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Alumnas i mestra de la guardería d'Andratx.

Festa de la Casa Catalana de Ciutat. A dalt, Els Valldemossa amb en
Xesc Forteza i na Margaluz. A baix. els col.laboradors de L'ESTEL
durant l'acta d'entrega dels premis Ars Magna a Miguel Ángel Nadal (fut-
bolista), Josep Coll Bardolet (pintor) i Pere Serra (editor).

Tothom contra el diari
fatxa espanyol ABC
Segueixen les adhesions a Josep Palou i a LESTEL de Mallorca (pág. 12-13)

Cristòfol Soler, expresident del Govern Balaer.	 Xesc Forteza, actor i autor teatral.

En Tomeu More y, natural de Calvià, fa quaranta anys que tragina turistes
per dins la mar. Va començar amb un bot de quinze pams a rems que a
estones s'ajudava d'una vela ¡latina. Anava de Peguera a Cala Fomell i a
Camp de Mar. Més envant va posar barques més grosses: el ha& Ulises,
la llanxa Anita, el Ha& La Rosa, el llaüt Costa Rica, el llaüt Cabrera, la
golondrina Cormoran; més tard el Gran Cormoran, el Nou Cormoran i ara
el Catamaran Jet. Actualment fa Peguera, Camp de Mar, el Port d'Anc 7tx,
Sant Elm i sa Dragonera. Personalment vaig conéixer en Tomeu ;ny
1960, quan passava per Cala Fornells, on jo feia de recepcionista a I )tel
Cala Fornells, i puc afirmar que amb trenta-sis anys, ni ell ni jo hem can-
viat gens (Mateu Joan i Florit).
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Tomeu Sansó, entrenador de fut-
bol base: Aquí, de futbolistes
com en Miguel Ángel Nadal
només en surt un cada 50 anys.
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Antoni Vidal Ferrando, escrip-
tor: No estic a favor de Soler.
Però em sent més còmode a
una comunitat on governa
una personalitat que ha fet
declaracions públiques a fa-
vor de la meya cultura que a
una altra on els qui governen
l'ataquen o experimenten un
cert plaer en veure que va pe-
riclitant. Llorenç Capellá ho
va dir molt bé: "és tracta de
triar entre dolents i pitjors".

Miguel Segura, escriptor: La
pregunta del milió és la miste-
riosa identitat de l'empresari
forà que la setmana passada, a
Mancor i en el decurs d'un
sopar, va posar 50 "quilos"
damunt la taula per enllestir
com més prest millor un partit
nacionalista de centre, cap"
de recollir les restes de l'esbal-
drec "popular" que molts ja
donen per inevitable.
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Eliseu Climent, editor: Valén-
cia, Catalunya i les Illes Ba-
lears formen un are mediter-
rani davant Europa i això
romprà una dinámica histó-
rica d'aillament.

Lli2S2

David Ginard, historiador: El
contenciós sobre els docu-
ments de la Generalitat que
es troben a l'Arxiu de Sala-
manca, a hores d'ara resulta
forca  anacrònic i constitueix
un magnífic exemple dels
efectes nefasts que té la poli-
tització dels problemes cien-
tífics i dels ridículs extrems a
qué ha arribat la visceralitat
anticatalana practicada en
aquests anys per alguns ter-
tulians, periodistes i polítics
espanyols.

Concurs de Cançó
Mallorquina

Dissabte, 5 d'octubre a les 21 hores
ses Voltes (Palma):

Gran Irid a
Actuació dels tres primers premis, i a més a més:

Uc • Joana Pons • Els Valldemossa

Organitza: Revetla de Sant Antoni
AA.VV. La Soledat • AA.VV. Vogar i Ciar (es Molinar)

Col-labora: Associació Cultural Sa Granera

NOTA: Com a conseqüència del rebombori cau-
sat per les columnes Han dit..., De bona _font,
Sabíeu qué...?, Porasterades, Pugen i Dava-
llen, i davant possibles demandes judicials,
d'ara endavant es responsabilitzen d'aquestes
seccions Josep Palou 1 Jaume Sastre.  
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Foc i Fum
MATEU JOAN I FLORIT

• .11 dels polítics espanyols
consideren que Catalunya té dret
a plantejar-se la seva independèn-
cia de la resta de l'Estat, mentre
que un 41% en són contraris, se-
gons una enquesta del diari giro-
ní El Punt realitzada telefónica-
ment a 523 polítics de totes les
comunitats excepte la catalana.
L'enquesta ha estat realitzada a
254 batles de ciutats espanyoles
de més de 15.000 habitats, 147
diputats del Congrés i 122 sena-
dors, cap d'ells català.

• El sociolingüista, catedràtic i
dirigent d'ERC Bernat Joan va
denunciar la setmana passada
davant la delegació del Govern a
Eivissa un guardia civil que,
segons afirma, el va provar de
forçar a parlar castellà al.legant
que "aquí es la llengua oficial".
Els fets varen ocórrer a l'aeroport
d'Eivissa quan va demanar, en
català, a un agent de la Guardia
Civil de servei on era la prefectu-
ra de policia de l'aeroport. Diu
que l'agent el va replicar dient
"hable en castellano!" Quan en
Bernat Joan el va convidar a
aprendre català, el guardia li va
dir que "no li sortia del nas".

• Properament es dura a terme un
judici a Barcelona contra diver-
sos joves independentistes pel
simple fet de cridar "Fora les for-

ces d'ocupació". Cagondena!, i a
on és la llibertat d'expressió que
garanteix la Constitució espanyo-
la? Aquest judici s'insereix en la
campanya de repressió que l'Es-
tat espanyol duu a terme contra
l'independentisme combatiu.

• Recordem que el 22 de març
passat va esser desarticulada a la
Ciutat de Mallorca una organitza-
ció de tràfic de drogues integrada
per catorze persones. Entre elles
hi havia un guardia civil de la
Unitat Antidroga de Mallorca, el
qual duia un elevat nivell de vida.
Recordem també que l'onze de
març va començar a Barcelona el
judici al policia Juan Manuel C.P.
i una confident seva, acusats de
robar i amenaçar tres ciutadans de
Guinea als seus domicilis. Aqu-
ests varen denunciar coaccions
per pan del policia per tal de fer
efectiu el pagament d'un impost
revolucionan. Es demanaren set
anys de presó per al policia i vuit
mesos per a a la confident.

• Nota histórica sobre la parròquia
del Pon d'Andratx: Va esser el
1917 quan, per iniciativa de la
senyora Empar Pou, esposa del
general Bernat Riera, es comen-
çaren a recollir donatius per cons-
truir una església al Pon d'An-
dratx. El 29 d'agost d'aquell any
es va iniciar l'excavació dels fo- naments en un terreny d'en Se-

basta Thomás, sota la direcció
del mestre d'obres Joan Calafell.
El mes de juliol de l'any següent
hi anà el bisbe Rigobert Domè-
nech per veure l'estat de les obres.

Una vegada que s'hagué
construït el presbiteri i una cape-
ha a cada costat, es procedí a la
benedicció pel nadal de 1918.
L'encarregat d'aquell acte per
delegació del bisbe fou mossèn
Pere-Josep Alemany. A partir
d'aleshores tots els diumenges i
festius un capen d'Andratx anà
a dir missa al Port.

Pel mes de setembre de 1919
la Congregació d'Agustines Ger-
manes de l'Empar va fundar una
comunitat al Port d'Andratx. Les
tres primeres religioses foren sor
Ascensió Seguí, sor Catalina
Thomás i sor Júlia Bisquerra.
Aquestes monges s'encarregaren
de recollir almoines per a la
construcció del nou temple, a
més de dirigir diversos actes pia-
dosos, visitar malalts, catequit-
zar infants i fer-se càrrec del seu
ensenyament.

L'any 1928 es varen concloure
els obres del temple. Per decret de

l' 1 d'abril de 1933 es va erigir
Vicaria in capite, i des d'aleshores
hi ha hagut els següents vicaris.
Mn. Jaume Pons, Mn. Gabriel
Colomar, Mn. Pere Fiol, Mn. Joan
Coli, Mn. Josep Betti, Mn. Sebas-
tià Salom i Mn. Antoni Picornell,
en temps del qual —22 d'abril
1973— és va elevar a parròquia
per tant, ell va esser el primer rec-
tor. El 1983 el succeí l'actual rec-
tor, Mn. Bartomeu Bosch.

• En Baltasar Porcel, que havia
heretat dels seus pares una casa a
Sant Elm, no fa molt va comprar
una finca veïna que es diu cas
Saig. Allá hi ha fet obres fins fa
poc. L'altre diassa, na Joana
Salva, del restaurant Vistamar,
venia de comprar i com que hi
havia molts de cotxes, es va acos-
tar massa a la vorera, on hi ha un
petit marge, i el cotxe va quedar
enrocat. En Porcel va cridar uns
quants del picapedrers, s'aferra-
ren tots el cotxe i ben aviat el tor-
naren al camí. La gent de la mun-
tanya empra encara una solidari-
tat que la gent del pla oblidam
massa sovint. S -2

Andratx, 11 de setembre del 1996
Diada Nacional de Catalunya

Me'n vaig a dormir
perquè això no se pot aguantar.

Avui m'han dit
que el mallorquí no és català.

D ia 29 de juny a Santa Maria del Camí i dia 7 de setembre a
Ciutat de Mallorca se celebra la Conferència del PCIB vin-

culats al II Congrés del partit.
El dia 7 ens limitarem a tractar els nous aspectes de la situació

política i preparar les tasques més importants pels  pròxims mesos.
Avui voldria parlar breument d'alguns aspectes d'aquesta

conferència. Hi voldria parlar en un dia com avui en qué es rei-
vindica l'ús de la nostra llengua a tots els mitjans de la vida públi-
ca arreu dels Països Catalans.

Fa temps vaig veure que una companya —n'Aina Perelló— sus-
penia l'examen de Magisteri per argumentar que no es podia apli-
car íntegrament l'ensenyament en català a totes les escoles de
Mallorca i va posar el cas de les escoles de Galatzó.

Dins el nostre partit hi ha discrepàncies damunt aquest fet. Un
company d'Andratx intenta que totes les intervencions a la Con-
ferència es fessin en castellà i que les publicacions fossin bilin-
gües. Tanmateix, la majoria, que recorda la imposició franquista
de la llengua espanyola i la prohibició genocida de la llengua cata-
lana, va rebutjar la tesi del company d'Andratx i va recolzar que
les intervencions, a l'igual que les publicacions, es fessin en 'len-
gua catalana.

.	 L'agrupació d'Andratx va presentar una proposta a la ponèn-
cia de Sanitat que fou acceptada i que diu així: "Potenciar la reha-
bilitació i la reinserció de toxicòmans fent ús dels mitjans que ja
existeixen, com és ara els centres d'atenció a les toxicomanies de
l'Assegurança Social en una primera fase i, després, ingressar al
Projecte Home o a la xarxa d'en Jaume Santandreu, alhora que
donar a conèixer als afectats per la Sida els centres d'informació i
Iluita antisida com és ara ALAS, al passatge Maneu, 16, de Ciutat
(tel. 715566). També es va incloure a la ponència fomentar l'aju-
da, amb tots els mitjans del partit, per resoldre els problemes
socials derivats de l'addicció a la droga (treball, rebuig social,
marginació, malalties, judicis etc.). Miguel Lladó i Bestard
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i. com el sol, tot ixent
de bell matí o esplendo-
rós a migjorn, emet el

seu gran manyoc de llum sobre
tots els elements de la terra, per tal
que cada un d'aquests reflecteixi
la llum rebuda, la retorni i l'irradii
al seu entorn i així es pugui con-
templar, com en un immens con-
cert de colors, fium verda als
arbres, blava al cel i a la mar, dau-
rada a l'arena dels deserts i de mil-
i-un colors a les flors; així també
el Concili Vaticà II, com un sol
per a l'església católica moderna,
volgué que les esglésies locals,
deixant el gris de la llengua Ilati-
na, reflectissin l'espectacle mera-
vellós de tots els pobles, lloant i
pregant Déu en la seva llengua
pròpia, la llengua autóctona i natu-
ral, sense concessions als estats
imperialistes, com és ara França o
Espanya, que han alçat un sol idio-
ma com a bandera política dels
seus dominis i dels seus autèntics
genocidis culturals.

La reforma conciliar arriba a
Mallorca en plena Dictadura
franquista, quan feia 25 anys que
quasi tots els bisbes espanyols,
també el bisbe de Mallorca, Josep
Miralles, havien donat la seva
benedicció i acceptació a l'aixe-
cament militar, havien callat
davant els seus assassinats i s'ha-
vien amistançat amb una dictadu-
ra que, mentre donava poder i
favors econòmics a les diócesis,
trepitjava i oprimia els drets de
molts ciutadans, els de la comuna
nació catalana i d'aquest mateix
poble de Mallorca. Per això, des
del 4-12-63, data de la constitu-
ció conciliar "Sacrosantum Con-
cilium", que permetia l'ús de les
llengües vernacles a la litúrgia i a
les misses, el llavors bisbe de
Mallorca, Jesús Enciso (un bisbe
foraster, desconeixedor del cata-

la, com ho va ser també després
Rafael Alvarez Lara) i el Vicari
General, Francesc Payeras (més
tard també Vicari Capitular)
només posaren entrebancs i excu-
ses a la preparació del missal en
mallorquí, als quals feien com-
parsa a les parròquies tot un estol
de rectors sense braó ni mentali-
tat, per mor de la castellanització,
per exigir l'acompliment dels
permisos i preceptes del Concili.

ement el pitjor, o sigui, la
introducció interina del cas-

tellà i la seva continuïtat com a
fet consumat, cosa que realment
va passar, el 3 de gener del 65
vaig escriure una extensa carta al
bisbe Vicente E. Tarancón, presi-
dent de la Comissió Episcopal
espanyola de Litúrgia, per tal
que, així com l'episcopat espa-
nyol havia nomenat una conlissió
per preparar les traduccions de la
missa en castellà, també ho fes
per endiumenjar la traducció
catalana. Vols saber quina va ser
la resposta de Tarancón? Se n'es-
polsà les busques, dient que "això
correspon als bisbes de cada
zona". I el bisbe de Mallorca, Dr.
Enciso, qué feia? També Ii havia
remes una carta i m'hi contesta el
18-5-64, dient que "sería conve-
niente que esta (la traducció ofi-
cial castellana) saliera antes, para
que haya una unidad". Una altra
cossa a la nostra llengua i als
mallorquins! Mort el bisbe En-
ciso, se féu càrrec de l'església
mallorquina, com a Vicari Capi-
tular, l'inquer Francesc Payeras.
El 23-3-65 Ii vaig demanar en
una carta breu que volgués al
menys fer una declaració pública
sobre l'adaptació i l'ús de la tra-
ducció catalana a Mallorca (molts
rectors no la volien utilitzar per
falta de permís) i em repongué

amb unes notes quasi despecti-
ves, escrites a ma en el mateix fol
remes, que "esperava la contesta-
ció de fa Comissió Episcopal Na-
cional i del Consilium de Roma a
les preguntes fetes ja en el mes de
novenmbre" sobre aquest tema.
Una rentada de mans i...cossa!

El resultat d'aquest vaivé
d'Herodes a Pilat, d'aquest au-
tèntic boicot, va esser la implan-
tació general del castellà a les
esglésies de Mallorca, resultant
que, al cap de més de trenta anys,
moltes continuen, sobretot a
Ciutat i al litoral, buides d'essèn-
cies mallorquines i plenes d'un
aire foraster irrespirable per als
mallorquins. Es que, endemés de
la inercia de molts capellans
mallorquins, ha jugat un paper
decisiu en la castellanització la
presencia i la intolerancia d'al-
guns forasters amb ínfules  d'im-
posar-nos o fer prevaléixer, plan-
tant cara al Vaticà II, l'idioma
espanyol, també dins les esglé-
sies de Mallorca. Es el que enca-
ra passa avui a molts indrets de
les terres catalanes, com acaba de
succeir a La Safor (Gandia-
Valencia) aqueix mateix estiu, on
un grup de turistes castellano-
parlants increparen el rector en
plena missa, en començar l'homi-
lia en valencia i, el diumenge
següent, una trentena abandona-
ren l'església en senyal de protes-
ta. Aquestes ínfules i mala educa-
ció d'alguns forasters resalten
devora la cortesia i calma d'uns
mallorqins que a les misses en
castellà callen i, abans de protes-
tar, tal volta no hi tornen.

Urgeix la conversió de l'es-
glésia i dels eclesiàstics, que s' ar-
repentesquin del pecat de l'amis-
tançament amb poders estatals
que engrunen pobles i es conver-
tesquin al patriotisme, o sigui, a
la tasca de fer "poble", per tal de
fer poble de Déu. Els bisbes bas-
cos, al temps que condemnen els
actes terroristes, estan sempre a
prop del seu poble i dels seus
drets; també els bisbes catalans
autèntics, com Jaume Campro-
don, bisbe de Girona, el qual en

u= 1E. S

Llibertat
d'expresió

E I passat dia 5 de maig, amb
motiu d'un concert benèfic

de rock a s'Arracó, per uns fets
insignificants, la Guardia Civil,
amb el regidor d'esports de l'a-
juntament En Llorenç Suau i
Simó me varen voler dona una
lliçó per ser una persona que mai
pensará com ells, multant-me
amb cent mil pessetes per fer ús
del meu dret a la llibertat
presió. No sabía que estar a favor
de l'autodeterminació, de la insu-
misió,i de la insumisió fiscal fos
sancionable i això és el que vaig
dir per la megafonía. També vaig
dir que era vergonyós que la
Flama de la Llengua no passés
per Andratx, cosa que va moles-
tar al regidor. Respecte a la
Guardia Civil, no semble que li
faci molta gràcia el que la gent
s'expresi en llengua catalana que
és la llengua d'aquí ja que a la
seva denúncia al nostre grup que
se diu Banya Verda li han posat
"Baria Verde". Tot això, reafirma
la meya voluntat de continuar
lluitant per la llibertat d'expresió,
l'autodeterminció de les nostres
illes i la insumisió fiscal. Gabriel
Pujo!, Andratx

recent carta pastoral diu als visi-
tans que s'adonin que "som una
nació, un poble de llarga història,
feta no per tractats ni comicis ni
noces reials; que portam a dins
quelcom que no es corromp ni
mor mai per la violencia d'al-
tres". També els diu que "l'amor
a la pròpia terra és un sentiment
quasi sagrat". Vol dir que renegar
de les pròpies essències i de la
pròpia llengua, és, en definitiva,
una autodestrucció collectiva, és
la liquidació de l'església com a
ánima d'un poble que roman es-
morteït entorn del campanar. Q
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Umberto Bossi, independentis-
ta de la Padánia: La Lliga lom-
barda está convençuda que la
ruptura de l'estat italià és
inevitable.

OLIO

Albert Calls i Xart (Diari de
Prada, 25.VIII.96): L'UCE és
un espai perfecte per deseo-
brir novetats literàries que
difílment es poden trobar a les
llibreries properes on vivim.
És un símptoma més que la
cultura catalana no está nor-
malitzada. Qualsevol produc-
te literari dels PPCC que no es
mogui en els canals normals
de distribució tot i així, fins
i tot els que s'hi mouen— és
difícil de trobar lluny del seu
radi d'acció més immediat.

D'aquesta manera, paga
la pena pujar a l'UCE només
per acostar-se a les parades
de llibres i publicacions que
s'hi munten. Enguany, van
visitar-nos la gent de "L'Es-
tel de Mallorca", amb Josep
Palou i Jaume Sastre entre
-d'altres. "L'Estel" és una
publicació quinzenal local
compromesa amb els PPCC.
La revista ha estat objecte
d'una dotzena de processos.
El darrer li ha estat interpo-
sat per l'ABC, per un article
en qué Josep Palou feia una
invectiva contra Luis Ma
Ansón (...) La gent de "L'Es-
tel" va aportar a Prada pu-
blicacions d'important inte-
rés com són Un Puput de cres-
ta molla i Mossegades.

121212

Pere Esteve, diputat de CDC:
nosaltres respectam la legali-
tat vigent, ara bé el que tinc
clar és que la meya bandera
és la senyera catalana.

ésies buides!

MIQUEL JULIÀ, escriptor

Hi ha

FÁBRICA DE LICORS
c/ 16 de juliol, 54
Polígon Son Castelló
Tel. (971) 75 67 07 - 75 69 79
Fax (971) 75 00 33
07009 PALMA DE MALLORCA

Aquesta íts
l'auténtica
ESTRELLA
de Meeeeer

ESPECIALITAT EN PEIX FRESC I PAELLES

C/ JAUME 1, 46 • TEL. 23 90 44
SANT ELM (MALLORCA)

Obres i Reformes

Sánchez Prac, s.l.

C/ Antoni Mulet, 33 C
07150 ANDRATX (Mallorca)
Tel. 13 60 95 • Fax 13 61 31
~fi 908 51 83 06 / 51 83 07
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Pere Bonnín, escriptor: Cata-
lunya és una nació que no
necessita fondre ni confondre
ningú, en tot cas necessitaria
un ,Estat perquè Ii fossin
reconeguts els drets nacio-
nals. És lògic, per tant, que el
Govern català no intenti
crear una nova cultura naci-
onal amb els elements diver-
sos de la immigració.

121212

Pere Felip Buades: aquests po-
lítics del PP, sr. Viñals i sra.
Lorenzana, pretenen que no
només siguem espoliats i ex-
plotats pels colonitzadors
espanyols, sinó que també
ens volen, com sempre, però
ara més, robar-nos la !lengua
i la cultura.

121212

Planas i Sanmartí, periodista:
Nosaltres tenim una universi-
tat que és nostra i necessitam
uns doblers per administrar-
la, que són nostres, perquè
P/hem pagat per fer-la i man-
tenir-la. Idó bé, resulta que
hem d'anar a Madrid a pido-
lar o a exigir com si ens do-
nassin alguna cosa. I després,
en pla generós, ens donen el
mínim. O sigui, ens estafen.

a.

Miguel Lladó, pagès: La gent
jove abandona la terra a la
recerca d'un sou segur treba-
Ilant al sector turístic o de la
construcció.

Ventura Pons, director de cine-
ma: jo vaig per tot el món
amb les meves pel.lícules sub-
titulades, de Japó al Canadá,
i de Nova York a Estocolm. A
Madrid, El perquè de tot ple-
gat va funcionar millor amb
subtítols que en la versió
doblada a l'espanyol. Estic
particularment content de
Palma i descontent de Valèn-
cia. En resum, me sent un
ciutadà del món a qui ningú
obliga a fer cinema en català.
És una decisió lliure meya.
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Fa sis anys que En Miguel Bordoy
va posar un taller de pneumàtics a

la barriada de s'Hort de sa Verge, a
Campos.

Fa dos anys que n'Antoni Ramos
va obrir la Perruqueria Toni a la
barriada de Son Mas, d'Andratx.

Fa vint-i-vuit anys que n'Esteve
Palmer fa assegurances: quinze
anys a Finisterre, tretze a Segur-
caixa, a Ciutat, i ara fa un any i mig
que regenta l'Asseguradora Bilbao
a Andratx. A la foto, amb la seva
ajudant, n'Elisabet Ensenyat. N'Eli-
sabet és molt eficient, però té un
greu defecte: ningú li ha ENSE-
NYAT a xerrar en mallorquí.

Enguany fa cent anys que la padri-
na de n'Antánia Calafell va obrir la
merceria Ca Na Parral, a Andratx.

En Joan Bauçá és l'amo del Res-
taurant Marisol, a la Colònia de
Sant Jordi. Recomana el rap amb
salsa de marisc, l'anfós fred i les
paelles. Ens diu que a la carta s'hi
pot menjar a partir de les 2.500 pes-
setes. Confecciona sis menús dife-
rents al preu de 1.600 pessetes.

En Gabriel Porcel és un dels amos
de la constructora Obres i Refor-
mes Sánchez-Prac S.L., d'Andratx.

Fa un mes que n'Angelika Mitchel
ha obert la Botiga Caprix, al centre
d'Andratx. "Viure i regalar" és el
lema del local.

Fa vuit anys que en Josep Vegas va
obrir la Fusteria Vegas, a Andratx.

LA MÀFIA A MALLORCA

El Pou d'AGAMA

PERE GRI

'odissea de la central Hetera AGAMA, immersa en profunda
crisi des de fa uns quants d'anys, començà el mes de juny de

1989, quan l'actual baile de Santanyí, Cosme Adrover, vocal de la
rectora de la Cooperativa Lletera Son Suwyer i conseller d'A-
GAMA S.A., va esser objecte de la reprovació de la majoria dels
socis i destituït del seu càrrec al mateix temps que el president de
la cooperativa, Joan Pou Sastre, i el vocal Julià Jaume. Poc més
d'un any després, l'agost de 1990, la crisi del sector lleter que des
de feia uns anys s'havia desplegat a Mallorca va tenir la seva gran
eclosió amb la suspensió de pagaments per pan de la central Hete-
ra AGAMA, la més important de Mallorca. Segons fonts de la cen-
tral lletera, consultades pel Diario de Mallorca el dia de la suspen-
sió de pagaments, la crisi es fonamentava en l'obligatorietat d'ha-
ver d'afrontar un elevat cost financer,  l'existència d'una plantilla
sobredimensionada i una mala gestió realitzada dins els anys vui-
tanta per les persones abans esmentades, que no van saber adaptar-
se als riscs que comportava l'entrada de l'Estat espanyol a la CEE.

Les primeres mesures per solucionar la crisi se centraren en
una rebaixa de cinc pessetes del preu de la Ilet, a més de retardar
el cobrament de la producció entregada a la central Hetera entre
seixanta i setanta dies respecte al que era habitual. Les temptatives
dels principals directius cPAGAMA en aquells moments, Fernan-
do-Trujillo i Pere Morell, se centraren a aconseguir préstecs b-
vencionats pel Govern balear, per?) es trobaren amb la negativa del
llavors conseller d'Agricultura, Pere-Joan Morey, que després
d'entrevistar-se amb algunes de les parts implicades en la crisi es
mostrava contrari al fet que l'administració autonómica contribuís
econòmicament al reflotament de la central, fundamentalment per
tractar-se d'una societat anónima i, per això, una empresa privada.
Malgrat les negatives inicials, i després de la fallida d'una altra
central lletera, la Blahi, el Govern balear va acabar fent-se arree
de l'administració d'AGAMA. Canyelles es decidí a fer-se càrrec
d'una empresa que havia declarat, com a justificació de presentar
suspensió de pagaments, que tenia un passiu al voltant dels dos mil
milions de pessetes, provinent de  crèdits concedits per entitats
bancàries, entre les que ja se n'hi trobaven algunes d'oficials. Des
del dia 19 de novembre de 1993, la central  lletera AGAMA és una
empresa pública del Govem balear. Alexandre Forcades es con-
vertí llavors en el president executiu d'AGAMA i entre els mem-
bres del consell d'administració hi destaca la  presència de Joan
Simarro, Llorenç Rigo i Joaquín Campuzano, tots ells homes de
confiança del Govern. Canyelles justificava la intervenció del seu
gabinet en el tema (DM 20-11-1993) dient que "és l'oportunitat de
salvar el sector làctic de Mallorca i aconseguir un equilibri que
garanteixi tant la continuïtat com la viabilitat de la central lletera,
que venia arrossegant serioses dificultats  financeres". Els diversos
consellers del Govern balear han contactat amb diverses centrals
lleteres peninsulars interessades en la compra d'AGAMA, però les
gestions mai no han fructificat. L'any de la  presidència de
Cristòfol Soler s'elaborà un plec de condicions per la venda de la
central lletera que no se sap que hagi estat demanat per cap empre-
sa interessada a adquirir-la. Entre tot aquest entremaliat, destaca
l'actitud ambigua mantinguda per Pere-Joan Morey, que després
de declarar que "el Govern balear no vol socialitzar les pèrdues
d'AGAMA, ja que llavors hauria de socialitzar les  pèrdues de tot
el món" (DM 21-8-1990), acceptà com una ovelleta de l'amo en
Biel Canyelles la intervenció governamental. Cosme Adrover
encara nega que degui cap dobler a AGAMA, ja que segons ell
"AGAMA m'ho deu a jo".

Fernando Trujillo, que encara está interessat a querellar-se
contra ell, és segons Don Cosme "un cap de faya" (DM 2 1-8-
1990). Ningú no vol saber res de cap responsabilitat en la qüestió
de la crisi d'AGAMA; els implicats s'han anant passant la pilota
calenta els uns als altres, demostrant d'aquesta manera que aquest
ha estat un altre dels disbarats comesos per la  màfia de Gabriel
Canyelles.
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Jordi Caldentey, Joventut Na-
cionalista de Mallorca: És
molt mal de fer envestir els
cinc eixos ideològics d'en
Tòfol Soler. Davant això, el
nacionalisme iblustrat, -que
encara ara posa el mallorqui-
nisme partdavall l'esquerra-
flor, és una llàstima que en
lloc d'enlatar una botella de
xampany es dediqui a cercar
ossos en el lleu i vegi com de
dins les seves files s'alcen
veus geloses perquè un que
no és dels seus, un que no va
néixer ensenyat, dugui idea
d'entrar en el vedat dels in-
tel-lectuals mira'm i no em
toquis, que voldrien que fos
el nacionalisme mallorquí.

121212

Joan Sastre, secretari general
de la Unió de Pagesos: Les
subvencions a la pagesia no-
més afavoreixen els grans
terratinents.

12S21.2

Victorí Planells, músic d'UC:
Em sent un català de les illes.

121212

Miguel Pons, batle de Lloseta:
Actualment tenim un 25 i un
30 per cent de peninsulars a
la vila.

1212Q

Umerto Bossi: El poble de la
Padánia ja no té por dels
porcs romans que venien
aquí a oprimir.

ara
Botz

BARBARA BOTZ

Avda. Gabriel Roca, s/n
Edif. Marina «ES PORT»

local 3B
07157 Port d'Andratx

(Mallorca)
Tel /fax 67 21 79

Port d'Andratx • Alt. Riera Alemany, 19
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p er suposat, l'intent de geno-
cidi cultural contra Catalunya
continua. L'oligarquia espa-

nyola no ha variat els objectius.
Pretén la desintegració definitiva de
les nacions no castellanes de l'Estat.
Respecte de Catalunya (PPCC), un
deis punts estratègics bàsics rau en la
substitució de la llengua catalana per
la castellana. En efecte, hom pot
constatar que el procés de diglòssia
continua avançant. A qualque mo-
ment, els estrategs de la guerra bruta
contra l'idioma català s'impacienten.
Constaten que els seus plans de des-
trucció són menys eficaços del que
havien previst. Se'ls fa palès que la
nació catalana també incrementa la
seva capacitat de resistencia cultural.
Per desesperació de la facció més
extremista del bloc oligàrquic, la
guerra lingüística es fa inacabable.
Des de fa més de trecents anys, les
diverses generacions d'oligarques
han hagut de comprovar de quina
manera els seus projectes genoci-
des no aconseguien assolir l'objec-
tiu final. A l'era actual, de forma-
lisme democràtic, l'oligarquia, més
feble, s'ha vist obligada a retirar
parcialment les armes de guerra
més grolleres de l'època del Na-
cional-Catolicisme.

L'oligarquia castellano-andalusa
s'ha hagut d'acomodar al formalisme
democràtic, certament; però els seus
objectius i la seva impaciencia no
han experimentat canvis notables.
Malhauradament, continuen mo-
nopolitzant els mecanismes essen-
cials del Poder: els del control del
poders de l'Estat i els de blindatge
del monopoli financer. Com al
"Siglo de Oro", continuen a les seves
mans les regnes del Poder econòmic
i polític. Ells, els oligarques, cada
matí revisen el seu Imperi i consta-
ten, ufanosos i superbs, qué en són de
forts i de poderosos.

Al present, en veure que la nació
catalana crea instruments per reforçar
la resistencia cultural, ells, els oligar-

qu'es, intensifiquen la potencia dels
seus nombrosos mecanismes ocults,
mecanismes que foren creats amb
l'objectiu d'impedir l'ús públic de la
llengua catalana dins els territori
nacional català. 1 no hi ha dubte:
ells disposen d'un poder material
incomparablement superior. Ells
saben que el procés diglòssic conti-
nua. Ells estan convençuts de que.
amb aquesta desigual correlació de
forces, tenen la partida guanyada i
de que, a la fi, la llengua catalana
anirà al panteó. De fet, mantenen la
mateixa estrategia de fa segles: ho
fien tot al Poder material.

Sens dubte, molts de nacionals
catalans també tenen aquesta visió
materialialista de la confrontació,
per això, es senten impotents contra
el Sistema. Aquest article —i els que
seguiran— pretén mostrar les con-
tradiccions del poder material de
l'Univers hispà. Pens que fa temps
que l'Univers hispà no pot mante-
nir per més temps el seu aïllament,
i que la situació objectiva mundial
es favorable al redreçament cultu-
ral de Catalunya. Fent un manlleu a
En Hegel, hem de considerar seriosa-
ment que hi ha realment el poder de
la Raó i el desplegament de la Raó.
L'Univers hispà no treballa a favor
de la racionalitat. Pel contrari, des de
sempre ha posat el seu gran poder
material per frenar l'avanç de la Raó
i de la justícia. Assenyala En Hegel
que, arribada l'hora, la força de la
Idea és indeturable. I la demanda dels
catalans, el dret a poder exercir de
catalans a la pròpia terra, no sola-
ment és justa i raonable sinó que va a
cavall del vent de la Història. El
poder dels mitjans materials és cec
i crea els propis elements que l'han
de destruir. Per mostrar la bonesa
d'aquests enunciats tan generals,
hem permetreu una exposició de
situacions concretes actuals que ho
confirmen, crec.

Tancats dins la seva pròpia ciuta-
della, els oligarques hispans s'intoxi-

quen de la seva pròpia campanya
publicitaria permanent. Per onades
històriques, fan - campanya contra la
llengua anglesa i contra el contingut
cultural del món anglo-saxó. Els seus
ideòlegs del moment pretenen man-
tenir la ficció de la grandesa incom-
parable de la llengua espanyola i del
món hispànic. Venen a donar per
suposat que l'espanyol és un idioma
en competencia seriosa amb la llen-
gua anglesa, i que de cada vegada és
més decisiva la presencia hispana a
tot el món. Unes Ilarguíssimes terin-
gues de publicistes de tots els esca-
lafons repeteixen cada dia la grandio-
sitat de la llengua espanyola i la gran
fortuna de que gaudeixen els seus
parlants. Establert aquest principi, no
és estrany que se'n sàpiguen avenir
de que els pobres catalo-parlants no
acceptin de bon grat l'immens avan-
tatge de passar formar part dels "tres-
cientos millones". Però aquest clam
continu només ressona dins la ciu-
tadella hispana; tot sortint de les
~ralles, la situació lingüística his-
pana queda recluida a unes modes-
tíssimes proporcions dins el con-
cert mundial de llengües i cultures.
La importància d'una !lengua no
ve determinada pel nombre dels
seus parlants, sinó pels continguts
culturals dels quals n'és vehicle.

Passem a veure un exemple de
quina manera els obstacles posats per
l'oligarquia contra la penetració dels
productes en llengua anglesa s'han
tornat en contra dels seus projectes, i
els provoca una esquizofrenia perma-
nent. No només fan campanya per-
manent contra l'ús de la llengua
anglesa dins la ciutadella; també pro-
mulguen lleis i més lleis amb aquesta
fi; és a dir, que fan ús del poder mate-
rial. En efecte, varen aconseguir
—fins al dia d'avui— que les pel.11ícu-
les en anglès projectades a les sales
—que, com sabeu, són la major part—
anessin en versió castellana. Però
aquest èxit material sels conver-
teix en fracàs. En efecte, actual-

ment, a l'any 1996, l'Estat espa-
nyol és a la cua d'Europa en el
"ranking" de percentatge de po-
blació capaç d'expressar-se en
anglès (Per comparar: Portugal fa
més d'una década que va retirar la
quota de pantalla). He dit "a la cua
d'Europa", però, segurament, no seia
extremat dir que, en aquesta qüestió,
els espanyols són "a la cua del Món".
Ara els oligarques voldrien guanyar
el temps perdut i per això reforcen els
plans escolars d'aprenentatge de
l'anglès. Però l'escola hispana és
palesament incapaç de compensar
tots els desastres dels mecanismes
culturals aïllants i la campanya
d'espanyolisme permanent.

Per suposat, Catalunya —la conti-
nental i la insular— mostra una mar-
cada diferencia respecte d'Espanya.
No només és alt el percentatge de
catalans capaços de tenir accés a
l'Univers anglès, sinó que és creixent
el consum de productes culturals
anglesos en tots els ordres. Com a
paradigma, fa uns mesos ha comen-
çat a rutllar a Barcelona un complex
de sales de projecció de pel.lícules en
versió original.

Hi ha publicistes catalans is -
tallats dins qualque escalafó del
Sistema els quals diuen que accep-
ten la versió moderada de l'espa-
nyolisme (Són personatges públics
del tipus Baltasar Porcel, Terenci
Moix, Marina Rossell, etc.) . Diuen
que és bo acceptar l'espanyol com a
llengua universal, tot i mantenint,
diuen, la fidelitat a la llengua catala-
na. Per suposat, aquests personatges
es declaren partidaris de fer un front
comú amb els espanyols (de fet, ells
no saben ben bé si són nacional-
catalans o mig espanyols o espa-
nyols-catalans, etc.) per fer una
"resistencia més sólida" contra la
"invasió cultural anglosaxona". Són
uns esclaus que proposen fer pinya
amb el senyor per defensar-se d'uns
externs que volen entrar a la finca
del seu senyor.

Com veurem al proper article,
l'espanyol ja fa temps que va per-
dre la possibilitat d'esdevenir llen-
gua franca internacional, així com
igualment el francés, una altra
llengua imposada als catalans del
Nord, d'una manera encara més
violenta que l'espanyola.

L'esperit republicà
EN JOAN QUETGLES, professor de Filosofia

Les esquerdes de l'Univers hispà (1)

FUSTIEFIIA

Germans Cervantes sil.
Mobles i Decoració

Carpintería • Tischelerei
Carpentry • Menuisserie

C/ Isaac Peral, 71 • Tel. 67 11 62 • Port d'Andratx



Suárez i Fernández Miranda: el franquisme reciclat no va perdre mai el con-
trol del procés de reforma del sistema.
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Tito, cantant d'Els Brams: Se-
ria un doi que per comunicar
en massa cantássim en cas-
tellà.

Guillem Ferrer, batle de Sen-
celles: En la relació que man-
tenc amb Ventura Rubí sem-
pre aparesc com el dolent. Ell
es penja les medalles i dóna
les bones noticies.

Francesc Bujosa: No vull cau-
re en l'error d'un escriptor
que jo molt admir i que va
utilitzar l'adjectiu que figura
a la caplalera, el de paparra,
per qualificar un conegut
home públic. El meu admirat
escriptor no aconseguí, com
hauria estat de justicia per
l'encert en l'adjectiu, cap
englantina d'or en uns jocs
florals postmoderns, sinó que
es va veure embolicat en un
incòmode procés judicial que
es complica més que no esta-
va perquè algun membre del
tribunal, encobeit en la solu-
ció que propugna ara Vidal-
Quadras, d'ocupar primer el
arree i deixar per després
l'aprenentatge de la !lengua
del país, no entenia encara
molt bé el que volia dir en bon
mallorquí el mot paparra.

121211

Andoni Zubizarreta, futbolista:
El futur del futbol crec que
será una superlliga europea.

SIUS2

Pingüinos (Última Hora): El
que defineix millor el PP és
aquel l crit salvatge i carpeto-
veténic, "Pujol, enano, habla
castellano".

121112

Jordi Carbonell: Hem de tro-
bar l'encaix dels Països Cata-
lans a Europa. Nosaltres som
tan diferents d'això que ells
entenen per Espanya com
Portugal Tenim els mateixos
drets que Portugal.

SII1S2

Ramon Torrella, arquebisbe de
Tarragona: El meu successor
ha de ser català.

S/11Q

Joaquim Triadú (CiU): La
bigàmia patriòtica dels cata-
fans que també se senten
espanyols és negativa.  
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L'antifranquisme a Mallorca (1950-1970). III part

El paper de la socialdemocrácia (PSOE)
en temps de la transició (11)
MIQUEL LOPEZ CRESPI

Suresnes (França) 1974: la dema-
gògia felipista

L'operació d'anar bastint un
PSOE socialdemocráta que, juntament
amb un PCE partidari de la reconcilia-
ció amb els franquistes, tenallessin el
moviment obrer, continuà i es com-
pletà en el Congrés de Suresnes,
França, a l'octubre de l'any 1974.

Willy Brandt i els seus homes
ajudaren decisivament en la victòria
dels "sevillanos", que es feren amb la
Comissió Executiva d'aquest nou
PSOE "renovat". Per a enganyar
millor els treballadors (les lluites a
nivell d'estat augmentaven dia a dia),
"Isidoro" (Felipe González), ajudat
per Alfonso Guerra, Enrique Múgica,
Francisco Bustelo, Luis Yáñez,
Javier Solana, Nicolás Redondo,
Pablo Castellano, etc., a fi rmava,
sense gens ni mica de vergonya, que
el PSOE aspirava a "la radical trans-
formación de la sociedad capitalista
en sociedad socialista". Posseïts per
la més barroera demagògia, afirma-
ven, davant la lluita ascendent de les
nacions oprimides per l'estat impe-
rialista espanyol, que "el PSOE
defiende el reconocimiento del dere-
cho a la autodeterminación de todas
las nacionalidades ibéricas" i es pro-
nunciaven "por la construcción de
una República Federal de las Nacio-
nalidades que integran el Estado".

Així mateix, aquesta colla d'o-
portunistes que en pocs anys signa-
rien amb els franquistes reciclats una
Constitució monárquica, capitalista,
que negava el drets dels pobles a la
indepéndencia, i que ens mantindrien
en el bloc agressiu de l'OTAN, asse-
guraven que eren "hostiles a todo
imperialismo, poder hegemónico y
división del mundo en zonas de
influencia, así como a la existencia
de bloques militares".

En tres anys, totes aquestes falses
promeses quedaren arraconades
davant la possibilitat de compartir
sous i poltrones amb els franquista-

reciclats (els Fraga, Suárez i cia).

La Constitució pactada entre AP,
P"C"E, UCD, PSOE, CiU i PNB no
reconeixia la realitat plurinacional
de l'Estat espanyol

En definitiva, la política de con-
sens i de traïdes per pan dels partits
obrers reformisies (P"C"E i PSOE)
servien per a consolidar l'Estat capi-
talista espanyol, i adaptarien el nou
model polític que sorgia de la refor-
ma del franquisme als interessos de

la burgesia dominant. Com digué el
president del govern d'UCD, Adolfo
Suárez: "El Estado así es hoy mucho
más fuerte que antes, y el Estado así
seguirá siendo y se fortalezerá mucho
más en.el próximo devenir" (discurs
pronunciant per Suárez al Ple del
Congrés el 22-V11-1978).

En aquell procés de canvi del
període franquista a un nou model
polític de dominació de la classe ca-
pitalista sota formes democràtiques,
la burgesia aconseguí —entre molts
d'altres avantatges—:

1. La classe dominant, mitjan-
çant la Constitució, organitzava efi-
caçment l'Estat per a fer front a la
crisi de la societat capitalista, garan-
tint la seva supervivència.

Consolidava la Monarquia en el

cim de l'Estat, inqüestionada i
inqüestionable en el procés constitu-
cional. La Monarquia va ser consi-
derada per tots els partits del con-
sens un poder "no subjecte a respon-
sabilitat", immune per tant a la llui-
ta política. El partits del pacte ana-
ren consolidant una Monarquia amb
poder per a intervenir en la tasca
política, per tal d'assegurar l'estabi-
litat del poder burgès al marge del
Parlament.

S'atribuí a l'Exèrcit, mitjantçant
la Constitució, funcions decisives, i
sense cap control democràtic, de
garant suprem de l'ordre constitucio-
nal i la unitat de l'Estat.

2. La Constitució pactada no
reconeix la realitat plurinacional de
l'Estat espanyol i, per tan t . es nega a
les nacions el seu dret a l'autodeter-
minació. En contrapartida, es qualifi-
ca Espanya com a "nació única i indi-
visible". La regionalització de l'Estat
no és sinó un instrument per a fer
inés fort i eficaç l'Estat.

3. Assegurava assegura!— la
constitucionalització de l'Economia
capitalista, impossibilitant així que
un possible govern d'esquerra porti
a terme, sense contradir la Constitu-
ció, transformacions socials i econò-
miques.

4. Es limiten els drets essencials
dels treballadors. La Constitució
consensuada entre franquistes i
"esquerra" preveu constitucional-
ment els estats d'excepció i setge
—amb supressió de drets fonamen-
tals— sense cap mena de garanties. Ja
era prevista, una llei antiterrorista en
la línia aplicada per d'altres estats
europeus. S9ta el pretext de l'"anti-
terrorisme"- les noves lleis "demo-
cràtiques" esdevenen instrumefits per
a la consolidació i reforçament de

l'Estat capitalista.
5. Limita al maxim les formes de

democracia directa. No es reconei-
xen altres formes d'expressió de la
voluntat política si no són les mani-
festades mitjançant els partits polí-
tics i els sindicats, que l'esquerra
reformista convertia i ha convertit
en aparats subordinats del poder,
limitant la lluita popular —en aquella
época— als acords de la Moncloa o
canalizant-la a reforçar la confiança
en el Parlament.

6. Es reforçaven els aparats ide-
ològics de dominació burgesa: famí-
lia, escola, església católica, etc. i es
perpetuava la concepció masclista
de la societat.

Tot un "programa", el reformista,
enfocat en crear il.lusions de falsa
neutralitat de l'Estat burgès. Negació
(la del P"C"E i PSOE) a enterrar
definitivament el franquisme i ins-
taurar un règim autènticament ruptu-
rista amb el tenebrós passat contra el
qual lluitava el poble.

El reformisme, amb les seves ànsies
desfermades d'ocupar poltrones, no
feia cap anàlisi del paper que a
"Occident" acomplien les constitu-
cions burgeses

La crisi del franquisme s'agreujà
amb la mort del dictador, el novem-
bre de 1975.

L'oposició democrático-burgesa
antifranquista (inclosos els carrillis-
tes i el PSOE) volien (almenys  això
deien) un tipus de règim democràtic
parlamentan a l'estil dels que funcio-
naven als de l'Europa Occidental. Els
revolucionaris (trostquistes, conse-
llistes d'OEC, anarquistes de la CNT,
sectors importants dels cristians pel
socialisme i de la classe obrera en
general) volien anar més enllà i llui-
taven per acabar amb el sistema d'ex-
plotació capitalista i amb l'estat
imperialista espanyol. Grups inde-
pendentistes com el PSAN tampoc no
acceptaven un simple canvi de façana
com els que anaven proposant les
diverses "instàncies unitàries" que,
d'amagat del poble, anaven pactant
amb els franquistes reciclats del tipus
Suárez (antic Jefe Nacional del
Movimiento feixista), una demo-
crácia burgesa amb múltiples man-
cances democràtiques.

El reformisme, amb les seves
ànsies desfermades d'ocupar poltro-
nes, no feia cap anàlisi del paper que,
a "Occident", acomplien les constitu-
cions burgeses.

Per a nosaltres [l'OEC i altres
partits comunistes] tota Constitució
de la burgesia acompleix una funció
ideológica. Mitjançant els principis
jurídics constitucionals formals de la
sobirania popular i de la igualtat de
tots davant la llei, en un Estat capita-
lista, la burgesia dominant pretén
presentar aquest Estat com a univer-
sal, com un Estat de tots els ciuta-
dans. Així, eleva l'Estat a la catego-
ria del que anomena "Estat social i
democràtic de dret", i qualifica la
seva funció repressiva com a "garan-
tia de l'ordre constitucional".

El carácter de classe de l'Estat
capitalista

El carácter de classe d l'Estat,
en aquestes condicions, es fa menys
evident no tan sols per la complexa
articulació de la societat en institu-
cions i poders diversos, sinó fona-
mentalment per la integració de les
organitzacions de la classe obre i
altres classes oprimides en l'aparell
de l'Estat.
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L'Ajuntament de Son Cervera
comandat pel PP ha decretat el
tancament de dos restaurants,
Acapulco i Coliseu, per dur a
terme activitats musicals, men-
tre continua fent els ulls gros-
sos al desastre de la urbanitza-
ció illegal promoguda pel pre-
sident de l'agroturisme, Ven-
tura Rubí, a ca s'Hereu.

f212S2

La gran superfície Pryca, par-
ticipada per la Banca March, i
gran enemiga del petit comerç
mallorquí ha augmentat en un
23'9% els beneficis durant
l'any 1995. I és que els rics de
cada dia són més rics i els
pobres de cada vegada més
pobres.

Un grapat important de mili-
tants del PP de Sencelles han
demanat l'expulsió del boti-
farra Ventura Rubí per haver-
se desmarcat en determinades
votacions a l'Ajuntament de la
postura del seu partit i per anar
escampant merda i difonent
falsos rumors contra el batle.

121211

El galindo implicat en l'espio-
natge illegal al testimoni del
cas Laza i Zabala no era ma-
llorquí com afirmava el titular
de DM sinó que era un foraster
de nom Daniel Carvajal Me-
dina i havia estat destinat tem-
poralment a la caserna d'Es-
porles.

SA CIMENTERA, S.A.

MATERIALS PER A LA
CONSTRUCCIÓ

FABRICACIÓ PRÒPIA
DE CIMENT NATURAL

Tels. 65 02 54 / 65 08 73 • Fax 65 08 73
Carrer Cimentera, 38 • 07630 CAMPOS (Mallorca)

Leuchten - und
Einrichtungshaus
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La societat capitalista avançada
permet presentar la realitat social
com a "interés comú", del qual parti-
cipen i el qual vénen obligats a
defensar tots els sectors socials tant
burgesos com populars. Aquest supo-
sat "interés comú" és el que a nivell
constitucional es concreta en el prin-
cipi de la "sobirania popular", i a ni-
vell d'eslògan polític en el que s'ano-
mena "defensa de la democràcia"

La Constitució —convertida en la
"Constitució de tots", "ni capitalista
ni socialista, sinó neutral"— esdevenia
un instrument molt eficaç —i els anys
aixa ho han demostrat— a nivel!, ide-
ològic per a organitzar el consens de
les classes oprimides entorn a la
defensa de l'Estat burgès i les anome-
nades "institucions democràtiques".

De paraula, els reformistes, les
diverses "oposicions" (Convergència
Democrática, que teledirigia el
PSOE; i la Junta Democrática de
Santiago Carrillo) pareixia que lluita-
ven per una ruptura democrática. En
els papers i declaracions públiques,
aquests partits i personatges prome-
tien no acceptarien una simple refor-
ma del franquisme. Paraules que
s'endugué el vent!

La burgesia espanyola, la Tri-
lateral —l'imperialisme mundial-
teledirigeixen el procés de reforma

Aleshores, tots enteníem que si
triomfaven les tesis dels franquistes
reformats (Suárez i CIA) no aniríem
gaire enllà d'un canvi de façana del
règim. Si tot es feia dins del marc de
la "legalitat" franquista, seguint el
ritme marcat per la burgesia i la Tri-
lateral que teledirigia el procés', hi
hauria pocs canvis reals, i quedarien
ben lluny quedarien les esperances de
canvi social de la població o el reco-
neixement del dret a l'autodeter-
minació i la independència de les
nacions oprimides.

En aquells moments, tant el
P"C"E com el PSOE coincidien
totalment amb els homes del règim
en agonia. Santiago Carrillo, secreta-
d general del PCE, -explicava [El
País, 22-VII-1978], per exemple, que
l'Estat que sorgia amb els pactes no -
era ja un Estat de classe sinó "un
Estado en el que todos los españoles,
en el que todos los pueblos de
España, puedan vivir hermanados y
en paz". I Felipe González, expressa-

va [El Socialista, 30-V11-1978]: "ese
deseo apasionado y sincero de que
nuestro pueblo apoye y defienda este
texto constitucional, que no es el
nuestro indudablemente, como no es
el de ningún partido, pero es lo bas-
tante propio para la ideología de los
socialistas, para que lo defendamos
con entusiasmo, para que reclame-
mos de todos los ciudadanos que lo
defiendan con ardor".

La comunitat d'interessos entre
opressors i pretesos representants
dels oprimits, estava feta. Álvarez
Miranda, president del Congrés i
membre d'UCD, coincidia absoluta-
ment amb el PCE i el PSOE. En el
diari La Vanguardia (22-V11-1978),
declarava: "Es una Constitución de
todos. Ninguna ideología se ha
impuesto a las demás".

En divergència amb aquestes
posicions burgeses, els revoluciona-
ris estàvem per una ruptura democrá-
tica que obrís les portes al socialisme
(entès com a poder dels treballadors)
i que acabás amb l'estat imperialista
espanyol i amb tota l'herència políti-
ca i cultural de quasi mig segle d'o-
pressió feixista.

Precisament aquests aspectes
autènticament rupturistes i no pactis-
tes eren els que feien una por terrible
a la "sagrada aliança" entre burgesos,
franquistes reciclats, carrillistes i
PSOE.

A poc a poc, en la práctica s'anà
veient com la majoria de grups inte-
grats dins de Plataforma Democrá-
tica i, sobretot dins la Junta Carri-
llista, anaven acceptant les passes
que feien els franquistes en la cons-
trucció de Ilur nova imatge "demo-
crática".

La insignificança del PSOE
Com hem explicat en el capítol

anterior, el PSOE, a començaments
dels anys setanta, no era res. A causa
de la seva debilitat no india aturar
l'onada revolucionària (vagues, ma-
nifestacions, assemblees, embrions
de poder popular, les autoorganitza-
cions que s'anaven bastint a barris i
centres d'ensenyament i que s'este-
nien pertot arreu, posant en perill la
reforma dels franquistes). Era neces-
sari enfortir (amb ajut de la socialde-
mocrácia alemanya) aquest esquelet
sense carn que era el grupet de
"Isidoro" (Felipe González).

En Jaume Alemany regenta des de
fa un any la Ferreteria Alemany, a
Andratx.

Fa denou anys que en Ramon
Bennásser regenta el Bar Balear, a
Andratx. Aquest local és la seu del
Club Esportiu Andratx, el primer
equip del qual juga a la tercera divi-
sió nacional.

Fa vint-i-sis anys que n'Antónia
Toledo regenta el Bar Nou, a
Andratx. És un bar del Reial Madrid.
El seu fill Miguel és el president de
la Penya Madridista. L'any passat
celebraren el vint-i-cinqué aniversa-
ri de l'obertura del bar amb festa
grossa a la placa de la Vila.

En Tomás Perpinyà és l'amo jove
del Forn Can Toni, a la plaga Major,
d'Andratx.

En Gaspar Alemany és el titular de
l'apotecaria de la playa Major d'An-
dratx. També és el titular del labora-
tori d'anàlisis clíniques del poble.

També fa quinze anys (igual que
L'ESTEL) que el matrimoni Pujol-
Luque obriren la botiga Tele Con-
trol, a Andratx. Venen i adoben elec-
trodomèstics de la gamma marró.
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Dins la teranyina tèrbola i
mafiosa del canyellisme,
gerent de la Fundació Illes
Balears que ha hagut d'anar a
declarar als jutjat s. per l'as-
sumpte del finançament il.legal
del PP, Magdalena Femenias,
va esser imposada pel propi
Cañellas com a cap de llista a
les últimes eleccions munici-
pals a Campanet de l'any 1995,
fet que va provocar una ruptura
i una escissió dins el PP local.

U1111

En Senisu de Manacor va
escriure diumenge dia 8 de
setembre: La gota freda enca-
ra hi és. L'embolament d'ai-
gua ben aprop de la terra
encara no ha descarregat,
sols a clapes i redols ben
identificats i a zones costane-
res. Amb aquestes retxes de
sol calent ha augmentat l'em-
boçament. No retirem l'aler-
ta L. En Senisu l'ha encertada
de ple perquè dijous dia 12 un
grapat de caps de fibló d'inten-
sitat variada van assolar el
Llevant de Mallorca, Menorca
i Eivissa. Especialment casti-
gada fou la zona de Manacor i
de Cales de Mallorca, Cala
Serena i Cala d'Or.

121212

El terme municipal on hi ha
més analfabetisme a Mallorca
(9'44%) és el de Calvià a cau-
sa de l'arribada massiva de
forasters procedents d'Anda-
lusia. Foren aquests mateixos
forasters estúpids i curts de
gambals els qui molestaren
Gaspar Valero per fer una con-
ferencia a Calvià.

12S-212

L'escriptor bilingüe català-cas-
tellà Miguel López-Crespí ha
sortit al joc de taula S'Ensai-

mada, amb aquesta pregunta:
Quin escriptor mallorquí rebé

el .Premi Internacional de

Literatui.a Antonio Machado

pel recull de poemes Las dis-

persas ausencias?

11012

A un altre joc de taula, aquest
en foraster, E/ Preguntón, po-
dem trobar aquesta altra pre-
gunta: ¿Cómo se llamó en su

primera etapa la publicación

"L'Estel'de Mallorca"?

Ad a. 1 1 co r q Li I !
La llengua catalana, pròpia de les illes
Balears, és oficial a Mallorca. Els teus fills
tenen el dret i el deure de saber-la. Exigeix
escoles catalanes al teu poble o barriada.

W2 e oic .cs Ir- oci
Quan hagis Ilegit aquest periòdic, si no
en fas la collecció, regala'l a un amic,

veí o parent. El país ho necessita.
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Fa vint-i-quatre anys que na Cata-
lina Rocafort va obrir la Perru-
queda de Senyores Rocafort, just
devora la plaga Major, d'Andratx.

Fa deu anys que en Guillem Ense-
nyat, d'Andratx, regenta el Restau-
rant Avinguda, a Sant Elm. Reco-
mana el peix torrat, i les paelles. A
partir d'aquest mes d'octubre des-
patxa menús a mil pessetes per cap.
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GANDHI, EL SEPARATISTA (XXVI)

No cooperació económica: boicots

73. Vaga general de negociants.

C. Actions de detentors de fons
financers
74. Retirada de dipòsits bancaris.

Refús de pagaments d'hono-
raris, taxes, imposts, deutes o
interessos.
76. Interrupció de subministra-
ment de liquidacions i crèdits.
77. Refús de rebre una renda o de
diners del govern.

D. Accions de governs
78. Embargament exterior.
79. Llista negra d'empreses o
comerciants.
80. Embargaments internacionals
de venedors o compradors o so-
bre el comerç.

III.b. No cooperació económi-
ca: la vaga
E. Vagues simbòliques
81. Vaga de protesta.
82. Vaga llampec (sovintejada í
de curta durada).

F. Vagues sectorials
83. Vaga camperola o de treballa-
dors del camp.
84. Vaga de fabrica, o de la
mateixa empresa.
85. Vaga en una zona industrial.
Recordem casos tan sonats com
les vagues generals d'Astúries,
Euskadi, Baix Llobregat, etc... al
final del franquisme sobretot.
86. Vaga d'altres sectors, com ara
artesans, professionals liberals,
presons, etc., normalment menys
efectives. L'efectivitat guarda
relació directa amb la qualitat i la
necessitat social de cada ram de
la producció o els serveis.
87. Vaga de solidaritat: Sovint de
motivació política implícita.

G. Vagues limitades
88. Vaga progressiva (augment

progressiu del nombre de vaguis-
tes o de seccions que s'aturen).
89. Vaga rotatòria (en una fabrica
d'un ram).
90. Vaga de zel. És una modalitat
mol mableable i subtil, ben inte-
ressant en situacions especial-
ment delicades i repressives.
91. Vaga parlada.
92. Vaga limitada, per exemple
contra hores extraordinàries.
93. Vaga selectiva, refús a fer
certs tipus de feina, o de fer cas
segons a aquí, etc.
94. Vaga japonesa, o sigui, super-
producció, a fi que l'excés de
producció provoqui despeses
d'emmagatzematge i matèries
primeres.
95. Vaga per dimissió.
96. Declaració d'incapacitat de
treball per malaltia.

H. Tancament i vagueg inter-
professionals
97. Aturada voluntaria de l'acti-
vitat económica per un període
limitat (banal).
98. Tancament de fabriques.
99. Vaga generalitzada (sense
arribar a afectar tots els sectors).
100. Vaga general, que en diver-
ses ocasions hem viscut recent-
ment a l'Estat espanyol, convoca-
da pels "sindicats de classe"
burocratitzats i domesticats.
101. Vaga general insurreccional
o revolucionaria. Se'n diu quan té
com a finalitat no pas un canvi de
mesures polítiques o de govern
sinó un canvi de règim. El cas
paradigmátic, fou el dels sóviets
russos l'any 1917, o la vaga
d'Astúries del 1934 contra la
CEDA. Aquestes vagues no són
necessàriament violentes, ans
solen contenir molts elements no
violents, si més no en un principi,
majoritaris i decisius. continuará
Ricard Colom

El matrimoni Roca-Alemany regen-
ta el Bar Cal Tio, a la barriada de
Son Mas, d'Andratx.

N'Aina-Maria Guirado, natural de
Granada, fa trenta-cinc anys que
viu a Mallorca i des de fa vint-i-tres
anys és la madona de la Perfumeria
Ensenyat, a la placa Major, d'An-
dratx. El seu sogre, Guillem Ense-
nyat, va obrir aquest local l'any
quaranta d'aquesta centúria.

En Jordi i en Maximino són els
amos de la serralleria del carrer de
Menéndez Pelayo, a Andratx. Fan
tota classe de feines en ferro i
altres metalls.

Fa quatre anys que en Jaume
Barceló va obrir la botiga de com-
ponents informàtics CPU a And-
ratx. Fa ordinadors a la carta.

El matrimoni Collado, amb el seu ne-
bot Pep, regenten des de fa vuit anys
el Forn Can Paco, a Andratx. Abans
regentaven el Forn Can Bordoy.

Fa quatre anys que en Mateu Pujol
va obrir el taller Aurean Motor, a
Andratx. En Mateu és el represen-
tant oficial de la marca Renault a
la comarca.



EL CONTE D'UN CAPVESPRE D'ESTIU

«Si és Hamburg, me'n vaig a casa»

JOJAN LLUÍS GAMUNDÍ 1 SEGUÍ

H amburg fou on vaig aterrar, amb el vol HF 3124 de la Hapag-Lloyd
Flug, a les 10:20 am del 7 d'agost d'enguany. 1 l'aeroport d'Ham-

burg m'acomiada dia 15 d'agost. a les 13:30 pm, amb el vol HF 41 21 de la
mateixa companyia, un Boeing ple fins al capdamunt, tal com a l'anada.

Contínuament, durant el vol, als televisors centrals, et van donant
dades d'altura, temperatura i posició de l'avió respecte del sòl alemany,
francés, ibèric i, a la fi, «ses Roquetes», la nostra roqueta mallorquina. Es
tan petita que a penes la puc veure... ara sí, ara la veig millos i, a Ciutat,
sembla que hi ha un ordenat desordre: els cotxes van sobrepassant els pocs
europeus límits de velocitat, van aviat, pareix que no van enlloc... no, no,
n'hi ha quatre que sembla que saben on van, duen posada la ràdio de les
notícies de les 15 h, a penes escolt qué passa amb els casos i les coses. Afín
l'oïda per() només escolt renou, per?) res de profit..., potser sigui perquè
estic un poc sord7 o perquè no vull escoltar... deu esser el renou dels ale-
rons... i és que Alemanya del Nord, 1 fred que hi fa, els matemàtics que hi
ha, els calculadors, treballadors, segurs d'ells mateixos, atents, cultes i edu-
cats germànics del nord, ja han quedat molt Iluny. Torn a veure tanques
altes, animals amollats els quals no se sap de qui són o qui en té cura, torn
a escoltar el soroll dels sabres... intentant pegar l'estocada final, a qui?, a
qué?... em canvii les ullereS graduades per unes altres de vidres color vio-
lat, per al sol. Ara ho veig tot millor, sí, sí. Veig com els partits polítics es
reuneixen, es congreguen al torrent de Pareis, a veure, a veure... qué diu
aquellportaveu?, a penes el sent..., ah, sí! Ho resumesc: resulta que després
de molts anys de guerra democrática, de vegades sense pietat i amort, fir-
maran un pacte, el Pacte de Pareis. Es tracta d'enterrar durant tres anys la
destral de guerra per poder afrontar els problemes veritablement importants
i d'interès general i podef, de pas, guarir les ferides, enterrar els morts
així, segons diuen, donar un carácter positiu i pacifista de veres, perquè el
ciutadà de bicicleta —no, de bicicleta no, que som a Mallorca—, el ciutadà
que va a peu, el vianant, comenci a creure que tots plegats podem anar més
ràpid cap a la readequació, cap a l'ajustament que necessitam fer en la
indústria, el comer/ i la integradora i plural conviéncia a l'europea.

Tots aplaudeixen rabents, menys dos que se'n van cap al congost del
torrent... supels que saben que no hi ha sortida, que en aquesta época és
perillós anar cap a dins, que s'ha d'anar cap a fora, cal sortir d'aquest
impasse, cal constrastar idees, projectes experimentats, cal fer el que ha
dit el portaveu d'aquesta manifestació politicosocial: «Enterrem els morts,
guarim les ferides i seguim endavant, cap a Europa, cap al nostre futur.»

No hi ha progrés sense revolució. Nosaltres, des de fa anys, estam
més que revolucionats, i no sempre amb bones maneres i modals. Més
d'un pare o una mare ens faria una pessigada forta en veure com de mala-
ment jugam les cartes que tenim, i és que de vegades jugar les cartes i
guanyar no només és qüestió de senyes, enganys i farols. Cal saber jugar.

El Boeing ha aterrat. Quina frenada que ha fotut! De poc no em
romp les ulleres de sol que em vaig comprar a Alemanya del Nord.

Tenc ganes d'arribar a casa per agafar la nostra bandera, el cotxe i
poder prendre un café a la torrada que he vist que preparaven al torrent de
Pareis... ja em canviaré el jac en tornar, ara no hi ha temps per a seguir
jugant al joc politicosocial, ara és important arribar, i arribar a temps... Per
qué? Dones... per prendre un café... al  Diplomàtic, i ordir un canvi d'es-
tratègia i fer el Hit definitiu a Hans... per?) qué dic!, si en Joan som jo...
Quin embull! Quina empanada mental que duc...

Baixam de l'avió, allá lluny, a la terrassa del primer pis, hi veig la
meya filia Cristina, que m'espera agitant un mocador blanc... será que
també vol jugar a la pau? Mir el rellotge, són les 3:53 pm, doncs si és una
hora «pm» i la llarga coa de taxis també és «PM»... aleshores som a Palma
de Mallorca! Quin merder! Quin embull! Els beneits es fan passar per lles-
tos, i els llestos fan de beneits... i els menys llestos, també. Ara ja no en
tenc cap dubte: som a ca meya! f2

Lloguer de bots
Alquiler de embarcaciones
Rent a boat
Boote zu vermieten

Escola de ski
Escuela de ski

Ski school center
Wasserskischule

Pedro Clar

Cra. des Port, 62 • Port d'Andratx • 07157 Mallorca
Tel./fax 67 37 55 • Mòbil 908 142 919
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En Ramon Sánchez és el vicepresi-
dent de l'Associació de la Tercera
Edat de la comarca d'Andratx. Una
associació amb 420 socis que
organitzen excursions, festes, con-
ferències... Ell i el seu president,
que és en Jordi Ferrer, són els fun-
dadors d'aquesta associació que
ara té vuit anys de vida.

Fa set anys que en Joan-Antoni
Escamilla regenta el Restaurant Les
Palmeres, al Port d'Andratx. Cuina
el peix i la carn. A la carta s'hi menja
a partir de les 3.000 pessetes. Els
menús casolans en valen 800.

Fa trenta anys que en Jaume Roca
regenta l'Hostal Dragonera, a Sant
Elm. Té 24 habitacions plenes d'a-
lemanys, francesos i suissos. Al
restaurant, obert al públic, serveix
cuina mallorquina. Recomana la
porcella rostida, els escaldums i el
frit Ens diu que a la carta s'hi
menja a partir de les 2.000 pesse-
tes. El menú del dia en val 1.600.

Fa tres mesos que en David Arcos
s'ha fet càrrec del Restaurant La
Provençal, a Sant Elm. Despatxa la
cuina de mercat, a la carta a partir
de les 1.500 pessetes. Els vespres
té música en viu. En David vol que
el seu local sia el lloc de reunió de
la gent de Sant Elm. El passat dia
14 hi va haver una desfilada de
models del modista Julià Alemany,
presentat per na Syliane de
Vilallonga. Van desfilar les misses
Nuria Avellanada i Maite Pérez. Els
beneficis de la gala foren a benefici
de l'església del poble, que neces-
sita reparacions.

N'Alexandre Cases, natural de Va-
lència, regenta des de fa tres
mesos els Bar Tim's, al Port d'An-
dratx. Un bar internacional per fer
tertúlles I jocs de taula.

IVEI
e

• ONA
'FONT

Un tal Carlos Oliver de Bus-
tamante, militant del PP bale-
ar, ha publicat una carta a ABC
contra la direcció madrilenya
del partit, per la defenestfació
de Vidal-Quadras i per haver
consentit "la política pancata-
lanista del ínclito señor So-
ler". Aquest bergant, que tam-
bé surt en defensa del botifarra
Joaquín Cotoner i del foraster
Martín Escudero, agraeix a
ABC la campanya que va aca-
bar amb la dimissió de Soler, i
afirma que "nos estremece-
mos una vez más muchos
militantes del partido en el
archipiélago por las formas y
fondos de la dirección nacio-
nal, que cada día nos repre-
senta menos". I acaba dient:
"no vamos a consentir que la
acción torpe y miope de unos
advenedizos manchen, a los
pocos meses de llegar al po-
der, el buen nombre de este
partido". La pregunta és: que-
da algú dins el PP balear que
estimi n'Aznar?

121M

El periodista Manuel Martín
Ferrand ha escrit no fa gaire
que Manuel Aznar Zubiga-
ray (padrí de José María
Aznar) va ser l'autor de "mu-
chos de los más brillantes
capítulos del periodismo es-
pañol de este siglo". Aznar
Zubigaray va ser un feixista
que qualificava els jueus de
"sujetos perfectamente des-
preciables", va ser admirador
de Franco i Mussolini i el 1940
va "predir" tot xalest la mort'l
definitiva de Txéquia, Eslová-
quia, Eslovénia i Lituánia.

121212

Divendres dia 13 de setembre, el
SABEI va aplegar duess-centes
persones en un sopar a can
Tronca de Sant Joan per celebrar
la caiguda de Joan Forcades
com a president de Sa Nostra.

Motor Auto
Cañellas, c.b.

Reparacions Mecàniques i Nàutiques
Xapa i Pintura

Carretera del Port, 111 • 07157 Pon d'Andratx
Tel. i fax 67 23 89

Jordi Llorca Berrocal
Maximino Rodríguez López

SERRALLERS
REIXES • BALCONS • PASSAMANS

SERRALLERIA EN GENERAL

Tel. 989 68 80 94 • 908 63 14 95
C/ Menéndez Pelayo, 5 • 07150 ANDRATX



SABÍEU117
QUE...

•
... la primera pellícula Disney
doblada al català será Els 101
Dàlmates?

... el poble de Maria de la Salut
fa 169 anys que es va indepen-
ditzar de Santa Margalida?

121212

... les llistes d'espera d'Insalud
arriben als 18 mesos per als
especialistes d'oftalmatologia?

121211

només el 2% dels nous con-
tractes laborals de les Balears
són indefinits?

01212

... unes de les pitjors inunda-
cions d'aquest segle a Mallorca
han estat les de 1962 i les de
dia 6 de setembre de 1989?

• 01111

... el MEC ha aplicat a la UIB
la pujada de taxes més alta de
tot l'Estat mentre que les com-
panyies petrolieres espanyoles
ens han negat la baixada del
preu de la gasolina?

0012

... el 43% dels polítics espa-
nyols consideren que Catalu-
nya té dret a proclamar la inde-
pendencia enfront d'un 41%
que li nega aquest dret univer-
sal reconegut per la carta de
drets humans?

1200

... a Mallorca, segons l'actor
Miguel Fullana, hi ha unes 80
companyies de teatre?

us-21-2

... les illes Feroe s'independit-
zaren de Dinamarca el 1948?

Q1212

... el metro de Madrid ha per-
dut 22.580 milions el 1995? El
bitllet está subvencionat públi-
cament al 50%.

121211

... les Joventuts de Conver-
gència exigeixen un Estat pro-
pi . per a Catalunya?

PUGEN
	

DAVALLEN

Els premis Ars Magna lliurats
per la Casa Catalana a Miguel
Ángel Nadal, Coll Bardolet i
Pere Serra.

La Festa del Sequer que es va
celebrar dia 14 de setembre a
Lloret.

La coral Brotet de Romaní, per
haver complit els primers vint-i-
cinc anys d'existència.

PIMEM, per voler recuperar la
festa del Botifarró a Sant Joan.

121212

Amics de banyalbufar, per
donar supon a les restriccions
urbanístiques aprovades per
l'Ajuntament contra les preten-
sions destructores de l'especula-
dor angles Richard Branson.

121/12

Jordi Carbonell, per recordar
en el seu parlament de la Diada
de l' 11 de setembre (davant el
botifler Jordi Pujol i companyia)
que l'única alternativa que ens
permetria resoldre els nostres
problemes és la independencia.

12011

La Festa de moros i catalans a
Santa Ponla per commemorar
l'arribada de les tropes de Jau-
me I l'any 1229.

1212S2

El IV Concurs de Cançó a l'ac-
te de cloenda de dia 8 d'octubre
a ses Voltes comptarà amb les
actuacions dels Valldemossa,
UC i Joana Pons.

OCIO

La revista Ressò de Campos i el
seu número monogràfic dedicat
a Damià Huguet.

S21212

L'Ajuntament de Capdepera,
per posar en marxa un servici
lingüístic per normalitzar l'ús
del català.

Els quatre bisbes catalans que,
amb motiu de la diada nacional
de 1'11 de setembre, han recia-
mat la independencia per aquells
països que, com Catalunya, es-
tan privats de llibertat.

121212

PIMEM un altre pic, per exigir
el regirn fiscal especial.

El riCatxo i bufa angles, Ri-
chard Branson, per voler des-
truir la possessió de Son Bu-
nyola fent els desbarats urbanís-
tics que ben segur no li deixen
fer al seu país.

121212

Les companyies petrolieres es-
panyoles, per marginar les Ba-
lears en la baixada dels preus de
la gasolina tot argumentat el
tema de la insularitat.

121111

La periodista basca de DM,
Marisa Goñi, per fer preguntes
gonelles a Francesc Romero del

" MEC com ¿Qué hay que ense-
ñar en los cólegios, catalán o
mallorquín?

121212

Marilí Coll, una poma forastera
nascuda a Argentina que ha dit:
El idioma catalán es muy dulce y
lo entiendo perfectamente, aun-
que mis amigos mallorquines tie-
nen la deferencia de hablar cas-
tellano conmigo: Bé es ven que
aquests amics mallorquins de na
Marilí la consideren amb un coe-
ficient intellectual tan i tan limi-
tat que no arriba ni tan sols per
aprendre a parlar mallorquí.

El batle d'Algaida, Francesc
Antic, per fer arrabassar els pins
centenaris de l'escola amb l'ex-
cusa del polen i la processionária.
Si fos per aquest batle al planeta
terra ja no quedaria cap arbre.

121212

La ministra espanyola Esperanza
Aguirre, per retallar 8.000 mi-
lions el pressupost d'Educació.

Jordi Pujol, per dir que "Espanya
sencera ens ha d'ajudar a des-
empallegar-nos dels perdis d'o-
fec com a poble". Será possible
que aquest esburbat no se'n temi
que el perill número ú per a Ca-
talunya és precisament Espanya?

121212

El rei d'Espanya, per estar en
contra de la unitat del català,
com així ho va denunciar Pilar
Rahola.

521211

Jean Marie LePen, per racista i
fatxa.

El MEC, per no exigir el curs de
reciclatge de llengua catalana al
professorat de foraster.

1 0 1 D'OCTUBRE DE 1996 19111'11 de Mallorca

Els germans Cervantes, naturals
d'Almeria, fa vint anys que obriren
la fusteria del seu nom, al Port
d'Andratx.

Na Verónica Guillamot, natural de
França, fa onze anys que regenta
una botiga de servei i reparacions
d'edificis al Port d'Andratx. Son
pare té una botiga dels mateixos
serveis a Santa Ponga.

Fa desset anys que na Roswitha
Ingwersen, natural de Berlín, va
obrir la Perruqueria Roswitha, al
Port d'Andratx. Na Roswitha viu al
Port des de fa vint-i-sis anys.

En Michael Gierusz, natural d'Ale-
manya, és l'amo de Sa Casa
Grossa des de fa mig any. Ven
mobles, teles, decoració... a l'entra-
da del Port d'Andratx.

Fa vint anys que en Guillem Flexes
regenta el Restaurant Flexes, a
Sant Elm. Recomana les paelles i el
peix. A la carta s'hi menja a partir
de les 2.000 pessetes. El menú en
val 1.200.

Fa quaranta anys que na Margalida
Rosselló regenta el Bar Bella vista,
al Port d'Andratx. Despatxa copes,
pizzes i entrepans. A la fotografía,
amb la seva neboda Aina Mora-
gues, copropietària del local.

Fa set anys que n'Antoni Rosselló
va obrir el Taller Autotécnic al Port
d'Andratx. Mecánica, xapa 1 pintura
de l'automòbil.

En Pere Clar regenta des de fa dos
anys el Prima Charters, una oficina
de lloguer de iots i barques. També
organitza esquí aquàtic.



sABÍETir
QUE...

•
... la Higa Nord no va convi-
dar els ambaixadors de França i
Espanya a la manifestació per
la independència del 15 de
setembre? Ni tampoc a CiU,
perquè consideren que és "el
prototipus de l'autonomisme
que constitueix el principal
aliat de l'estatalisme"? Ni a
ETA, ni a Herri Batasuna, ni a
l'IRA ni al Sinn Féin, perquè
no segueixen la via pacífica.

... Canal 9 s'ha compromès a
emetre el 65% en català?

1-21212

València i Eivissa han per-
dut 4.000 milions pels tempo-
rals?

121-212

... el PP basc está en contra de
la retallada del concert econò-
mic que vol fer Aznar?

121211

... ara fa vint anys que Jordi
Carbonell pronuncià la famo-
sa frase "no volem que la pru-
dència ens faci traïdors"?

... el 94% dels boscs del món
estan desprotegits?

Reparacions
de Vehicles

Antoni Rosselló Porcel

C/ Llevant, s/n (cantonada Cristòfol Colom)
07157 Port d'Andratx

Tel. i fax 67 37 00 • ~I 908 09 79 22

FORN • PASTISSERIA
CAFÉ

Avda. Mateu Bosch, 19 • Tel. 67 16 04
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D 'ací a un grapat de dies, els
espanyols celebraran allò que

ells en diuen "el descobriment
d'Amèrica", la qual cosa me sembla
estranya, perquè aquella terra estava
descoberta. Ho estava almanco pels
nadius que vivien allá molt abans que
en Colom, amb les tres naus i els seus
homes, després de tres mesos de
navegar, hi arribassin afamats de pa i
de carn. Diuen els nadius que, quan
els espanyols posaren peu a terra, la
gana de pa la deixaren per després,
que el primer que feren fou posar-se
tips de cuixa i, si qualque marit o
pare es posava valent, Ii tallaven el
cap o el feien acotar i també rebia.
No és estrany, doncs, que, a Europa,
a les purgacions se les conegui amb
el nom de "mal dels espanyols".

Si els qui varen anar a América
en el nom de Castella i del rei de les
Espanyes, hi haguessin anat a ajudar
aquells pobles i s'haguessin integrat
respectant les seves llengües, en lloc
d'anar-hi a exterminar la gent, com
en el cas de Machu Pichu on mataren
tots els mascles, grans i petits, i
només deixaren les dones i les nines
(i ben segur que no ho feren pensant
que serien unes bones cuineres), ben
segur que ara no tindrien el rebuig de
la majoria de gent del continent  ame-
ricà tal com ara tenen.

Ens ho digué ben clar en Josep
Campins, actual president de la com-
panyia aèria veneçolana Viasa el pas-
sat 21 d'agost al Diario de Mallorca:
l'hostilitat creixent a l'Amèrica del
Sud posa les coses difícils als espa-
nyols, tant és així que es posen trave-
tes a les empreses espanyoles.

També ens refresca la memòria
la missionera mallorquina Aina
Vicenç quan, a l'octubre del 1991,
ens deia al diari Balears: "El poble
del Perú sent haver estat explotat per
Espanya, i la celebració del Cinquè
Centenari els recorda els fets de la
destrucció de la civilització Inca pels
espanyols." I el cantautor principatí
Lluís Llach quan ens diu: "Em sem-
bla una barbaritat celebrar l'aniquila-
ció d'un continent. Jo només canto
en català per denunciar l'opressió
cultural que varen patir els Països

Catalans durant els quaranta anys de
la barbàrie franquista, ja que tota pro-
vocació provoca reacció."

Per això no fou d'estranyar que
l'octubre del 1992 els nadius d'A-
mèrica fessin explotar dues bombes a
l'ambaixada d'Espanya a Xile, en pro-
testa per la celebració del genocidi.

Fa devers un mes ens ho recorda-
va l'historiador Miguel Ferrà i
Martorell al diari Balears en un arti-
cle que em va ferir la sensibilitat i em
va fer mal a l' ánima, fent-me revenir
la ràbia dels indefensos davant la
crueltat i l'engany. Ens deia en Ferrà:
"La guerra dels veneçolans contra el
rei d'Espanya no fou més que la con-
seqüència d'una nefasta administra-
ció colonial de l'absolutisme i la tira-
nia. I que les crueltats, la barbàrie i
les matances indiscriminades, la
repressió duta a terme per pan de la
metrópoli amb els mètodes més bes-
tials, havien decebut molta de gent,
entre ells el "criollo" Simón Bolivar
"El Libertador", i que l'espanyol
Zuazola perseguia tots els nadius
americans sense distinció, cremava les
seves cases i arrasava els seus con-
reus. Fa fer fer una crida de pau a tots
els veïns fugitius, i quan aquests tor-
naven les eren tallades les orelles o
manava escorxar-los vius. Caixons
plens d'orelles eren enviats a Cunaná
i rebuts amb aplaudiments per la guar-
nició, adornant amb tan macabres tro-
feus les portes de les cases i els barrets
dels homes. Els presoners nadius, per
altra banda, sofrien turment per diver-
tir els seus guardians. Els arrabassa-
ven l'epidermis de la planta dels peus
i els feien caminar sobre vidres o pe-
dretes, els mutilaven, el desfiguraven
o els cosien esquena amb esquena.

I això és el que volen celebrar?
Vergonya els hauria de fer! Ale-
manya, amb les animalades dels nazis,
fou jutjada pels seus crims contra la
Humanitat. Tot i essent una monstruo-
sitat el que va fer Alemanya, no arriba
ni de bon tros als crims que feren els
espanyols a tot América durant molts
de segles. Potser fos bo, almanco per
demanar perdó i fer justícia als pobles
americans ofesos, que el rei d'Espa-
nya s'assegués a la cadira d'un tribu-

nal de pau, per respondre, encara que
fos de manera simbólica o efectiva, de
les atrocitats comeses en nom de la
Corona d'Espanya.

Record haver vit per TV2 un
reportatge sobre l'Amèrica del Sud on
es contava que un missioner espanyol
volia fer entendre a un indígena que el
Bonjesús romania al costat del Pare,
tot esperant que els cristians, després
de morts i enterrats, pugin al cel sem-
pre que aquí, a la terra, haguessin estat
bons al.lots i obedients (sobretot amb
els qui manaven i els fotien la terra, la
cultura, l'or, la llengua i la religió),
amb una paraula, que diguessin amén
a tot allò que els colonitzadors espa-
nyols els imposaven, sempre amb la
idea de salvar-los l'ànima, del cos no
en parlaven mai (era un pecat, és clar).
1 el religiós Ii deia que, per anar al cel,
quan un es mor l'han d'enterrar, que
el mal costum que tenien per allá de

cremar els morts no era bo. Si tu vols
anar al cel quan et moris, t'han d'en-
terrar, li va dir aquell capen. Aquell
americà el mirava bocabadat, no ente-
nia perquè havien de canviar els seus
costums i va demanar si quan els
espanyols morien i els enterraven ana-
ven al cel. El missioner va obrir els ulls
ben oberts davant d'aquesta pregunta i
va dinHome, i tant! Es clar que quan
els espanyols moren, els enterren i van
al cel. I el savi nadiu, tot i fent gala de
la seva experiencia i saviesa li va res-
pondre: Doncs si els espanyols, quan
moren i els enterren, van al cel, quan jo
mori vull que em cremin.

I és que com molt bé va dir en
Lluís Llach: "Tota provocació poyo-
ca una reacció; i, per a mi, el dotze
d'octubre és un dia maleït i feiner,
almanco per denunciar que, per als
nadius americans, Espanya fou i és
un mal negoci.
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de Mallorca

ESPANYA ÉS UN MAL NEGOCI

El genocidi

JAUME SIMONET I BORRÀS

Un milió de persones es mobilitzen
per la independència de la Padánia

N 'Antoni Gomis, en Santiago Espot, en Salvador Mas i en Frank
Dubé, col«laboradors de L'ESTEL, anaren a Venècia com a repre-

sentats del Front pel Plebiscit per la independència de Catalunya, hi esti-
gueren tres dies i ho veieren tot de primera mà. N'Antoni Gomis, que és
per Mallorca, ens n'ha volgut fer cinc cèntims.

— Quina fou la vostra actuació a Venècia?
—El Front pel Plebiscit hi va acudir dintre de les delegacions inter-

nacionals. En Santiago Espot va pronunciar un discurs molt brillant que
fou interromput sis vegades pels aplaudiments dels padanis. El pavelló de
Catalunya va quedar ben alt.

—La premsa, la ràdio i les Tvs europees ens han informat dels esde-
veniments relacionats amb el procés  d'independència de la Padánia, dient
que s'havien reunit molt poques persones al nord d'Itàlia per proclamar
l'independéncia de la Padánia. Tu que hi eres, qué ens en dius.

—Això és una fa•lácia. La veritat és que en Bossi ha aconseguit bas-
tir un moviment independentista que, a les últimes eleccions, va treure quasi
quatre milions de vots, i que, de divendres a diumenge, en el decurs del riu
Po, va mobilitzar al voltant d'un milió de persones; i el més important és
que l'independentisme és un procés imparable que de cada dia va a més.

—I com s'explica que els mitjans de comunicació ens hagin contat
tot el contrari.

— L'esperit del doctor Goebbels, ministre de Propaganda nazi, és ben
viu a tots els mitjans de comunicació europeus. A l'Europa dels estats-
imperi, no els convé que una nació de la Comunitat Europea esdevingui
un estat lliure.

— On rau l'èxit d'aquest moviment independentista a la Padánia?
Tal com deia el professor Carles M. Espinalt, un sol home és suficient per
remoure ránima de tot un poble, quan aquest home és un dirigent  autèn-
tic amb la valentia, la fermesa, la tenacitat, la previsió i l'oratòria necessá-
ries per assolir-ho. Per això la Padánia és un binomi perfecte entre el líder
i el seu poble que el segueix.

— Els mitjans de comunicació s'han fet ressò d'una gran manifesta-
ció dels italianistes a Milà.

—Fou una manifestació del més pur estil feixista, organitzada per un
partit feixista que és Alleanza Nazionale amb la majoria d'assistents no
padanis, de Roma i Nàpols, amb el menjar i el viatge pagat, tal i com feia
el monstre sanguinari d'en Franco a la península Ibérica durant el seu
règim. Mateu Joan i Florit

PERFUMERIA
OBJECTES DE REGAL

CASA ENSEÑAT

Pl. d'Espanya, 1 • ANDRATX
Teléfon 13 61 06



Pere Polo, secretari gene- 	 Guillem Frontera, escrip-Ramon Canet, pintorPere Sampol, diputat PSM	 Joan Bauza, regidor de
Turisme a Cort

Antoni Mas, historiador.
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Augmenten les mostres de
suport a Josep Palou i L'Estel
El nostre comité de defensa per la llibertat d'expressió, cons-
tituït amb motiu de la denúncia del director del diari fatxa
ABC, Luis M. Anson, contra Josep Palou i L'Estel de Mallor-
ca, no s'atura de rebre adhesions de tot arreu. Si voleu adhe-
rir-vos al manifest que apareix en aquestes mateixes planes,
remeteu el vostre nom i ilinatges, professió, document d'i-
dentitat i signatura a la nostra adreça: L'Estel de Mallorca.
Camí de les Pedreres, 30. Apartat de Correus 124. 07600 S'A-
renal (Palma). Redacció Cristòfol Soler, expresi-	 Xesc Forteza, actor

	
Llorenç Huguet. rector

dent de les Balears
	

UIB

ral STEI
	

tor

;111:11:"PObt:	
111, 	

..‘

.	 .

11.11.	

"k• -„-.	 ,	 • .

,
.	 ,

A	 414	 1
Magí Moranta, secretari	 Baltasar Llomparl, peritSebastià Serra, regidor

PSM - Palma
Damià Ferrà-Pong, diputat	 Josep Moll, regidor PSIB -	 Joan Font, regidor EU-
PSIB	 Palma	 Palma	 general JEN-PSM industrial

Jordi Descatlar, coronel
	

Josep Planas, president
	

Miguel Cardell, periodista	 Jesus Jurado, exregidor
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de Mallorca
EL DIARI DELE MALLORQUINS

Comité de defensa
per la llibertat d'expressió

LES PERSONES SOTASIGNANTS EXPRESSAIVI EL NOS-
TRE REBUIG PER LA DEMANDA INTERPOSADA PER
LUIS ANSON, DIRECTOR DE L'ABC, CONTRA L'ESTEL
DE MALLORCA I L'ESCRIPTOR JOSEP PALOU AL TEMPS
QUE REIVINDICAM LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ

1C, LA arta rellació cle signants

Cristòfol Soler, Joan Bauza (tinent de baffle a Cort), Pere Sampol, Sebastia.
Serra, Xesc Forteza, Llorenç Huguet (rector UIB), Catalina M. Bover (dipu-
tada PSM), Damià Ferrà-Ponç (diputat PSIB), Josep Moll (regidor PSIB -
Palma), Joan Font (regidor EU-Palma), Antoni Mas (historiador), Ferran
Gomila (advocat), Jordi Descatlar (coronel de cavalleria retirat), Josep
Planas (president Casa Catalana), Margalida Magraner (periodista), Bernat
Estarás (Els Valdemossa), Rafel Estarás (Els Valldemossa), Ramon Canet
(pintor), Guillem Frontera (escriptor), Miguel Cardell (periodista), Pere Polo
(secretan general STEI), Biel Caldentey (STEI), Joan March (PSIB), Roger
Gotarredona (PSM), J. Alfons Marí (PSM), Mónica Pastor (UM), Pere Felip
Buades (AA. VV. Santa Catalina), Baltasar Llompart (perit industrial),
Francesc Mengod (attv.), Cristina Ros (periodista), Roser Ramos (mestra),
Antoni Gomis (Front pel plebiscit), Jaume Vallbona (mestre), Bárbara
Sastre (administrativa), Joan A. Salas (PSM), Joana M. March (PSM),
Damià Pericás (pintor), Catalina Sbert (mestressa de casa), Isabel Pericás
(estudiant), Toni Canyelles (estudiant), Rafel Perelló (funcionari), Joan M.
Lete (mestre), Antoni Morell (estudiant), Cristòfol Pons (estudiant), Maria A.
Beltran (mestra), Martí Gené (metge), Lluís Garcia (meiga), Mercè Garau
(economista), Guillem Bujosa (arquitecte), Caries Llompart, Miquela Serra
(llibretera), Antònia Mestre (professora), M. Assumpció Mestre (mestra),
Francesc M. Ramis (repartidor), Miguel Serra (professor), Gabriel Sampol
(professor), Joan Palmer (comptable), Maria Sastre (aux. infermeria),
Elisenda Pipió (ceramista), Antònia Calafat (il.lustradora), Joan Ribas
(pagès), Cristòfol Carrió (mestre), Pere Perelló (mestre), M. Teresa
Brazales (estudiant), Joan A. Amer (estudiant), Meritxell Massa (estudiant),
Jordi Serra (restaurador), Joan Portella (jubilat), Joan Garriga (obrer),
Emília Guerrero (professora), Ángels Ridao (professora), Lluís Pereda
(sabater), Daniel Prades (estudiant), Eudald Saez (estudiant), Antoni
Bonneti (administratiu), Marc Gasser (estudiant), Loli Lara (fotógrafa),
Xavier Jou (professor), Joaquim Blanco (comerç), Guillem Oliva (fabricant),
Teresa Palomeras (mestra), Alexandre Cano (professor), Josep
Llauradó (xòfer), Montserrat Naranjo (assessor laboral), Anna Alcalá (estu-
diant), Ricard Pérez (venedor), Maria Miradevall (estudiant), Bosco Mora
(radiòleg), Josep Vila (jubilat), Margalida Miravent (jubilada), Elisenda Vila
(informática), Pere Aguilar (professor), Carme Presencio (mestra), Xavier
Guarro (industrial), Gregori Barceló (floricultor), Feliu Matamala (jubilat),
Joan Bergadá (obrer), Montserrat Farras (professora), M. Lluïsa Farras
(filóloga), Sílvia Martí (dependenta), Rosa Payró (jubilada), Josep Saló
(estudiant), Caries Guillamón (paleta), Artur Sañé (pellaire), Judit Costa
(estudiant), Jesús Costa (magatzemista), Sílvia Barceló, Joan Ferrer (advo-
cat), Gemma Vega (decoradora), Francesc Noguera (administratiu), Teresa
Clofent (treballadora familiar), Josep Fernández (empleat), Josep Parals
(jubilat), Manel Martín (tècnic), Albert Riera (estudiant), Jordi Valenzuela
(administratiu), Albert Xargay (funcionari), Ramon Ribas (venedor), Lluc
Poch (venedor), Ricard Reynés (estudiant), Nonito Cadenas (físic), Jordi
Casellas (comerciant), Xavier Diumé (estudiant), Ferran Lavall (estudiant),
Jordi Julia (estudiant), Xavier Gargallo (pintor), Francesc Biel (comptable),
Joan Benet (tècnic comunicacions), Enric Serradell (distribuidor), Joaquim
Cànoves (jubilat), Magda Sánchez (autónoma), Guillem Homs (estudiant),
Oscar Boyé (estudiant), Jaume Canet (estudiant), Oriol Codina (estudiant),
Francesc Fernández (estudiant), Josep Colomer (estudiant), Manel
Casanovas (textil), Noa Bou (estudiant), Montserrat Badia, Dolors
Rodríguez (comerç), Roser Martín (estudiant), Joan Madera (estudiant),
Raquel Serra (estudiant), Claudia Alejo (estudiant), Eduard Nierga (estu-
diant), Narcís Quintana (comerciant), Daniel Codina (estudiant), Narcís
Guinó (artista), M. Àngela Lloret (mestra), Narcís Clara (mestre), Jordi
Pacheco (politóleg), Rosa M. Cánovas (mestra), Ramon Ballester (econo-
mista), Anna Ginés (comerciant), Antònia Miralles (administrativa), M.
Isabel Bardina (administrativa), Nofre Tous (administratiu), Carme Ribas
(graduada social), Rosalia Bonnín (banca), Antoni Contestí (administratiu),
Francesca Velasco (cuinera), M. Carme Muñoz, Amadeu Mateu (llicenciat),
Montse Bauza (administrativa), Antoni F. Morey (administratiu), Enric
Duerkop (administratiu), F. Xavier Terrasa (banca), Antoni Montserrat
(empresarials), Joana M. Bonnín (assistent social).

CONDEMNA
A LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ

Peritatge lingüístic realitzat per:

Antoni Artigues
Gabriel Oliver (Biel Majoral)
Maria Conca

Condemna a la llibertat
d'expressió inclou la cró-
nica del judici feta per
Carles Flector Hernández
Maria Teresa Sureda, el
peritatge lingüístic dels
articles denunciats realit-
zat per Antoni Artigues,
Gabriel Oliver i Maria
Conca, els articles de
Jaume Sastre denunciats
per Ventura Rubí, retalls
de premsa, dibuixos i
fotografíes. El preu és de
700 pessetes; també hi ha
un preu d'ajut de 1.000
pessetes. El podeu trobar
a les llibreries de Ciutat o
telefonant al 26 50 05.
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Lluís Garcia Sevilla,	 Antoni Gomis, Front pel	 Ponç Pons, escriptor
	

Cristina Ros, periodista
metge	 plebiscit

Bernat i Rafel Estarás, Els Valldemossa
	

Mateu Ramon, metge
	

Francesc Castany, Estat
Català

Josep Meliá, Joventut
Nacionalista de Mallorca

Rec c • r cl

Quan hagis llegit
aquest periòdic,
si no en fas la
col.lecció, regala]
a un amic, veí o
parent. El país
ho necessita.

SUBSCRIPCIÓ
POPULAR

Arran de l'oferiment que ens han fet lectors i

simpatitzants de col-laborar econòmicament

amb les despeses del judici per la denúncia

de Luis M. Anson, hem obert una
subscripció popular.

Podeu fer l'ingrés a la llibreta d'estalvi de la
Caixa de Balears "Sa Nostra" núm.

0007 33 3.062.791-69

Us agraïm per endavant la vostra aportació

L'ESTE'.
de Mallorca

INFO F MA'T

INFORMA'T

L'ESTE'.
de Mallorca



Els germans Guirado són els amos
joves del Restaurant Es Poli, al
Port d'Andratx. Recomanen la sar-
suela de peix i l'anlós a la mallor-
quina. A la carta s'hi menja a partir
de les 2.500 pessetes. El menú en
val 800.

En Francesc Femenies i n'Antje
Wogenstein són els amos del
music-bar cafeteria Sa Bruixa, al
Port d'Andratx. Copes, música i
menjars alemanys.

Miguel López Crespí i Josep Maria Llompart.  
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En Joan Garcia, natural de Múrcia,
fa vint anys que regenta la Joieria
Garcia, a Andratx. Aquesta és l'úni-
ca joieria-rellotgeria del poble.

En Miguel Ferrer i en Werner
Drotleft s'han associat amb na
Núria Farreres per reobrir el Bar
Can Ramon ara fa tres mesos.
Aquest local, amb una antiguitat de
trenta-cinc anys, havia estat tancat
durant els darrers cinc anys.

N'Helga Paul, natural de Berlín, fa
sis anys que regenta la botiga
Schóner Wohnem, al Port d'And-
ratx. Ven catifes, mobles, decora-
ció, calefacció de marbre, etc.

Na Bárbara Botz, natural de
Heildelberg (allá on els alemanys
han perdut el cor: Ich habe mein

Herz in Heidelberg verloren diuen),
fa dos anys i mig que va obrir la
Galeria d'Art Botz, al Port d'And-
ratx. Exposa i ven pintures de
Camargo, Elena Gatti i Pep Suar!.

Fa vint anys, el dia que es morí en
Franco, en Gregori López va obrir el
Restaurant ABC, a Peguera (no té
res a veure amb el diari madrileny,
ens assegura, ni amb la mort d'en
Franco tampoc). En Gregori fa men-
jar internacional per als turistes,
però també fa arròs brut i anfós a la
mallorquina per als nadius. S'hi
menja per unes 2.000 pessetes a la
carta. El menú en val 750.

19E16,LMI
de Mallorca

SUBSCRIVIU-
VOS-Hl

ANUNCIAU-
VOS-Hl Son les germanes Pujol amb sa mare,  Antònia Ensenyat. Fa trenta anys que

regenten el Restaurant Tebar, a Sant Elm. Fan cuina mallorquina. A la caria
s'hi menja a partir de les dues mil pessetes. El menú, café  inclòs, en val mil.

Europa o a la resta de l'univers.
Per això mateix avui reproduirem
un excel.lent article de Gabriel
Seguí publicat a la revista de
l'Obra Cultural Balear (El Mi-
rall) i que informa a la perfecció
d'aquestes petites joies literàries
de les quals parlàvem: Notícies
d'enlloc, Premi de les Lletres
1987 atorgat per un jurat format
per Josep M Llompart, Jaume
Adrover, Francisco Díaz de
Castro i Pau Faner.

El relat de la destrucció de l'ho-
me pel sistema

"'Notícies d'enlloc'(1) és la
darrere obra narrativa de López
Crespí i ha obtingut el 'Premi de
les Lletres 1987'. És un nou guar-
dó que s'afegeix a la llarga llista
dels rebuts per aquest polifacètic
(i prolífic) autor pobler.

`No ens ha d'enganyar el
títol: Notícies d'enlloc no és cap
esbós d'utopia, sinó, més bé, una
espigolada de pertot, una profun-

da capbussada en la més trista
quotidianitat de l'home d'avui.
En una primera aproximació,
aquest llibre és el relat de la des-
trucció de l'home i de les seves
relacions, de la degeneració de la
cultura i del triomf del poder. I de
les seves conseqüències: buidor,
la lluita de l'home contra l'home,
el consumisme i l'alienació.

'Les claus per entendre aques-
ta realitat d'enlloc i de pertot són:

—El sexe com a passatemps o
com a fugida de la realitat, mai
com a expressió de l'amor. Ha
passat de ser un àmbit de creació
a un arriba de deshumanització.

—El desencís de les grans uto-
pies i de les grans revolucions,
dels compromisos jovenívols:
només resten les paraules... la
buidor augmenta amb el triomf
dels mecanismes de poder i de la
burocràcia.

—La cultura ha deixat de ser
crítica i recreació de la realitat i
s'ha convertit en un `fet d'ami-
guismes i capelletes de tota
mena'. La creació literària ja no
és una eina de lluita, sinó un
objecte de consum, un producte
de mercat.

—L'home ha quedat arraconat
per l'ambició, el poder i la
violència. No té sortida, está aca-
rat amb un absurd vital perquè ha

perdut el passat i té clos el futur.
— El temps tortura l'home per-

qué li demostra la seva impotèn-
cia, el consumeix amb el 'lent
transcórrer d'homes i anys'.
L'home és un fatal presoner del
temps i només té dues opcions: o
deixar-se arrossegar i tirar-se a
l'absurd, enfollir... o suicidar-se.

López Crespí ens situa doncs,
davant una realitat en qué l'home
s'ha estavellat, ha quedat a la
intempèrie, perquè ha perdut la
capacitat de crítica i de canvi.

Un llibre dur, càustic, assaonat
de malévola ironia, però també
profundament humil

Certament, és un lectura de la
realitat profundament desespe-
rançada, quasi immisericorde.
És un llibre dur, càustic, assao-
nat de malévola ironia, però
també profundament humà:
representa la rebel.lia de l'home
contra la realitat i el seu destí ja
que, en definitiva, és encara un
ésser II iure i capaç, a contrallum,
de bastir una utopia. En aquest
sentit, Notícies d'enlloc és l'an-
tiprojecte, en presentar d'aques-
ta manera la realitat.

Un llibre no apte per a cardí-
acs, però sia benvingut i, sobre-
tot, Ilegit". Gabriel Seguí
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Notícies d'enlloc, de M. López Crespí
«Premi de les Lletres 1987»

Recuperar els llibres mallor-
quins més importants dels
darrers anys

És el moment de recuperar els
millors Ilibres publicats aquests
darrers vint anys. Llibres que, per
determinades circumstàncies
—control dels clans culturals, oblit
de la seva promoció per part dels
sectors que ho haurien de fer,

marginació decretada pels "ge-
nis" de província envejosos que
mai no han fet res però que tot ho
critiquen, etc, etc— no han pogut
arribar a un ampli sector de gent
(alumnes d'institut, universitaris,
públic en general...) com hauria
estat el més natural del món en
una cultura normalitzada com
qualsevol altra que pugui existir a



OPIIL
SER VIAUTO
ARENAL S.A.

SERVEI OFICIAL

Carretera Militar, 185 • Les Cadenes
Tel. 26 81 11 • Fax 74 32 77
07006 S'Arenal-Palma (Mallorca)

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

TENNIS
SON RIGO
Tennis

Futbol-sala
Hándbol
Petanca
Cir. footing

Squash
Volei

Tennis taula
Gimnás

Final Avda. Son Higo • Tel. 74 33 66
Sometimes • Palma de Mallorca

PERRUQUERIA TONI
Perra quena de Senyores i Senyors

Expert en Dermatologia • Estudi dels Cabells
Son Mas • Andratx • Tel. 13 63 14

Obert: matins de 9:30 a 13 h. Horabaixes de 17 a 21 h.

RESTAURANT S'HOSTALOT
Menú dies feiners: 650 ptes. Cuina Mallorquina

Porcella rostida • Escaldums • Carn Torrada »

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

Automòbils
PLA DE NA TESA

Compra i venda de vehicles

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

RESTAURANT

MALLORQUÍ
C/ ELIONOR SERVERA, 29 • TEL. 56 52 05 • 07590 CALA RAJADA

PAPA .PIZZA
MAMA' PIZZA

La primera oberta a Mallorca
PAPA PIZZA Y MAMA PIZZA

Cala Agulla, 42 • Tel. 56 38 15
GALA RAJADA

BAR -RESTAURANT flind
ESPECIALITAT EN

Arres brut • Paella • Cordon blue • Bistec al pebre • Sípia
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)

RESTAURANT BAR

1:11i C A 1L
Cuina mallorquina

Menú diari

Carrer de Francisca Capllonch, 10
Telèfon 23 SS 1 2
CAMP DE MAR

IfiS13`11:11L> de Mallorca

EL MILLOR SUPORT PUSLICTARI
DE LA VOSTRA EMPRESA A MALLORCA

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

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
rná 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 nnassificació i la despersonalit-
zació de les grans superfícies.

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

Mallorquins! Mallorquines!
No deixeu de comprar als comerços

de la barriada o del vostre poble!

És un suggeriment de /9111I1f de Mallorca

CAN TITO RESTAURANT
PEIXOS I MARISCS FRESCS

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

Fa tres mesos que les germanes
Arraiz han obert la Cafeteria Camp
de Mar. Despatxen els plats combi-
nats ¡les millors tapes del Camp de
Mar amb la millor simpatia.

Fa poques setmanes que el matri-
moni Vázquez-Taylor regenta el
Bar Es Passeig a la barriada de Son
Mas, d'Andratx. Tenen obert cada
dia, parí) quan tenen més feina és
el dia de mercat, que sempre cau
en dimecres.

Fa deu anys que en Leo Klein va
obrir l'Aguamarina, una escola de
submarinistas, al Port d'Andratx.
L'escota compta amb un llaüt de
nou metres i una barca patita. En
aquesta escola es fan cursets de
submarinista de tres i de cinc dies.
A Mallorca hi ha deu centres turís-
tics de bussos que estan associats
i controlats per la conselleria de
Transnorts del Govern Balear.



ANUNCIAU-VOS DE FRANC A 1 9 S11 42‘11 de Mallorca

Nom 	
 
DNI 	

Cognoms 	Tel. 	

• Escriviu un sol anunci per cupó

ATENCIÓ • Usau lletres majúscules
• Escriviu dins el requadre el text

Ompliu aquest cupó i enviau-lo a:
VIIICatal de Mallorca. Apartat de Correus 124. 07600 S'Arenal de Mallorca

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

SERVEIS
PROFESSIONALS

S'ofereix jardiner amb
coneixements de cuina.
Demanau per en Lluís. Tel.
604790.

Cerc feina per guardar nins
petits a ca seva a a ca
meya per les zones de
Sineu i Maria. Tel. 525380.

PER IL•UMINAR
LA SEVA LLAR

ELÉCTRICA

NYEGOS
Jaume Balmes, 45 • Telèfon 29 56 18

07004 Ciutat de Mallorca

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

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

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

Pneumàtics Son Ferriol.
Equilibrat de rodes, canvi
de rodes i pegats, alinea-
ment de direccions assisti-
da per ordinador. Avda. del
Cid, 73. Tel. 427553. Son
Ferriol.

Si teniu qualque vidre tren-
cat, cridau al 473819 i el
vos posarem tot d'una.

Estudiant universitària 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.

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

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

ANIMALS DE
COMPANYIA

Venc "cocker" americà
negre de quatre mesos per
no poder atendre'l. Cridau
al 793756 els vespres.

Clínica veterinària s'Arenal-
Son Verí. Servei d'urgèn-
cies. C/ Dragonea 3, tel.
441213, s'Arenal.

PERSONALS

Allota de 17 anys s'ofereix
per a feina seriosa o per a
donar classes d'EGB. Tel.
677727.

Vull deixar d'ésser esclau
dels castellans. Cap partit
polític m'ajuda a aconseguir
la llibertat. Me vols ajudar
tu? Telefona'm al 964
531175. Josep Casalta.

Atenció, catalans i catala-
nes independentistes. Vull
cartejar-me amb tots vosal-
tres. -Estic boja pel bon rock
català: Sau, Els Pets,
Lax'n'busto. No us talleu i
escriviu a Marta. Indústria,
114-08030 Malgrat de Mar.  
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PETITS ANUNCIS

BORSA
IMMOBILIÀRIA

A la plaça des Banc de s'Oil,
lloc primer pis per trenta mil
pessetes. Tel. 665336.

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.

La Casa Catalana de Ma-
llorca ensenya ball de bot i
sardanes. Tel. 753559.

Si vols fer feina amb els
àngels, apunta't al "Taller
dels Ángels''. Informació al
telèfon 281642 (Xesca).

Cerc feina per guardar
nins a Can Picafort o Inca.
Carrer Nou, 5, Maria de la
Salut.

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

Reparacions de Tv, víde-
os, àudio, antenes Tv. Tel.
763580.

Es confecciona o arregla
qualsevol pepa 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. C/
Francesc Frontera, 10. Tel.
264335. Col! 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, psicoteràpia infantil,
depressió. Tel. 427193.

Al-lots i al-lotes! ens agra-
daria cartejar-nos amb gent
de tots els Països Catalans,
des de Perpinyà a l'Alguer,
les Balears i Valencia, de
17 a 21 anys. Escriviu-nos
les vostres contribucions
per la independencia 1 de
segur que formarem una
gran penya catalanista i
independentista. lsaben
Canela i Cinta Arasa.
Apartat 129-43830 Torren-
denbarra.

Als Països Catalans es fa
molt bona música! M'agra-
da, pero, en especial la
que surt de Mallorca a
càrrec d'en Tomeu Penya.
lndependentistes, si som-
nieu en una nació lliure
plena de música catalana i
de vibracions nostres, es-
criviu-me: Francesc Bujet.
Passeig del Migdia, 32-2-
3-17200 Palafrugell.

Ens agradaria cartejar-nos
amb al-lots i al-lotes que
com nosaltres estiguin pen-
jats/penjades per Lax'n
'busto i que defensin la nos-
tra llengua. Raquel Llagos-
tera Costa. Gardenia, 4-
08880 Cubelles.

Senyoreta de 25 anys,
morena, amorosa, simpáti-
ca i amant de la llar. Bona
situació, estalvis i cotxe.
Cerc company fins els 40
anys. 712064.

Administratiu fadrí de 26
anys. Bon lloc de feina,
estalvis, cotxe... M'agra-
daria trobar una al-lota for-
mal per casar-m'hi. 712064.

Modista, separada i sense
fills, de 31 anys. Pis, cotxe i
estalvis. Vull conèixer se-
nyor culte per refer la meya
vida. 712064.

Empresari de 43 anys.
Divorciat sense fills. Casa,
cotxe i un parell de negocis.
Vull conèixer allota sense
fills ni problemes. 712064.

Fadrina de 62 anys. Tenc
pis, xalet i cotxe. Vull conèi-
xer senyor viudo o fadrí,
culte i sense fills. 712064.

Viuda de 56 anys, encara
som ben guapa i tenc la
vida resolta amb xalet, pis i
estalvis. Vull conèixer se-
nyor. 712064.

Fadrina de 31 anys. Curra i
culta. Tenc pis i estalvis.
Vull trobar un al-lot formal.
712064.

Estudiant de 22 anys. Som
curro i culte. Vull trobar una
al•lota de 18-20 anys.
712064.

Divorciat de 42 anys. Alt,
culte i amant de la llar i deis
nins. Cerc senyora dolça i
afectuosa. 712064.

Motos
Salom

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

Viuda de 49 anys, joliva,
cultivada i de poble. Tenc
cotxe i vull refer la meya llar
amb senyor bona persona i
treballador. 712064.

Separada de 40 anys.
Amorosa i simpática. Vull
refer la meya llar amb se-
nyor formal. 712064.

Metge retirat. Som ben
curro i agradable, 176 d'alt.
Vull conèixer senyora de
gran cor. 712064.

Me trob ben tota sola. Tenc
52 anys i visc de rendes.
Pis, xalet, estudi, cotxe... te
faré feliç. 712064.

Militar fadrí de 29 anys,
joliu, amorós i agradós. Me
vull casar amb al-Iota serio-
sa entre els 25-29 anys.
712064.

Divorciat de 65 anys: nego-
cis, pis, xalet, cotxe. Vull
conèixer senyora per no
estar tot sol. 712064.

Senyoreta de 25 anys. Som
morena, galanxona, simpá-
tica, d'1'65 d'alta. Tenc
estalvis i cotxe. Cerc com-
pany fins als 40 anys.
712064.

Senyora de 63 anys. Tenc
una bona pensió. Som
jovial, atractiva i encara estic
per jugar a conillons ama-
gats. Cerca'm al 712064.

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.

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

ENSENYANÇA

La Generalitat de Cata-
lunya ofereix a entitats i de
franc llibres, fulletons i
material informàtic sobre la
nostra història nacional. Per
rebre'ls, cal enviar una
sol-licitud a la Generalitat
fent esment de l'entitat,
adreça, telèfon, l'ús que
hom en pensa fer i el nom
complet del qui fa la petició
amb la signatura i segell de
l'entitat. Molt indicat per a
professors d'història, c ièn
cies socials, català, centres
d'ensenyament, bibliote-
ques...

Si vols rebre la revista L'I-
LLA gratis, la pots demanar
a Edicions Bromera, Polí-
gon Industrial, 46600 Alzira.
Tel. 96-2402254

Per a tots aquells i aquelles
que vulguin lluitar contra
l'invasor, contra els traï-
dors, contra l'explotació
obrera, i per una terra lliure
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-
nació 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 llibres en
català gratuïts sobre dife-
rents temes d'actualitat,
socials o teològics, sols us
cal escriure a Cristianisme i
Justicia, carrer Roger de
Llúria, 13, Barcelona
08010, o telefonau al (93)
3172338.

La delegació catalana de la
CSEM, grup d'ajut als paï-
sos de l'Est, fa una crida
per enviar roba, menjar,
sabates, medicines etc.
Per demanar adreces on
enviar-ho personalment,
podeu adreçar-vos a:
Benjamí Planes, CSEM,
passatge Miguel Carreres,
11, 08206 Sabadell. Tel.
(93) 7262 918.

NO EMPRENYIS

•
EL MEU POBLE



tprendre a conduir
esforç? Vine amb

es! T'ho passaràs
1. Auto Escola Chela.
31 de Desembre, 48.
9438. Ciutat.

ora titulada fa clas-
solfeig, piano i har-
Individuals i en grup.
6114. Magdalena.

n itária fa classes de
d'EGB i català a la
Je Pere Garau de
Tel. 243383.

d'expressió corpo-
ups d'adults els di-
les 18 hores. Grups
s els dimarts a les 18
Carrer Menorca, 6.
00 ptes al mes. Tel.
-713262.

nt de Filologia catala-
asses de repàs d'EGB
preferentment assig-
de lletres. Demanau

.- arolina al 299829.

u intercanviar adhe-
/istes, informació, etc,

tema d'alliberament
escriviu a l'As-

í «Xavier Romeu».
de correus, 36. 43480
da. Tarragona.

sell Nacional Català
diversos llibres, gra-
nt, a tot aquell que

demani, al voltant
ets i història de la
a patria catalana.
escriure a l'Apartat
de Barcelona-08080.

rebre informació
les Joventuts d'Es-
Republicana (JERC), i
ls nostres butlletins,
ara mateix a: JERC-
antiago Russinyol 1,
112 Ciutat de Mallorca.

Mestre s'ofereix per fer clas-
ses de repàs. Demanau per
Bartomeu al telèfon 467931.

Si estau interessats per la
literatura en català, podeu
subscriure-vos de franc a la
revista LA FOREST D'ARA-
NA, plaça Mossèn Sorell, 6-
14, Valencia 46003. Cal fer-
hi esment dels vostres nom
i cognom, adreça, codi pos-
tal i població.

Llicenciat fa classes de
català a tots els nivells, per
a una persona o a un grup
petit. Preparació per exà-
mens de la junta avaluado-
ra. També repàs d'assigna-
tures. Tel. 720567.

Estam interessats en un inter-
canvi cultural amb persones i
institucions deis Països
Catalans que desitgin infor-
mar-nos sobre el passat i el
present del dits països i esti-
guin interessats en qüestions
vinculades a l'Argentina.
Escriviu-nos a: Baigorria
1337.200 Rosario-Argentina.

A la Facultat de Ciències
Polítiques i Sociologia de la
Universitat de Granada (Es-
panya) estem organitzant
una agrupació d'estudiants
catalans que es dirá Estu-
diants deis Països Cata-
lans (E.P.C.). Jove català, si
estudies a Granada, vine
amb nosaltres el proper curs.

Jove català, si estudies a
Granada (Espanya) tens el teu
sindicat, Estudiants deis
Països Catalans (E.P.C.).
Ens trobaràs a la Facultat de -

Ciències Polítiques i Socio-
logia, a la sala dels sindicats.
Per la defensa de la nostra cul-
tura i identitat nacional, Vine!!

TALICI? ANIVERSARI?
SORI? NOCES D'ARGENT?
us trenqueu les banyes pensant en
Is o peregrinant per botigues de 20
)s, regaleu subscripcions de 1°11211
1 any, de dos anys o de cinc anys als

vostres essers estimats.

u país, família i amistat tot alhora.
DIGAU-LOS-HO amb 1°113211

al1orquí!
llengua catalana, pròpia de
illes Balears, és oficial a
lorca. Els teus fills tenen el
t i el deure de saber-la.
geix escoles catalanes al
poble o barriada.
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Lorenzo López Sancho (ABC):
A partir de ahora, uno cual-
quiera, yo mismo, si encarga
un pasaje de avión para expe-
rimentar el placer de sentirse
isleño una semana, verá acrel
centado su placer diciendo„
que se va a las illes, lo que si
no suena ciertamente a bóve- ,

da, suena a extranjero, que es
de lo que se trata. Si los seño-
res diputados no tuvieran la
suerte de sentirse extranjeros,
las Mes Balears ni serían illes
ni serían nada nominadas
insoportablemente en espa-
ñol, esa lengua desconocida
desde hace siglos y siglos en
las Baleares. Perdón, he que-
rido, he debido decir Baleares
como los señores diputados.

000

Manuel Martín Ferrand: A
unos les da por proclamar
una república independiente
y a otros, un suponer, por
diferenciar el régimen fiscal
de las empresas o por reescri-
bir la historia nacional.

Luis María Anson: A escasos
días para la celebración de la
Diada de Cataluña una en-
cuesta ahora hecha pública
ha revelado un triste dato: la
bandera española sólo ha
ondeado en un 32,4 por cien-
to de los ayuntamientos cata-
lanes durante dicha celebra-
ción en los últimos años (...).
Este absurdo, si no infantiloi-
de abuso, con ser un lamenta-
ble hecho, no debe ser contes-
tado desde posturas senti-
mentales ni simplistas, sino
con todo el peso de la ley.

Arcadi Espada, botifler (El
París): El hecho diferencial
catalán no plantea, desde el
punto de vista conceptual,
mayores novedades. Es una
formulación que encaja ple-
namente en la puerilidad
nacionalista. (...). El naciona-
lismo persigue el mismo obje-
tivo que el niño: singulari-
dad, atención preferente res-
pecto a sus iguales. No sólo en
ese sentido el nacionalismo es
una niñería. (...) Hace diez
años, el niño pataleaba; hoy
ya es un pequeño tirano.

121212

Manolo de Vega, humorista:
Este pin que llevo es una pe-
seta, pero una peseta de
Franco, ojo, porque yo soy
muy franquista, muy español
y muy facha, pase lo que
pase.
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El matrimoni compost per en Pau
Bernard i na Joana Salvà regenta,
des de fa trenta-cinc anys, el Res-
taurant Vistamar, a Sant Elm.
Recomanan la serviola, el cap roig
o el gall a la planxa o bullit amb
salsa. A la carta s'hi menja a partir
de les 3.000 pessetes. El menú en
val 1.400. Són clients habituals de
la casa els escriptors José Luis de
Vilallonga i Baltasar Porcel. Na
Claudia Schieffer també hi va quan
ve a Mallorca. Na Joana Salvé és la
presidenta de l'Associació de
Mestresses de Casa del Terme
d'Andratx: recuperen les receptes
de cuina andritxoles, recuperen els
brodats i aluden a fer poble. Darrer-
ament han netejat els environs de
l'església d'Andratx, que estaven
molt deteriorats. L'associació té el
local social a les Escoles Verdes.

En Pere J. González és el titular de
l'apotecaria del Port d'Andratx des
de fa nou anys. Aquest establiment
fou fundat per son pare, en
Bartomeu González -que té el nom
d'un carrer al poble- fa vint-i-sis
anys. Abans d'aqueta data només
hi havia una farmaciola de tempo-
rada regentada per l'apotecari
Mandilego d'Andratx.

En Miguel Bauçá, natural de Sant
Joan, fa vint-i-set anys que va
obrir el Bar Bagan, al Camp de
Mar. En Miguel va anar amb els
seus pares a fer de pagès a la pos-
sessió de Camp de Mar ara fa cin-
quanta-cinc anys. El seu oncle, en
Pep Bauçá, havia estat l'amo de
Camp de Mar a partir de l'any
1929. Avui les cases la possessió
estan mig abandonades. En Mi-
guel Bauçá és el president de l'as-
sociació de veïns del poble.

És n'Anselmo Martín, regidor
d'Esquerra Unida a l'Ajuntament de
Calva El trobàrem l'altre dia fent
enquestes entre els botiguers de
Peguera per saber qué han de votar
sobre el projecte final del boulevar
de Peguera. N'Anselmo té la clau
de la votació i pot decidir sobre un
tema que afecta els botiguers de la
principal via comercial del poble de
Peguera i vol saber de boca dels
afectats el que convé fer. Molt bé
per als regidors democràtics, enca-
ra que siguin espanyols. A propò-
sit, n'Anselmo ens assegurà que ell
defensa més que ningú la normalit-
zacio del catará al municipi, i que
está molt content -com nosaltres
mateixos- que n'Anguita prediqui a
favor de la restauració de la
República a l'Estat espanyol.

Fa vuit anys que el matrimoni Bravo-Calafat va obrir la botiga Sanejaments
Bravo, al Port d'Andratx. Fan instablacions sanitàries alhora que venen
material sanitari, mobles i accessoris de  cuina i bany.



Les bajanades "concéntri-,
ques" del senyor Pujals

F4 1 sol fet que els nostres minidirigents facin el sord a la
reclamació que una quarantena llarga d'ajuntaments i dis-

  set entitats estan fent als nostres Parlaments  perquè con-
voquin un PLEBISCIT per la independencia de Catalunya, demos-
tra que el professor Carles M. Espinalt tenia raó quan afirmava que
som un poble d'esclaus, car l'esclau  lluita per conservar les cade-
nes, encara que siguin d'or, mai per assolir la seva llibertat.

Falórnies? Un bon exemple el tenim amb l'actual conseller
de cultura de la Generalitat de Catalunya, senyor Pujals, des del
moment que s'ha engiponat una bajanada com la "identitat
concéntrica" per justificar vint anys de baixades de pantalons. Qué
significa el concepte? Espero amb fretura el desenvolupament que
farà de la seva ponencia al proper congrés de Convergencia.
Entretant, no puc evitar replantejar-me la meya personalitat i cer-
car on tinc el centre que estructura la meya psique individual. Deu
ser el melic el punt clau de la meya identitat? De moment, a nivell
personal, la teoria m'ha creat un complex de donut. k a nivell
collectiu, ¿on es concentra el centre de la nostra identitat? A
Madrid? Es perd en un mapamundi el conseller de cultura? El
mareja, al senyor Pujals, la independencia i la interrelació de la
política actual? No toca voreres quan s'adona que un PLEBISCIT
celebrat al Canadá té més influencia a casa nostra que vint anys de
política pujolista? No s'ha assabentat encara que la capital de l'im-
pero és un zero a l'esquerra des del moment que les grans deci-
sions es prenen a Bruselles? L'esperit provincia del senyor Pujals
em recorda aquella somera a la qual les orelleres li fan perdre
camp de visió i només és capaç de mirar allá on la teledirigeixen.
No s'ha assabentat que la gent ja no viatja en carro i que els ases
no tiren ja ni de l'arada.

Tanmateix, si vol teoritzar sobre la personalitat col•lectiva
dels catalans, primer és necessari que ens diguin on ens volen por-
tar, car l'enfortiment de qualsevol identitat va sempre en funció
dels objectius que hom proposa a la vida. Així que, a metes de
molt abast, cal un carácter de pedra picada, en canvi per "ballar-li
l'ou" al PP només es necessita una "identitat concéntrica".

Amb tot, és urgent que el conseller de Cultura adquireixi un
bon xic més de "cultura" i es llegeixi  ràpidament les gairebé mil
planes que, en paper bíblia, engloben l'Obra escrita del professor
Carles M. Espinalt, si és que pretén abordar el tema de la nostra

' identitat col.lectiva. Això sí, per a poder pensar i teoritzar Iliure-
ment caldrà que es tregui de sobre el "complex d'esclau" que l'a-
clapara i l'identifica amb el centre que li proporciona les virolles.
En segon lloc, és necessari que abandoni cito del qui parlant en
públic, més que estar pendent de l'impacte o acceptació que té el
seu missatge entre els oients, es complau a autoescoltar-se, cosa
pròpia dels egòlatres enamorats de si mateixos i d'aquells que
tenen una "identitat concéntrica". I, en tercer lloc, si realment vol
fer una auténtica renovació pedagógica de Catalunya, que comen-
ci per aplicar a les nostres escoles aquella sentencia del professor
Carles M. Espinalt: "Catalunya no s'ha de catalanitzar, s'ha de
DESCOLONITZAR!!!"

Sens dubte, l'esmentada ponencia ha estat elaborada amb l'a-
fany de resoldre del dilema de "l'encaix de Catalunya a Espanya".
És, doncs;e1 centre, és a dir la capital del imperio que ens xucla i
ens aproxima cada cop més fins a produir-se l'assemblatge. Els
constants intents de genocidi, en Franco, les successives guerres
que han sotragat el nostre país, el saqueig continuat de Catalunya
i tot el que cueja, ha esta un somni d'uns quants cap calents. Qui
ho dubtava? Si no fos perquè, al llarg d'aquestes dues dècades de
claudicacions i vinclades d'esquena, en Jordi Pujol ha acabat amb
una esquizofrènia galopant intentant encaixar la seva persona amb
en Boliyar i en Bismarck, hom diria que aquí no ha passat mai res.
Tan sols, de tant en tant, un savi de vila trista, ajudat d'una comis-
sió, "pensa". Si tota la "materia grisa" de la cúpula convergent és
com la de senyor Pujals i Cia., no m'estranyaria que no volgues-
sin convocar el PLEBISCIT perquè no saben ni fer una simple
creu en una papereta de vot. Antoni Gomis i 011é 12

N'Andreva Terrades, mig arracone-
ra i mig francesa, fa sis anys que
regenta la pastisseria alemanya
Café de París, a Peguera.

En Maties Garau, nascut a Nantes
de pares arraconers, fa setze anys
que regenta la Pelleteria Maguy, a
Peguera.

Na Caterina Rosselló és l'apotecá-
ría adjunta i en Pere Quirós és l'au-
xiliar gerent de l'Apotecaria Oliver,
de Peguera.

Fa vint anys que en Miguel Cabrera
va obrir la Floristería Cabrera, a
Peguera.

Fa un any que en Modesto Lamas,
natural d'Ourense (Galicia), ha entrat
a formar part de la societat que
regenta la Pizzeria Capri, de Peguera.
El seu soci és en Robert Papo.

En Joseph Kocher, natural d'Alema-
nya, fa dos anys que regenta el jardí
de cervesa i restaurant Múnchener
Schmankergarten, a Peguera.

El matrimoni Frau-Bujosa, des
Capdellá, fa devuit anys que regen-
ta la botiga de regals Sorolla, a la
platja de Torà, a Peguera.

En Tomás Sebastià és l'amo jove
de la botiga de Iloguer de cotxes
Sebastià, a Peguera

•
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Emilio Romero: MAQUIA-
VÉLICO PUJOL. La Consti-
tución española de 1978
incluye esa barbaridad de
nacionalidades y regiones, sin
una concreción de todo eso.
(...) Resulta extraño eso de las
alianzas de Cataluña y del
País Vasco con el Gobierno
de la Nación española, y no
haya Gobiernos de coalición.
Esto no se entiende. (...) La
Europa de los quince no ve a
los nacionalismos radicales
con normalidad, sino como
anormalidad hacia todo lo
que exige el mundo moderno.

111112

Emilio Lamo de' Espinosa (El
País): Señor Pujol, ¿para
cuándo entender que el caste-
llano es una lengua catalana,
"otra" de las lenguas de Ca-
taluña, utilizada por muchos
catalanes? (...) puede enten-
derse que la lengua valencia-
na sea catalán, pero su uso
nada tiene que ver con el pro-
yecto nacionalista catalán y
sí, y mucho, con el español.

121212

Andrés de Blas Guerrero (cate-
dratic UNED): La ocurrencia
del "polaco" ha sido una con-
tribución, tampoco hay que
exagerar las cosas, de Váz-
quez Montalbán al enturbia-
miento de la convivencia de
los españoles.

Cristóbal Páez (ABC): Trae
cola el discurso "provocador"
de Jordi Pujol en el Club Siglo
XXI (01.07.96) con su agita-
ción del "hecho diferencial"
catalán. No pocos sospechan
que el nacionalismo que se
dice comprometido con la
"gobernabilidad" de España,
aprieta de lo lindo en su pro-
pio provecho. El siempre pru-
dente Pujol administra a la
heterogénea población de Ca-
taluña su inmersión lingüísti-
ca en dosis de caballo y el
gobierno del Reino, PSOE o
PP, en vez de disponer lo que
es de razón, se hace el sueco.
No pasaría eso si, en vez de la
escrofulosa democracia al
uso, tuviésemos la "enérgica,
acerada democracia" que
recomendaba don José Orte-
ga. Obsérvese lo acaecido en
el estamento eclesiástico cuan-
do los virtuosos señores
Obispos catalanes le plantea-
ron a Roma su "hecho dife-
rencial", en forma de Confe-
rencia Episcopal propia y
soberana, y el Vaticano, un
respeto, dijo no, y punto.
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-I d . 'actor escocés, Sean
Connery, conegut entre
d'altres coses per la seva

interpretació de l'espia de I'MI5
britànic, James Bond, és un ferm
partidari de la independencia
d'Escòcia, nació oprimida, junta-
ment amb el País de Gal.les i
Irlanda del Nord, per l'imperia-
lisme britànic. L'altre dia, amb
motiu del Festival Dambuie de
cinema, Sean Connery, va decla-
rar una paraules que n'estic ben
segur tots els independentistes
catalans compartim: La inde-
pendència d'Escòcia és quel-
com inevitable i esperam que
sigui una realitat com més aviat
millor. Fa tres-cents anys que
aquest poble no té control sobre
el seu destí i ja ha arribat el
moment de canviar les coses
(DdM 12.VIII.96).

La tragèdia de Biescas
Un càmping construït enmig

d'una torrentera va provocar una
catástrofe al poble de Biescas, al
Pirineu aragonés. Resultat final:
més de 83 morts. Els responsa-
bles directes de la carnisseria són
unes autoritats corruptes, i uns
empresaris golafres de doblers
que van construir en un indret on,
segons els padrins de Biescas, era
un lloc procliu a torrentades.
Aquesta tragedia a mi m'ha fet
redordar un parell de coses: pri-
mer, les dues víctimes de Porto-
colom quan la torrentada de dia 6
de setembre de 1989 se'n va dur
bona part d'un hotel construït
dins un torrent; segon, que el cap
esfiorat que tenim com a batle de
Ciutat, Joan Fageda, abans d'en-
merdar-se amb el cementen i de
Bon Sossec, va voler fer un pár-
king dins la Riera, iniciativa que
afortunadament una societat civil
assenyada (GOB, ARCA...) va
aconseguir aturar després d'una
sonada mobilització popular; i
tercer, que el dia que damunt
Ciutat i voltants faci una barrum-
bada amb unes quantitats sem-
blants a la de Biescas, aleshores
riurem de valent. Basta agafar un
tros del passeig Marítim. Veiam,
el torrent del Mal Pas desemboca
dins Can Barberà, devora el bar
Corb Marí i una discoteca cons-
truïda dins el Ilit de la torrentera;
el torrent de Sant Magí té la sor-
tida tota enterrada vora el Badia
Palace i a damunt s'hi han cons-
truït hotels i apartaments; el pont
del passeig Marítim que cobreix
la Riera té una capacitat ínfima si

L'actor escocés Sean Connery.

la comparam amb el pont de les
avingudes, etc. El problema de
Mallorca és que tenim uns polítics
que, com a bons hereus del fran-
quisme (Matas, Fageda, Flaquer,
Cañellas, Verger, González Or-
tea...), són uns veritables tu-tups
que no s'han preocupat el més
mínim d'aprendre la història de
Mallorca; una història —tot s'ha de
dir— que el colonialisme espanyol,
al qual tots ells reten vassallatge
'feudal, els va impedir aprendre a
l'escola. I per cert, ja que hi som,
res millor que recomanar el llibre
de Miguel Grimalt, Geografia
dels Risc a Mallorca. Les inunda-
cions (1992), un llibre excel.lent
que ofereix una visió histórica
dels riscs naturals a Mallorca:
inundacions, sequeres, ventades,
llamps, nevades i onades de fred,
terratrèmols i esllavissades.

El racisme anticatalá dels jut-
ges forasters

Fa poc, el periodista Planas
Sanmartí ens cridava l'atenció
sobre el fet que els àrbitres espa-
nyols i el Comité de Competició
de Madrid fan distintes valora-
cions de l'expressió fill de puta
segons la persona que la diu: Si la
pronuncia l'entrenador del

Barla (Cruyff), quatre partits
de suspensió. Si la pronuncia
l'entrenador de l'At. de Ma-
drid (Antic), un partit que és
anublat després del recurs. Si la
pronuncia l'entrenador del
Deportivo (Toshak), deu mil
ptes. de multa. Si la pronuncia
l'entrenador del teka (Valda-
no), ni tan sols apareix a l'acta.
Aquestes dades són absoluta-
ment indiscutibles i tot el món
ha vist, per televisió, com
aquests quatre personatges,
tots ells des del mateix lloc i en
la mateixa postura (dempeus,

.vora el camp i davant el seu
propi banquet), pronunciaven
les tres paraules (UH 7.IX.96).
Quin és el motiu d'aquesta discri-
minació? Per qué els catalans
hem d'aguantar continuadament
injustícies d'aquest tipus? Doncs
perquè som un poble reduït a la
condició d'esclaus pel colonialis-
me espanyol. Els fets demostren
roll seguit que som una nació
conquerida i que tant la policia,
com hisenda i els tribunals de jus-
tícia formen part de l'exèrcit d'o-
cupació. Voleu més proves? Quan
el col.laborador de l'ABC, Alfon-
so Ussía, va escriure sobre el dipu-
tat basc Txema Montero, Me cago
en tu padre, la justícia espanyola
el va absoldre tot dient que no hi
havia intenció d'ofendre i que es
tractava d'un simple exercici lite-
rari. Ara veurem qué passarà amb
l'afer Ansón - Josep Palou.

Gràcies, Luis M. Ansón!
Es miri per on es miri, quan

un polític o un personatge públic
(es digui Luis M. Ansón o Ven-
tura Rubí) posa una demanda
judicial contra un escriptor, un
majá de comunicació o un perio-
dista, comet un greu error. Exem-
ples? Doncs ara el de Luis M.
Ansón, director de l'ABC. Qué
guanyarà aquest mierdalenyo

querellant-se contra Josep Palou i
L'ESTEL? Doncs aconseguirà
que l'escrit que abans només co-
neixien un parell de milers de per-
sones concentrades a Mallorca ara
tingui una difusió multiplicada per
cent, dins i fora de Mallorca.
Josep Palou podrá estar sempre
agraït a Ansón perquè gràcies a
aquest collonera avui gaudeix
d'un prestigi i d'una popularitat
arreu dels Països Catalans impen-
sable fa uns mesos. Si Ansón no
s'hagués querellat, a hores d'ara
gairebé ningú no recordaria aquel]
article publicat dia 15 de gener i
molta gent continuaria ignorant
qui és Josep Palou. Els pobles
oprimits han de recórrer sovint al
judo com a sistema d'autodefensa.
Com diu el diccionari, aquest
esport-lluita té com a principi
d'aprofitar la força del contrari
per retormar-la en contra seva.
Si Ansón hagués pogut preveure
les conseqüències de la seva que-
rella, ben segur que no l'hauria
posada. Es pensava acollonir
Josep Palou i L'Estel i l'únic que
está aconseguint és fer-lo un heroi
i de rebot está provocant una una-
nimitat gairebé absoluta dins els
Països Catalans a l'hora de repu-
diar els feixistes neonazis de
l'ABC. La demanda d'Ansón ha
acabat convertint-se en una guerra
oberta Espanya - Països Catalans i
ara qui té la patata calenta dins les
mans és la justícia espanyola, per-
qué si ara la jutgessa, Catalina
Moragues, comet l'error d'aline-
ar-se vora un dels enemics histò-
rics de la llengua catalana, Luis
M. Ansón (vegeu el llibre de Jau-
me Medina publicat l'any 1995
per l'Abadia de Monserrat, L'an-
ticatalanisme del diari ABC
(1916 - 1936), el seu acte d'injus-
tícia servirá perquè milers i milers
de mallorquins acabin veient la
justícia espanyola com el que real-
ment és: la justícia pròpia d'un
exèrcit d'ocupació. Per tot això,
t'ho torn repetir Luis M. Ansón,
gràcies, moltes gràcies per aquest
caramel.let! Gràcies a púrria com
tu, de cada dia són més i més els
mallorquins i mallorquines que
arriben a la conclusió que no hi
ha altra solució que la inde-
pendencia. 12

AB. FORAST
ERADES

Adolfo Garrido (ABC): La ac-
titud de Matas (rebent la pla-
taforma forastera-gonella) ha
recibido numerosas críticas
por parte de los grupúsculos
de corte pancatalanista quiP,
antes recibían generosas sub.,'
venciones por parte del eje`4'
cutivo de Soler.

121212

Carlos González (El País): A
las puertas del cambio de
siglo, la Universitat Catalana
d'Estiu sigue erigiéndose en
reducto simbólico de nacio-
nalistas románticos. En Pra-
da se vive exclusivamente en
catalán.

121211

Francisco Ayala (Real Acade-
mia Española): Los naciona-
lismos crepusculares usan las
lenguas como instrumento de
aislamiento y segregación.

121112

José M. Carbonero: Vidal-
Quadras nos ha dado la
oportunidad de advertir, una
vez más, la escasa convicción
democrática de los nacional-
conservadores catalanes y de
sus voceros.

121212

Manuel Vázquez Montalbán:
El vidalquadrismo es tam-
bién un producto del país,
como la butifarra, el pa amb
tomàquet, el liarla o la escu-
della i carn d'olla.

121212

Pedro Pacheco (Partido Anda-
lucista): Pujol roba descara-
damente el dinero de los
andaluces.

L'ESTEL
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Sean Connery i la independència
d'Esdocia

JAUME SASTRE



Josep Domínguez, natural de Sò-
ria, fa vint-i-vuit anys que va obrir
la perruqueria d'homes Domingo, a
Peguera. Na Purificació Rodríguez. natural

d'Andratx, fa catorze anys que va
obrir la perruqueria unisex Estudi
3, a Peguera.

En Josep Bestard i la seva germa-
na Antoninaina regenten el Res-
taurant Layn, al Port d'Andratx. La
carn rostida i el peix torrat són l'es-
pecialitat de la casa. A la carta s'hi
menja per una mitjana de 3.500
pessetes. El menú en val 1.700.

El matrimoni Belmonte-Colomar
regenta des de fa quinze anys el
forn i botelleria Colomar, a Pegue-
ra. Aquest forn fori obert pel pare
de la madona, eo, luliá Colomar,
ara fa quaranta-ei - anys.

El matrimoni Peláez-Jiménez re-
genta des de fa quinze anys la boti-
ga d'electricitat i ferreteria Peláez,
a Andratx. Fan instal.lacions elèc-
triques i venen material elèctric en
aquest local que temps enrera es
deia ca na Clota.  
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La familia Dolç, natural d'Andratx, fa vint-i-sis anys que  construïren un bloc
d'apartaments i obriren el Restaurant Ducal al Camp de Mar. Aquest res-
taurant fou regentat fins l'any passat per Josep Alemany, però ara el duu
la familia Dolç. Fan cuina mallorquina i recomanen la paleta de xot al forn,
les sopes mallorquines i la paella valenciana. A la carta s'hi menja a partir
de les 2.500 pessetes, el menú en val 800. En Jaume Dolç, que és el cap de
la familia, és el batle del Camp de Mar i ens  contà que, amb les obres d'em-
belliment, han fet uns bons aparcaments a l'entrada del poble. També ens
va dir que havia guanyat el primer premi de pintura a l'oli a les passades

F4 1 senyor del mostatxet
—qui guanyà, per la mí-

  nima, les darreres elec-
cions generals espanyols i, ara,
comanda a Madrid grácies als
vots dels senyors Pujol i Arza-
Ilus— era un nin d'uè quan jo vaig
venir a la terra dels meus avis
amb mon pare i ma mare.

El "quefe nacional" del Par-
tido Popular —a qui Alejo Vidal-
Quadras manifesta "lealtades
incondicionales", com si d'un
José Antonio Primo de Rivera o
d'un Franco es tractás; pea:, sem-
bla no voler escoltar els prudents
consells per no fer imprudències—..
tenia dos mesos quan la meya
família decidí tornar, definitiva-
ment, a la seva enyorada roqueta.

El nin que batiaren amb el
nom compost de José María —el
meu és Joan Antoni, per servir-
vos—, havia nascut el 25 de febrer
del 1953 sota el signe de Piscis.
Un signe d'aigua com el meu, que
és Escorpí. Fou criat al si d'una
família católica, culta i d'idees
dretanes i franquistes. A ca nos-
tra, també érem catòlics, no érem
incultes i els meus progenitors
admiraven "el Caudillo". De la fe
religiosa i de la ciencia de les per-
sones que me posaren al món i me
criaren, en don gràcies a Déu; de
les seves opinions polítiques, no
en trec vanaglòria, però tampoc
no tenc perquè avergonyir-me'n.
Crec que hi ha coses pitjors. i
aquell que no ho veu d'aquesta
manera, paciencia per a ell.

L'any 1966 una revista de
Madrid —SP.— s'atreví a fer una
enquesta sobre el futur polític
espanyol. Jo, aleshores, tenia 27
anys i feia feina a les oficines
d'"El Gas" de Sóller. Hi vaig
prendre part.

Record que una de les pregun-
tes d'S.P. era aquesta: "Inde-
pendentment dels vostres desitjos,
quina mena de règim veis vós que
tindrà aquesta país?" Jo vaig res-
pondre a aquesta pregunta: "Cree
que vindrà, provisionalment, una
Monarquia de tendencia capitalis-
ta, sense un autèntic supon popu-
lar." També vaig respondre que «a
la' llarga, tornaria a haver-hi
República a Espanya i que Déu fes
que la tercera no cometes els
mateixos errors que les dues ante-
riors". I també vaig posar que, al
marge de les meves simpaties
monàrquiques, entre una Monar-
quia capitalista i una República
autènticament democrática, tria-
ria, sempre, aquesta darrera.

Pens que fou pel mateix entre-
mig, o poc després, que a la matei-
xa revista sortí publicada la carta

d'un al.lot de 16 anys. El seu autor
firmava "José María Aznar
González" i es declarava nacional-
sindicalista, falangista i republicà.

D'aleshores ençà han passat
trenta anys i es veu que ha plogut
i fet saó. El 1975 moda el dicta-
dor Franco i, com a cap de l'Estat
espanyol, el suceda el rei Joan
Caries de borbó. Dos anys des-
prés, el 29 d'octubre exactament,
es casava, a Madrid, aquell al.lot
que l'any 1966 havia escrit una
carta a la revista S.P. on es decla-
raya "nacionalsindicalista i falan-
gista republicà". Jo encara se-
guesc fadrí i sense compromisos;
i no perquè no hi hagi dones gua-
pes i ben fetes que m'agradin,
sinó perquè, possiblement i pel
que es veu, jo no les dec agradar.
Qualcú espera que li digui qué és,
perquè no deu convenir i perquè
Déu no ho ha volgut. Doncs que
pugi damunt el meu dit i veurà
Portopí. Jo so sóc tan boig ni tan
farsant per empassolar-me se-
gons quins romanços de beates
eixorques i de frares afamegats
de fam canina.

El ninet que, el 1953; batiaren.
amb el nom de José María, i que,

als 16 anys, escrigué una
carta a la revista S.P. és el mateix
senyor dels mostatxets que ha
guanyat les darreres eleccions
generals a Espanya. Ell és, avui,
el president d'un parta que es diu
Partido Popular, considerat, pels
experts en la materia, de dreta
conservadora. Presideix el Go-
vern espanyo i, per tant, és el pri-
mer ministre del rei. Ah!, i no
penseu que li tingui enveja.

A mi, per de prompte, no em
faran president de cap govern; no
ho pretenc, tampoc. Ni són tan
ximplet per somniar l'amor de les
tres taronges o creure'm la rondalla
de na Blancaneus i els set nanets.

Jo me conhort d'esser un ciu-
tadà normal i corrent, que, pot-
ser, no ha passat per grans esco-
les, però que, tampoc, és un
illetrat ni un curt de gambals.
M'enorgullesc d'haver col.labo-
rat, anys enrere, amb el retorn del
sistema democràtic i haver lluitat
contra la dictadura. Confés que
me sent decebut de molts de poli-
tics; principalment d'aquells que
bravejaven de liberals i demòcra-
tes i, al dia d'avui, van de "pro-
gres" sectaris. Dels altres, dels
antics col.laboradors del Genera-
líssim avui reciclats als aires
democràtics, amb els quals pos-
siblement ens avinguem un
poquet més en el pla ideològic i
moral, d'aquests, però, no me'n
fii ni me'n refii.

Per acabar, me consider tant
patriota i nacionalista com l'actual
president del Govern espanyol
—aquell nin madrileny de dos
mesos a l'any 1953, quan jo vaig
venir, als 13 anys, a viure per sem-
pre a Mallorca. Ell és patriota i
nacionalista d'Espanya; jo, ami)
tots els respectes i salvant les
distàncies, sóc nacionalista, sobre-
tot, de la terra dels meus majors,
que és la que he escollida com
ameva. Perquè, ací, tinc les meves
arrels i el meu pa de cada dia. Ací
hi ha, per a mi. la coincidencia i
divergencia més grosses.

El 6 de desembre
Dia 6 de desembre se celebra

la festa de la Constitució de la
Monarquia espanyola. Fou apro-
vada, per refrendament, dia 6 de
desembre de 1978.

Hi ha amics als quals molesta
aquesta celebració, que consideren
forastera. Jo no sóc del seu parer,
per') les seves raons tindran.

No ens agrada celebrar el 6 de
de .sembre com el dia de la Cons-
titució espanyola? No passa res!
El podem celebrar recorant que un
6 de desembre de l'any 1932 Eran-
cese Maciá inaugurava el Parla-
ment de Catalunya després de dos-
cents anys de la seva supressió per
part del FElip V, i digué alió de:
"Gran dia, gran festa ha d'ésser,
dones, per a tots els catalans, el dia
6 de desembre."

Si ho meditam un poquet, val
Inés celebrar el 6 de desembre, ja
sigui de l'any 1975 o bé el de
la'any 1932, que no pas celebrar
el 18 de juliol de 1936. Això sí
quera era una celebració ben
forastera, fatxa i anticatalana, o
antimallorquina, tot d'un cop.

La singular campanyeta de
Lorenzo Ribas davant Cort

Vos don el seu nom perquè
surt escrit damunt de les seves
camisetes, per tant, no cree que
el molesti ja que ell mateix és
qui el fa públic. En Lorenzo s'ha
plantat a la plaça de Cort, davant
el Consell Insular i l'Ajuntament
de Ciutat, durant la primera set-
mana de setembre poer demanar
que els polítics organitzin un re-
feréndum sobre la llengua:
"Catalá, no; mallorquí, sí!" Ell
no ho fa per guanyar cap premi
ni cap dobleret. Així ho diu als
transeünts que vulguin escoltar-
lo. Ai, Lorenzo, Lorenzito, Llo-
renyet... que no sabeu que això
de català o mallorquí no és una
qüestió de referéndum, sinó de
lingüística? Els polítics pinten
ací una regadora. Q
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Coincidències i divergències

JOAN ANTONI ESTADES DE MONTCAIRE I BISBAL



4 

filmació PC i Mac

Barrera, 54 • Tel. (971) 73 26 51
07014 Palma de Mallorca

Temps de llampuga
pebres

ANTÒNIA SERRANO I DARDER
Autora del I libre Les receptes de na Tonina

C om que ja hem tengut tempestes i ja ha llampegat, co-
mença a haver-hi Ilampugues. D'aquest peix sols en tro-
barem per aquest temps, per això ara hem d'aprofitar per

comprar-ne. Hem de veure que siguin fresques, i no tenguin els
ulls massa trists o enfonyats.

Aprofitarem els productes de la temporada: pebres vermells o
bragats, perquè per fregir són igual de bons, albergínies, mongetes
tendres... per fer un arròs a la jardinera. Podríem comprar cistelle-
tes de paper i faríem magdalenes (receptes tretes del meu llibre Les
receptes de na Tonina, d'Edicions Documenta Balear 1996).

Arròs a la jardinera
200 grams d'escdpeió de xot

Quatre tassetes d'arròs
Una ceba, undtomátiga
150 grams de mongetes

Un pebre vermell, una albergínia
Julivert i	 oli„val, pebre bo i safrà

Dins una greixonera de terra, hi posarem un roll d'oli, i en ser
calent hi tirarem l'escapció de xot trossejada i ben assaonada amb
sal i pebre bo. Quan estará" fregida Ii afegirem una ceba tallada
petita i la sofregirem fins que torni rosseta. Tot d'una hi posarem
una tomátiga grossa, pelada i ben capolada, i en estar ben sofregit
hi afegirem aigua i sal i ho deixarem bullir mitja hora grossa, amb
poc foc. Llavors hi posarem les mongetes tendres, adobades i a
trossets, l'arròs i safrà.

Ara dins una paella fregirem un pebre vermell i una albergínia
tallat tot a trossos no massa grossos, i quan faci deu minuts que bull
l'arròs Ii afegirem el pebre vermell i l'albergínia fregida. Amb dos
o tres alls i un poc de julivert farem una picada dins el morter i la
tirarem dins l'arròs un moment abans de llevar-lo del foc, cosa que
farem dotze minuts després d'haver  començat a bullir.

El deixarem estovar dos minutets i, a dinar  perquè, ja se sap
que: «A la taula i al Hit, tothom, al primer crit!»

Llampuga amb pebres
Una llampuga grossa

Farina
Pebres vermells

Alls, oli i sal

Netejarem i esmocarem la llampuga i la trossejarem per curt,
en tallades primetes. La salprendrem i la posarem a degotar dins
un colador. El cap el deix sencer, és la tallada que més m'agrada
de tota casta de peix.

Dins una paella hi posarem oli en abundància, quan sigui
calent, hi posarem la llampuga arrebossada de farina, i la fregirem
ben cuita per cada banda.

Posarem les tallades dins un plat gros i dins el mateix oli hi
fregirem un "parell d'alls esclafats i els pebres trossejats. Hi posam
sal, i en ser tot cuit, ho posam damunt la llampuga.

Magdalenes
Vuit ous

300 grams de sucre
300 grams de farina

150 grams de mantega fosa
150 grams d'oli

Vainilla
Un sobre de llevat ràpid

Cistelletes de paper

Batrem els vermells d'ou amb el sucre i mesclarem els blancs
amb la mantega, l'oli i una culleradeta de vainilla. Ho juntarem tot
i hi afegirem la farina i el llevat.

Damunt una llauna compondrem les cistelletes, posarem una
cullerada de la pasta dins cada una —no han d'estar plenes— i ho
courem dins el forn ben calent. Bon profit!! Q
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BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ A LA COLLECCIÓ LA GUERRA CIVIL A MALLORCA ROBLE A POBLE

Cognoms
	

Nom 	

Adreça 	 CP 	  Població 	

Província 	  Teléfon 	

Desitj subscriure'm a la colilecció LA GUERRA CIVIL A MALLORCA POBLE A POBLE,

per la qual cosa faré efectiu l'import de 1.275 ptes/exemplar (PVP 1.500 ptes) mitjançant:

Gir postal

El Oficina Documenta Balear Pas den Ouint, 5 ent. 3 07001 Palma Tel. 71 81 23

El Associació de la Premsa Forana de Mallorca

El Domiciliació bancària (ompliu les dades del compte bancari)

Els agrairé que paguin amb càrrec al meu c/c o libreta

Núm. UUUU UUUU Ulj UMUUMULLI
Banc o Caixa 	

Adreça entitat 	

els rebuts que, en concepte de subscripció, els presenti DOCUMENTA BALEAR,

Signatura
	

Data 	

AIGUA POTABLE
A DOMICILI

Als termes de Ciutat,
Marratxí i Llucmajor

Telèfon 742768

ASSEGURANCES

BILBAO
ESTEBAN PALMER CALAFELL
AGENT D'ASSEGURANCES
C/ Constitució, 18B, baixos
07150 Andratx (Mallorca)

Tel. (971) 23 52 62

PERSIANES SALAS
persianes de plàstic i alumini

portes plegadisses venecianes
cortines de fantasia
Fusteria d'alumini

c/ Francesc Martí Mora, 41
Telèfon 45 48 66 • 07011 Palma

de Mallorca

EL DIARI DELS
MALLORQUINS

TOT LLIBRES
De Mallorca, S.L.

Caty Carden

c/ Sant Cristòfol, 28
S'ARENAL Tel. 44 29 38
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En veu baixa comentàvem
a on havíem d'anar.
El comissari s'entera,
a tot es grupo formaren.
Relació ja ens donaren
a on era el destí,
an es front tots anar-hi,
amb nostra força hi comptaven.

Quan sa nit se presenta
sa marxa agafaríem,
els llums apagats duríem
per s'aviació burlar.
Tota sa nit s'emplea
per arribar al destí,
amb un ben clar dematí
la marxa alta s'atura.

Era un terreny molt quebrat
el que allá trobaríem,
sa cuina allá posaríem,
era un lloc arrecerat.
Però tenien combat
diferentes bateries,
projectil enviarien
amb molta celeritat.

A baix d'una olivera
me'n vaig anar a dormir,
un company meu va venir
a avisar-me a la carrera.
Un desastre molt gros era
que a sa cuina havia passat:
"Un projectil ha explotat,
hi ha molta gent que pena."

Escapat me'n vaig anar
a veure el que passava,
el sergent Cot me cridava,
tenia un braç tallat,
un altre escalabrat
amb una cama rompuda,
un altre amb sa closca fuita
amb so cervell destapat.

Jo havia reparat
passant una infermeria,
es sergent Cot Li diria

que a mi fort s'aferras.
En es braç no el deixas
i al servici el duda,
allá jo el deixaria
que es metge d'ell se'n cuidas.

Civeres vaig demanar
per traginar els demés,
jo el vaig fer a s'excés
pels meus amics ajudar.
Un tal Ponce vaig trobar
Ii diguí que m'ajudás,
tenia ell molt bon braç,
de veritat molt lluità.

Tots els ferits hi duguérem
que de fet escarrufaven,
dos morts allá hi deixarem,
férem tot lo que poguérem;
uns moments molt trists ho eren
contemplar els nostres amics
que romanien ferits
sofrint una grossa pena.

Aquel' dia no menjàrem,
tot el menjar destrossat,
es grup desmoralitzat,
aquell trist fet contemplàvem.
Ses ordres que arribaven
eren de nit es partir,
an es front arribar-hi
perquè allá mos esperaven.

El nostre grup va partir
amb tots els llums apagats,
per no esser localitzats
per desgracia no sofrir.
Es camí vàrem seguir
a sa cita assenyalada,
allá noltros fèiem falta,
es mando mos ho va dir.

En aquell lloc arribàrem
a on havíem d'emplaçar,
a un sergent pregunta
si en el sector perillàvem.
Dos foren que em contestaren

diguent-me: "És un infern,
aquí hi ha un govern
que rep moltes garrotades."

Me va dir: "De uns dos-cents
mos n'han morts bé la mitat,
i el qui viu ell ha quedat
faltant-li braços o dents."
Vos esperen uns moments
difícils de capetjar,
molts clots podeu preparar
per enterrar vostres gents.

A ells los vaig avisar
de lo que m'havien dit,
una síquia de sentit
noltros l'hem de foradar.
Noltros dos podem quedar
i voltros amb sos xorracs,
trossos de pi trossetjats
per sa trinxera tapar.

Quan `cabarem de tapar
pedres i troncs sa trinxera,
sa foro me manca, ella,
dins sa mata em vaig tirar
pels molt moscards es burlar,
sa son me dominaria;
uns pocs moments sentida
que es mando mos va cridar.

Quan sa claror es presenta
a ses peces mos n'anàrem,
sa deriva mos donaren
a "La Picossa" mirar.
Angle de tir aixecar
i fer tir de correcció,
de seguida a discreció
es foc se va començar.

A dos quilòmetres sentíem
quantitat d'explosions,
metralletes i canons
que violents lluitarien.
Noltros los enviaríem
ses magranes rompedores
que no anaven de bromes
quan elles explotarien.

Dues hores vam lluitar
disparant tots els canons,
moltes de municions
als constraris s'envia.
Un moment se presenta
un avió inimic,
es punt nostro molt precís,
també mos va retratar.

Noltros que continuàvem
es foc amb gran violència,

posàvem tota potència,
es mandos ens ho mandaven.
Poc temps després divisavem
divuit júnquers alemanys,
de bombes ben estibats
a totes les mos tiraren.

Es foc no vàrem ludir
en aquell precís moment,
hi havia un tinent
amb metralleta amb sa mà
que mos feia disparar
amb tota celeritat;
era renyit es combat
tots havíem d'ajudar.

Varen començar a tirar
ses bombes els avions
cap a nostres direccions, •
les varen ben enfocar.
Llavors es tinent manda
que cada qual s'allunyás
i com pogués se salvas.
La mort `víem d'esperar.

Jo havia fet sa trinxera
per poder amagar-mi,
però varen posar-hi
sa estafeta guerrera.
Qui espera se desespera,
no vaig pensar a anar-hi,
quan jo més lluny és fer-mi
des grup de sa nostra pela.

Ses bombes quan se les 'mollen
comencen balancetjant,
però quan van davallant
es ritme són altres coses.
Una helix que elles porten
les fan dur sa vertical,
és un renou infernal,
tremolen totes ses coses.

Quan ses bombes davallaven
amb grossa velocitat
tothom fugia escapat,
on podien s'amagaven.
Uns altres bé s'estiraven
damunt sa terra allargats
esperant ser esclafats
de bombes que perillaven.

Aquesta cosa vaig fer
a vint metres de sa peça,
me vaig jeure ben depressa
esperant la mort, si ve.
Sa ona m'alçava bé
des terreny jo allargat,
era de terra abultat,
això fou sort que tengué.

El bombardeig acabat
els júnquers se n'anirien,
entre noltros deixarien
molt de mort i escalabrat.
Quan me vaig haver aixecat
cap a ses peses anava,
amb un tinent travelava
amb so cap ben esclafat.

Unes pitades tocaren
per poder-nos reunir
i es número comptar-hi
de morts i ferits sumaven;
aquests fet escarrufaven
quan vaig arribar allá,
trossos de morts replegar
dels amics que tant lluitaren.

Una bomba va explotar
entrada de sa trinxera,
s'estafeta allá era,
tots dos los varen matar;
un tinent se va tirar
en es forat de sortida,
se cames Ii tallaria,
només es cos va salvar.

Dalt d'un camió pujàrem
aquell borne destrossat,
mos digué tot animat
sa lluita continuássem.
Aquella veu admiràvem
que mos donava consol,
tu vivies un condol
des modo que el contemplaves.

Set mantes varem estendre
per posar es morts i ferits,
eren uns moments ben trists
contemplar aquella feta.
Vàrem fer sa recollecta,
mos resultaren vint morts,
es resultat correspon,
es compte és molt correcte.

Reccsrclak

Quan hagis Ilegit
aquest
si no en fas la
col.lecció, regala"'
a un amic, veí o
parent. El país
ho necessita.

c- 1c  s e

Durant la Guerra Civil (u)
CLIMENT GARAU DE LLUCMAJOR

Freedom
Spanish optative

No more imposicion of spanish
spanish volunteer and optative

We are in Europe
We wont english or germen

better then spanish

In Spain, spanish
In Mallorca, catalan

Llibertat
Castellá oitatiu

No a la imposicio del castellá
Castell á voluntari i optatiu

Som a Eurola
Volem l'anglés o I alemany

millor que l'espanyol

A Castella, castelli
A ca nostra, catalá

Freiheii-
Spanisch optativisch

Wir sind gegen die unterrischt
der Spanisch

Wir sind in Europa
Wir Wolen besser Deusch

oder Englisch als Spanisch

In Spanien, Spanisch
In Mallorca, Katalanisch



Els acudits d'en Balutxo
SABEU EL DARRER DE L'ESTEL?

U n madrileny és destinat a fer feina a Mallorca. Tothom l'adver-
teix que ho passarà molt malament si no va viu. "Allí te insul-

tan y no te enteras". El madrileny, per?), es creu molt viu i pensa que
no el fotran. Per això, només arribar a Son Sant Joan veu un home-
net típicament de la terra i l'escomet: Oiga, buen hombre, como lla-
man aquí a los hijos de puta? L'homenet respon: Aquí no los llama-
mos, vienen solos desde Madrid!

* * *

és en Tófol Soler que demana a Mátigues: Quantes ensail
mades et menjaries en dejú? En Mátigues respon: quatre!. En

Tófol li explica que no és possible: En menjaries una, la segona ja
no estaries en dejú. En Mátigues, impressionat, es troba en Canelles
i Ii demana: Escóltiga, díguiga guantes ensaïmades es menjariguiga
en dejúniga? En Canelles contesta: trenta-set! En Mátigues queda
amb cara de fotut: si m'haguériga dit quatre n'hi hauria explica! un
de bo d'en Tófol.

* * *

és en Jordi que va a veure en Cosemari. Li obre la porta la
dona, mig despullada, i  li diu que el marit no és a casa. En Jordi

ti diu: i que no podríem fer-ho, tu i jo. Ella li respon: si em pagues un
milió de pessetes, sí. En Jordi, s'ho pensa i li contesta que  anirà a cer-
car els doblers. Efectivament, dues hores després hi torna i, ja ho
crec!, bona feina! El vespre arriba en Cosemari i demana a la dona.
Qué ha vingut algú? No-contesta ella. Ell insisteix: no ha vingut en
Jordi? Ah, sí -diu ella-. I no t'ha donat un milió de pessetes? Ah, sí -
torna dir ella. En Cosemari, satisfet, exclama: això són amics, aquest
matí ha vingut a demanar-me els doblers i m'ha assegurat que avui
mateix els tornaria a ca nostra!

* * *

a dona d'en Paco es troba una antiga amiga iii diu: Ai, estima-j

	  da, el meu home és de ¡'Opus, i un dia és quaresma, l'altre abs-
tinencia... i res de res! No m'espolsa les teranyines! L'amiga contes-
ta, idó jo, ben contenta, em vaig casar amb un "luteranu" i quan no
és per l'uter és per l'anu!

* * *

U na endevinalla: Per quin motiu a Bósnia hi ha serbis i aquí
tenim espanyols? Perquè els bosnis escolliren primer.

Turistas de Xeraco interrumpen a gritos la
homilía que el cura pronunció en valenciano

o • •
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PARES, EDUCAU-ME EN CATALÀ,
A MALLORCA Hl HA EL MEU FUTUR

Quin projecte
té el PP?
Es GALL

Mallor quí!
La llengua catalana, pròpia de les illes Ba-
lears, és oficial a Mallorca. Els teus fills te-
nen el dret 1 el deure de saber-la. Exigeix
escoles catalanes al teu poble o barriada.

de Mallorca

Lluny d'aquell que amb toc de
[vara

tot quant toca li torna or,
el nostre Govern, mu-mare!,
tot quant toca ho emmascara,
pudent torna si era bo.

Va tenir la gran idea:
cap a Sóller fer forat!
I ha mogut tanta marea
de doblers i tal diarrea
que el túnel está emmerdat.

I amb això del cementiri
hi ha fotut sis-cents milions;
no cal que ningú s'ho miri
ni que a un sant encengui un

[ciri...
Han volat com els falcons!

Pel casal d'Agricultura
en Cañellas tornà boig;

pagà el doble de factura,
de doblers omplí mesura
pels seus amics i un tal Roig.

Pagà de més per Can Sales,
per mal cap tudá milers
de milions per unes cales...
Está cego, duu clucales,
o es fa seus els teus doblers?

Aquest és el gran projecte
que el Govern Balear té?
Ningú en té cap bon concepte
d'aquest govern tan inepte...
El projecte és el PP!

Qué trobes, lector, que és hora
d'aturar-li els peus o no?
Un boig trepitjat, no plora?
Tots plegats podem fer enfora
el mal administrador.

BOLLETÍ DE SUBSCRIPCIÓ

Nom 	

Adreça 	
	C.P.	
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 enviau-la al
Apartat de Correus 124

07600 s'Arenal de Mallorca

No corris massa!

Esconden

Ses coses ben dirigides
a tothom han d'agradar,

jo vull dir que de vegades
córrer se pot limitar.

Amb massa velocitat
se circula nit i dia,

la gent gran desitjaria
moderin velocitat.

Molts de cotxes, també motos,
als creuers solen pitar,

ells circulen com a bojos,
no se volen aturar.

Terme ben senyalitzat
tenim a dins s'Arenal,
vehicle ben manejat
allibera de tot mal.

Si la mort arriba al llit
això és més confortable,
al contrari, és lamentable

morir a l'asfalt, mal ferit.

L' ESTEL
de Mallorca

INFORMA'T
INFORMA'T
INFORMA'T
INFORMA'T

L'ESTEL
de Mallorca
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fi
GALERIA RESTAURANTE AUTOSERVICIO HORARIO DE TARJETAS

COMERCIAL 	10A221t DE CREDITO ENTE
GRUPO

	Palma Nova

«UNTE Santa Ponga

Oran Port Andratx
GRUPO

	 Cala D'Or

GIGUITE s'Arenal

(0,ianiarrE Felanitx
•

PLANTAS
	

PARKING

10

10.  
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IDIFIECCIÓ OFERTES
de la primera quinzena
del mes d'octubre

LLET AGAMA BRICK SENCERA
79 PTA

LLET AGAMA BRICK DLUN
79 PTA

SKIP ECOPACK 117
595 PTA

PA ESTALVI PANRICO
99 PTA

MARIA DORADA 400 g
1 1 5 PTA

CARNISSERIA
SALSITXA POLLASTRE O PORC

5130 PTA/k
HAMBURGUESA VEDELLA

39 PTA/unitat

XARCUTERIA
XORIÇ EXTRA PALMA

1395 PTA/k
CUIXOT CUIT CAMPOFRIO

1 _095 PTA/k
CUIXOT SALAT PALMA

1 _1 55 PTA/k

GRAN ASSORTIT EN PEIXOS I
MARISCS FRESCS ••••••• MAGNÍFIC
ASSORTIT EN FRUITES, VERDURES
I HORTALISSES FRESQUES DEL DIA

PORT D'ANDRATX 67 37 07
PALMA NOVA 68 31 11
SANTA PONÇA 69 29 50
SA COMA 81 08 35
S'ARENAL 26 29 73
FELANITX 58 31 31
CAN PICAFORT 85 12 42
CALA D'OR 65 80 24

CAFINISSEIRIA

A GIGANTE, L'ESPEREN GRANS  PROFESSIONALS DE L'ALIMENTACIÓ PER OFERIR-LI LA MILLOR SELECCIÓ D'ARTICLES NACIONALS I D'IMPORTACIÓ

OFERTES VALIDES TRET D'ERROR TIPOGRÀFIC O ACABAMENT D'EXISTENCIES, DIRIGIDES A CONSUMIDORS FINALS, PER TANT EL GRUPO GIGANTE ES RESERVA EL DRET A FIXAR LA OUANTITAT MÁXIMA DE COMPRA PER ARTICLE ALS NO CONSUMIDORS FINALS.
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