
Berenar dAntich a la Castellana
Francesc Antich jugava ahir a

camp contrari. Als Desayunos
d’Europa Press, agencia més o
menys pr6xima al pensament del
PP, prop d’un centenar de convi-
dats, directius d’empreses i perio-
distes capitalins en la seva gran
majoria, assistiren a la batería de
preguntes mallietades que supor-
ta estoicament l’algaldí. No li do-
naren temps ni de prendre un suc
de taronja.

La cita era a les nou del dematia
l’hotel Intercontinental, en ple
passeig de la Castellana, a un
quart d’hora a peu del final de la
calle Ancha de San Bernardo on
s’aixecaren a canonades Daoiz i
Velarde el 2 de maig del 1808. I
just davant on Franco feia passar
15.000 homes cada any en eIDes-
file de la Victoria. Madrid, sobretot
el centre, respira PP per molts
dels seus poros. Cada cop est~
més distanciat de la perif6ña.
Basta mirar els mostradors de tres
o quatre llibreñes per entendre-
ho. Als liocs més cñdaners hi ha
els llibres deJiménez Losantos i
de Pedro J. Ramírez, sempre
flanquejats per multitud de títols
dedicats als herois del 2 de Maig.

En aquest context Antich hagué
de contestar moltes preguntes
sobre el catalán, Alr Berlin o les
seves suposades males relacions
amb Rafel Nadal. El directiu
d’Europa Press que li feia les pre-
guntes no el deixava alenar.
Antich féu un esfor~ notable per

mostrar-se conciliador i moIt polí-
tic.No I’engrunaren ni una solave-
gada, tot i que ho intentaren de
cent maneres diferents.

Quan li tragueren amb insisten-

Desprds de la trobada a I’lntercontinental, Antich es reuní amb la ministra de Medi Ambient, Elena Espinosa.

cia la qüestió d’Air Berlin sí que es
posa una mica nerviós. Es nota
perque per uns moments perdé
els seu perfecte castelih, li fugiren
les eres, i e neomptes d’Alr Berlin
digué un parelI de vegades Ail
Bel.lin. També en lloc de l’espa-
nyolíssima accepció verdad digué
un parell de vegades beldat. L’al-
gaidí féu esforgos sobrehumans
per demostrar que manté bonos
relacions amb Álvaro Middel-
man i perqu6 aquesta polemica
no afectarh el turisme. Els madñ-
lenys no l’enganxaren. Antich no
tica la pota en cap moment. Pen-

sava el que deia i sabia que havia
de fer de repartidor de joc, més
prudent que un pages quan can
una barrumbada. Es veiaa una
llegua que estan cremats perque
aquí s’hagi atacat una companyia
aeria alemanya. Entre e1 públic
s’hi trobaven l’hoteler Simón
Pedro Barceló i l’alt directiu
d’Exceltur Jos6 Luis Zoreda,
entre d’ahres. També estan cre-
mats per la qüestió del catal~ a les
Balears i perque l’idioma propi de
l’Arxipelag siguila vehicular de la
enseñanza. Alla no poden enten-
dre que aquestes coses passin a

Palma de Mallorca. Per aix6 insis-
tiren en la perdua d’influencia de
l’angles a les eseoles. Els contest~
que eercava qualitat a I’ensenya-
ment i els posa sobre la taula tota
la problen~tica d’ofefir un bon
servei educatiu amb un mal fman-
9ament autonOmic. Quan ho deia,
els conseners Carles Manera i
Margarita Nájera bavaven.
També es mostraven satisfets els
consellers Mateu Cafiellas, l’únic
no socialista que féu costat al pre-
sident, alxí com Albert Mora-
gues, P,~rbara Galmés i Viceng
Thom~s. També es feia palpable

la presencia de Joan Mesquida,
flamant secretari d’Estat de Turis-
me. No lluny d’en, el diputat An-
toni Garcías estava nerviós per-
que va córrer a fer costat a Anfich
i havia d’anar a votar al Congrés.

Mentrestant, el president aguan-
tava les darrers escomeses. Des-
prés d’haver d’escoltar que los ar-
gumentos de Baleares respecto al fi-
nanciamento SOn las de una

comunidad rica arriba l’esvestida
al voltant de Rafel Nadal, que a
Madrid l’han elevat al niven de
Daoiz i Velarde. ¿Porqué no le feli-
citó usted después de su victoria en
Roland Garros? I Antieh, un cop
més, sortí per allh on menys cou:
Por prescripción médica. Un cop
acabat Pacte comenta: "Punyeta!
Divendres passat vaig anar al des-
fista i em va posar quatre im-
plants. Quatre queixals! Després
em va dir que descans~s tot el cap
de setmana. No comprenc perqu~
s’ha d’armar tant d’enrenou amb
una qüestió tan simple. No hi ha
cap mala relació amb Nadal, tret
que alguns la vulguin armar".

Un eop acabada la trobada, els
seus assessors i caps de premsa
felicitaren Antich. Un d’ells eo-
ment~: "El president ereix quan li
fan preguntes fortes i punyents.
No li agraden les entrevistes pilo-
tes, per aixb se n’ha desfet tan
bé". I Anfich torn~, com un coet
cap a Mallorca sense tastar la ta-
ronjada de l’Intercontinental per
all~ on desfilava La Legión el D/a
de la Victoria..
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