
Label Rouge, Legran, Lyonnaisse España, Mare Nostrum. Material Elèctric. Mavic,
Metal Mazda, Moulinex, Paribas, La Paternal, Pechiney, La Previsión Hispalense,
Pronda, la Reduelle, Rhone-Polenc, S.A. de Fibras Artificiales, Sacilor, Soc.Espa. del
Oxígeno, Société Generale de Banque, Sonocolor TV, Tefal, Tubo Fabrega, Usinor,
UAP Assegurances, Vinidor.

Josep Planells (es Rafal).
Mal fet. No hem de com-
prar res als francesos.

Joan Serra (sa Pobla). Molt
mal fet. Els hem de tocar sa
butxaca. Boicot al francés.
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Francesc Lliteres (Sant
Jordi) Mal fet. No hem de
comprar res als francesos.
Els hem de tocar la butxaca.

Antònia Moreno (Viver).
Molt malament. Som ma-
joristes de mobiliari de
perruqueria i de productes
de perruqueria i estética i no
comercialitzam res que sia
francés. Tots els nostres pro-
ductes són catalans i italians.

Apol.limia Riera (Pone-
res). Això és un desastre.
Boicot al francés.
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La literatura mallorquina
i la lluita de classes (n)

MIQUEL FERRA 1 MARTORELL

Qué opinau de les proves nuclears al Pacífic?
Hem de fer boicot als productes francesos?

p assen una seixantena d'anys abans del segon
capítol: la Revolta d'en Bellviure. És del dos
d'agost de 1391. Una nova insurrecció es

posa en marxa. És la dels pagesos explotats pels vila-
tans. El cabdill dels revoltosos ha de nom Lluís
Bellviure, llinatge que irònicament difereix de la rea-
litat. Els camperols, indignats per la miseria a que
estaven sotmesos i a les mesures, arbitràries, de les
autoritats del burg, varen perdre la paciencia. No hi
havia "bellviures" sinó morts de fam. I s'acomplia
plenament aquella cançó popular:

Ja ho dirá el qui será viu
lo que patien els pobres;

. ell vivien de garroves
per poder arribar a l'estiu. (1)

I aleshores, els ciutadans, amenaçats pels page-
sos,' carregaren les culpes de tot el que passava als
jueus, acusant-los injustament de totes les desgracies
dels pagesos. "Ells, els jueus —dejen els burgesos—
amunteguen les riqueses del poble i paralitzen la
marxa económica del país." El resultat d'aquestes
falses acusacions fou l'atac a la ciutat i la destrucció
del call per una host que arriba pel camí d'Inca. Tres-
cents jueus i tres cristians en foren les víctimes.

Llavors passaren uns dies de relativa calma, en
espera d'una solució als conflictes socials, i com que
aquesta no arribava, cap al final de mes, el 27 d'a-
gost, els pagesos armats tornen cap a la capital,
aquesta vegada no contra els jueus, sinó contra els
funcionaris i la burgesia... Així, pels carrers de Ciutat
esclata una lluita cega cruel entre els ciutadans i els
pagesos, on les violacions, els morts i els ferits estan
en relació directa amb els motius més materials de la
disputa: els pagesos lluiten per fam i els ciutadans per
defensar les seves llars de la rapinya. Finalment els
pagesos se'n tornaran a fora vila carregats amb tots
els queviures de Ciutat.

Les coses, amb tot i amb això, no s'arreglaven.
Succeïa el que el president del Consell de Ministres
de la Monarquia, Antoni Maura, deia en un discurs
contra el caciquisme: "... en el seno de la societat se
habían transtomado y perturbado la relaciones entre
ricos y pobres, propietaris y cultivadors, mercaderes
y consumidores, autoridades y súbditos, sacerdotes y
fieles, toda la íntima trama social en crisis."

I demanaven justicia els camperols, i en lloc de
justícia varen tenir llenya a' rompre. Aquella Ma-
llorca del segle XIV estava condemnada al silenci i a
la miseria.

"Nosaltres... —dév'ie—n-dir els pagesos— mantenim"
els senyors de Ciutat. Ells es mengen les nostres
anyades. I ens carreguen d'imposts i tributs."

La falta de cultura no podia esser substituida per
la violencia dels fets. A la llarga, la classe burgesa
tornava a anclar en el poder, al costat dels barons, els
cavallers i els rics-hómens. Qué podia fer una gent
que no tenia més contacte amb la cultura qué aque-
lles manifestacions teatrals nadalenques dels pasto-
rells o dels reis, on les classes socials, utòpicament,
s'agermanaven a damunt l'escena i es tractaven de tu
a tu? (continuará) S2

( Rafel Ginard, El canvoner popular de Mallorca

El colonialisme visible te mutila sense dissimu-
lar: te prohibeix dir, te prohibeix fer, te prohi-
beix esser. El colonialisme invisible, en canvi, te
convenç del fet que la servitud és el teu destí i
la impotència la teva naturalesa; te convenç que
no se pot dir, no se pot fer, no se pot esser.

PARLEM LA LLENGUA DE LA NOSTRA TERRA...
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Són nAngela Pons amb el seu braç dret, na Caterina Salom.  N'Àngela
regenta des de fa cinc anys la merceria Angelita, a s'Indioteria. Sa mare va
obrir aquest establiment ara fa vint-i-tres anys.

Na Cati i n'Amador obriren ara fa dos anys una carnisseria ben maca a Son
Cladera.

En Tomeu Montblanc de Son
Ferriol va obrir ara fa devuit anys
una perruqueria de senyors a
s'Indioteria.

Miguel López Crespí,
la prosa concupiscent

g uan en Miguel López

Crespí, un migdia que venia

de Correus, tot panteixant,

carregat amb una gran capsa de car-

tró plena de llibres —el seu darrer lli-

bre de contes que l'editorial Llibres

del Segle li acabava d'enviar— es Va

aturar a veure'm i me'n va donar un.

De tot d'una, quan vaig veure'n el

títol, Vida d'artista, vaig pensar en la

possibilitat que en Miguel hagués

afluixat. durant una temporada, la

seva caparrudesa d'anar recordant-

nos, llibre rere llibre, la història dis-

sonada d'aquest petit país, la dels

seus habitants, que viuen en una

constant i evolutiva esquizofrènia

quant a identidat, renegant del seu

tarannà que ell ha viscut tan a fons,

del tot implicat.

En el seu llibre de memòries, el

polèmic l'Antifrunquisme a Mallorca
1950-1970, ens conta que va

començar a escriure a la revista del

col.legi La Salle, i que de ben jovenet

ja fou corresponsal clandestí de

Radio Espanya Independent. Com si

l'esperit de revolta i de justícia, el

seu tremp ferm i resolt que l'ha man-

tingut, sense fer-se concessions,

sobre la línea difícil d'una coherència

ben assimilada, a cops de ploma i de

lleialtats, hagués nascut amb ell i

formas pan de la seva ánima.

Tornem emperò a Vida d'artista.

Ja que si la meya imaginació es va

desbocar, euga aspriva, cap a

romanços plaents, èxits fàcils, i

amors tintats de color de rosa, només

d'obrir-lo, el llibre, ja em vaig adonar

que m'equivocava de cap a peus, i

que per a en Miguel López Crespí dir

vida d'artista, és com per un altre

dir: vida de ca. Mala vida. Puta vida.

Per tant em vaig endinsar per la

geografia del llibre, amb el mateix

sentiment, encuriosit, xafarder, i

alhora temorenc i compassiu en que

una nit sense cap escletxa de lluna

em passejaria per un carrer descone-

gut, cada conte una finestra oberta a

la dissort, insatisfacció, mancances.

Soledats i penúries esfereïdores de

tan quotidianes.

I, amb aquest estat d'ànim, les

passes de falset, vaig guaitar dins ca

l'artista pintor, un home ple de qui-

meres, d'idees revolucionarles, que

espesses vegades es reunia amb

amics, artistes com ell, i plegats llui-

taven per a acostar l'art al carrer.

Però vaig haver de passar el mal ti -MI-

gol de contemplar la seva dona

durant un dels seus habituals atacs

d'histerisme, ja que era senzillament

la clàssica doneta de moral rectíssi-

ma, que es casa tot creient que l'ho-

me és un avenc de satisfaccions i

luxe i llavors, en adonar-se que les

seves perspectives referents al matri-

moni eren equivocades, veient, expe-

rimentant, que l'home també pot

ésser débil, vulnerable i quiméric,del

tot desesperada i insatisfeta, no feia

més que escridassar-lo. Es queixava

que, amb les seves idees, mai del món

no podria, com fan les seves amigues

casades amb buròcrates, anar ben

mudada i canviar de cotxe cada un

parell d'anys. I vaig haver d'escoltar,

amb els pèls de punta, quan Ii tirava a

la cara que erá un fotut pintor de qua-

dres, i ho feia amb un to de veu que

l'implicava, com si el pobre home

tengués una malaltia que la pogués

contagiar. Pigota o rabia.

Encara trasbalsada per aquesta

primera incursió a casa d'altri, vaig

mirar darrere les vidrieres del dormi-

tori d'un matrimoni vell en el

moment just que ell, fredolenc, des-

revéit, hi entrava a veure l'esposa iii

oferia un ramell tot esperant, desit-

jant, reconciliar-se amb tota una

miserable vida de convivència, plena

de gestos malentesos i terrors com-

partits.

Emperò quan vaig guaitar dins el

pròxim conte, i vaig veure el prota-

gonista, un escriptor amb l'expressió

del tot eixuta assegut davant l'ordina-

dor que parpellajava en blau , vaig

pensar que possiblement tendria el

privilegi de ser testimoni del naixe-

ment d'una idea revolucionaria,

d'una frase colpidora, una espuma de

creació que s'esbandís i il.luminas

tota una estança per a donar lloc a la

fantasia més exaltada quan la realitat

va esser ben diferent, ja que em vaig

haver d'empassar tota l'angoixa,

punyent com tatxes al cervell, de

l'escriptor car tenia el cap completa-

ment en blanc, se sentia al bell caire

Ilenegadís de les paraules, caic no

caic al precipici més pregon de la

impotència per a confegir uns mots

salvadors. I tot perquè feia poc

temps, el dia que havia presentat la

seva darrera novel.la, el presentador,

amb tota la seva mala baya, va deixar

anar, com qui tira una pedra i amaga

el braç, que a la novel.la hi havia una

manca d'experimentació, comentari

que va devastar, destarotar, la migra-

da seguretat de l'escriptor. (I, per res

del món no voldria, jo, ara, que

alguns dels meus comentaris pro-

duissin un daltabaix paregut a en

Miguel López Crespí, perquè crec

que, d'una manera ben voluntaria, no

hi ha experimentació a la seva prosa,

sinó que és una prosa que arriba a ser

concupiscent de tan despullada, com

si en Miguel volgués adaptar la deso-

lació que pateixen els seus . personat-

ges a la devastació d'una prosa igual-

ment vençuda, i humiliada. Com si,

cirurgià o curander, empras les

paraules com si fossin un bisturí per

burxar dins les ferides més íntimes,

tanmateix, veient-se incapaç de gua-

rir-les, volgués com a mínim mos-

trar-nos-les. A carn viva.)

Perquè tot seguit, la gent que tor-

nava del local del partit a Cercle
Clos, suats, després de cridar pels

carrers de Palma contra l'agressió

ianqui a Líbia, companys de lluita

que ara són els qui, del tot reciclats,

ocupen canees de prestigi i de poder

ervirtrístituolons públiques. Qui ho

hagués hagut de dir, es queixa l'au-

tor, en boca del protagonista, devers

l'any 1982!

Per si això, topar-me amb la

manifestació de gent tota esvarada,

fos poc, vaig trobar obert de pinte en

ampla el portal de la casa de l'home

que s'havia tallat la Ilengua per no

haver de participar de les converses

banals de la seva dona, lectora de

revistes del cor, o de les dels fills,

que només sabien xerrar de motos

japoneses i de femelles estrangeres.

Per() Ilavors encara els podia sentir i

va haver d'embussar-se les orelles, i

com que va aprendre a llegir els ha-

vis, es va veure obligat a treure's els

ulls, i, d'aquesta manera, a la fi, va

trobar un redol de pau i d'assossec a

l'ombra del seu hortet interior que

tan acuradament havia conreat.

Hi ha moltes més cases al carrer

de Vida d'artista, amb finestres mig

badades darrere les quals s'hi endevi-

na més tragèdia ofegada, i més

desencís. No obstant això, vaig deci-

dir girar coa i anar a prendre café al

Diplomàtic, el mateix vespre que un

grup d'escriptors, uns quants herois
del furient món de la ploma s'havien

reunit, com acostumaven a fer un pic

cada mes, per sopar i discutir, en

aquesta ocasió, exactament, sobre

l'eficàcia o no eficacia dels premis

literaris. I, en lloc de conversar d'a-

quest tema, Començaren a ballestrejar

contra els companys absents, cosa

que baldament sia sobradament sabu-

da i fins i tot assimilada, xerrar mala-

ment dels qui no hi són, va fer que

més d'una vegada, davant l'acidesa

dels comentaris, fés mala via amb el

café. I sobretot la meya indignació va

pujar fins al sostre perquè entre la

colla d'escriptors, una quinzena —no

els vaig comptar—, només hi havia

una dona, na Bielona, contista insig-
ne, emperò cada vegada que intenta-

va donar la seva opinió, ells li tapa-

ven la boca amb un comentan del tot

displicent. I això em va sulfurar de

tan real com és. Gelosos com solen

esser els escriptors del domini intel-

lectual dins el món femení.

Na Bielona es defensava:

—Enveja, us moriu d'enveja. Al-
menys les dones no en tenim tanta.
Per això som més intel-ligents, més
sensibles, més...

—Calla, calla Bielona..., li re-

plicaven ells, molt segurs, i molt fat-

xendes.

El que més em va escarrufar tan-

mateix, va esser, una vegada ja drets

per anar-se'n, el que va dir el capda-

vanter del grup, la veu sentenciosa:

—No vull veure cap article sobre
clarícies de llibres que no siguin
d'autors assidus a la tertúlia del
Diplomàtic.

També massa real, per deixar-me

indiferent. Perquè en aquesta estima-

da i també plorada illa, a la qual

arlots sense escrúpols han anat con-

vertint en una mena de meretriu

engalanada de joiells falsos que mig

xerroteja quasi tots els idiomes del

món i menysprea la llengua pròpia,

en aquesta terra adúltera que ens ha

tocat viure, l'amiguisme intel 'lec-

tual, per a la bona salut de la literatu-

ra, és més mortal que la sida.

En Miguel López Crespí ben

segur que ha sentit damunt l'epiteli

dels seus llibres els estralls d'aquest

virus destructiu. Perquè, ja n'hi ha

prou d'anauxats gurus, cappares que

s'autoproclamen totpoderosos dins

l'univers de les llenes catalanes, i,

amb afany exterminador, van senten-

ciant qui és digne d'entrar en el regne

dels escriptors, i qui no és digne

d'entrar enlloc.

L'obra d'en Miguel López

Crespí, però, camina tota sola, sense

les crosses de cap moda, ni la protec-

ció de cap capella literaria. No neces-

sita tenir ciris encesos. Ni rebre eflu-

vis d'encens que l'entabanin.

Els personatges que ens mostra,

desheretats d'aquest món, utòpics i

disbauxats, caminen sense amor. No

hi ha gens d'amor dins la seva vida,

ni dins cap plec del seu cor. Són

pobres diables deixats de la mà de

Déu. I, com ja he dit abans, ens ho

conta amb una prosa que fereix la

sensibilitat de tan despullada.

Supòs que això, ferir-nos, és el

que es proposa en Miguel. Tirar-nos

a la cara la vergonya més rònega. I,

amb una mica de sornegueria, i un

pessic de cinisme, crear-nos malsons.

Si de bon de veres aquesta és la

seva intenció, ell almanco pot dormir

tranquil. Perquè ho ha aconseguit.

Plenament. Antònia Vicens

MALLORQUINS! MALLORQUINES!

COMPRAU PRODUCTES
DE MALLORCA!!

SÓN ELS MILLORS DEL MÓN!
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ASSOCIACIÓ EN DEFENSA DE L'ETIQUETATGE EN CATALÀ

EVOLUCIÓ LEGAL DE L'ETIQUETATGE EN CATALÀ

	15-09-83	 Es promulga el Decret 389/1983 al D.O.G. Art. ir i únic: Les
dades obligatòries i facultatives de l'etiquetatge dels productes
que es distribueixen en l'àmbit territorial de Catalunya figura-
ran en els idiomes català o castellà o bé en ambdós idiomes.

	

23-11-83	 El Govern de l'Estat fa un requeriment d'incompetència a la
Generalitat de catalunya.

	

25-01-84	 El Govern de l'Estat planteja un conflicte positiu de com-
petència que és admès a tràmit pel Tribunal Constitnucional i
provoca la suspensió de la vigència i de l'aplicació del decret.

	

19-07-84	 El Tribunal Constitucional aixeca la suspensió i, per tant, que-
da plenament en vigor fins al pronunciament de la sentència.

	

19-04-88	 Es publica la sentència núm. 69/1988, que finalment dóna
Ilum verda definitiva ales etiquetes comercials en català.

ADEC. Hotel d'Entitats. c/ Empordà, 33 Planta 8, Despatx 11
<<Edifici Piramidon» • Barri de la Pau • 08020 Barcelona
Telèfon (93) 278 02 94 ext. 3811 • Fax (93) 278 01 74
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Pedro Schwartz (El País): En
días recientes, el senyó Ernest
Lluch (que en Cataluña no
emplean el don) ha caído en
una imprecisión histórica y
cometido una injusticia per-
sonal: pide que España se
organice como el Imperio
Austro-Húngaro y ha tildado
a don Mario Vargas Llosa
(que en Perú sí se usa el don
y el español) de autoritario.
Quienes conocemos la histo-
ria de aquel Imperio centro-
europeo sabemos que, en
cuanto Hungría adquirió
autonomía junto con la digni-
dad de reino, comenzaron los
magiares a oprimir a las
naciones de su corral, a los
checos, los eslovacos, los eslo-
venios, los polacos: eso mis-
mo temen muchos valencia-
nos y baleáricos que podría
ocurrir en la gran Cataluña.

121212

Jaime Campmany: En esta
ocasión, que sin duda tiene
carácter de histórica, a ese
notable y prudente político
que es Jordi Pujol no debe
cegarlo el "Ara decidirem",
ni debe venir a la negociación
a sacarse la espina de las que-
rellas contra el centralismo
desde los tiempos de Felipe V.
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Manuel Barrios (ABC): El
nuevo gobierno habrá de res-
tablecer el equilibrio con las
llamadas autonomías históri-
cas en las que, al precio que
sea, debe preservarse la sa-
grada unidad de España,
amenazada por unas veleida-
des independentistas absolu-
tamente intolerables.

José María González Ruiz,
canonge de la catedral de Má-
laga: Cataluña no se ha lleva-
do, ni con mucho, la peor
parte en esa merienda de
negros del neoliberalismo.
Otro gallo nos ha cantado,
por ejemplo, a los andaluces,
que hemos sido oprimidos
por el rico norte, que ahora
reclama su "independencia".
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N'Antoni Riera d'Inca va obrir ara fa
	

En Pau Munné va obrir ara fa cinc
	

En Joan i na Rosa de Can Figuerola són els amos de la botiga d'equitació
vuit anys el Videomax al Rafal de

	
anys una botiga de maquinaria de

	
del RafaL Venen cavalls, guarnicions, carruatges i tot allò relacionat amb

Ciutat.	 fusteria al Rafal de Ciutat. 	 l'equitació.

En Francesc Aguiló regenta des de
fa cinc anys el Taller Mirto Motor al
Rafal. Abans era mecànic a la Seat
de Can Darder.

En Joan Vega de Granada fa set
anys que regenta el bar Jardí, al
Rafal. Aquest bar és la seu soja,
de Club de Pesca GüelL

Són els amos de Metal.lúrgiques Martínez-Luna, del Rafal de Ciutat.
Treballen l'alumini i amb aquest material fabriquen reixats i baranes, por-
tes i tot alió que els comanen.

Na Maria Pasqual és una de les
madones de la Perruqueria Dones,
al Rafal de Ciutat.

N'Albert Egea és el director de la
sucursal de la Caixa al Viver-Rafal.
Aquesta oficina duu nou anys
oberta al públic.

Na Margalida Ensenyat és des de fa
quatre anys una de les madones de
la perruqueria Marbel, al Rafal.

En Josep Pocoví regenta des de fa
trenta-dos anys la Cristalleria
Aragó, a la barriada del Vivar.

Na Maica Cano i la seva filla varen obrir ara fa quatre anys una botiga de
cent al carrer que fa partió entre el Rafal i el Vivar.

I'MOVM1
	

SUBSCRIVIU-
de Mallorca
	

VOS-Hl !!!!!!!!!
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En la carrera boja cap a la pre-
sidència d'Espanya, el negret de
les colònies d'ultramar, Gabriel
Cañellas, va esdevenir un macolí
dins la sabata de José Ma Aznar. I
qué va passar? Doncs que el se-
nyoret dels mostatxos va sacrifi-
car Cañellas i el va llançar als Ile-
ons. Vidal-Quadras s'ha passat
els últims anys fent declaracions
demagògiques i racistes de l'estil
com: La immersió lingüística de
la Generalitat és comparable a
l'apartheid sud-africà . (Avui
13.1.96); La violencia d'ETA és
equiparable a les coaccions de
CiU al PP (Avui 24-1-96), etc. Si
ara Vidal-Quadras esdevé un obs-
tacle dins la negociació del PP
amb CiU, quin final espera a
aquest botifler? Doncs el mateix.
Sense cap tipus de pietat ni escrú-
pol será sacrificat en bien de una
España grande y libre. El titular
d'El Día del Mundo de dia 9 de
març era prou explícit: Pujol pi-
de a Aznar la cabeza de Vidal-
Quadras como gesto para nego-
ciar el futuro gobierno. Ja ho
diu la saviesa del refranyer popu-
lar: Roma no paga traïdors! Ca-
ñellas, Vidal Quadras, etc. són
dos caps de faya que volen esser
espanyols, idó que mengin more-
na! I que no es confiï Tófol Soler
perquè ara la conjuntura de
Madrid juga a favor seu perquè
qualsevol dia el vent de Madrid li
bufará en contra i aleshores
també haurà de posar el cap a la
guillotina si les circumstàncies
així ho requereixen.

Els papers canviats
Els resultats de les eleccions

de dia 3 de març han donat un
canvi de situació curiós en el qual
s'han bescanviat els papers. Quan
el PSOE necessitava de CiU eren
els del PP qui pegaven a matar
contra els catalans des del parla-
ment i des dels mitjans de comu-
nicació com l'ABC. Aznar, 9.V.
94: Pujol tiene cautivo al go-
bierno de España. Ara que és el
PP qui necessita CiU, són els del
PSOE els qui ja han començat a
repartir estopa. Els insults i els
arguments són els mateixos,
només que ara s'han canviat el
papers. Mentrestant l'únic que
continua igual és CiU, que rep
bastonades de per tot. Vegeu, per
exemple, Julio Anguita: Pujol es
más inquietante que Aznar
(D16 15.111.96). Aprendrà la Hiló
el jueu confiat Jordi Pujol?
M'agradaria equivocar-me, però

crec que Pujol tornará a fer d'ase
dels cops i de boc expiatori. Això
Ii passa a Pujol per voler posar
pau entre dos enemics —PP i
PSOE— que s'odien a mort. Me
voleu dir qué punyetes feim els
catalans dins Espanya?

El PP balear: "Una bomba de
rellotgeria"

L'autor d'aquesta afirmació
és Gabriel Cañellas i va sortir
publicada a gran titular de prime-
ra página dia 17 de març a UH.
Jo, en aquest punt, li don la raó a
Cañellas si bé vull recordar que
un dels responsables que el PP
balear esclati en bocins és el ma-
teix Cañellas. Primer, perquè no
va tenir el coratge de rompre amb
Madrid quan era l'hora: el febrer
de 1992 quan el PP-PSOE van
signar el pacte autonòmic a es-
quena seva. Segons, perquè tam-
poc va alçar el cul quan Aznar el
va fotre defora d'una forma
humiliant l'estiu de 1995. Vist
d'una óptica colonial, el PP bale-
ar está cridat a rompre's en mil
bocins. Cañellas va tenir l'ocasió
histórica d'avançar-se als esdeve-
niments i provocar una explosió
controlada. Ara ha fet tard i la
dinámica dels fets és imparable.
Una torrentada es pot aturar si es
preveu amb suficient antel-lació,
per?) quan ja s'ha desencadenada
no hi ha qui l'aturi. Cañellas ara
paga la seva ineptitud, la seva
improvisació i la seva miopia
histórica que va aprendre amb els
jesuïtes de Montisión. Volia pas-
sar-se de llest pensant que un par-
tit foraster a les ordres de Madrid
com el PP era l'instrument idoni
per mantenir-se al podef, Llet de
mona! El procés de descomposi-
ció del PP balear és irreversible i
ja ha passat el punt sense retorn:
rivalitats, guerra lingüística, cor-
rupció, etc. Vegem els següents
titulars de premsa:

DdM 1 mal-1 96: El PP de
Calvià vota contra la política
lingüística de Soler.

DdM 9 març 96: La direcció
del PP balear espera una escis-
sió en el partit però no farà res
per evitar-la.

Per afegitó, la recent incorpo-
ració de feixistes com Ramón
Rodríguez Viñals no fan sinó
accelerar el procés de desintegra-
ció. Hem Ilegit al diari UH de dia
19 de març: El candidat del sec-
tor "renovador" a la presiden-
cia del PP balear, Ramón Ro-
dríguez Viñals, advocà ahir per

l'expulsió immediata dels "cor-
ruptes, mafiosos i aprofitats"
que existeixen al partit, al ma-
teix temps que va criticar "la
forçada catalanització que im-
posa el govern balear". Qui és
Rodríguez Viñals? Doncs si
repassau els Ilibres Un puput de
cresta molla o Mossegades hi tro-
bareu abundant informació: crea-
dor del grup gonella Cultura en
Libertad, autor de centenars de
cartes anticatalanistes a la prem-
sa, va dirigir entre d'altres coses
la campanya de suport al terroris-
ta Jaime Martorell, fou cap de
personal de l'Ajuntament de
Calvià amb el batle Obrador del
PSOE, etc.

Al meu entendre, Cañellas i
companyia, és a dir: Cristòfol
Soler, Jaume Font, Joan Huguet,
Pere Rotger, Jaume Mates, Rosa
Estarás, Catalina Cirer, etc, etc,
només tenen una opció que tan-
mateix, prest o tard hauran de
prendre en consideració: trencar
amb el PP espanyol i fer un partit
nacionalista balear de dretes estil
PNV, CiU o Coalició Canària.
Això o posar-se de genollons i
demanar perdó a Jeroni Albertí i
a M Antònia Munar sollicitant
la butlleta d'ingrés a UM.
Tanmateix no hi ha volta de fulla.
Cañellas és un brut. Ho hem dit
mil vegades i tot Mallorca ho sap,
per() un colonitzat es veu abocat
sempre a escollir entre el dolent i
el pitjor, i jo estic convençut que
molts mallorquins —de la mateixa
manera que molts catalans van
"perdonar" a Jordi Pujol l'afer
Casinos— "perdonarien" a Cañe-
llas segons quines brutors a canvi
d'inji!sarÀrn partit nacionalista
de dretes. Scordau la dita de l'in-
dependentista hindú, el Mahatma
Gandhi, encara que això soni una
blasfemia a les orelles del comu-
nista confús i desorientat Miguel
López Crespí, que confon la Rús-
sia convulsa del tsar Nicolau II de
l'any 1917 amb la Mallorca de
1996: Qualsevol poble del món
prefereix un govern propi
dolent a esser governat per una
potencia estrangera.

Amb el cul a l'aire
Un altre que ha quedat ben

retratat amb els resultats de dia 3
de març és el colffmnista d'El Día
del Mundo, Xavier Domingo.
Dissabte dia 2 de març, el dia
abans de les eleccions i quan
totes les enquestes feien preveure
un triomf aclaparador del PP, el

botifler Domingo pegava a matar
contra el Museu de Catalunya i
Jordi Pujol a qui equiparava amb
dictadors com Stalin i el ministre
de Hitler, Joseph Paul Goebbels.
Just una setmana després, dia 9
de març, vam llegir a la página
dues del mateix diari: ¡Pujol,
"enano", salva a los castella-
nos! Noche electoral. Una par-
tida de anormales, de ésos de la
bandera preconstitucional con
la gallina, ganas de bronca,
músculo sudoroso de gimnasio
de moda y gomina comprime-
neuronas, gritaba a voz en grito
aquello de "Pujol, enano, habla
castellano". Hoy se la tragan
doblada y ven como el "enano"
es lo único que les separa del
triunfal retorno de Felipe.
Afortunadamente para ellos, es
muy probable que Aznar pacte
con Pujol, lo que está muy bien
y obligará al PP (llamadme
Josep) a centrar su discurso y a
quitarle de encima a todos esos
intolerantes que llaman roñicas
a los catalanes, brutos a los vas-
cos o ladrones a los gitanos que
palman de asfixia en Valde-
mingómez. Ya está bien de oli-
gofrénic. os. Tengo un amigo
que asegura que lo mejor de
Estados Unidos son los negros.
A los de este Ku-Klux-Klan de
andar por casa, idiota y cerril,
este proceloso pacto que se ave-
cina y que les hace hacerse pis
de miedo en el jacussi tal vez les
haga descubrir que los catala-
nes, con su pacienca y colabo-
ración con el resto de la penín-
sula, son lo mejor de España.
Bueno, o casi. Ha, ha, ha! Ja veis
com canvien les coses des de
Madrid estant. Abans del 3 de
mal-1, els catalans érem uns Ila-
dres; després de dia 3 som gaire-
bé el millor d'Espanya!

N'Antonio está deprimit
En Pep Gonella está deprimit

perquè veu com está perdent la
guerra. Diumenge dia 10 de març
va escriure en una rampellada de
desesperada sinceritat: Pintan
bastos para los mallorquines
que no son catalanistas. El PP
—salvo una sorpresa, que no
creo se produzca— es lanar:
Soler los va a machacar a to-
dos, incluso provocando la sali-
da de sus militantes y la esci-
sión para apropiarse así de sus
siglas. El panorama informati-
vo tampoco es alentador: el DM
está en manos impresentables.
El Día se ha pasado —quién lo
iba a pensar— al catalanismo
más o menos tibio: basta ver la
linea de sus informaciones, los
comentarios editoriales y los
artículos de colaboración que
priman en sus páginas. De la
UH y el Baleares, qué les voy a
decir que no sepan, con la sal-
vedad de que hoy aclaman el

catalanismo y mañana volverí-
an a vitorear a Franco: es una
cuestión de dinero. El día que
yo me largue —y tal vez ya va
siendo hora de que me largue—,
la orfandad mediática de los
mallorquines no catalanistas
será total. Al botifarra Pep
Gonella Puput de cresta molla,
els minsos resultats electorals del
PP a Madrid sumats a la iniciati-
va de fer el diari Baleares en
català, sumat al pla experimental
de normalització lingüística im-
pulsat per Tófol Soler; tot això
ha tocat la moral i l'ha afectat de
valent. Ell havia dipositat totes
les esperances en un gran triomf
del PP a Madrid cosa que hauria
suposat la mort política de Soler i
la consolidació del botifarra
Cotoner. Un cop més, Alemany,
però, ha calculat malament i el
tret li ha sortit per la culata.

Les lliçons de la història
Tot sembla indicar que durant

els pròxims mesos ens veurem
obligats a repetir aquella frase tan
coneguda que diu: una poble que
no coneix la seva història está
condemnat a repetir-la. Dic això
perquè quan he llegit les declara-
cions del president d'Unió De-
mocrática de Catalunya, Josep
Duran i Lleida: Un nacionalista
català pot esser president del
govern d'Espanya (Tribuna 25-
111.96), la primera exclamació
que m'ha vingut al cap és allò de
Santa Innocència! Jesús déu meu!
Que n'hi ha de beneitura i «inge-
nuïtat pel món! ¿És que Duran ja
no se'n recorda del fracàs de l'o-
peració Roca de l'any 1986? ¿És
que aquest homonet tampoc ja no
té present que Franco va fer afu-
sellar l'abril de 1938 el fundador
del seu partit, UDC, el demòcra-
ta-cristià Manuel Carrasco i For-
miguera? Els jueus van aprendre
la Hilo de Hitler. Al respecte
Malcom X va escriure: ¿Com és
possible que els jueus, tan bri-
Ilants, que detentaven tant
poder en tots els camps de la
vida d'Alemanya, van assistir
muts i com hipnotitzats a l'exe-
cució d'un monstruós pla que
no datava de la víspera, sinó
que havia estat preparat amb
molt temps, el pla del seu assas-
sinat coblectiu? Misteri. El seu
"autorentat" de cervell havia
estat tan complet que encara
crida ven en entrar a les ama-
res de gas: "No! No és possi-
ble!" (...) Els jueus no oblida-
ran mai la liiçó que Hitler els va
donar. Els servicis secrets jueus
vigilen totes les associacions
neonazis. Immediatament des-
prés de la guerra, els mitjan-
cers de l'Haganá jueva van
accelerar les !largues negocia-
cions amb els anglesos. Tant és
així que la independència d'Israel
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Roma no paga traïdors

JAUME SASTRE



Xafarderies d'en Simó Tort Ballesterfou proclamada dia 14 de maig de
1948, només tres anys després de
la derrota de Hitler.

¿Pactaran Jordi Pujol i Josep
Antoni Duran amb el Hitler es-
panyol, José Ma Aznar? ¿Es tor-
naran a deixar enganyar amb fal-
ses promeses? Francament, a mi
m'escarrufa haver de reconèixer
la sensació que tenc que ni Pujol
ni Duran han après la lliçó de
Franco i que són a punt, com dos
jueus confiats i hipnotitzats, a
ficar la pota de bell nou com ja va
fer Francesc Cambó. Tant de bo
m'equivocás !

Necessitam un "lobby" mallor-
quí

Els mallorquins estam per-
dent el control de la nostra terra a
passes de gegant i si no anam
vius qualsevol dia acabarem tots
dins la mar. Ja ho diu l'adagi
popular: Forasters vendran i de
ea nostra mos trauran! Tant és
així que en qüestió de només deu
dies hem llegit les següents notí-
cies, totes elles molt preocupants,
a la premsa:

3 de març: una xarxa venia a
Mallorca cotxes i iots robats a
Alemanya.

11 de març: el 10'7% dels
presos preventius de l'estat espa-
nyol es troben a Balears. La fiscal
de vigilància penitenciària, Rosa
Cosmelli, inculpa aquest fet a
dues causes fonamentals: el pes
de la població flotant i l'incre-
ment del narcotràfic de drogues
dures, sobretot heroïna i cocaïna.
Cosmelli es va referir al delin-
qüent estranger que opera des
d'una embarcació ancorada en un
port durant l'estiu i que es dedica
al tràfic de drogues i a la "immi-
gració" flotant d'origen espanyol
que no té domicili fixe (DM
11.111.96).

12 de mal-1: Greenpace detec-
ta nous pesquers il.legals italians
en aigües de Balears (DM
12.111.96).

14 de març: localitzats a
Mallorca 12 iots robats en ports
d'Alemanya i que eren revenuts
per una banda de delinqüents ale-
manys (DM 14.111.96).

Ja ho he dit i ho repetesc,
encara a risc d'esser mal interpre-
tat i que molts progres i negrets
Tio Tom s'escandalitzin. Me'n
fot! Ates que l'estat espanyol és
incapaç de defensar els interessos
de les colònies d'ultramar, als
mallorquins ens cal crear una
"màfia" d'autoprotecció. No una
màfia en el sentit d'organització
criminal, sinó en el sentit modern
de "lobby", de grup de pressió,
d'associació mig pública i mig
secreta que s'encarrega de l'auto-
defensa i la supervivencia dels
interessos dels mallorquins.

• Antoni Alemany, botifarra i
dretà, a la revista Ona (núm. 35)
s'ha especialitzat en blasmar con-
tra el nacionalisme d'esquerres
mallorquí i contra l'esquerra en
general. Aquest anticomunista,
enemic visceral del marxisme,
diu: "Ho repetesc, Mallorca ha
estat una terra de dretes sem-
pre, des dels romans. L'esquer-
ra ha estat i és bastant irrelle-
vant des del punt de vista
intellectual. Mateu Morro i
Sebastià Serra varen fer un
recull de pensament nacionalis-
ta d'esquerra que pens que
l'haurien d'haver amagat".
Aquest fill del nacional-catolicis-
me no diu que els seus (els boti-
farres, feixistes, vaticanistes, etc)
ja varen fer tot el possible, afuse-
Ilant més de tres mil comunistes,
anarquistes, nacionalistes i sindi-
calistes mallorquins i forasters en
temps de la guerra per aconseguir
—mitjançant el tret al clatell— que
aquesta terra fos de dretes. Nos-
altres no hem oblidam la història.
La dreta mallorquina, venuda
sempre a Espanya d'ençà les ger-
manies ha engreixat engreixa!—
damunt la sang del poble. Però el
temps ja vos ha sentenciat. Estau
ben acabats tots els Cotoners,
Olezas i Alemanys. Cap general
franquista, cap Aznar ni Cañellas
vos salvará de l'ensorrada total i
definitiva.

• Declaracions de M. López
Crespí en el diari Última Hora
(10-111-96) en favor del català i
contra la mala llavor de dretans,
botifarres i feixistes contraris a la
nostra normalització. Diu el nos-
tre col.laborador: "Sóc repu-
blicà. Estic per l'autodetermi-
nació del meu poble i a favor
d'una societat més justa. I, per
tant, estic en contra dels boti-
flers„Botillers que, en no poder
carregar-se al poble com ja
feren en temps de les germanies
i quan la guerra civil, proven
avui de barrar-li el pas en base
a l'invent de pardalades com la
de la lengua balear. Les argu-
mentacions [dels botifarres]
fan riure. El seu món ja no és
d'aquest món". Com podem
veure continua endavant la bata-
lla contra la dreta del PP que ens
vol fer malbé el català!

• A la revista Ona (núm. 35, pág.
23), Francesc Mengod, ex-presi-
dent la Federació d'Associacions
de Veïns de Ciutat i, en la clan-
destinitat, dirigent de l'OEC
(Organitació d'Esquerra Comu-
nista) afirma, parlant d'aquesta
democràcia que ens barra el pas a
l'autodeterminació i que consa-

gra la monarquia que instaurà el
dictador Franco: "No vull fer
plantejaments desencoratja-
dors, peri, jo em sent estafat
d'aquesta democràcia, perquè
democràcia no és canviar Gon-
zález per Aznar, no Iluitávem
per això. Crec que els partits
han segrestat la democràcia,
s'elegeixen entre ells mateixos...
s'ho fan i s'ho mengen... i  això
ho faria extensiu a totes les
organitzacions i segurament no
en salvaria cap. És molt greu
que hi hagi aquest segrestament
de la participació, de l'anàlisi i
de la crítica. No hi ha autono-
mia i difícilment es pot lluitar.
Tots els partits que jo conec
participen d'aquesta com-
plicitat i no hi estic d'acord".

• A la mateixa revista Ona (págs.
6-11)	 I 'ex-dirigent carrillista
Ignasi Ribas opina tot el contrari
que Paco Mengod (era lògic!).
L'ex-carrillista, que estigué d'a-
cord a no fer res per l'autodeter-
minació o en contra de la monar-
quia borbónica (el P"C"E, junta-
ment amb AP, UCD, PSOE, PNB
i CIU acceptaren la constitució
actual que no ens permet exercir
el nostre dret a l'autodetermina-
ció), afirma, xalest i panxa-con-
tent: "En general, tot allò pel
qual lluitàrem s'ha aconseguit".
Quina pocavergonyeria de des-
castat! ¿O ja hem aconseguit fora-
gitar els borbons que ens imposa-
ren Franco, el clergat vaticanista i
l'exercit dels oligarques? ¿Hem
finit amb la injustícia del sistema
de classes socials, amb l'explota-
ció de l'home per l'home? És
indignat llegir declaracions perso-
natges que sempre han fet la fari-
na blana davant l'enemic de la
pàtria o del poble treballador.
Agent del traidor Santiago
Carrillo havia de ser! El Tateix
P"C"E li pegà una potadá . ai cul

•
l'any 1982 per dreta —imagineu-
vos!— i per defensar postures molt
properes al PSOE espanyolista.

• En un 'libre recent editat per
Editorial Moll, l'escriptor Jau-
me Pomar prova de convertir en
quelcom d'anecdotic la militàn-
cia feixista i a favor dels dretans
assassins del falangista Llorenç
Villalonga. L'historiador Josep
Massot i Muntaner combat
aquesta intenció de manipular la
història —qui és feixista és feixis-
ta per molt que ho vulgui ama-
gar— i, en el nárn. 434 de Serra
d'Or (págs. 74-76), se'n riu d'a-
questa pretensió de Pomar,
dient: "El lector ingenu d'a-
questa biografia pensará que es
tractava essencialment d'un

home coherent, liberal, agnòs-
tic i antifranquista, perseguit
sense motiu per uns superv i-
vents anacrònics de I"Escola
Mallorquina". Abans, emperò
ja havia desqualificat tota l'obra
en afirmar que, el llibre de Pomar
"No té pròleg ni nota prelimi-
nar, ni cloenda o conclusions de
cap mena. El lector, doncs, no
sap d'entrada quina és la pos-
tura de l'autor respecte a Villa-
longa, ni quin mètode de treball
ha volgut seguir, i en acabar el
llibre es troba per força una
mica desorientat. D'altra ban-
da, l'obra no duu notes a peu de
página —Ilevat d'algun cas esca-
dusser— i el lector no especialis-
ta no té manera de detectar-hi
qué hi ha de novetat i qué és un
simple resum del que ja sabíem
fins ara. No hi trobem tampoc
una bibliografia sistemática al
final, sinó bibliografies parcials
per a cada un dels vint capítols,
de consulta feixuga i amb inevi-
tables repeticions".

• En David Ginard va pel món
dient que "ell no és militant del
P"C"E". Ja ho sabem que no tens
el carnet. Amb l'esbatussada que
ha patit Izquierda Unida en
aquests eleccions... qualsevol
demana el carnet del P"C"E!
Però fer el joc al carrillisme i al
P"C"E no és tenir l'esmentat car-
net. Es fa el joc a un determinat
partit quan, en els llibres, per cos-
tum, sistemàticament, només
s'empra el material (arxius, lli-
bres, revistes, entrevistes amb
dirigents, etc, etc) d'aquest grup.

Malgrat que el seu llibre
"L'esquerra mallorquina i el

franquisme" pugui tenir algun
encert (el capítol dedicat a Qui-
ñones, per exemple), la veritat és
que el delata l'evident simpatia
que traspuen totes les seves pàgi-

nes envers els carrillistes i la seva
nefasta política (tant a a les Illes
com a la resta de l'estat). David
Ginard mai no ha criticat la polí-
tica de traïdes del P"C"E en
temps de la transició. I l'homenet
sap perfectament que el carrillis-
me va vendre per un plat de (len-
ties la lluita histórica dels pobles
de l'estat per l'autodeterminació,
la República i el socialisme. Sen-
se veure per pan ni banda aquesta
crítica als traïdors i venuts... ¿t'es-
tranyes que la gent et digui que
ets un estudiós proper al
P"C"E? No t'hauries d'estranyar,
David. Ja ets molt grandet.

• Miguel Ferrà Martorell, en un
anide que porta el títol Qui de-
fensava l'any 1976 el dret d'au-
todeterminació ens descobreix
el valor d'alguns dels nostres
intellectuals i la covardia de
molts d'altres. Basti observar els
qui signaren aquest document en
temps de la clandestinitat i els
que no ho volgueren fer per treu-
re les conclusions que pertoca.
Les paraules sobren. Els escrip-
tors que signaren eren: Josep
Maria Palau i Camps, Josep M
Llompart, Jaume Pomar, An-
toni Serra, Joan Perdió, Josep
Alberti, Joan F. March, Llo-
renç Capellà, Miguel Pons,
Damià Pons, lsidor Marí,
Damiá Huguet, Llorenç Moyá
Gilabert de la Portella, Josep
A. Grimalt, Miguel Ferra Mar-
torell i Miguel López Crespí.
Miguel Ferrà Martorell ens va
saber que: "Un centenar d'es-
criptors havien estat convidats
a fer-ho. No diguem nom".
Nosaltres els sabem, els noms
dels covards. Un dia els direm.
Ara van pel món, cofois, presu-
mint de "defensors de lo nostro",
fent de servils i lacais de qui
comanda. 12
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CASTELLÀ OPTATIU

No a la imposició del castellà
Castellà voluntari i optatiu

SOM A EUROPA

Volem l'anglès o l'alemany
millor que no l'espanyol

A Castella castellà
A ca nostra, catará



Els gonelles

Es GALL

Mala fi per als gonelles!
Són uns cards de sementer,
inútils com bísties velles,
l'odi els surt per les pipefies
com la pudor a un femer.

Ningú hi val ni sant Antoni
ni bruixa ni capellà;
anc que malament vos soni,
han fet pacte amb el dimoni
per barrinar el català.

Per mestre volen admetre
el gran Jordi d'Es Racó
i d'ell no en saben cap lletra...
Per això no puc ometre
de N'Alcover la Hiló.

Així com de nit la lluna
brilla sola al firmament,
ell digué amb veu oportuna
que la nostra llengua és una
de Ilevant fins a ponent.

Parlà com papa de Roma:
el valencià i mallorquí,
i el cada un sol aroma
tenen del mateix idioma...
Dir altra cosa és mentir!

D'aquests ignorants infectes;
bords d'estudis i d'escola,
diu: Hi ha qui no s'empassola
que hi hagi tres grans dialectes
que amb diferencies conectes
formin una llengua sola.

I no saben, desventura!,
que, com d'un pi de l'altura,
el fuster fabrica un moble,
així amb la literatura
s'enjoia el xerrar del poble?

Sí, les llengües han de créixer
com els arbres i els sembrats;
és una norma que ens deixa
la ciencia, que mai esqueixa
les nostres modalitats.

De la llengua catalana
aqueixes diversitats,
cadascuna igual d'ufana,
té el dret d'entrar cortesana
al palau dels literats!

D'altres llengües molla pesta
nostra parla ha anat rebent;
però amb estudi i esment
se posa bona i xalesta
com una copa d'argent.

I així ens digué molts de pics
que elfrancés i el castellà,
anc que siguin gran i rics,
són vertaders enemics
de l'idioma català.

Això és la doctrina recta
del mestre que he llegit jo...
Qui va viu ben prest detecta
que el "gonella" arreu injecta
l'odi que duu dins el cor.

1 °11,211 de Mallorca 1 D'ABRIL DE 1996 23  

ESTE',
de Mallorca,

t> z O R 1V1 A
INFORMA'T
INFORMA'T
INFORMA'T

L'ESTIME,
de Mallorca

El matrimoni Purxet-Coll varen obrir la primera merceria de Son Cladera
ara fa trenta anys, quan el poble era format per dos carrers de cases bai-
xes i encara no s'havia començat la construcció dels grans blocs d'habi-
tatges. Ens comenten que les noves urbanitzacions que estan en marxa
uniran ben prest Son Cladera amb el Viver i el Rafal

A Mallorca
Antoni-Josep Vives

En els vells dies dels grans casalicis
oblidats avui sota el cor de l'heura,

fort era el viure, i ple, i l'amor era un deure
entre el fum dels canons i dels Oficis.

Salut, pàtria fekenya, terra dels palaus,
i l'honor dels patis gentils, cels blaus!

Llaor a tos morts sempre, i a ton escut!

Daurada sent ta glòria, i poncella.
I dels cants i festeigs la remor,Ileu.

La pau, i el cove fresc de la donzella.

Soni en mon pit dels camps l'envesprir breu.
Siguis a Petem record clara i bellá,

com fores serena. i orgull de Den. II

Temes estàndard de sempre

Només tu
(Only you)

Lletra i música: Ram Buck

Nomé'tú	 ji:

fa el que no ha . ,,iffeÚ'lliigú.
Només tu

em fas sentir segur.

Només tu, amb el teu amor,
em dones fe en el demà.

Sols tu em fas saber
qué és estimar.

Sense tu,
em sembla tot molt trist.

sense tu,
el cel i tot és gris.

Sense tu, la meya vida
no tendria cap camí.
Només tu ets l'alegria

que hi ha en mi.

En Joan Soler regenta des de fa sis anys el Café Can Soler 1966. És la
cafeteria juvenil de les Vivendes Verge de Lluc, on la gent es troba d'alió
més bé.

Immigrant! Els teus fills
són tan mallorquins com
els fills dels mallorqujns.
Exigeix escoles catalanes al
teu poble o barri.

Es Quart
Diumenge
'Vicenç de son Rapinya

Es passat cap de setmana...
fins aquí res d'especia(
de no fuzver-se ce&brat
a la vila de Sant _loan

Una festa tan fluida
com sa des Peixi des Pa.

Un altre any els santjoaners
per un jorn van matinar,

i així en fide! romiatge
a Consolació -van pujar
per a la 'Verge ofrenar

com bé resa en el programa:
"Cada familia, una flor."

Després del solemne ofici
efs coloms van amollar,

per azkí donar pas
al que tothom anhelava,
í que no se'n podia estar,

com començar el ball de bot,
d'aquesta illa tan daurada

La seva dansa popular.

Cap al tard al santuari
com cada any s'hi van lliurar

els premis de poesia
per la Nerge apadrinats.

Fías l'any Iue ve que torna,
si Déu ajuda i ho vol;

so& ens queda encoratjar
que diades com aquesta

no es deixin de celebrar 12



Na Júlia Garcia és la madona des
de fa nou anys de Ca Na
una botiga del Viver que té mes de
setanta anys.

lnfantils masculins del Club Hispània. del Viver. de bàsquet. Van tercers a

la classificació.

Na Carol Diez és la cambrera del
Bar Jai, a Son Cladera. Despatxa
menús a 750 pessetes.

Allotes de la Higa mallorquina de bàsquet del Club Hispània del Viver.

La cuina de
na Tonina

ANTONIA SERRANO I DARDER
autora del llibre Les receptes de na Tonina

Civet de conill
un conill
150 grams dé ven -fresca
una ceba
dotze cebetes
dos tassonets de vi negre
una copa de conyac
una copa de vinagre
furnia
alls, llorer, julivert, moraduix,
api, oli, mantega, sal i pebre bo

Mesclaren el vi, el conyac, el
vinagre, sis alls esclafats, tres
fulles de llorer, un brot de mora-
duix, un tronc d'api, un manadet
de julivert, la ceba tallada fina
per Ilarg, sal i pebre bo. Tros-
sejarem el conill —reservaren el
fetge— i el posarem a marinar
dins aquesta mescla dotze hores.
Treurem els trossos de conill
marinada, els fregirem amb oli i
mantega. Fregirem també la
ventresca, tallada a trossets, i les
sebetes senceres i ho posarem
tot dins una greixonera. A part
farem bullir la marinada quinze

minuts i la colarem damunt el
conill. Ha de coure a poc a poc
fins que el conill será ben fluix.
Capolarem el fetge cruu i l'afe-
girem al conill.dos minuts abans
d'apagar el foc.

Greixonera de brossat
300 grams de brossat
200 grams de sucre
Quatre ous
sucre, canvella i llimona
mantega per untar la greixonera

Batrem els ous amb el sucre,
llimona ratllada i canyella, Hi
afegirem, el brossat i ho reme-
narem .fins que quedará ben
mesclat. Ho abocarem dins una
greixonera que haurem untat de
mantega. S'ha de coure al tOrn
—no massa calent— devers mitja
hora. Sabrem si és cuita si li
aficam una agulla de fer calça i
surt neta. La poden fer el dia
abans, pea) l'hem de treure a la
taula amb la mateixa greixone-
ra que l'hem cuita. 12
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BOLLETÍ DE SUBSCRIPCIÓ

Nom 	

Adreça 	

Població
C.I.F. 	             Tel 	

M'interessa una subscripció

ANUAL 3.000 PTS

Rebut domiciliat a un banc o caixa

Banc/Caixa 	
Adreça 	
Núm. entitat 	 Núm. sucursal 	

Compte núm. 	

Firma

Ompliu aquesta tarja i enviau-la al

Apartat de Correus 124
07600 s'Arenal de Mallorca  
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Equip de Ciclos Marín que fins l'any passat jugaren el torneig de futbol
d'empreses. Enguany juguen la Higa de futbol-set. El bar Viver és el seu
lloc de reunió i el seu camp és el de la Mare de Déu de Lluc.

Equip de tercera del Club de Petanca Son Ametller, del Equip de preferent del Club de Petanca Son Ametller

Viver. La seva seu social és el bar parroquia!.	 del Viver. Tenen la seu social al bar parroquia!.

Na Maria Ferrer és la madona de la
perruqueria unisex Dino i Maru a
Son Cladera.
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