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Der
Dirigents d'Esquerra Re-
publicana, de les Asso-
ciacions de Veïns i de
l'Obra Cultural durant el
pregó, fet per n'Antonia
Vicenç, de les festes de la
Plaça del Rei en Jaume el
divendres de Cap d'any.

Centenars de banderes
independentistes voleia-
ren durant la manifesta-
ció del dissabte de Cap
d'any.

El Pare Noél va arribar a s'Arenal, va passaqr per l'aucelleria de la Plaça dels Nins i
va duu molts d'animals de companyia als nins i nines.

Ver-

N'Angel Colom dialoga
amb els menbres de la
secció local de Manacor
al sopar a sa Premsa.

Després de l'ofrena floral
al monument del Rei en
Jaume el divendres de
Cap d'any, els simpatit-
zans d'Esquerra Republi-
cana de Catalunya amb el
seu Secretari General
Angel Colom, anarem a
sopar al Celler sa Premsa
de Ciutat.
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Dotzenes de banderes independentistes s'aixe-
caren darrera l'exercit espanyol a la Plaga de
Cort de Ciutat el passat 31 de desembre. Els xiu-
lets i els crits independentistes apagaren els
sons de la banda militar el dia de l'aniversari de
l'entrada del Rei en Jaume a la Ciutat de Mallor-
ca.

ES LICEU-CAFÈ TEATRE

Dimecres a les 930: Tertúlies de parapsicologia

Divendres i dissabtes: ball amb música en viu i

sopar de pa amb oli a 1.000 ptes.

Cada 15 dies: homenatges, desfilades de modes, etc

C/ Ciutat de Quilmes, 10

Tel. 208780 CIUTAT

Un exemplar d'aquest periòdic será
regalat a totes les famílies de can
Pastilla, es Coll i es Molinar. Si vos
ha agradat, telefonau al 26 50 05 i
el vos enviarem cada 15 dies.



  

Igitainn de Mallorca2 15 DE GENER DE 1995  

Els capellans que des de 1579 fins ara
han tingut cura de l'església del meu

poble

L'església del poble on foren batiats i es casaren
la major part dels meus avantpassats (Fornalutx), té
per titular el Naixement de la Mare de Déu i celebra
cada 8 de setembre la festa major. Encara que només
l'any 1913 el bisbe Campins la declarás parròquia, ja
feia prop de quatre-cents anys que s'hi guardaven
llibres de bateigos, casaments i morts.

Des de 1579 al primer de juny de 1913 vint-i-dos
preveres —molts d'ells nadius del lloc— en foren els
guardians o administradors com a vicaris in capite. Els
seus noms i cognoms són: Bartomeu Rotger el 1579,
Damià Arbona el 1580, Damià Colom el 1587, Antoni
Cladera el 1592, Antoni Vidal el 1638, Bartomeu Coll
el 1639, Jaume Contesti (Llucmajor) el 1640, el Dr
Jaume Julià de 1643 a 1663, Pere Antoni Maiol i Maiol
el 1663, Gabriel Busquets-Xandre i Bernat el 1669,
Antoni Maiol el 1725, Jaume Maiol Frontera el 1747,
el Dr en Teologia Antoni Estade i Ripoll l'any 1766,
succeït el 1802 pel seu nebot carnal Antoni Estade i
Serra-Poquet, el qual també estava doctorat en
sagrades escriptures. A continuació, de 1826 a 1861,
figura Jordi Vicens Bisbal, succeït per Guillem Bus-
quets Deià. Mort aquest darrer el 1897, el bisbe envià
a Gregori Llinàs Rosselló, qui era de Ciutat i estigué
allá dos anys.

Els dos darrers vicaris in capite que precediren al
nomenament del primer rector el 1913 foren de Consell
i de Santa Margalida respectivament.  Mossèn Jaume
Martorell Canaves morí el 1935, essent rector en
propietat de la parròquia de la vila de Santa Maria del
Camí, i Mn Miguel Morei Fluxá, mort l'any 1926 a
Lloseta, n'era el primer rector d'aquella parròquia des
de 1913.

Pel que fa als capellans que han vingut després
de 1913, heus ací la Insta: Llorenç Mas Mesquida, de
1913 a 1927 (era de Campos del Port i el 1935  re-
nuncià al títol de rector que conservava en propietat);
Antoni Capará Busquets, nascut a la vila veinada el
1893, fou primer regent i després ecònom; el 1950, el
reemplaçà Bartomeu Mir Cerdà, qui era pollencí; i un
any després arribà Cristòfol Trias Serra, natural de sa
Cabaneta, el qual estigué d'ecònom fins el 1965.
Aquest mateix any, a principis d'octubre, el bisbe
Álvarez Lara ens envià un sacerdot pobler que ante-
riorment estava de vicari coadjutor a la parròquia del
Terreno, a Ciutat. Essent que la propietat i la immobilitat
dels rectors parroquials havia passat a la  història,
aquest darrer tornà reprendre el títol de rector deixat
el 1935 per Mn Llorenç Mas Mesquida.

L'actual rector del meu poble, de 1979 ençà, es
diu Miguel Deyá i Deyá. Nasqué el 1940 a la vila de
Deià i estigué uns quants anys de vicari coadjutor a
la parròquia del poble del nostre benvolgut director
(Sant Joan).

De cada any anam creixent

No sé si eren cinc-cents, com digueren els diaris
de la premsa que s'escriu en Ilengua forastera, o si
eren mil o mil cinc-centes persones; el que sí sé, és
que la manifestació política-reivindicativa de
l'horabaixa de la Diada Nacional de Mallorca (31 de
desembre de 1994) fou una de les més concorregudes
—per no dir la més concorreguda— des de l'any 1987.

Heu de creure i pensar, i pensar i creure, que
donava goig de contemplar com un bon esplet de
senyeres catalanes i de banderes estellades amb

Parlem dar
i Ilampant

Per Joan Antoni Estades de Montcaire i Bisbal

orgull onejaven en l'aire, duites per joves nacionalistes
de la nostra terra, els quals amb bon ordre i disciplina,
des del passeig del Born fins a arribar al peu de
l'estàtua eqüestre del rei En Jaume, demanaven el
que qualsevol poble de la terra, per pobre i petit que
sia, té dret a tenir i gaudir: la independència. La

independència dels Països Catalans.
A les properes eleccions autonòmiques no sé

quin partit, partidet o partjdot les guanyarà, a Mallorca,
ja que no me tenc ni per endevinaire i encara menys
per profeta. El que sí puc assegurar és que els mallor-
quins i mallorquines creients en la catalanitat de la
nostra roqueta i disposats a reclamar la seva sobirania
nacional augmentam d'any rera any.

Segueix la fòbia i les mentides d'ABC
contra la nostra llengua

El diari de Madrid, anomenat ABC (i això que deu
voler dir "ases, banastres i caps de fava"?) segueix
amb la seva mania persecutòria contra Catalunya. La
sentència del Tribunal Constitucional de l'estat dit
espanyol en favor de la constitucionalitat de la Ilei de
la Generalitat barcelonina sobre normalització lin-
güística ha posat al seu director, redactors i
boradors fet unes feres rabioses i  histèriques.

Quasi l'endemà de conèixer-se oficialment tal
sentència, aquesta colla d'ases, banastres i caps de
faya no tingueren feina més bona i interessant que la
de publicar a portada i sota les fotografies de Felipe
González (cap del govern dit espanyol) i de Jordi Pujol
(president de la Generalitat principatina): "Pujol no
cumple la sentencia del Tribunal Constitucional."
Com veis, en sentirem a dir de tot color.

Una clínica per avortar

Des del mes passat hi ha a Ciutat, al carrer de
Font i Monteros, una clínica per les dones poder
avortar. Això, hi ha que ho té per una glòria i ho
considera un gran progrés. Jo, tant si agrada com no,
dic que senzillament és una desgràcia i una vergonya.

Tornant, una vegada més, amb el meu
oncle capellà

Direu que m'agrada parlar de mi mateix o dels
meus. Sincerament, me'n fot i me'n refot. Ara només
us vull dir que posteriorment a l'aclariment que sortí al
número 306 he comprovat amb les meves recerques
i investigacions, que Joan Solivelles Mateu, besavi
del meu besoncle sacerdot Guillem Solivelles Arbona,
sí fou batle reial del municipi d'Escorca. Ho era el
mateix any que morí 1801, son pare, Jaume Solivelles
Cifre, també ho fou el 1755, com ja vaig escriure a
l'esmentat aclariment.

Joan Solivelles Mateu tingué tres fills: Jaume,
Joan i Bernadí, qui també foren batles del seu poble.
El darrer, Bernadí Solivelles Canaves (1793-1872),
era l'avi patern del meu besoncle i ocupà el càrrec el
1862.

N'Emili Darder ja tenia un carrer prop del Camp del

Mallorca, ara, és fill ¡Ilustre de la Ciutat de Mallorca.

Emili Darder ja és fill il•lustre de Ciutat

Emili Darder i Canaves, metge nascut a Ciutat fa
cent anys enguany 1995 i afusellat el 24 de febrer de
1937 pel fet d'haver estat batle i  pertànyer a Esquerra
Republicana de Balears, fou declarat solemnement fill
¡Ilustre de la Ciutat de Mallorca juntament amb el
pintor barceloní, fill i marit de mallorquines, Joan Miró
i Ferrà.

El jove historiador i llicenciat de Son Sardina,
Antoni Marimon i Riutort, va llegir una biografia del
darrer batle de la Segona República espanyola a
Ciutat molt objectiva, ponderada i encertada. Destacà
les relacions d'Emili Darder amb el nacionalisme
cultural i polític de Mallorca, que ha tingut sempre clar
el sentit i el significat de la catalanitat, i  afirmà que
aquells que el condemnaren i mataren el 1937 sim-
plement condemnaren i mataren un home bo i innocent.

I, coses que passen, me vaig topar a la sala amb
un nebot polític d'en Joan Miró casat amb una reneboda
d'Emili Darder que per afegitó és besnét d'una cosina
germana d'un besavi meu per part de mare. Es tracta
d'Enric Juncosa Canals casat amb Margarida Darder
del Hoyo, néta de Bartomeu Darder Canaves, germà
d'Emili. Enric Juncosa, per sa mare Margarida Canals
Capó, és el nét del pintor Bartomeu Canals Gili i de la
seva muller Maria Capó Estades, morta en 1949. La
tal Maria Capó Estades era filia de Francesca Estades
Maiol nascuda al meu poble el 1856 i morta a Ciutat
l'any 1926. El parentiu amb la meya família es deu al
fet que Francesca Estades Maiol era filla de Bartomeu
Estades Far i ma mare tenia un avi, Antoni Albertí
Estades (1828-1884) que era fill d'una Margalida
Estades Far, germana de Bartomeu Estades Far, i
aquests Estades, coneguts amb el malnom de Bartoles,
també ixen de la meya casa pairal de Montcaire.

Com us adonareu, ací a Mallorca, el món no és
tan gran com diuen i al cap i a la fi tots els humans
descendim del Pare Adam i de la Mare Eva.

Sincerament no me direu que no sia guapo això:
Emili Darder, home d'esquerra i batle sota un  règim
republicà, proclamat fill ¡Ilustre per un ajuntament
d'una época monárquica i un batle del Partit Popular,
o sia de dretes, com Joan Fageda. I tot això en  pre-
sència d'autoritats i dignataris civils i també militars
per arrodonir la salsa. Des de sa tomba, Emili Darder
que fou jutjat i condemnat per un tribunal militar,
segurament digué: "Ja vos veig..." Qui em vol entendre
ja m'entén.
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Quetg les, Jordi Caldentei, Jaume Tallaferro, Encarna Parreño.
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Fins un 25% de descompte amb la
presentació d'aquest anunci

OPTICA SBERT
SANT MIGUEL, 83 (Cantonada Avingudes)

Graduam i adaptam lentilles
Per la compra d'unes lentillesli regalam un altre parell d'iguals.

Ulleres de sol i graduades

Tlf.: 72 14 25
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Les virtuts guerreres de la no-vio léncia Acadèmia Jurássica
"... La nena blanca, que tenia la mateixa edat que

la Yoki (filia de Martin Luther King), Ii va dir amb to
despectiu:

"— Au, ton pare sempre está anant a la presó.
"Yoki li va contestar, serenament i orgullosa:
"— Sí, va a la presó per ajudar la gent." (Coretta

Scot King)
Quan hi ha un conflicte, no és igual qui combat

per subjugar (etnocentrisme, imperialisme, racisme)
que qui ho fa per la llibertat i la justícia (biodiversitat,
autodeterminació, igualtat), tot i que tots poden caure,
i de fet cauen, en molts de pecats i crims.

Front als diversos graus de violencia que tot
conflicte desencadena, la no-violència és la més
segura, eficaç, humana i controlada de les alternativas
alliberadores. Deia M. L. King: "Ells protesten per
aconseguir la perpetuació de la injustícia dins la
comunitat.-Nosaltres, per assolir el naixement de la
justicia... Llurs mètodes condueixen a la violencia i al
desordre... El nostre mètode ha d'esser la persuasió,
no pas la coacció. Nonlés direm a la gent: "Que la teva
consciencia et guir. Les nostres accions han d'anar
adreçades des deis més profunds principis de la fe
cristiana... Si no ho fem, la nostra protesta acabará
com un drama absurd dins l'escenari de la Història, i
el seu record quedará envoltat entre les horribles
robes de la ignominia... No ens hem d'endurir i acabar
odiant els nostres "germart" blancs. Com diu Booker
T. Washington. "No deixis que cap home t'empenyi
tan baix que et faci odiar-lo."

Les virtuts considerades "guerreras" (valor, dis-
ciplina, honor, justícia, sacrifici), ho són parqué en la
guerra ho són. Hom les admira com a virtuts, no pas
com a "guerreras"; hom les admira per Ilur bellesa, no
pel mal que fan. Suprimir-les fóra matar l'anima de
l'home. I és greu deixar-les com a patrimoni deis
opressors, del feixisme, el militarisme o la dreta: és
cedir-los espai psicològic i moral on poden actuar i
reproduir-se sense problemas. És una dissort per al
nostre país que els nostres nacionalistes-esquerrans-
ecopacifistes-cultureta no se n'adonin clarament i
cedeixin tant de camp d'ensinistrament a la reacció
espanyolera.

En la pau, les altes virtutssón com endormiscades
en la majoria, a causa de la tebfesa i les comoditats,
la distracció deis plaers, els càlculs del profit. Ferro i
foc les desvetllen, peró. El combat hi convé. Tanmateix,
la no-violència és un combat per la pau (tant en temps
de guerra com en temps de pau), paró que reclama
"altas virtuts", força i épica que cal per bastir amb
materials de qualitat una nació lliure.

El pacifisme d'eslògan i manifestació sol creure
que l'exèrcit és causa de la guerra, Paró sols n'és
l'eina. I creu que la guerra és un mal que causa mals.
Paró sols és l'afecte d'una pau ja farcida de mal.
Aquest pacifisme superficial  refusa la guerra sense
aprofundir en les causes. Sols udolen. Els Ilops
també udolen.

El ver objector de consciencia objecta tant a la
guerra com a la pau en fals, car com deia Bertoldt
Brecht sobre la pau i la guerra deis nazis: "... llur guerra

sols mata alió que ha pogut sobreviure a  llur pau". El
moviment Internacional de la Reconciliació, la
Internacional de Resistencia a la Guerra, el Servei Civil
Internacional, La Societat dels Amics (Quáquers). Les
Comunitats de l'Arca, els menotistes, etc, no es limiten
a esser els antiguerra, sinó que  lluiten contra les causes
(injustícies) amb mètodes pacífics. Tal com deien Isaies
i Gandhi: "1 el fruit de la justícia será la pau."

Paró el refús de la guerra per covardia, comoditat
o por, és abjecte. Adhuc el mateix Gandhi preferia la
violencia a la covardia, i el Nou Testament condemna
els covards a la perdició.

La no-violencia separa les virtuts i usatges heroics
de la guerra de la barbarie i brutalitat de la violència.
Respecta la dignitat humana de l'enemic sense re-
nunciar a combatre'l aferrissadament.

Per a un poble com per un home, la llibertat és un
bé que no es mesura prenent com a referéncia la
prosperitat (com fan els economistes i polítics d'ara).
Entre un esclau i un captaire, el captaire encara té
llibertat. La llibertat és un valor, no una felicitat. Gandhi
aprofita doncs, una ocasió histórica de colonialisme
per aixecar-ne molts per damunt de Ilurs tebis costums,
mesquineses, càlculs sòrdids... cap a la llibertat, a
través de la virtut espiritual de la no-violencia (equi-
valent a la forca de la Veritat o de la Justicia), i a la
Caritat (amor de l'Evangeli). Per això Gandhi era
anomenat "Mahatma" (Anima Gran) i "Mohandás" (Eina
de seducció de Déu). Havia copsat, Com molts d'altres
que viuen, han viscut o viuran, la no-violència i l'E-
vangeli, que la Veritat i la Justícia són les dues cares
de la mateixa moneda i que tenen la força interna
contundent de la mateixa realitat ("els durs fets" en
deia Lenin), tal com dos i dos fan quatre. La no-vio-
lència és sols la part humana que demostra com dos
i dos fan quatre als qui volen emmascarar la Veritat "la
ira de Déu es revela des del cel contra tota impietat i
injustícia deis homes que detenen la veritat amb la
injusticia." (Romans 1:18) "No siguis pas vençut pel
mal, sinó que amb el bé ven tu el mal." (Romans 12:21)

Per a la llibertat calen força, intel.ligència i amor. La
llibertat positiva és interior, realitza la  llei que li pertoca, que
li és pròpia (el català ha d'esser català, parlar català, etc,
per exemple). En ordre ascendent tenim:

1. La forca unifica, fins i tot la dolenta. Paró la
simple forca bruta és massa inestable i incapaç. Els
imperialismes sòlids no es basen mai en la simple
força bruta, sinó que són molt subtils. Ens cal forca.
paró no bruta.

2. La intelligéncia eixampla la visió sobre la
simple força, i la capacitat de triar (de llibertat). N'hi ha
de dolenta (astúcia), humana (ciencia) i evangélica
(saviesa, prudència).

3. L'amor ens duu a cercar l'altri. Si ens entenem
amb el proïsme, ajuntem forces i intel•ligéncies. Si
aconseguim de reconciliar-nos amb els qui ens
enfronten, amb tothom, fem conquestes sense engegar
cap tret i augmentem tota la forca, l'imperi de la nostra
llibertat: heus ací el "secret" i la táctica de la  no-
violència. I, per a tal táctica, calen "virtuts guerreres",
no pas simples eslògans. Grup d'Objectors de
Consciencia Evangèlics

A aquestes alturas, tothom haurà sentit parlar de
la carta que els reales académicosespanyols enviaren
al president del Govern de la meseta.

En rellegir-la, la podríem situar a la  prehistòria de
la democracia, paró la Real Academia (de la lengua)
Española és una de les institucions puntals més fermes
i inalterables del "imperio"de sempre i per sempre. No
és gens estrany, doncs, que els punts més rellevants
d'aquest sapiencial document semblin extrets d'una
nova edició, corregida i augmentada, del Decret de
Nova Planta que el borbó Felip V imposà als catalans.

Tampoc no ens ha de venir de nou si pensam que
un prohom de les lletres espanyoles com don Fernando
Lázaro Carreter i tota la seva camarilla, porten a l'anima
tota l'essència colonitzadora deis primers  acadèmics,
nomenats el 1714, que dictaminaren las pautes per tal
d'anihilar la llengua i la cultura catalanes.

Podem imaginar qué passaria si els catalans
volguéssim aplicar les mateixes normes que ells han
redactat en favor de la nostra !lengua i en el territori
propi? Hem pensat com s'esvalotarien davant un fetr,
tan legítim i necessari per a la nostra cultura?

El poble català ha érrat tantes vegades el camí
que ja no ens podem permetre una equivocació més.
El gran pensador Caries Muñoz Espinalt en el seu
llibre Preludi de la independencia ens diu: "En primer
terma, els periòdics deliris de grandesa deis espa-
nyols els incapaciten per a comprendre que existeixen
al seu redós pobles que no es senten, ni gens ni poc,
complaguts d'ésser súbdits submisos de la seva in-
finita arrogancia. Quan seis insinua l'actitud, ens
acusen de volar tancar-nós a casa i de no trobar la
manera de conviure amb ells. (...) Si poguessin,
intentarien convèncer-nos que l'espanyol també és
l'idioma del cel."

Qué se suposa que hem de fer els catalans?
Esperar més temps a alliberar-nos fins que la nostra
Ilengua sigui un vestigi del passat, com el dálmata, o
potser el tipisme folclbric d'una determinada área
geográfica, com el gaèlic?

Si escoltam aquells illuminats que ens demanen
paciència, que amb l'encaje tot s'anirà arreglant,
podem córrer el risc de finir nosaltres abans que ells;
i bé ensilo demostra la trista experiència de tantes
nacions que han tingut pitjor dissort que la catalana.

Recordem que els dinosaures s'extingiren, paró
abans de fer-ho varen ddminar la Terra durant milions
d'anys. Això, per un poble, és molt de temps.

En aquest difícils moments en qué l'imperialisme
espanyol ensenya altra volta els ullals des de la
caverna, tant sigui a través de la Real Academia

Española, un judici injust a la Llei de Normalització
Lingüística o els postulats d'una segunda transición;

tots cd1-nprenem els perills de la situació.
Als catalans se'ns esgota el temps per decidir si

volem donar un cop de timó definitiu a aquesta ame-
naçant circumstància i vincular-nos a Europa com a
Estat Miura i sobirà, o bé deixar-nos engolir una vegada
més per aquests monstres que des de sempre han
predicat l'enveja, la intolerancia i l'odi contra Catalunya
i tot el que ella representa. Josep M. Vall i Coma-

posada Barcelona

Aquest periòdic está realitzat
amb equips d'informàtica
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Desafiament a Espanya
Després de pensar (o sentir), les declaracions de

José María Aznar, de Julio Anguita, de Juan Carlos
Rodríguez, d'Antonio Gala de Lázaro Carreter, de
Ramón Mendoza i de tants espanyols autentics, no
quede altra sortida, en nom de tots els catalans, que
fer un desafiament als espanyols.

Un desafiament o una singular carrera que els qui
la guanyin, puguin entrar al Guinnes deis récords (una
cosa molt desitjada avui dia).

Unes carreres per veure qui declara primer la
independencia: ells, que no mos poden sofrir, que ens
tenen un odi indissimulable i indissimurat, o nosaltres,
que ja no is podem aguantar pus i que ja no els
podem mantenir més r tan grandolassos que són. Ara,
ja són majors d'edat i ja poden anar pel món tots sols
sense nosaltres. Si volen seguir menjant calent, que
facin feina.

De manera que més carreres, a veure qui se'n va
primer, ells o nosaltres. Baltasarl_lompart i Cortés

Redescobrim els Paos Catalans
Redescobrim els Països Catalans és un Vibre que

posa a l'abast dels catalans del Principat els altres
Països Catalans: Catalunya Nord, Andorra, illes
Balears i Pitiüses, la Franja de Ponent, País Valencia,
l'Alguer i, fins i tot, el Carxe.

Seguint un estil planer, els autors, Pere Mayans
i Núria Monté, fan una presentació d'aquestes terres.
Ens parlen de la seva història, de la situació socio-
lingüística actual i dels principals llocs que cal visitar-
hi, ja que creuen que el "turisme interior no alineant"
és una de les eines que tenim per reconstruir els
Països Catalans.

Tot i esser un 'libre destinat a un públic ampli, és
especialment interessant per a alumnes d'ensenya-
ment secundari, ja que la temática que s'hi presenta
s'ajusta a la perfecció a les programacions de diver-
sos cursos.

Redescobrim els Països Catalans, Editat per: Oikos-tau,
Montserrat,12-14 08340 Vilassar de Mar (el Maresme.) Tel. 93
7590791 Fax 93 7598516- Distrubuit per Ador. Rector Triadó.
92 08014 Barcelona. Tel. 3258516.

Necessitam promotors i
promotores de l'ESTEL

als diferents pobles i
ciutats de Mallorca i de la

resta deis Palos
Catalans. Telefonau al

971 -265005  
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«Bloc de progrés Jaume 1» al Pais Valencia
Acció Cultural del País Valencia (ACPV), la qual

forma, al costat d'Omnium Cultural i Obra Cultural
Balear, la Federació Llull, ha engegat un gran pla de
mobilització de base front al perill d'involució demo-
crática que representaria el PP a la presidencia de la
Generalitat Valenciana, en les eleccions de la
primavera vinent.

Cal retreure a l'ACPV i a les forces  democràtiques
i nacionalistes que ens hàgim de veure en tan gran
perill perquè es decideixin a moure el cul. Però en fi,
paciencia! Si s'haguessin mogut abans, ara no ho

veuríem tan negre. Són coses males de dir, és clar, i
molts se les pensen, penó callen. Herois del silenci.

La postura del PP valencia, com tot moviment
feixistoide, és ambigua. Cadascun d'ells hi diu la
seva. Cal dir que, des que ens estam mobilitzant,
sembla que estan esglaiats i han callat les "bateries
sérbies" que estaven amenaçant-nos de fer del català
no sols una simple "assignatura optativa", sinó d'im-
posar-nos el valencià-blavero. I és que, als nazis,
l'única manera de aturar-los, és fer-los front, sere-
nament i sense dubtes. Com que són covards i viuen
dels miratges que projecten com a mals sons sobre la
massa amorfa i desorganitzada, quan una força
estructurada i aclaridora els planta cara, es fonen com
a mantega al sol.

Bloc de Progrés Jaume I s'anomena aquest ambi-
ciós projecte que supera els clàssics cercles tancats,
gairebé esotèrics, del nacionalisme valencia (pan-
català). Es tracta d'incloure-hi molta gent nova i in-
dependent, a més de gent d'UPV, EUPV, PSPV-
PSOE i tots els partits i candidatures progressistes,
nacionalistes, independentistes, etc, i muntar tot un
moviment de base que organitzi manifestacions, actes,
congressos sectorials, propostes de tota mena, tant a
niveli d'agitació com institucional, cultural, festiu, polític
etc, talment que l'ofensiva serbia del PP blaverum
quedi amb el cul a l'aire. Potser el principal fil conductor
del Bloc és la defensa del català, i la unitat de la
Ilengua que tan bestialment ataquen aquests tro-
glodites, liderats per la fürerin María Consuelo Reyna,
directora del pamflet nazi "Las Provincias", auténtica
presidenta de la Generalitat Valenciana de facto, si el
cartagenero moreno de Zaplana hi arribas.

El Bloc ha obtingut ja el suport de tots els partits
i sindicats democràtics i progressistes (no sols dels
nacionalistes), i de fet hom diu que el PSPV hi contri-

A aquestes altures qui no haurà vist pels carrers
els cartells de la secta amb disfressa cultural ano-
menada Nueva Acrópolis anunciant conferencies de
temes inusuals com l'esoterisme, la ufologia, etc.
Aquesta secta té unes finalitats molt diferents a les
culturals o ecologistes, com ells volen donar a en-
tendre, com poden esser la seva oculta tendencia
feixista que ja va quedar marcada en una serie de
pamflets en els quals quedava impresa la seva simpatia
cap als, com ells mateixos diuen, "grans salvadors
d'Espanya": Primo de Rivera i Franco.

La secta Nueva Acrópolis aconsegueix els diners
necessaris grades als treballs gratuïts i a les
aportacions monetàries dels adeptes, de l'import de
les classes i cursets particulars, de la venda de les
seves publicacions, del centre de medicina Seraphis
i de les subvencions estatals, ja que els ajuntaments
donen subvencions a totes les associacions culturals,
tal com es presenta Nueva Acrópolis.

La captació d'adeptes es realitza sobretot a les
conferencies que fan als seus locals, on acostumen a
apropar-se a la gent jove tractant d'acostar-los a
secta tot parlant amb ells sobre els temes de les
conferencies o preguntes més personals, com el nom,
l'adreça o el número de telèfon. Penó la captació
també es produeix a les classes particulars, a les
exposicions, a les excursions, a la seva biblioteca
especialitzada, i en general a tots els actes organitzats
per ells. Les persones ja iniciades a la secta són
anomenats estudiants acropolitans i estan regits per
un estricte reglament amb punts molts clars com
l'obediència als dirigents de la secta, la preservació
de la imatge de Nueva Agrópolis, les grans aportacions
de diners que han de donar a la secta mensualment
(acostumen a demanar la meitat del sou de cadascun

bueix amb doblers. També li fan costat totes les
universitats i les escotes en valencia (el 12% de totes
les escols valencianes, a hores d'ara). S'ha acordat
ja un encontre unitari de tots els sindicats d'estudiants
nacional- democràtics del País Valencia. S'han assolit
coses importants, com la confluencia de la petita i
mitjana empresa amb l'Unió de Llauradors, sindicat
nacionalista del camp valencia, front al perill de les
grans superfícies, que donen suport al Bloc.

El 6 de maig, uns dies abans de les eleccions, hi
haurà, si Déu ho vol, a Valencia, una macrofesta-
encontre-aplec-manifestació per la llibertat nacional
al País Valencia, una iniciativa unitaria que pretén
recordar la gran diada de 1977, que concentra a
Valencia unes 700.000 persones en favor de l'estatut
i l'autodeterminació.

De moment, hi ha uns cent cinquanta grups de
base locals i algun de sectorial ja constituïts, encara
que s'Ispera arribar als cinc-cents.

L'experiència es pensa exportar a les illes Balears,
a causa de la involució lingüística i espanyolera del
PP balear. Ja s'han establert contactes entre valen-
cians i balears per donar canya als tiranosaures
jurássics del PP i els seus esbirros gonelles.

A la transició, una societat mobilitzada quasi se-
pulta al franquisme. Penó molts d'anys de desmo-
bilització els ha perales de reorganitzar-se. Ara que-
den, doncs, al descobert les nefastes  conseqüències
de les polítiques tradicionalment divisionistes i
desmobllitzadores dels partits democràtics de centre
i dels socialdemócrates (PSOE, UPV, CiU...), però
també EUPV, ERC...), que no s'adonen o no volen
adonar-se del perill feixista del PP, estúpidament i
irresponsablement ajudat pels estalinistes d'IU.

Força o ordre, i Déu ens ajudi, per defensar la
patria de la !lobada nazi! Jaume Tallaferro

dels estudiants), la genuflexió davant les ordres dels
comandaments o dels membres més antics i la
prohibició de les critiques a aquestes persones, i més
coses que atempten contra la dignitat dels membres
més baixos de la secta (com són els estudiants acro-
politans).

La secta Nueva Acrópolis está caracteritzada per
una organització vertical i una forta jerarquia. El líder
mundial és l'argentí Ángel Livraga Rizzi, i darrera d'ell
hi ha els subdirectors, els directors continentals, els
directors "nacionals", els secretaris, els comandaments
i els caps finals. A això cal afegir un fort militarisme, ja
que conten amb un grup considerat armat com és el
Cuerpo Internacional de Seguritat (CIS), que és l'en-
carregat de la seguretat dels líders de la secta i de
vigilar les persones que deixen la secta.

La seva vertadera ideologia está fortament
identificada amb el feixisme, el sexisme, el classisme
i el racisme. El racisme és un element molt important
en la seva doctrina, ja que ells diuen que la humanitat
está dividida en set races, de les quals la negra és la
més baixa i l'anglo-alemanya és la raça superior, i a
les quals es pot anar ascendint per la reencarnació. El
feixisme está latent al símbol de la Secta, que está
format per diversos elements, entre els quals des-
taquen l'àguila amb les ales mig esteses que recorda
clarament l'àguila imperial nazi i la destral anome-
nada fascis.

Aquestes són les qualitats d'una secta que está
en una fase de clara expansip (l'Estat espanyol és un
dels llocs on més desenrotllada está aquesta secta i
on té una gran acceptació popular) i que amaga una
forta tendencia feixista.

Saboteja Nueva Acrópolis. No deixis que et
mengin el cap. Fons de Documentació

Nueva Acrópolis
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Tot per el bricolage!
Tallam taulers a mida i

cantons P.V.C.
C/. Caro, 29. Tlf. 287940. Fax 732899

07013 Ciutat de Mallorca

YWINI I de Mallorca 

La cultura deis anys 60 i 70: un
front de combat antifeixista

A les acaballes de la dictadura feren molt més per
la llibertat i la lluita antifeixista cantants, afeccionats al
teatre, segons quins escriptors, que no pas els partits
polítics que, o no existien encara —el PSOE, per
exemple, només començà a sortir pels diaris devers
els anys 74 i 75—. Els diversos partits comunistes
barallant-se entre ells mateixos per a clarificar l'es-
séncia del marxisme-leninisme— vivien una somorta
vida clandestina, amb ocasional sortides per a fer
alguna pintada o repartida d'octavetes. El contacte
real amb les "masses" —com ens agradava etiquetar el
poble aleshores—, mantenir encesa la flama tothora,
era treball d'un altre tipus de gent, la majoria sense
partit, però especialitzada en ordir permanentment
munió infinita d'accions subversives. Entre el per-
sonal conegut i amb forta anomenada hi havia els
cantants de la Nova Cançó, alguns en camí de con-
vertir-se en els astres resplendents dels propers anys.
Altres, menys famosos, també portaven amb força la
lluita culturalo-política en contra de la pansida pu-
trefacció oficial. Entre els coneguts hauríem de parlar
de l'impacte que causà la cançó de MI del Mar Bonet,
"Qué volen aquesta gent?". No ens podíem avenir
com la podia interpretar en públic! Les actuacions dels
cantants de protesta no sempre es feien al Castell de
Bellver, sota l'organització de les Joventuts Musicals.
Aquells autèntics I íders de "masses", per no res, la
majoria de vegades sense cobrar, actuaven al saló
d'actes de collegis, a la sagristia d'alguna església,
dins cases particulars, a cinemes de barriades. En
Guillem d'Efak va fer famosa per arreu de Mallorca, la
"Cançó de Son Coletes", esdevinguda himne revo-
lucionari. Quasi ploràvem en sentir tonades de tan
forta arrel popular. La repressió feixista era blasmada
públicament, sense por. Hom recordava la lluita de les
Germanies i altres aspectes essencials de la nostra
història. Fins i tot el folk nord-americà fa ser traduït al
català i posat a disposició de la resistència. Discs amb
les cançons i himnes autèntics de la guerra civil —de n
la part repúblicana, evidentment'— arribaven d'amagat
a Mallorca. Tothom que sortia a l'estranger havia de
tornar —era un deure ineludible!— amb llibres de la
collecció "Ruedo Ibérico", "Ebro", o amb discs anti-
feixistes. Eren famoses les versions de La Internacional
i La Varsoviana en interpretació dels Cors de la Ràdio
i Televisió de la RDA. Na Miquelina Lladó musicava
treballs de Josep M Llompart; en Toni Alomar, poemes
encara no editats de Rosselló-Pbrcel; l'excel•lent pintor
i escultor Gerard Mates actuava, com un Che Guevara
de la cançó de protesta, per tota mena de caus.
N'Esperança Mestre feinejava recollint diners pels
presos polítics. En Pere Martínez Pavia, amb el grup
"Farsa" emprava la mímica per fer batalla cultural
contra la vulgaritat que ens ofegava. Els censors de la

Brigada Social anaven de bòlid! Com interpretar el
gest dels mims? Hom veia suar els policies, asseguts
en la cadira, que mai no podien saber si els gestos, en
la representació oficial serien idèntics als emprats en
els assaigs. Aquí, entre nosaltres, a Mallorca, la feina
dels cantaautors era feta en les pitjors condicions
tècniques que hom pot imaginar. A locals amb escassa

sovint sense servei d'altaveus, exposats
sempre a una intervenció de la policia política, sense
gaire ressò en els mitjans de comunicació que, com el
"Baleares", encara duien el jou i les fletxes de la
Falange en la capçalera.

Altra gent organitzava grups de teatre, comen-
çaven a muntar obres d'autors novells i conflictius,
allunyant-se de les caducades concepcions del "teatre
regional". L'amic Jaume Adrover, corresponsal a
Mallorca de la prestigiosa revista "Primer Acto" i
company d'Alfonso Sastre, Pere Quart i els millors

homes de teatre de l'estat i de Catalunya, era l'ànima
vivent i agitador etern en aquest sector de la protesta
ciutadana. El "front de lluita cultural", com el co-
mençàvem a anomenar. Per altra banda, en Vicenç
Mates, posseït per la dèria de fer un cinema mallorquí
que reflectís la nostra història —començava a treballar
en el possible muntatge de les "Les Germanies", sota
un guió d'un altre autor de la resistència, en Soler
Antich—, rr•3.ntenia contactes amb els cine-clubs
principatirv . )ns feia arribar les millors pel•lícules de
la resistér• . per a projectar-les en sessions clan-
destines. Mans, en Paco Llinàs, amb el cine-club del
cinema Rialto, ja ens havia permès entrar en contacte
amb les pellícules que ens ocultava la cultura oficial
feixista. Em referesc als històrics cicles de directors
txecs o hongaresos que, a mitjans dels seixanta, ja
ens van fer veure que no tot, en el cine, era Hollywood
o na Sara Montiel.

En Vivenç Mates va viure uns anys primer a
Bunyola i més endavant a Santa Maria. Hi ánávem en
peregrinació a veure l'obra del gran Serguei Eisenstein.
"La Mare", "Octubre", "La Vaga General", algunes
pel.lícules cubanes, certs documentals compromesos,
eren vists i comentats pels petits grups que arribàvem
d'amagat, ara un cotxe, ara un altre, per a no despertar
l'atenció dels veïnats.

Un dia em trucà en Jaume Adrover i em digué:
"Prepara't. Avui tenim una "acció" a Sóller". Una "acció",
en aquell temps de clandestinitat, podia ser qualsevol
cosa. Des d'una xerrada sobre la història de Mallorca
o una lectura de lonesco o Brecht, a un cau inconegut.

El lloc de trobada havia de ser a la sortida de
Palma, en la mateixa carretera de Sóller. Allá ens
havíem d'aturar en un carrer determinat i comprovar si
hi venien els companys que esperàvem i si ens seguia
la Brigada Social o algun membre del servei d'infor-
mació de la Guàrdia Civil.

Dit i fet. A l'hora determinada —la puntualitat era
norma complida amb un estricte sentit del deure— per
Jaume Adrover jo ja era al lloc indicat, preparat per a
l'"acció". Primer va arribar en Vicenç Mates, acom-
panyat per na Conxa, la seva esposa. Anaven carregats
amb la coneguda máquina de projectar films, tapada
amb una manta (sembla que no hi cabia a la maleta
del cotxe). Em va dir que anàvem a projectar, a un
local de l'església, un documental sobre la guerra del
Vietnam. Era la primera vegada que arribava a Mallorca
material dels nostres herois vietnamesos que estaven
lluitant aferrissadament contra l'imperialisme ianqui.
Hom estava emocionat de veritat. Ben segur que
haguéssim donat la sang en defensa d'aquelles cintes
que miràvem, com un creient mira el sant de fusta que
adora. La xerrada, l'havia de fer en Toni Serra, que
compareixia en el cotxe del mateix Jaume Adrover. En
Toni Serra feia anys havia esdevengut també un mite
dins la lluita clandestina a Mallorca. I la seva  presència
en un lloc determinat era garantia de parlar clar i
sense mitges tintes contra la dictadura i la cultura
oficial. En Jaume, també havia aconseguit un disc xilè
amb la famosa "Cantata de Santa María de lquique".
Per tant, l'acció subversiva consistia a projectar el
documental del Vietnam i, després, escoltar la música
xilena. La conferència de Toni Serra hauria de con-
cloure la feina.

En arribar al poble, de seguida ens avisaren que
la Guàrdia Civil havia sentit campanes i rondava pels
carrers cercant cotxes sospitosos. En Jaume, en Toni,
en Vicenç i jo mateix, ens encarregàrem d'entrar a
l'església la pesant máquina de projectar. Més tard
sabérem que quasi ens descobreix la Benemérita.
Estava rondant molt a prop d'on havíem deixat- els
vehicles! No sé si el rector sabia res de les activitats

dels seus joves cristians. El cert és que, amb la porta
tancada, deixant dues persones a l'entrada per a
avisar en cas de perill, començàrem la projecció.

El documental mostrava la famosa ruta de Ho Chí
Minh, mitjançant la qual la res¡sténcia del sud de
Vietnam es proveïa d'armes i queviures per a fer front
a la invasió nord-americana. Ningú que no hagi viscut
les reunions clandestines en temps de la dictadura no
pot imaginar el silenci, l'emoció amb qué seguíem les
conferències i actes amenaçats en tot moment per
una irrupció inesperada de la Brigada Social o la
Guàrdia Civil!

Més tard, després d'haver escoltat el disc xilè,
Toni Serra féu una extensa anàlisi de l'imperialisme
americà. Parlà de la Revolució cubana, de la Iluita del
poble xilè contra les multinacionals dominades pels
EUA. En Toni anava sempre amb la seva barba llarga
—era molt abans del corbatí actual i el seu posat
d'aristòcrata demodé—. A la gorra —aleshores no duia
capell— portava aferrada una estrella de cinc puntes,
símbol, supós, del seu universal i inabastable pen-
sament revolucionari.

A l'acte clandestí en una fosca cambra de l'es-
glésia, hi havia una trentena de joves sollerics
i al•lotes—. Un èxit total, el començament d'una gran
revolució cultural a les Illes, somniàvem, innocents,
sense imaginar el terratrèmol que s'apropava amb la
reforma pactada. I no era senzill, fácil ni  còmode
assistir a una d'aquelles misterioses i secretes trobades
subversives! Sovint, el cel•luloide s'espenyava i havíem
de romandre una bona estona en silenci —la Guàrdia
Civil rondava pel carrer— i esperar que les mans  hàbils
i expertes de Vicenç Mates adobassin la cinta. El fum
ho omplia tot. La claror era escassa. Els endolls
petaven més d'una vegada, sotmesos a una feinada a
la qual no estaven acostumats.

De no haver-hi incidents, tornàvem a Palma feliços
pel deure complit. Música, cinema,  conferència. Tot
havia rutllat. Havíem portat a terme una altra acció
contra la dictadura! I, de seguida, Jaume Adrover, de
tornada, ja ordia noves tasques per al següent cap de
setmana. "I si, dissabte vinent, anássim a Pollença?
...conec...". No cal dir que tothom hi estava d'acord.

Aquesta era una de les nostres formes de Iluita
més estimades. Era abans de la formació dels primers
grups revolucionaris a les Illes. Més endavant, quan
ens organitzàrem cadascú pel seu compte, aquella
amistat combativa sofrí un sotrac. Potser ens erràrem
anys endavant, pensant que l'organització en partits
de classe, marxista-leninistes, era assolir una forma
superior de Iluita contra el feixisme i el capitalisme. El
cert és que els partits, més immersos dins la feina de
consolidació partidista, preocupats per les batalles
que els enfrontaven, deixaren de banda aquest tipus
d'accions revolucionàries. Sé ben cert que foren les
reunions i trobades d'amagat les que de veritat
ajudaren a crear la columna vertebral del moviment
democràtic i antif ranquista dels anys 74-76. Els
fonaments de la democràcia que anys després ja
trobaren fets els partits, foren bastits per gent com en
Jaume Adrover, en Vicenç Mates, na Miquelina Lladó,
en Gerard Mates, en Guillen d'Efak, en Toni Alomar,
en Pere Martínez i tants d'altres que no han sortit ni
sortiran mai als nostres llibres d'història.

Miguel López i Crespí
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Una Iliçó d'economia independentista
Quan a l'Estat espanyol observem l'estat de ruina

en qué es troba tota la seva estructura económico-
financera hem de pensar en les causes de la mateixa.
Els mals econòmics espanyols tenen tots una arrel
política profunda que en aquest segle XX vindrà
marcada per l'autarquia económica que imposa el
règim nazi-feixista de Franco un cop finalitzada la
guerra d'agressió contra Catalunya del 1936 i que
engegarà en orris tots els rèdits que els industrials
catalans havien aconseguit fent grans negocis entre
els contendents europeus a la primera Guerra Mundial
(1914) donada la situació de neutralitat que  jugà
l'Espanya d'aquell moment en el conflicte i que tot just
suposava un baló d'oxigen en la recuperació
económica després del desastre de Cuba del 1898.
Avui en ple 1994 un hom no pot evitar veure en el
desastre econòmic actual un rastre de tots aquells
mals històrics que als catalans ens ha tocat patir
aquest segle. L'atur que patim avui no deixa de ser un
llast provocat per la pròpia legislació franquista i pes
la mentalitat burocratitzada i mancada d'iniciativa que
ostenten els espanyols. La manca d'inversió estrangera
a Espanya no respon a altra cosa que a la desconfiança
que provoca un país incompetent, per burocràtic, i
amb mentalitat de república bananera (recordi's la
frase del ministre Solchaga: "España es el país del
mundo donde se puede hacer dinero más rápidamen-
te") que encarna aja perfecció l'oligarquia partitocrática
i el seu degoteig continu de casos de corrupció. El
déficit públic ja s'ha doblat respecte alió estipulat en
els objectius de convergencia fixats per la Comissió
Europea, fent del seu intent de reducció una auténtica
quimera política. I tot per culpa de protegir interessos
públics en forma de monopolis i oligopolis (vegeu
Repsol, Telefónica etc...) per evitar que empreses
més eficaces i rendibles que els seus "chicharros"
públics els puguin deixar sense cornucòpia d'on cobrar
els seus luxosos sobresous, a més de "recolocar
ministros, directores generales y subsecretarios en el
paro". L'empobriment dels catalans, així com dels
espanyols, de manera geñ'eralitzada no respon a altra
cosa que a la xuleria d'un país de pacotilla que va de
nou ric i es creu com digué el seu president que
"España será la locomotora de la construcción
europea" — de la corrupció será!— i que va provocar el
manteniment illógic d'una moneda sobrevaloritzada
per després caure en la realitat més absoluta i haver
de rectifiCar aquesta política de pinxo de tres al quart
a través de diverses devaluacions en la cotització de
la pesseta. Això provocà el desprofitament d'una bona
época per incentivar les exportacions i per tant de
fomentar la cultura de la internacionalització de les
relacions económico-comercials que tan necessària
era per a la bona salut de l'entramat empresarial i
industrial. A tots aquests factors estructurals cal afegir-
hi potser el més important i dramàtic: el desencís i
desesperació que cada dia més famílies catalanes
manifesten a la vista de la manca de perspectives i
millora de la situació económico-social del país. El

FMI i en boca del seu president, el francés Camdessús,
pronosticava en la seva última reunió, celebrada
enguany, "que s'aproximaven set anys de vaques
grasses". Però aquestes vaques grasses només
repercutiran favorablement a les multinacionals, al
sistema financer mundial i als exportadors en general;
penó difícilment l'home de carrer normal, és a dir la
immensa majoria, es beneficiará de tots aquests
pronòstics macroeconómics. La desmotivació i el
passotisme del "són quatre dies" podríem dir que és la
major lacra social que en resulta de tot plegat,  perquè
destrueix la voluntat de futuritat, és a dir de progrés,
tot minant la capacitat d'autoconfianca i orgull del
poble. Qué ens queda doncs? Fer de cambrer en fa
indústria "nacional" del turisme? ¿Es això al que
aspirem els catalans; fer de Catalunya un mediocre
país de cambrers?

Els catalans estem pagant el "factor país", és a

dir, l'estar units com a colònia a una empresa sense
futur que es diu España, i a més, per partida doble
perquè a part del drama sócio- econòmic en tenim un
altre que en qualsevol moment se'ns pot rebotar de
mala manera i no és altre que el drama nacional. Es
interessant constatar la història d'un país el qual admiro
molt, Holanda, que ocupat pels "tercios" espanyols al
segle XVI estava sumit en la miseria i desesperació
moral que viu tot poble colonitzat. Els holandesos,
prenent consciencia que aquest  llast els feia avocar-
los a la pròpia degeneració, es revellaren contra
l'ocupació a través de revoltes i guerres partisanes
que foragitaren el dimoni imperial. Després de recu-
perar la independencia i de poder regir els seus as-
sumptes segons el seu propi sentir i voluntat, Holanda
es convertí en una primera potencia económico-
mercantil tot ensenyorint-se de les rutes comercials
navals i desplegant un gran ressorgiment intellectual
que la feu ser centre cultural privilegiat d'Europa.

La Iliçó holandesa ha de ser, pels catalans, que
només recuperant la dignitat com a homes lliures i
marginant maneres de fer alienes a nosaltres, és quan
podrem projectar el futur i prosperitat, tan econòmic
com moral, de Catalunya. Independencia sempre ha
estat sinònim de progrés perquè és un acte d'amor a
la llibertat. I és ací quan cal prendre bona nota d'un
article sense malbaratament de l'eminent Premi Nobel
d'Economia per la Universitat de Chicago del 1992,
Gary S. Becker, i que aparegué a la revista "BUSINESS
WEEK" del 7 de novembre d'enguany i que porta
l'explícit títol: "Per qué tants ratolins estan rugint?
(Why so many mice are roaring?)

"El nombre de nacions s'ha quasi duplicat en els
darrers 50 anys fins assolir la xifra de 191 estats
independents. Les motivacions més evidents per
explicar la raó d'aquesta multiplicació, que invoquen
trifulgues nacionalistes i ètniques, focalitzen una
motivació major: El cost econòmic de la independencia
s'ha abaratit extraordinàriament degut al ràpid creixe-
ment que ha experimentat el comerç internacional
després de la Segona Guerra Mundial.

Des del 1950, les importacions i exportacions
mundials han crescut en un índex remarcable del
voltant del 10% anual. Fins i tot durant la moderada
marxa económica dels anys vuitanta, el comerç
internacional va continuar expandint-se al 5% anual.
El resultat ha estat que la prosperitat no depèn en
gran mesura d'una potent economia doméstica — fins
i tot les nacions petites poden vendre directament
Ilurs mercaderies en el mercat internacional.

En efecte, ara les petites nacions tenen avantat-
ges en la competencia per als mercats internacionals.
L'eficiència económica els requereix de concentrar-se
en solament uns quants productes i serveis, per això
aquestes molt sovint s'especialitzen en àrees massa
petites per ser copades per les nacions grans.  Perquè
les petites economies són més homogènies, aquestes
tendeixen a patir menys per culpa de conflictes interns
provocats per interessos especials. Els seus béns i
serveis tendeixen a estar menys exposats als aranzels
mercantils així com a altres restriccions des del mo-
ment que elles no afectin en desmesura els productors
deis països grans. De manera similar, les aliances
econòmiques com ara la de la Unió Europea tenen,
generalment, la tendencia a acceptar a una nació
petita com a membre sempre i quan la seva producció
no suposi una gran amenaça competitiva.

(...) Hong-Kong i Singapur iniciaren el seu ful-
gurant desenvolupament econòmic tot especialitzant-
se en la importació de béns d'arreu del món i distribuint-
los a altres parts d'Asia. El volum d'importacions-
exportacions en ambdós casos excedeix enormement
el seu PIB perquè la immensa majoria d'una població
de 7.3 milions d'habitants estan treballant en el  comerç
de béns i de serveis financers.

(...) Fa menys de dos anys que l'ex-Txecoslová-
quia deriva en la República Txeca i Eslováquia.

Ambdós han tingut problemes ajustant-se a la inde-
pendencia — ja que havien estat íntimament lligades
per una moneda, per un mercat i xarxes de producció
interrelacionades de manera comuna. Però la
República Txeca está tanmateix creixent espectacu-
larment: Té un baix nivell d'atur, un creixement  ràpid
i una reorientació de les exportacions envers les
nacions occidentals. Molts txecs es van oposar a la
separació, però la seva economia esdevingué més
forta quan Txéquia es va separar de l'empobrida Eslo-
váquia. Aquella nova nació encara prosperará més
després que la privatització forci els seus empresaris
a aprendre a competir en els mercats mundials.

L'experiència txeca pot ser duplicada per moltes
altres nacions amb diferencies culturals o ètniques.
Per exemple, s'ha cregut generalment que el francófon
Quebec s'ensorraria econòmicament si es separés de
la resta del Canadá. Aquesta visió ignora el rol que el
comerç internacional juga en l'èxit  econòmic. Després
de potser un sever període d'ajustament, el Quebec
podria trobar un lloc pròsper en l'economia mundial tot
comerciant amb el Canadá, els Estats Units i Mèxic
així com a la resta de l'Amèrica del Sud. Aquesta
separació també podria ajudar les economies del
Canadá anglófon perquè reduiria les batalles culturals
i eliminaria la confrontació amb al Quebec sobre el
repartiment dels ingressos aranzelaris ¡les despeses
governamentals.

La petitesa pot ser un actiu en la divisió laboral en
el món modern , on les economies estan vinculades a
través de les transaccions internacionals. El
nacionalisme está cavalcant la cresta del comerç
mundial per forjar noves nacions".

Encara que Gary S. Becker sobredimensioni el
factor econòmic com a motor de la creació d'indepen-
dències, el que deixa ben clar és la viabilitat económica
que té qualsevol nació que vulgui esdevenir inde-
pendent. Per això la creativitat, la iniciativa, la capacitat
de treball i un bon guiatge polític són les claus que un
poble ha de disposar per encarar amb èxit la go-
vernabilitat i prosperitat de la nació independent. El
poble català no ha perdut, encara, ni la creativitat, ni
la iniciativa, ni la capacitat de treball. Però no té
quiatge polític perquè no hi ha classe política, sinó
oligarquia d'interessos de poder d'uns quants que no
serveixen el bé públic del poble, sinó només el seu
propi. Aquest darrer factor junt al de l'acció colonit-
zadora espanyola ha fet que últimament els hàbits
que han ensorrat Espanya es vagin instal•lant
sibilinament en el procedir dels catalans que, avui, ja
més que establir-se el que volen és collocar-se. És a
dir, prefereixen fer de "funcionarios" que no pas
dedicar-se a les arts del comerç o l'empresa. Si seguim
així ens encaminem a fer de Catalunya una podridura
de catalans paràsits; i oblidem-nos de la prosperitat
del petit comerç i de la petita i mitjana empresa!. En
definitiva, oblidem-nos que Catalunya pugui tenir un
futur digne. Es per això la importància que té el factor
moral en el procés d'alliberament nacional de
Catalunya i que el professor Muñoz Espinalt no es va
cansar mai de divulgar-ne llur estrategia a seguir:

"Hem de fer de cada català un senyor de sí
mateix. Hem de demostrar-li que cal superar el posat
de dimitit que, sovint, confon amb l'esperit de la
democracia. Hem de treure-li el cofoisme de creure's
més llest que el veí de més enllà del Cinca i de Salses
mentre el veí l'explota a cor que vols. No podem
deixar que l'enganyin els que li asseguren que, per
haver-hi auténtica democracia , no cal el previ reco-
neixement de la Independencia Nacional. Hem de
refutar-li el subterfugi que els altres ens manen perquè
són molts més. Cal demostrar-li, d'una vegada per
totes, que mai no imperen els més, sinó els que saben
desplegar unas major capacitat directiva".

Per"
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Una lliçó d'economia
°en independentista

I això és el que es desprèn de la docta sentència
del Premi Nobel, del que no hi ha dubtes sobre quin
camí polític ens recomanaria d'emprendre el prestigiós
economista i de la reprimenda que, indirectament,
dóna a minidirigents oligàrquics com Jordi Pujol que
amb les seves misèries personals es dediquen a
hipotecar, com uns Judes, el futur dels seus pobles.
Quina vergonya! Es per això que ja és hora que
defugim de falsos mites i tabús imposats sobre
l'economia catalana i la seva dependència del ridícul
i costós "proyecto común español". Gary S. Becker
tan sols és el colofó al que ja albirava de Manera bri-
Ilant i concloent en Ramon Trias Fargas en el seu
memorable estudi "Introducció a l'economia de
Catalunya" (1972) on defensava amb lógica mate-
mática la gran viabilitat económica d'una Catalunya
independent. Per això, catalans, cal tenir molt clar que
només hi ha foscor i abisme econòmic mentre ens
mantinguem junyits a Espanya i que només hi ha futur
i progrés econòmic si lluitem per la independencia
nacional de Catalunya. I tot allá altre que us diguin en
contra , com diria Demócrit, és mera opinió. Opinió
que només beneficia als nostres enemics, els espa-
nyols, i perjudica greument als catalans i al  pròsper
futur de la nostra Catalunya. A partir d'ara, doncs, els
"opinadores" de torn ja no us podran donar més gat
per liebre, si és que encara us el donaven. Francesc
Castany de Caso, deixeble del prfessor Caries Muñoz
Espinalt i membre de l'APP

Al Conseller d'Educació,
Bartomeu Rotger

Als ulls no et posis cap bena,
honorable Conseller;
no té el PP cap antena
de nacionalista ni vena
que Mallorca regui bé.

No estima les nostres coses,
la !lengua no estima gens;
tot això per a ell són noses...
Faràs f15fir tu les roses
dins un sementer de fems?

Quan un estima una al•lota,
bé l'enjoia i de debo;
el que fa el PP denota
que ni mou cap peu ni trota,
quan a l'aimada que el vota
Ii furten el seu tresor.

Ara em cal fer un deure
un "quiquiriquic" de SOS
i això que fa poc vaig creure
que l'Illa fóra un bellveure
amb un Conseller com vós.

Sovint cal fer qualque estella
per encendre el foc en pau.
És una ciencia ben vella
que la victòria és més bella
que bona vida d'esclau.

A un partit espanyolista
ja s'ha canviat En Rotger!
A on deu tenir la vista,
quina cosa és que el despista,
quan s'ha venut al PP?

Malgrat tot, la feina teva,
agradi o no als "padrins",
és que es trobin a ca seva,
a Mallorca els mallorquins.

Tothom anava ferra-que-ferra,
pel contrari liquidar,
aquí, diferent se fa
s'hipocresia governa.

Es mando hem d'acuSar
que al dolent dóna avantatge,
detestar la seva imatge
quan haurem d'anar a votar.
Li hem de dir bastant ciar:
"protegeixes sa maldat,
a un moment depravat
Mallorca vares tirar."

Un govern tot mallorquí
aquí ho hem de mester,
que servi es solc molt bé
obrint diferent camí.
Que sigui com vell padrí,
quan a ses penyes guardava,
que el sarrací vigilava,
per tancar-li es camí.

El que hem de sospirar,
conservar neta la illa
ja que n'és ella molt rica,
cosa que Déu la dotà.
Defensar el nostre parlar
que heretàrem dels padrins,
seguir els dignes camins
que el rei En Jaume ens deixà.
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A la maldat protegiu
Climent Garau i Salva

Se varen apoderar
es moment que jo dormia
des rellotge que duria,
cldena d'or no quedà.
Quan jo me vaig despertar
me vaig trobar desarmat,
de clau de cotxe mancat,
no me'n vaig poder anar.

Un altra cas contaré
que passà a fora vila,
un xalet jo construïa
per gastar-hi un dobler;
un bon susto sofrigué
quan allá arribaria,
un cotxe ben ple hi havia
d'eines de picapedrer.

Tres persones hi hagué
que tots tres m'envestiren,
ganivets tots ells durien.
diguem-ne "jo l'empraré".
Deman, que podria fer
amb tres forasters armats?
Me digueren "estimat,
pots dir que te ha anat bé".

Se'n varen dur el que hi havia
no deixant cap element,
senalles, corresponent,
cap eina no quedaria.
Amb so cotxe partiria
amb molta tranquillitat,
jo allá desgombolat
aquell fet contemplaria.

Un altre me'n va passar,
després de s'obra acabada,
per fer Ilum allá mancava
sa seva placa solar.
ale tot s'element dotar
per poder disfrutar-ho
va ser un susto major,
tot s'element se'm robà.

Ja començ a estar cansat
de tantes impertinències,
qui toca ses conseqüències
és aquell qui bé ha obrat.
De ningú n'és ajudat,
se pot dir, avui en dia,
se riu de sa policia
es lladre, es degenerat.

Es primer cas que em passà
va esser a dins Ciutat.
Jo vaig esser convidat
per morir un familiar.
Quan es condol s'acaba
en es cotxe aniria,
un estol me sortiria
que me devia esperar.

Es duros se'm demanà,
los vaig donar sa cartera,
varen trobar que poc era,
vint-mil en varen trobar.
Me varen acorralar
i un cop molt fort jo rebria
amb un ferro que em feria,
tot d'una em vaig acubar.
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Un altre me n'ha passada,
és molt fresca se pot dir,
per ses festes jo tenir
carn fresca ben preparada.
Tot s'element que cuidava
aquesta gent m'ha robat,
gall, indiot, ha faltat
porcella que jo guardava.

No vagis a denunciar
lo que a tu t'ha passat,
que t'hi ha involucrat,
això molt llarg se farà
després de un any passar
vendran a molestar-te
aquell que va robar-te
totseguida el s'amollà.

Qué Ii passa a s'assassí
que va matant personal,
tirant bombes per fer mal,
a on van a comprar-hi
dones amb sos nins petits
se senten molts forts es crits
un poc abans de morir.

Tres anys vaig estar en guerra
amb govern republicà,
de metralleta em dotà
per tirar a dreta i esquerra.



Teràpia preventiva
Hem arribat a una época en la qual ses condicions

de vida fan de s'home un blanc-diana fácil de ferir per
un bombardeig constant de demandes provinents des
medi que ell mateix ha construït.

Suposant una situació en sa qual sa supervivència
está assegurada, avui en dia hem d'afegir a ses difi-
cultats que proporcionava sa vida ara fa 30 anys, ses
lletres des cotxo, sa gelera nova, sa contaminació
química i sonora, sa major pressió laboral per produir
més en menys temps i tot un extens ventall de ne-
cessitats, creades entre altres coses i fonamentalment
per interessos materials o de poder.

Es sistema nerviós de s'home gafrebé no ha
tengut temps per evolucionar biològicament mentres
que ses condicions que l'afecten han canviat de forma
impressionant. Degut precisament a aquestes noves
condicions, han aparegut noves alteracions del sistema
nerviós o bé algunes de ses ja existents han vist
augmentada en molt sa seva presència entre sa
població. No obstant això, també hi ha hagut una
evolució académica i professional per combatre
aquestes alteracions. Psicologia, medicina conven-
cional i alternativa, teràpies de grup, acupuntura i una
extensa llista de disciplines científiques o tradicionals
orientades a aconseguir una millora en es benestar
psicosomátic i psicosocial de ses persones, estan
desenvolupant constntment noves tècniques o
incrementant es seus esforços per aconseguir resultats
més satisfactoris i arribar a quanta més gent possible.
Dins aquest cabal d'esforços i fruit de s'experiéncia
personal combinada amb una intensa recerca teórica,
puc presentar avui un programa de teràpia humanista
preventiva no-convencional en dues modalitats (taller
i paquets de sessions) destinat a proporcionar a qui
vulgui prevenir-se de possibles trastorns o senzillament
millorar sa seva qualitat de vida, recursos i habilitats
psicològiques per tal d'afrontar ses dificultats que
trobam quotidianament, intentant alhora aconseguir
una experiència vital altament satisfactòria. Amb ajut
d'algunes tècniques provinents des conductisme,
aquest programa pretén assolir es objectiu proposats
mitjançant s'insisténcia en sa capacitat d'autocontrol
i autodeterminació, característiques pròpies de sa
voluntat personal que permetran a qui les  sàpiga fer
servir arribar a un estat d'equilibri i harmonia psico-
somática ideal per a sentir-se bé amb un mateix. Cul-
tura, art, ciència i filosofia intentaran esser aprofitades

.--
com a fonts d'estimulació primordial.

Desitjant a tothom una feliç estança en aquest
món dels mortals es despedeix fins a una nova
oportunitat aquell qui es considera servidor de vostès.
Joan Adrover i Duran, si desitjau més informació,
podeu telefonar an es 550775.

Brancd

Tontea Martí i Florit
La passada Diada de Mallorca venia configurada

per la reclamació i el rpcordatori que les terres cata-
lanes, de Salses a Guardamar i de Fraga fins a Maó
són històricament una unitat nacional, amb una
personalitat comuna i diferenciada de la resta de
nacions del món. El lema triat pels organitzadors i
convocants de la manifestació era "contra les
agressions, unitat nacional". Molt encertat. Totes les
agressions que pateix el poble català, com a nació
oprimida que és, van encaminades a dividir el nostre
teixit social (el "divideix i vencerás" que tan clar han
tengut sempre els nostres enemics). O hi ha qualcú
que encara creu que fenòmens com el blaverisme,
gonellisme i demés són "naturals"? Al meu entendre
és evident que responen a la planificació i a  l'estratègia
deis estats espanyol i francés que, per cert, mantenen
esquarterada (més divisió) la nació catalana.

Vos heu demanat mai per qué sempre que es
parla de Països Catalans, sempre que es parla d'inde-
pendència, la resposta automática dels espanyols
(dels espanyols mentals) és que "catalans" i valencians
no podrien fomar mai una nació junts. Gran con-
tradicció: la formen des de sempre i conviuen dins la
"nació espanyola", amb les lògiques rivalitats regio-
nals, que no passen d'això: simples rivalitats regionals.

Aquest passat desembre ha tengut lloc una ini-
ciativa, sorgida de joves mallorquins, que,m'atrevesc
a titilar d'històrica: la Trobada d'6Entitats Juvenils deis
Països Catalans o Trobada de Binicanella. Una cin-
quantena de representants d'entitats cíviques, cultu-
rals, religioses, ecologistes, d'estudiants, excursio-
nistes, etc, varen discutir i varen arribar a acords
concrets per tal d'augmentar les relacions i accions i
campanyes conjuntes a realitzar. La Trobada de Bini-
canella va resultar un èxit i un precedent importan-
tíssim, que ben segur tendrá continuïtat.

Anam bé, cal seguir trqballant amb propostes
concretes i cal seguir reivindicant i reafirmant-nos en
un tema que semblen tenir molt més clar els espanyols
i francesos que no nosaltres mateixos: les terres
catalanes som una nació.

I, en aquesta línia de reivindicació, em sembla
molt bé la proposta: contra les agressions espa-
nyolistes hem de respOndre amb unitat, la unitat
nacional de la Nació Catalana.

8
	

15 DE GENER DE 1995	 ' rik/11.14 /2 de Mallorca

És un poc confús l'inici històric del que avui és
s'Arraval de Santa Catalina. No obstant això, es pot
assegurar que hi havia un petit nucli de cases al
principi del carrer de sant Matgí. Trobam documents
on, en diverses ocasions, es diu que: "Els pescadors
demanen al Wal í moro que les portes de la murada
s'obrin més prest per poder entrar el peix". Per altra
banda, durant la dominació àrab de l'illa, al lloc on
avui hi ha sa Faixina, hom situa un cementen i jueu,
que per religiositat, no podien esser enterrats a
cementeris musulmans.

Així que, ja abans deola conquesta catalana, ens
trobam amb un nucli —potser molt petit— d'avantpassats
que vivien a s'Arraval.

Abans del rei En Jaume —1113 i 1116— varen
intentar la conquesta de Mallorca les hosts de Beren-
guer III, comte de Barcelona. I es va intentar l'assalt
de Ciutat per la Porta Scula, situada on avui hi ha
l'avinguda Jaume III, a on Berenguer II fou vençut,
s'entorná cap a Portopí i d'allà cap a Catalunya.

Hi ha diferents buties a les quals el rei En Jaume
cita el nostre Arraval. Així, en una carta al bisbe

Berenguer i Palou, diu: "...i vos prec que al ponent de
Ciutat no deixeu créixer çnés la població per a seguretat
de les murades i la seTa defensa."

En el Llibre del Pepartiment, quan s'Arraval ja era
part del Pariatle, el bisbe de Barcelona, Berenguer i
Palou, donà ordre als seus representants d'Andratx
que tinguin cura de manera especial del nucli  urbà de
s'Arraval per ser gent "molt honrada, bons crestians i
molt fainés i entesos en tot lo de la mar".

Santa Catalina creix, però encara no té nom,
continua anomenant-se s'Arraval, però ja és considerat
qualque cosa més que un petit nucli urbà. Es funda un
Ilatzaret allá on avui és el començament del carrer
sant Matgí, són frares els qui regenten aquest hospital,
al qual donen el nom de Santa Catalina. Així fou com
va començar a dir-se s'Arraval de Santa Catalina.
Abans no era necessari altre nom per esser l'única
barriada extramurs de Ciutat, així com l'únic arraval.

Com que formava part del Pariatge de. Ponent,
sempre va tenir un paper rellevant, històric, polític i
econòmic perquè enllaçava Ciutat amb Andratx, Calvià,
Esporles, Puigpunyent, etc. D'aquesta manera co-
mençaren a florir els hostals per a descans del bestiar,
així com dels pobladors de les possessions, llocs i
viles del Pariatge.

Creix un nucli format per pescadors, des de la
mar a la carretera (avui carrer de sant Matgí), i per
l'altra banda, gent de diferents oficis: ollers, comer-
ciants, cordadors, etc, i sobretot hi havia tavernes i
hostals. Ja al segle IV tenia una Confraria de Pescadors
que era una prolongació de la d'Andratx, vila que era
cap del Pariatge. S'Arraval creix i es crea un poble
singular que no es considerava de Ciutat (encara avui
no ho són), però es trobaven iluny d'Andratx per
considerar-se andritxols. Això fa que es creï un poble
amb un carácter ben singular. Se senten cataliners i
prou, si bé en el segle VI trobam, a la Universitat
d'Andratx, en un Consell extraordinari,‘aquesta nota:

"Diu el de s'Arraval que l'aigua dels pous és  molt
dolenta i té por que no propagui la pesta." I una altra
nota: "Aquest consell fa seva el que per tenyir les
xarxes se construeixin calderes de ciment prop de la
coya de s'Arraval". Podríem continuar descrivint moltes
coses, ja que Santa Catalina té una història singular
que no va lligada a cap dels pobles que l'enrevolten,
ni Ciutat ni Andratx. Creix i crea riquesa per si mateixa,
encara que són els d'Andratx els qui sempre recolzen
s'Arraval, doncs, fins al 1813 —Llei de Mendizábal-
s'Arraval de Santa Catalina formava part del Pariatge
de Ponent. A partir d'aquesta data és Ciutat ¡res més,
encara que, per moltes lleis que hi hagi, els cataliners
se senten cataliners amb un gran sentit de patriotisme
independent. Això és normal, ja que durant molts de
segles ens han considerat de fora de Ciutat. Una cosa
duu l'altra, el nostre arraval, per la seva  història, és i
seguirá essent un món apart. Així fou, així és i així
será. Això no és una profecia, és un fet.

Durant la història contemporània, s'Arraval ha
desenvolupat un creixement molt gros. Grans blocs de
pisos s'han aixecat als trossos de terra de la part alta
de Santa Catalina. Allá que queda, pero, és el nostre
sentir de poble, el nostre ideal de "esser qui som".

Grans i preclars personatges apareixen a la nostra
història i com que els volem recordar els hem donat
els noms deis nostres carrers. Noms de cataliners que
encara són a la memòria popular. Les Germanies, les
Iluites contra les injustícies de les altes esferes, això
és sinònim de cataliner. Units sempre en les justes
reivindicacions.

Es mereixen un record aquells que durant la
República, durant la Dictadura, i avui durant la Demo-
cràcia, segueixen fent feina per aconseguir el millor
per a s'Arraval. Cal din que durant la Dictadura vàrem
tenir un gran suport per part dels capellans de la
parròquia de sant Matgí, així com els baties de barri

que es banyaven el cul en defensa de s'Arraval. Això
féu que ens guanyássim el mal nom de "barrio rojo e
indomable".

L'associació de veïns va néixer a mitjans anys
setanta, a l'ombra de la parròquia de sant Matgí, ja
que qualsevol associació que no fos addicta al
Moviment o a l'Església no podia existir. D'aquesta
manera s'Arraval va formar una Associació de Veïns
per defensar al veinats amb unes altres sigles i de
manera clandestina. Aquest fet anecdòtic demostra el
nostre sentir i la nostra unió.

Com a final d'aquest article, recordem la frase
que al seu dia va escriure monsenyor Palmer: "Cata-
liners, no vos deixeu enganyar: Siau qui sou." Una
altra vegada un cataliner alçava la veu exigint els seus
drets. Pere Felip i Buades, president d'honor i por-
taveu de l'Associació de Veïns de Santa Catalina

S'Arraval de Santa Catalina
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INTRODUCCIÓ AL CAUCAS,
CRUILA 1 VESPER DE POBLES

AURELI ARGEMÍ

Situació del Caucas.

sostinguda per les ànsies imperials
dels tsars i , ja en ple s. XXé, per la
práctica centralitzadora del règim
comunista.

La pressió dels invasors provocà
dos corrents migratoris importants,
amb efectes que encara avui per-
duren: els pobles que havien estat
convertits a l'islam, ubicats més
aviat al nord del Caucas, emigraren
cap a Turquia, mentre els cristians,
preferentment els armenis, que
vivien a aquest últim país van
adreçar-se, sobretot, cap al que
serien les Repúbliques d'Armènia,
Geòrgia i Azerbaidjan. A les grans
ciutats com Tbilisi (l'actual capital
de Geòrgia) i Baku (l'actual capital
d'Azerbaidjan) s'instal•laren arme-
nis artesans i burgesos, que s'in-
tegraren bé al país d'acolliment,
mentre els armenis pastors o agri-
cultors preferiren anar-se'n cap a
regions muntanyoses menys po-
blades (a Lori, a cavall de la fronte-
ra armènia -georgiana, i a Karabag,
dins l'actual República d'Azerbaid-
jan), on la integració esdevingué
més difícil.

* * *
És pràcticament impossible, en

unes poques pàgines, fer una sem-
blança de cada un dels pobles que
habiten al Caucas. Per això, adver-
teixo el lector que l'única pretensió
d'aquest dossier és presentar, gai-
rebé en forma d'introducció, els
principals pobles del Caucas i la
seva situació actual, a fi que quan
algun d'ells aparegui com a notícia
als mitjans de comunicació que Ile-
gim, veiem o escoltem més fre-
qüentment, sigui menys difícil iden-
tificar-los i comprendre'ls. En ge-
neral, la història de cada un dels
pobles del Caucas és complexa
-d'aquí que la síntesi hagi de con-
vertir-se més aviat en una aproxi-
mació- i la seva situació política no
correspon sovint a la realitat del
que podríem explicar com la identi-
tat de cada poble (molts d'ells es
troben dividits per Estats o altres
estructures i no existeixn oficial-
ment com a tals. Aquest fet com-
plica encara més les coses a l'hora
de presentar, resumidament, els
nobles del Caucas).

Recordat això, subratllo que per
a la confecció d'aquest dossier
m'he adaptat a l'esquema conven-
cional que defineix la part diguem-
ne més europea del Caucas com
"Ciscaucas" i la part diguem-ne
més asiática com a "Transcau-
cas", encara que culturalment no
hi hagi sempre aquesta corres-
pondencia. He d'advertir que la
divisió territorial/nacional de cada
un dels pobles a qué em referiré
no sempre s'adiu al que se li
designa oficialment. En aquest
punt segueixo l'orientació raonada
que dóna Sergib' Salvi en el seu lli-
bre "La disunione sovietica" (Fi-
renze 1990).

Les nacions del Ciscaucas

Calmúquia.

A l'extrem nord, tocant a l'estepa
situada entre els rius Don i Volga,
amb més precisió, a la meitat nord-
oriental de la República Autónoma
de Daguestan, dins la Federació
Russa, tocant la Mar Cáspia, es tro-
ba Calmúquia o Kumykstan. És un
territori de 25.300 km' on viuen uns
300.000 habitants, dels quals el
92% són calmucs. Parlen una Ilen-
gua derivada del turc o, millor dit, la
seva ¡lengua -el calmuc- pertany al
grup sud-occidental de la familia
altaica turca, i majoritàriament són
de religió musulmana.

Els calmucs com a poble arrelat
en un territori concret -abans eren
nómades- provenen de la fusió, al
s. Vlé, dels primitius lesguians amb
altres pobles de llengua turca i de la

barreja, durant el s. Xé, amb els kip-
cakis, futurs conqueridors de Rús-
sia. Es constitueixen poble distint el
mateix s. Xe, quan cau el regne dels
hazars (poble també de Ilengua tur-
ca) de qui depenen aquell moment.
Més tard, quan ja comencen a con-
vertir-se a l'islam, integren parts
d'altres pobles veïns i dels matei-
xos hazars. Durant l'Edat Mitjana
s'expandeixen pel Caucas septen-
trional i vora la Mar Cáspia i formen
un Estat (s. XVé). En ple s. XVIé
l'Estat calmuc entra dins l'òrbita de
l'imperi otomà, dos segles més tard
dins del de Persia 1, finalment, el
1813, en virtut del Tractat del Gulis-
tan, del de Rússia. Amb tot, junta-
ment amb els lesguians i els txetxe-
nis-inguscians es revelen contra
l'ocupació russa i fins al 1859 Hui-
ten, inútilment, per alliberar-se'n. El
1859 l'imperi tsarista installa a cal-
múquia una autoritat militar. Mal-
grat tot, després d'aquesta última
data, continuen els moviments de
reivindicació nacional que, sobretot
des que fracassen els intents sepa-
ratistes del 1917, es van concre-
tant, sobretot, en els aspectes lin-
güístics i culturals.

* * *

Circássia.

Adossats als cotraforts del nord
del Gran Caucas i mirant cap a la
Mar Negra, hi ha Circássia o Ady-
geny. Ocupa un territori -que no
porta oficialment aquest nom- avui
dividit entre la Regió Autónoma
d'Adiguésia, la Regió Autónoma
dels circassians o txerkessians i la
República Autónoma de Cabarda-
Balcária, zones totes elles que per-
tanyen administrativament a la Fe-
deració Russa. Els habitants
d'aquestes zones -que ocupen
21.675 km2- sumen unes 1.500.000
persones de les quals un 38% són
pròpiament circassians.

Els circassians o, com són ano-
s menats pels russos txerkessians,

de religió musulmana i descen-
dents de les antigues poblacions
del Cáucas nordoccidental, es ca-
racteritzen per l'ús d'una Ilengua
autóctona, el circassi, de la família
íbero-caucasiana. Fins fa una mica
més d'un segle es mantenien com
a collectiu força compacte. Però, a
causa de les invasions turques del
1864-1865, una bona part va haver
de dispersar-se.

Hores d'ara els circassians for-
men encara tres grups: els qui
estan integrats a la Regió Autóno-
ma dels Karatxais-Txerkessians,
(uns 100.000 habitants en un con-
junt que passa dels 400.000); els
qui es troben dins la veïna, per la
banda oriental, República Autóno-
ma de Cabarda-Balcária, que de-
pen també de la Federació Russa,
coneguts amb el nom de cabardes
(uns 347.000 habitants, d'un con-
junt de 760.000) i els qui viuen a la
Regió Autónoma d'Adiguésia, igual-
ment dins la Federació Russa, a la
banda occiderttal de la Regió Autó-
noma dels Karatxais-Txerkessians
(110.000 habitants, sobre 423.000).

El moviment de reivindicació
nacional, molt centrat en la reunifi-
cació de Circássia, es manifestava
el 1990 tot proclamant, d'una ma-
nera molt formal i platónica encara
i, per tant, sense cap repercussió

práctica, la independencia del país,
per més que tan sols un terç de la
població que viu al territori reivindi-
cat sigui circassiá.

* * *

Karatxiaia.

En el context mateix dels circas-
sians, en part dintre de les esmen-
tades República Autónoma dels
circassians i en part dintre de la
República Autónoma de Cabarda-
Balcária, es troba el poble de
Karatxiaia o Karacaystan, dit tam-
bé de Balcária, especialment a
l'est del país. Karatxiaia ocupa dos
territoris contigus de 12.000 km',
caracteritzats per les altes mun-
tanyes que els circumden- vora
l'Elbrus, amb un cim de 5.642
mtes.-. Els Karatxiaies, el nombre
dels quals no arriba als 300.000,
són reconeguts com a nacionalitat
distinta des de la Revolució de
1917, si bé amb els dos noms
citats (Karatxiaies i Balcarians),
corrr si es tractés de dues naciona-
litats diverses que tenen, però, una
mateixa llengua, el Karatxiaia (del
grup sud-occidental de la familia
turca altaica).

Originàriament aquest poble es
confonia amb els kipcakis turcs o
cumans, però va començar a pren-
dre personalitat pròpia quan va ser
empès vers les muntanyes pels cir-
cassians, entre altres. Foren els cir-
cassians que li donaren la religió
islámica mentre la seva Ilengua es
mantenia. Semblantment als cir-
cassians, van caure sota el domini
rus després de les invasions tur-
ques del 1864-1865. Amb l'ajuda
dels invasors alemanys, intentaren
desfer-se dels russos durant la
Segona Guerra Mundial, però una
vegada van perdre l'aliat Hitler
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El Caucas "és un món que es
coneix ben poc i encara es conei-
xen menys les seves aspiracions
geopolítiques. I no penso en ningú
en concret. És una constatació de
carácter general" ("El Temps", 20-
6-94, p. 42). Aquestes paraules
d'Eduard Xevardnadze, l'actual
president de Geòrgia i un dels pio-
ners de la "perestroika" quan era
Ministre d'Afers Estrangers de
l'URSS, són reveladores. La seva
és una afirmació referida a tants i
tants anys de desinformació del
que realment passava a l'interior
de l'URSS i de la complexitat del
món humà, gairebé impenetrable,
que caracteritza el Caucas.

En efecte, només cal donar una
rápida ullada sobre el mapa d'Eu-
ropa per adonar-nos-en: el Cau-
cas, una mena d'entrepà entre la
Mar Negra, a l'oest, i la Mar Cás-
pia, a l'est, des del punt de vista
humà és com un trencaclosques
de pobles i de minories. La situació
geográfica i l'estructura del territori
ho afavoreix: el Caucas és un terri-
tori de 450.000 km' (gairebé com la
península ibérica), essencialment
muntanyós -amb profundes valls
difícilment comunicables entre

elles, a causa de les altíssimes
serralades (amb pics que superen
els 5.000 metres, fins arribar al més
alt, l'Elbrus, de 5.642)-, de 1.250
kms. de llargària -en qué, con-
vencionalment, la divisòria d'ai-
gües marca, segons alguns geó-
grafs, la separació d'Europa i Asia-,
amb sòls fèrtils, recursos naturals
en abundància, però sovint mal
repartits...

Tot aquest conjunt heterogeni
posseeix els atractius suficients
perquè persones i pobles, des de
diversos indrets, hagin anat al Cau-
cas per habitar-hi i, sovint, també
per confrontar-se. De fet, al Cau-
cas la presencia humana, vitalitza-
da al llarg dels segles per movi-
ments d'idees i creences no coinci-
dents, és de les més antigues que
es coneixen. Molts dels símbols o
mites religiosos ancestrals, provi-
nents de distintes tradicions, s'hi
refereixen. Per exemple, els mites
de Jáson (promotor de l'expedició
dels argonautes) i de Prometeu s'hi
relacionen, així com alguns símbols
bíblics (allí es trobaria l'Edén i les
restes de l'Arca de Noé).

El pluralisme cultural i lingüístic, i
lògicament de pobles, que el Cau-
cas presenta, ha fet que la zona
hagi estat definida, entre altres
trets, com la "muntanya de les llen-
gües" en ser tants els idiomes que
s'hi han parlat i s'hi parlen, o com
"la muntanya de les cent nacions".
Aquestes llengües i nacions s'han
desenvolupat en les innombrables
valls que tallen el massís del Cau-
cas i que han servit d'eixopluc a
pobles d'orígens diversos, esca-
pats molts d'ells de les grans ona-
des de pobles asiàtics errants diri-
gides vers la conquesta del conti-
nent europeu, a través de l'estepa
russa.

En general, els pobles del Cau-
cas han anat sofrint, gairebé d'una
forma periódica, una serie d'inva-
sions d'altres pobles que han por-
tat, moltes vegades, a un cert mes-
tissatge. Una de les invasions més
significatives, en tant que portado-
ra de la voluntat imperialista d'an-
nexió del conjunt, tingué lloc du-
rant el s. XVIllé i començaments
del s. XIXé. Fou la invasió russa,
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foren durament represaliats per
Stalin. Molts karatxiaies moriren a
l'exili. La seva situació començà a
normalitzar-se a partir del 1957.

* * *
Ossétia o Iron está avui arbitrà-

riament dividida en dues regions
administratives: la República Autó-
noma d'Ossétia del Nord (dintre de
la Federació Russa), de 8.000 km',
la Regió Autónoma d'Ossétia del

Ossétia.

Sud (dintre de Geòrgia), de 3.900
krrr'. Els ossetes, majoritàriament
de religió musulmana i minoritaria-
ment cristiana, són uns 550.000,
dintre d'un conjunt d'uns 734.000
habitants. Parlen l'osseta, una llen-
gua del grup oriental irania de la
familia indoeuropea.

Descendents de les poblacions
iranianes orientals, que s'estigue-
ren a l'actual territori deis ossetes
almenys dos segles (del s. Vle al s.
IV abans de Crist), i dels alans, els
ossetes es féren notar com a poble
distint quan, durant el s. II, ataca-
ren, amb les seves pròpies forces,
els georgians i s'aliaren amb
aquests, contra els perses, tot se-
guit. Conservaren la seva indepen-
dencia fins al s. XIlle; fins al mo-
ment que circassians, cabardians i
georgians s'empararen del territori,
fet culminat entre els segles XVIe i
XVIle. És aleshores també que una
part dels ossetes es convertí a l'is-
lam i l'altra, la que es trobava sota
els georgians, al cristianisme.

A finals del s. XVIlle Ossetia és
sotmesa als russos i esdevé una
provincia de l'imperi tsarista el

.1864. Després de la Revolució de
1917 la nacionalitat dels ossetes és
reconeguda i el 1922 Ossetia és
transformada, arbitràriament, en
dues regions.

Aquests últims anys els ossetes
han fet parlar molt d'ells - per les
seves lluites, no exemptes de ma-
nipulació externa, a favor de la reu-
nificació nacional, en clau pro-rus-
sa i anti-georgiana (en estar Ossétia
del Sud sota el domini de Geórgia).

A l'Ossetia del Nord es manté
una situació conflictiva amb els
veïns inguxesians, a causa deis

atacs del ossetes als residents
inguxesians al seu país. Això per-
met els russos de justificar una
seva presencia armada per "posar
pau", si bé, en realitat, aquesta
presencia és viscuda per molts
ossetes com una clara ocupació,
més que no pas com una mostra
d'ajuda desinteressada.

* * *

Txetxénia.

Txetxénia o Nohcy, més cone-
guda amb el nom oficial de Txetxé-
nia-Inguxésia, nom de la República
Autónoma de la Federació Russa
que li correspon, ocupa 19.000
km', té 1.277.000 habitants, dels
quals el 67% són txetxenis-inguxe-
sians. Aquests parlen el nah, Ilen-
gua de la familia caucásica nord-
oriental, i són majoritàriament de
religió musulmana, des del segle
XVIllé, és a dir des del moment que
començaren a sofrir les pressions
annexionistes russes, culminades
un segle més tard, i reberen ajudes
de Turquia (islámica).

L'annexió russa fou molt mal vis-
cuda pels txetxenis-inguxesians;
tant que quan els alemanys invadi-
ren, anys més tard, el 1941, el terri-
tori es proclamaren "alliberats".
Una actitud que, una vegada aca-
bada la Segona Guerra Mundial,
amb el triomf dels aliats, entre els
quals els russos, els txetxenis-in-
guxesians van haver de pagar amb
l'exili col•lectiu forçós, decretat per
Stalin, vers el centre de l'Ásia so-
viética i la Siberia. No será fins el
1957, després de la mort de Stalin,
que els txetxenis-inguxesians po-
dran retornar, a comptagotes, a
casa seva.

Actualment els txetxenis-inguxe-
sians són una de les forces domi-
nants del nacionalisme nord-caucà-
sic i un dels puntals de la Confede-
ració dels Pobles del Caucas, so-
bre la qual parlaré més endavant.
Només recordo aquí que Txetxé-
nia-Inguxésia, gran productor de
petroli, és l'única República de la
Federació Russa que s'ha resistit a
signar el Tractat d'Unió proposat
pel President rus Boris leltsin.
D'altra banda, a l'interior del país
últimament han proliferat, amb una
rapidesa extraordinaria, les mes-
quites i els centres de formació
islámica, que són a la vegada símp-
tomes de represa religiosa i de re-
forçament de la identitat nacional.

* * *

Lésguia.

Lésguia o Lezgicy és un territori
nacional de 25.000 km que ocupa
la meitat sud-occidental -la part
més muntanyosa- de la República
Autónoma del Daguestan de la Fe-
deració Russa i una petita zona de
la República d'Azerbaidjan. Té
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1.450.000 habitants (el Daguestan
en conjunt compta amb 1.753.000)
dels quals el 90% són lesguians
(comunitat nacional originàriament
formada d'avars, dargües i laquis, a
més dels lésguians pròpiament
dits). Parlen el lesgo o küri, de la fa-
milia lingüística nord-oriental cau-
cásica, i són musulmans en general.

Lésguia havia estat una de les
colònies extremes de l'imperi roma,
passà en mans deis perses el segle
IV, fou conquerida pels àrabs al
segle Vine i ocupada progressiva-
ment pels turcs des del segle Xé.
Tot el territori forma part de l'imperi
otomà al segle XVe. Vers la fi, pero,
d'aquest mateix segle els russos i
els perses 'es disputaren amb els
turcs el territori. Foren els russos
els qui, des de finals del segle
XVIllé, se l'anaren annexionant.
Amb tot, els moviments de resis-
tencia aconseguiren que la presen-
cia russa fos Sovint foragitada, a
benefici de la influencia persa o tur-
ca. El 1920 l'exèrcit de l'URSS
s'emparà definitivament de Lésguia
i des d'aleshores ha estat adminis-
trada per les autoritats russes.

Una de les característiques ac-
tuals més notables de Lésguia és la
seva determinació de diferenciar-
se dels russos, a través sobretot de
la confessió religiosa. Aixó explica
l'interès creixent de produir sím-
bols externs de pertinença a l'isla-
misme.

Alhora les autoritats del país in-
tenten incrementar el sentiment
d'unitat interna, davant el pluralis-
me cultural que caracteritza una
població molt mal intercomunicada
a causa d'una orografia difícil i
massa accidentada.

Les nacions del Transcaucas

Geòrgia.

Geòrgia o Sakartvelo és una
República avui independent. Té
69.700 km 2 dels quals 57.200 per-
tanyen pròpiament a Geòrgia (hi ha
dintre de la República altres reali-
tats nacionals). Els habitants de la
República són 5.449.000, mentre
els de nacionalitat georgiana su-
men 4.600.000. Els georgians, de
majoria cristiana (membres d'una
Església nacional autóctona), par-
len una llengua pròpia -el georgià-
que pertany al grup meridional de
la familia caucásica.

Els georgians són el resultat de
la fusió de poblacions autòctones
del Caucas meridional, fusió, que
s'ha convertit en la causa i l'efecte
de la pròpia identitat nacional. La
primera organització de tipus esta-
tal dels georgians data del s. IV
abans de Crist. És aleshores una
organització vertebrada en dos
regnes: l'Iberia (caucasiana) o
Geórgia oriental i la Colxida o
Geórgia occidental. Ambdos reg-
nes entren a formar part de l'imperi
roma el 65 abans de Crist. Durant
el s. IV, Geòrgia torna a dividir-se
en dues parts, l'occidental, que de-
pén de Bizanci, i l'oriental, que s'ha
de sotmetre a Persia. La conversió
al cristianisme, que data d'aquesta
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mateixa época, manté la unitat,
reforçada en certs aspectes quan
un segle més tard l'Església geor-
giana es declara independent i el
segle VIle serveix de baluard con-
tra els invasors islàmics àrabs. En
pie s. Xé la banda oriental de Geór-
gia s'independentitza políticament i
un segle més tard la independencia
abasta tot el país. Geòrgia esdevé
aleshores un gran focus comercial i
un gran productor cultural (la llen-
gua georgiana, dotada d'un propi
alfabet es consolida i serveix de
base d'una important literatura).
Després d'un període de decaden-
cia, sota l'ocupació dels tátars (s.
XIII-XlVé), Geòrgia retroba la inde-
pendencia (1413) i amb ella viu un
renaixement económic i cultural,
malgrat que aviat resti tallada d'oc-
cident, després de la caiguda de
Constantinoble (1452) i visqui de
prop les liudes entre - els imperis
otomà i persa per estendre els res-
pectius dominis. La situació de
Geórgia és manté més o menys es-
table, •sovint grades a la protecció
rebuda dels russos, fins que a les
acaballes del s. XVIllé la part orien-
tal és presa pels perses i bona part
de l'occidental queda sotmesa als
turcs. La intervenció russa del 1801
permet als georgians de deslliurar-
se dels ocupants estrangers, però
Geòrgia passa a dependre cada
vegada més de la sobirania russa.
El s. XIXé significa per Geòrgia un
temps de revolució industrial que
alimentará, en primer Iloc, els movi-
ments d'emancipació social i, més
tard, nacional. Des de comença-
ment del nostre segle, Geòrgia viu
intensament, en trobar-se al mig,
els avatars que marquen la posta
de l'imperi otomà i l'aurora de la.
revolució russa, però intenta seguir
la própia via. Pel seu compte, el 25
de maig de 1918 proclama la recu-
peració de la seva independencia,
juntament amb Armenia i Azerbaid-
jan, amb qui havia format una coa-
lició un any abans. Peró Geórgia ha
de pagar cara la seva amistat amb
els alemanys, els grans perdedors
de la Primera Guerra Mundial: des-
prés de ser ocupada pels anglesos
ho será per l'Exèrcit Roig "defensor
de les reivindicacions obreres"
molt reals dins d'aquest país. A
causa d'aquesta ocupació sobre-
tot, el 25 de febrer de 1921 Geòrgia
es transforma en una República
Soviética. No obstant i això i mal-
grat que un georgià, Stalin, s'em-
para del poder soviètic central i
sap reprimir com ningú els seus
propis compatriotes, Geòrgia no es
conformará mai de la situació de
dependencia en qué es troba.
D'aquí que sabrá fer front a les
successives repressions -en espe-
cial quan molts georgians seran
exiliats per la seva pressumpta
col-laboració amb els alemanys

durant la Segona Guerra Mundial- i
sabrá aprofitar-se de qualsevol
ocasió per reafirmar la própia llen-
gua i cultura i, en definitiva, la pró-
pia identitat nacional.

Davant d'aquestes circumstán-
cies, no és estrany que un dels pri-
mers grans problemes de carácter
nacional -juntament amb els cor-
responents a les Repúbliques bàlti-
ques- que va tenir Gorbatxov, amb
l'aplicació de la seva "perestroika",
portes el nom de Geòrgia. En efec-
te, el 23 de setembre de 1988 la
capital del país, Tbilisi, es commou
a la vista d'una imponent manifes-
tació que recórre els seus carrers

per reclamar la plena sobirania dels
georgians sobre la pròpia nació.
Una manifestació semblant es re-
peteix el 25 de febrer de 1989, com
a resposta a la negativa de Moscú
de discutir sobre la independencia
de Geòrgia. El 9 de marc de 1990
el sóviet suprem de Geòrgia apro-
va una resolució a favor de la recu-
peració de la sobirania i automàti-
cament reprova el Tractat d'Unió
amb les altres repúbliques sovièti-
ques signat el 1922. El nou parla-
ment georgià, sorgit de les elec-
cions del 28 d'octubre de 1990,
declara que no acceptarà mai un
nou Tractat d'Unió amb l'URSS o
amb el que d'aquesta pugui restar.

D'ençà de la seva independen-
cia, Geòrgia no ha pogut encara
arribar a forjar-se una situació polí-
tica estable. El seu primer Presi-
dent, Zviad Gamsakhúrdia, queia
víctima del seu autoritarisme, però
abans i després del seu derroca-
ment, es feia centre de polémiques
degenerades en guerra civil. Se-
gons l'actual Cap d'Estat de Geòr-
gia, Eduard Xevardnadze, la inde-
pendencia del seu país, concluida
pel seu predecessor, va ser feta
"sense cap projecte. sense la més
mínima idea del que era l'estat. Les
seves concepcions de sobirania i
de democracia eren molt primiti-
ves, si és que en tenia. Avui, el país
paga molt car aquesta malaltia in-
fantil de l'eixida del comunisme" (v.
"El Temps", a.c., p. 40). Una de les
conseqüències d'aquesta precipi-
tació és el desmantellament de les
organitzacions culturals i socials,
que havien preparat el canvi; però.
sobretot, el desenfocament en les
temptatives de trobar solucions
raonables als problemes interns de
carácter nacional de Geórgia.

Durant els últims anys hi ha ha-
gut alguns enfrontaments amb els
lazes i kurds, que viuen a la Repú-
blica Autónoma d'Adjária, enfron-

taments de poca transcendencia
potser perquè els membres
d'aquests pobles són molt minori-
taris dins de Geòrgia (en bona part
a causa de la deportació que sofri-
ren el 1945). En canvi, hi ha hagut
lluites, fins i tot armades, entre els
representants del govern georgià i
les organitzacions separatistes ab-
cásies. Respecte a aquests últims,
Xevardnadze veu difícil la solució
d'un contenciós que va més enllá
de problemes nacionals, en afectar
també l'esfera íntima religiosa (en
ser els abcasis musulmans i els
georgians de confessió cristiana).
La millor solució, segons Xevard-
nadze, seria l'actuació de les "for-
ces d'interposició" de la CEI, per
evitar la guerra declarada "en ter-
res georgianes" indiscutibles. I, al-
hora, concedir als abcasis, així
com a l'altra nacionalitat no geor-
giana, els ossetes, "un estatut
d'autonomia al nivell dels están-
dars internacionals més elevats" (v.
"El Temps, a. c., p.40-42). De fet, hi
ha negociacions entre les parts
implicades, sota el patrocini del
ministeri rus de defensa; patrocini
no sempre ben vist ja que no man-
quen proves per pensar que Rússia
voldria d'alguna manera recuperar
poder en aquesta zona. De mo-
ment, peró, les posicions són irre-
ductibles entre els georgians i els
abcasis: les autoritats georgianes
els prometen plena autonomia
mentre els representants de les
institucions abcásies volen clara-
ment la plena sobirania.

* * *
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Abcásia.

Abcásia -escrit per altres
Abkházia- o Apsny es troba dins
Geòrgia (amb un estatut de Repú-
blica Autónoma), ocupa 8.600 km' i
té 540.000 habitants, deis quals
fins a les vigilias de la guerra contra
els georgians (1992) només un
17%, o sigui uns 90.000, eren ab-
casians (mentre el grup més nom-
brós, que representava el 44%, era
el georgià). Avui sembla que les
proporcions hagin canviat substan-

cialment. Hom parla d'una majoria
abcasiana, davant el fet que més
de 350.000'georgians residents a
Abcásia n'hagin estat expulsats.
Els abcasians parlen l'abcasiá,
llengua de la familia caucásica del
grup nord-occidental. Majoritària-
ment són musulmans.

Afins als ja citats circassians, els
abcasians són. com aquells, origi-
naris de la població autóctona del
Caucas septentrional. Des del s.
Vllé es constitueixen en un poble
distint, si bé agermanat amb el po-
ble georgià, i gaudeixen d'un propi
Estat fins al s. Xé. A partir d'aquest
moment esdevé tributari de Geòr-
gia, tot mantenint, pero, la pròpia
autonomia. Durant el s. Xlile, Abcá-
sia recupera la independencia, so-
ta la direcció d'una dinastia abcá-
siana-georgiana, i amb la indepen-
dencia va esdevenint una impor-
tant potencia a la regió. Perd la
seva sobirania quan s'ha de sot-
matra al vassallatge de l'imperi
otomà durant el s. XVe. Conserva
una autonomia, paró la seva de-
pendencia d'aquest imperi és tan
intensa que, dos segles més tard,
gairebé tota la població abcasiana
es converteix a la religió dominant
a Turquia, l'islam. El 1810 Abcásia
passa a mans russes, sense perdre
l'autonomia. Tot i així, els russos
van buidant de contingut l'autono-
mia i els abcasians es veuen obli-
gats a emigrar vers Turquia. For-
malment l'autonomia no será aboli-
da fins el 1864, quan triomfa el
centralisme panrús preconitzat
pels tsars. Aleshores es dóna una
nova emigració d'abcasians, des-
contents de l'annexió a Rússia, cap
a Turquia; en dues tongades (l'últi-
ma el 1874). Els llocs buits deixats
pels abcasians són ocupats per
georgians i russos, mentre els qui
resten es mobilitzen per reivindicar
sobretot els seus drets culturals i
lingüístics. Després de la Revolució
russa del 1917, els seus drets
nacionals són mínimament recone-
guts i Abcásia obté, en principi,
l'estatut de República federada
(aleshores la població abcasiana
resident a la seva terra d'origen
representava només el 20%). En la
práctica Abcásia esdevé una
República Autónoma en el marc de
la República de Geòrgia (el geor-
gians sumen un 45% de la po-
blació).

La política de clara absorció que
els georgians exerceixen envers els
abcasians fa que, entre aquests
neixi un moviment favorable a la
recerca d'una protecció russa. La

protecció s'hauria de traduir per
alguns fins i tot en una integració
d'Abcásia dins de Rússia. Però el
moviment d'aproximació a Rússia,
a l'hora de la "perestroika" es
transformará en una reivindicació
favorable a la constitució d'una
República independent, aliada
amb Rússia i separada del tot de
Geòrgia.

Davant d'aquests plantejaments,
els georgians raccionen amb con-
tundencia i demanen, pels carrers,
que Abcásia sigui completament
integrada a Geòrgia i perdi, per
tant, el seu mateix estatut d'auto-
nomia. Com a resposta, el sóviet
suprem d'Abcásia declara, el 26
d'agost de 1990, la independencia
del país. Es tracta, amb tot, d'una
declaració formal, de seguida con-
testada pel govern georgià i, de
moment, mantinguda com a lletra
morta. Tanmateix, la declaració és
el detonant d'una serie d'enfronta-
ments armats que, a partir del 1992
jan han comportat milers de morts i
exilis forçats, sense que l'horitzó de
la pau no s'aclareixi, per ara, gaire.
Rússia aprofita la situació per
reforçar la seva presencia militar,
més aviat acostada als abcasians i
amenaçadora pels georgians.

,Vladislav Árdzinba, President
d'Abcásia, declarava a finals de
1993 ("El País", 1-10-1993) que el
seu país és sobirà, com bé reconeix
la pròpia Constitució, i és a partir
d'aquesta sobirania que cal resta-
blir la pau i fomentar la cooperació
amb els pobles "Abcásia té
prou recursos per poder viure d'ells
i per poder intercanviar-los per sub-
venir les nostres necessitats. Abcá-
sia no necessita cap tutela".

Tot i així, el conflicte georgiá-
abcasiá continua i no sembla pró-
xima la solució.

* * *

Armenia.

Les fronteres d'Armènia o
Hayasdan han variat força en el
transcurs deis segles. Avui la Re-
pública independent d'Armènia

ocupa 34.200 km' (als quals s'hau-
rien d'unir els 4.400 krn de l'actual
regió autónoma de l'Alt Karabag,
inserida en la República d'Azer-
baidjan, si bé habitada en quasi un
80% per armenis. (No esmento
aquí l'antiga Gran Armenia que, en
bona part, es trobava dins l'Estat
turc). La població d'Armènia és de
3.459.000 h., deis quals el 89%
són armenis, mentre els habitants
armenis de l'Alt Karabag sumen
281.000. (Els armenis que viuen a
la diáspora són al voltant d'uns
2.000.000). La llengua armenia
(llengua de la familia indoeuropea)
está molt 'ligada a l'expressió reli-
giosa; aquesta és cristiana amb
una Església pròpia, autocéfala.

La història d'Armenia és anti-
quíssima: vers els s. VIlle i Vlle
abans de Crist, va formar-se entre
el Ilac Van i la Mar Negra un espai
humà, molt més extens que l'actual
Armenia, on confluïren poblacions
indoeuropees, d'origen lingüístic

caucàsic, irania i semita. Aquest
espai, que n'anomenaria la Gran
Armenia, fou conquerit per Alexan-
dre Magne (s. IV a.C.), passà des-
prés a mans dels medes i els per-
ses, abans d'esdevenir una realitat
embrionàriament nacional, i final-
ment va ser ocupat pels romans.
Amb la caiguda de l'imperi roma,
una part d'Armènia queda de nou
dominada pels perses, mentre una
altra part s'integrava a l'imperi de
Bizanci. Fou aquesta última la que
es convertí massivament al cristia-
nisme, si bé d'una manera distant
respecte a les Esglésies católica i
ortodoxa (ben aviat es constituVria
en Església autocefala).

Tot i que amb aquesta divisió
Armenia quedava afeblida, la seva
personalitat nacional era ja prou
forta, durant els s. VIle i Vine, per
poder resistir bé els invasors àrabs.
Tant era així que les máximas auto-
ritats de la zona es veieren obliga-
das a reconèixer la plena inde-
pendencia d'Armènia ja al s. I».
Amb tot, des del s. Xlé fins al s.
XVII& Armenia hagué de sotme-
tre's primer als turcs i després',
successivament, als tátars, als
àrabs i de nou als tátars, perses i
turcs... Aquest va-i-bé de poders,
que a la Ilarga aniria retallant el
territori armeni, portarla a una ines-
tabilitat social; aquesta facilitarla
l'aparició d'un fenomen, perpetuat
al llarg deis segles, molt semblant
al que es produí entre els jueus: la
diáspora.

A la primera meitat del s. XVIlle
una part d'Armènia passa a depen-

dre de Rússia i l'altra, encara que
reconeguda com a territori nacional
armeni, ha de supeditar-se als
turcs pròpiament dits i als ázeris, a
més d'englobar un sector del poble
kurd. El 1860 explota la resistencia
armena, covada durant anys, con-
tra l'ocupació turca i el 1878 els ar-
menis se senten vexats, especial-
ment en relació als suposadament
mediadors russos, en no ser escol-
tats pel Congrés de Berlín que
reconeix la independencia de dife-
rents països sotmesos a Turquia.
Tanmateix la resistencia anti-turca
creix mentre els turcs porten enda-
vant una ofensiva contra els arme-
nis que culmina amb un primer
extermini el 1894 (entre aquest any
i el 1896 són assassinats més de
100.000 armenis). Grades, pero, a
la intervenció d'alguns governs el
genocidi queda momentàniament
suspès. Es reprèn, amb més ferot-
gia, el 1906, sota la instigació de
l'organització "Joyas Turcs" que no
accepta la presencia, dintre del
territori estatal turc, d'altres nacio-
nalitats fora de la turca. Mentre
Turquia va perdent les seves coló-
nies europees, els armenis cer-
quen, per la via diplomática, su-
ports externs per aconseguir al-
menys un sistema autonòmic que
els protegeixi de les onades re-
pressives. Els "Joves Turcs" troben
la seva gran ocasió quan, arrel de
la participació de Turquia en la Se-
gona Guerra Mundial, al costat
d'Alemanya, obliguen els armenis a
anar a primera fila, destrueixen les
seves ciutats i practiquen un geno-
cidi que, durant el 1915, té les ca-
racterístiques de "solució final"
(1.500.000 armenis morts violent-
ment). La matança no arriba a con-
vertir-se en extermini complet gra-
des a la intervenció de forces exte-
riors, especialment dels russos que
conquereixen i ocupen bona part
de l'Armenia "turca". D'alguna ma-

nera els russos protegeixen els ar-
menis; paró, a causa de la Revolu-
ció russa del 1917, aquesta protec-
ció va perdent força. Més encara,
la zona caucásica es converteix en
un vesper, en una Iluita, per diver-
ses reaons, entre georgians i arme-
nis i entre aquestes i ázeris -poble
d'arrel turca-. Per la seva banda,
els turcs s'aprofiten de la debilitat
russa per continuar fustigant els
armenis. No obstant això, Arménia
(la part que es troba dins de Rús-
sia) es proclama independent en
acabar-se la Primera Guerra Mun-
dial (1918) i el 1919 gairebé tota la
Gran Armenia s'erigeix en sobira-

na. Amb el Tractat de Sévres de.
1920 la independència d'Armènia
és reconeguda oficialment. Una
independència que dura, paró, ben
poc: el 1921 Turquia, en procés de
reconstrucció sota la guia de Kemal
Atatürk, comença a reconquerir la
zona armena de "Turquia", que
perd immediatament els habitants
armenis que encara hi restaven,
quan els russos constitueixen una
República Soviética armena en la
part tradicionalment Migada a Rús-
sia. La divisió d'Armènia ve consa-
grada amb el Tractat de Kars (192) .

i el domini de Turquia sobre l'antiga
Armenia és admès internacional-
ment gràcies al Tractat de Lausana
(1923), en un context de represa de
les bones relacions entre Turquia i
Rússia. Una prova de les bones
relacions és que una zona majorità-
riament armena, com és l'Alt Kara-
bag, pertanyent a l'antiga Gran
Armenia, però ara situada a l'Adzer-
baidjan es manté dins d'aquest país
d'origen turc, com a do que Stalin fa
als nous amics dels russos. Igual-
ment els armenis es veuen obligats
a admetre al seu si la República
Autónoma de Nakhitchevan pobla-
da sobretot per ázeris i administra-
da per Azerbaidjan.

Durant els anys de dependencia
d'Armènia respecte a l'URSS són
bastant freqüents les "revoltés"
contra el poder soviètic ¡les mani-
festacions favorables a la recons-
trucció de totels territori nacional.
Quan la "perestroika" de Gorbat-
xov comença a fer camí, els arme-
nis fan sentir amb força la seva veu
reivindicativa a favor de més sobi-
rania i de la reintegració de l'Alt
Karabag a Armenia. L'II de febrer
de 1988 els armenis de l'Alt Kara-
bag surten al carrer per manifestar
la seva total conformitat amb els
armenis que viuen a la República
d'aquest nom. El 22 del mateix
mes, 300.000 armenis residents a
la República d'Armènia surten
igualment al carrer per solidaritzar-
se amb els seus germnas de l'"altra
banda de la frontera". Les manifes-
tacions es repeteixen els dies se-
güents amb un sempre major nom-
bre de participants. Aquestes mos-
tres de confraternitat reben una
resposta d'especial violencia per
part d'ázeris intransigents: el dia 28
assassinen una xifra indeterminada
d'armenis (es parla d'un centenar).
Explota un conflicte que s'estén a
totes les ciutats azeris on viuen
armenis i s'agreuja amb l'arribada
de les tropes russes als llocs dels
afrontaments.

El contenciós resta obert i no
troba cap via de solució, ni amb la
proclamació de la independencia
de les Repúbliques d'Armènia i
d'Azerbaidjan (1991). Amb tot, els
armenis, que els últims temps han
aconseguit dominar pràcticament
l'Alt Karabag i les zones limítrofes,

estan disposats a retornar tals zo-
nes als azeris si aquests es com-
prometen a respectar la plena
sobirania armena sobre l'esmentat
territori. Hores d'ara les negocia-
cions en áquest sentit, amb moltes
dificultats, avancen. Pero, per si
encara mancaven complicacions,
els interlocutors ázeris no sempre
estan disponibles: sigui perqué no
volen admetre, davant l'opinió pú-
blica d'Azerbaidjan, la derrota polí-
tica que suposa haver hagut d'arri-
bar a negociar amb els enemics
des d'una posició de feblesa, sigui
perquè la guerra amb Armènia pro-
voca constants crisis i canvis de
líders a la cúpula dels qui els toca
negociar.

* * *

Azerbaidjan.

Azerbaidjan a Azerbaican és
una de les Repúblique indepen-
dents amb un dels territoris més •
grans del Caucas (87.700 km', des-
prés d'haver descomptat el territori
armeni de l'Alt Karabag, que té
4.400 km 2). Forma part d'un con-
junt que es troba fora del que va
ser la URSS (hi ha dos territoris
azeris, un total de 105.953 km2,
dins de l'iran). Els habitants d'Azer-
baidjan sumen uns 7.000.000. deis
quals el 79% es proclamen de na-
cionalitat àzeri (si comptem els
habitants de les esmentades dues
províncies de l'Iran, cal afegir
6.200.000 azeris més, mentre els
ázeris dispersats sobretot dins
d'Armènia -on són majoria a la
Regió Autónoma de Nahicevan-,
Geòrgia i Rússia són al voltant de
5.500.000. Cal destacar que entre
els pobles més importants -el 20%
de la població- inclosos en l'Azer-

baidjan persa hi ha Os kurds -un
deis pobles Més perseguits de la
tona-). Els ázeris Orlen una Ilen-
gua derivada del turc (de la familia
altaica, dins del grup sud-occiden-
tal) i són, majoritàriament, de religió
musulmana sciita.

Els ázeris provenen de la barreja
d'antigues poblacions caucásico-
iranianes. Durant el s. VIlé a.C. el
territori del que será el Gran Azer-
baidjan depén dels medes i, més
endavant, dels perses. Comença a
prendre una pròpia identitat dife-
renciada el s. IV a.C, sota el regnat
d'Atropat. Segueix un llarg període
de consolidació nacional, fins que
al s. VIle els àrabs ocupen el terri-
tori i converteixen a l'islam la seva
població. Des del s. Xle els turcs
s'apoderen de les estructures del
poder i turquitzen gairebé del tot
els ázeris (la presencia turca es
perllonga fins al s. XIXe, amb un
breu parèntesi, al s. XVIe., en qué
el poder depèn de Persia). En virtut
de l'acord de Turkmancai, el 1828,
la part nórdica de l'Azerbaidjan
queda sota del domini rus.
D'aquesta manera la nació àzeri es
divideix en dos fins avui. La zona
que depén de Rússia coneix un
remarcable desenvolupament in-

Per

DOSSIER l'EUROPA DE LES NACIONS 



EUROPA DE LES NACIONS REVISTA SOBRE EL MOVIMENT NACIONALITARI EUROPEU

Butlleta de subscripció

Nom 	
Cognoms 	
Adreça 	
Població 	
Codi postal 	
Comarca/país 	
Telèfon 	

Subscripció anual 	 2.000 ptes

Domiciliació bancaria

Senyors, us prego que fins a nova ordre carregueu
al c/c o 'libreta indicada els rebuts que us
presentará el CIEMEN (Centre Internacional Escarré
per a les Minories Étniques i les Nacions), en
concepte de subscripció a la Revista Europa de les
Nacions.

C.P.

Nom del/de la titular
Caixa/Banc 	
Agenc{a 	
Adreça 	
Població 	

Entitat	 Control Oficina

DUCLI CLI

Signatura

Número de compte

LICILLICWOUICIInc lou:

• La tramesa de la Revista Europa de les Nacions
• 25% de descompte en la resta de publicacions del CIEMEN

Pau Claris, 106, 1r. la. 08009 Barcelona - Tel. 302 01 44  

ŠLL de Mallorca12 15 DE GENER DE 1995

l'EUROPA DE LES NACIONS"%111

dustrial, coronat amb l'explotació
dels importants jaciments de pe-
troli que es troben vora la Mar Cás-
pia. L'II de novembre del 1917 ve
proclamada la independencia de la
regió transcaucásica (que compren
també, naturalment, l'Azerbaidjan
"rus") i pocs dies després el
govern àzeri s'adhereix al projecte
soviétic del que será l'URSS.
Durant la Primera Guerra Mundial,
aquesta banda de l'Azerbaidjan
esdevé pràcticament una colònia
turca, tot i que formalment ve pro-
clamada de nou la seva inde-
pendencia. Després de la guerra,
amb la derrota entre altres dels
turcs, Azerbaidjan es converteix
primerament éb un protectorat an-
glès i, el 1920, grades a una suble-
vació pro-russa, es transforma en
República Soviética (l'altra part de
l'Azerbaidjan queda definitivament
dividida i sota el domini de Pèr-
sia/Iran, encara que entre el 1945 i
el 1946 hi hagin hagut intents no
reeixits de reunificació). El 1923
Azerbaidjan rep, gairebé com a
regal del poder de l'URSS als xovi-
nistes locals i als turcs, la regió de
l'Alt Karabag (poblada majoritària-
ment, com ja s'ha recordat, d'ar-
menis).

El nacionalisme àzeri retroba for-
ça al moment de produir-se els re-
cents conflictes amb els armenis,
en particular al voltant de la conte-
sa relacionada amb l'Alt Karabag
explotada a finals dels anys 1980,
ja mencionada en l'apartat dedicat
a Armenia. Només cal afegir que a
resultes de la tensió, més de
140.000 ázeris han fugit d'Armenia,
on vivien, mentre 160.000 armenis
amb domicili a l'Azerbaidjan han
d'anar a la República d'Armènia.
La intervenció de l'exercit de
l'URSS per calmar els ànims, en
lloc d'afavorir la convivencia com-
porta l'encesa dels odis anti-rus-
sos. Alguns dels ázeris, que se
senten perseguits per totes ban-
des, troben refugi a les "provín-
cies" ázeris de l 'Iran i aquest fet
condueix a imaginar un projecte de
reunificació, sobre el qual les auto-
ritats iranianes no s'han pronunciat
encara. Per contra, els nacionalits-
tes més llançats exigeixen aquesta
reunificació posant com argument,
entre altres, que cal la reunió de tot
el món islàmic i apartar-se del món
cristià, personificat aquesta vegada
pels armenis els russos.

Com altres Repúbliques incloses
dins l'URSS, també l'Azerbaidjan
va saber aprofitar la feblesa del
poder central de Moscú per procla-
mar la independencia total el 1991.
Una independencia que, després,
s'ha vist sacsejada per conflictes
interns permanents, com el ja es-
mentat en relació al territori de l'Alt
Karabag pràcticament recuperat
per Armenia.

Conflictes, interrogants
i vies de solució

Després d'anys d'haver viscut,
segons la versió oficial, l'experièn-
cia de ser tots els pobres integrats
a l'URSS "grans amics els uns deis
altres i germans del germà gran,
Rússia" i, cada un d'ells, "de gaudir
d'una convivencia interna exem-
plar", la veritat s'ha revelat, davant
de qualsevol observador amb els
ulls mínimament oberts: gairebé
tots els països del Caucas, en
constant rivalitat entre ells, es tro-
ben sotmesos a una profunda ines-
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tabilitat interna. Inestabilitat en
molts sentits: política, económica,
jurídica, religiosa...

Si bé en la seva forma aquests
fenòmens són nous, el que avui
está passant al Caucas té arrels
històriques que -ja ha estat apuntat
més amunt- es perden en el temps.
Com abans, també ara hi ha hagut
acostaments i distanciaments entre

uns pobles i uns altres, dintre del
context cuacásic i del context més
proper i ampli, ja prou complicat
igualment. Només per citar fets
recents, els diversos pobles del
Caucas han lluitat per alliberar-se
de l'URSS, peró una vegada aques-
ta ha quedat defesta, els nous
Estats que n'han sorgit han acabat
integrant-se a la CEI (Comunitat
d'Estats independents) promoguda
per qui era pràcticament l'agluti-
nant de l'URSS, Rússia. És veritat
que ningú no gosa explicar qué és
veritablement la CEI. Vol ser uno
nova versió de l'URSS?. Sigui el
que sigui, almenys per ara, la CEI
no posseeix prou poder moral o
politic per resoldre els problemes
candents al Caucas, encara que
inconscientment potser les parts
imnplicades hi confien.

En tot cas, els problemes del
Caucas, segons que assenyalava
Alexandre Bennigsen, en un lúcid
estudi sobre les nacions trans-
caucásiques ("Le donateur cauca-
sien" a "L'Autre Europe" 20 -1989-
p. 19 i ss.) són dificilíssims no tan
sols de resoldre sinó també de
comprendre: "En certs aspectes
demogràfics i polítics de la seva
estructura étnica, social i religiosa,
la Transcaucásia recorda estranya-
ment el Líban, però un Líban més
explosiu encara. La regió está divi-
dida entre tres nacions de força i
de dinamisme sensiblement equi-
valents (...): Armenia, Geòrgia i
Azerbaidjan cohabiten des de fa
segles sense barrejar-se, en un cli-
ma d'hostilitat i d'intolerància mú-
tues. Les tres nacions són distintes
en tot. En primer lloc, religiosa-
ment: els ázeris són islàmics, els
armenis practiquen el cristianisme
monofisita i els geeorgians seguei-
xen el cristianisme ortodoxe. I tam-
bé són distintes en estructura so-
cial, en tradicions històriques i cul-
turals, en les mateixes Ilengües que
pertanyen a famílies lingüístiques
diverses: uralo-altaica pel turc áze-
ri, indoeuropea per l'armeni i Ibero-
caucásica pel georgià". Bennigsen
recorda altres elements de distin-
ció i confrontació seculars. Entre
els més destacables cita l'impacte
internacional de les seves crisis
internes, sobretot pel que fa a
Armenia i a Azerbaidjan. Mentre els
armenis són "un poble de diáspora
a escala mundial" i troben solidari-
tats, quan convé, arreu i formen
grups importants de pressió en els
països on han hagut d'emigrar, els
ázeris es troben emparats per la
seva pròpia "majoria" que no viu a

la República d'Azerbaidjan sinó,
sobretot, a les provincies ázeris de
l'Iran, on la solidaritat de llengua i
cultura és absoluta, així com po-
drien comptar, en cas d'especial
necessitat, amb Turquia i amb el
món islàmic en general. Per tant,
qualsevol crisi al Transcaucas que
oposi armenis i ázeris córre el perill
d'esdevenir, de seguida, un proble-
ma internacional de conseqüencies
imprevisibles, en qué la Federació
Russa, Iran i Turquia s'hi veurien
immediatament implicats. Si obser-

vem com s'agiten els pobles del
Caucas que s'han quedat dintre de
la Federació Russa o que. fora
d'ella, voldrien, d'alguna manera,
adherir-s'hi per sentir-se més pro-
tegits, podem comprendre que a
Moscú hi hagi molta gent que es
pregunti encara per on acabará
passant veritablement la frontera
sud de Rússia, entre la Mar Negra i
la Mar Cáspia. Es tracta d'un inte-
rrogant que revela la confusió reg-
nant a la zona.

Les Iluites pel control d'aquesta
zona, com bé remarca Vicken Che-
terian ("Les mille et une guerres du
Caucase" a "Le Monde Diplomati-
que", agost 1994, p. 20-21) posen
en evidencia tres protagonistes: un
moviment, cada vegada més fort,
pancaucásic que combat per tro-
bar una cohesió entre els pobles
del Caucas i desfer-se de qualse-
vol tutela externa; les organitza-
cions nacionalistes que no pensen
en aquesta unió sinó en com de-
fensar, cada una d'elles, els seus
propis objectius i defensar-se dels
seus propis enemics; el govern rus
que intenta refer la seva autoritat
tot teixint aliances que recorden les
relacions tramades durant el perío-
de tsarista.

Cal dir que, malgrat tot aquest
maremágnum, el moviment pan -
caucàsic ha aconseguit constituir
una mena de Parlament (el Parla-
ment de la Confederació des Po-
bles del Caucas), amb seu a Suk-
humi, capital de l'Abcásia. La seva
finalitat és crear un Estat que aple-
gui els pobles "no reconeguts o no
totalment lliures" del Caucas que
es troben ara administrativament
dintre de Rússia, d'Azerbaidjan o
d'altres Estat sobirans, com l'abca-
siá, que depèn de Geòrgia. Sukhu-
mi hauria de ser, segons els pro-
motors d'aquest Parlament, la ciu-
tat-referéncia de cinc milions de
persones del Caucas del Nord,
dels Txerkessians de Turquia, de
Síria i de Jordania i dels "pobles
oprimits" del Caucas del Sud o

Transcaucásia. En total són dotze
els pobles que, sempre segons els
inspiradors de l'esmentat Parla-
ment, s'inclouen dintre l'Estat fede-
ral o confederal en gestació.

Sembla ser que la idea d'aquest
Estat confederal va guanyant ter-
reny. Els seus sostenidors dispo-
sen ja fins i tot de grups armats -
embrió d'un exercit pancaucásic?-
que s'han posat a les ordres del
ministre de defensa d'Abcásia. Un
fet simptomàtic que es Iliga amb
tradicions d'autodefensa basada
en la solidaritat mútua entre els

(.1 pobles del Caucas, les més notó-
ríes de les quals són la rebel•lió
antirussa dels anys 1850 saldada
amb l'exili forçat, el 1860, de milers
de caucasians cap a l'imperi oto-
mà, i la resistencia antirussa durant
la Segona Guerra Mundial, castiga-
da amb la deportació, decretada
per Stalin, també de milers de cau-
casians cap a terres llunyanes de la
Unió Soviética.

Precisament aquests exilis i de-
portacions van destrossar força el
teixit social i quan, des del 1957,
després de l'era staliniana, els po-
bles foragitats van ser rehabilitats i
foren autoritzats a retornar a les
seves terres, hi trobaren russos
que els havien pres cases i béns...
amb el ferm propósit de no resti-
tuir-los als seus antics propietaris.

El xoc fou inevitable i les tensions
han perdurat fins avui. N'és un ex-
ponent prou il•lustratiu el fet que
les fronteres per delimitar els es-
pais d'aquests pobles, durant el
període sovietic, van ser retocades
més de trenta vegades i, després
de la caiguda de l'URSS, s'han for-
mulat desenes de sol•licituds de
modificacions territorials.

A partir d'aquestes conjuntures,
podem arribar a comprendre una
mica més moltes, aparents o no,
contradiccions. Per exemple, que
en la guerra entre els secessionis-
tes abcasians i els georgians, co-
mençada el 1992 i encara no del tot

acabada, els primers hagin tingut
un suport dels partidaris de la Con-
federació dels Pobles del Caucas
-contraria a la subjecció de qualse-
vol dels pobles caucàsics a un altre
poble- mentre dirigents abcasians
hagin demanat de "reintegrar Ab-
cásia a Rússia"! D'aquí que aquesta
guerra hagi acabat beneficiant
sobretot els russos els quals s'han
erigit en árbrites de la situació i han
obligat la mateixa Geòrgia, reticent
a adherir-se a la CEI, a fer-se'n
membre per no donar més argu-
ments als seus enemics abcasians.

Amb l'adhesió a la CEI, Geòrgia
espera que sigui solucionat el con-
tenciós amb Abcásia, però en un
sentit favorable a la "inviolabilitat"
del territori georgià. Tesi no com-
partida, naturalment, pels abca-
sians ni, en el fons, almenys en
l'actualitat, pels mateixos russos.

Si bé la intervenció -obligada o
no, ben vista o mal vista- dels rus-
sos en uns territoris que "abans"
eren l'URSS dóna peu a l'especu-
lació que s'està refent, d'alguna
manera, l'"imperi" soviétic o dels
tsars, no podem oblidar que altres
interessos juguen fort dins el Cau-
cas de cara a repartir-se els poders
"veritables" o les zones d'influen-
cia. Aquests interessos porten el
nom de Turquia, Iran i, en general,
Islamisme en expansió sota formes
preferentment fonamentalistes.
Són freqüents les amenaces d'in-
tervenció de Turquia per "ajudar"
els ázeris atacats pels armenis, els
adversaris seculars, segons la ver-
sió oficial turca, de Turquia i dels
seus amics.

Amb aquesta descripció gairebé
surrealista del que está passant al
Caucas acabo la introducció, que
és, en últim terme, el que m'havia
proposat en confeccionar el pre-
sent dossier. Deixo a aquest punt,
doncs, el dossier, certament molt
incomplet, sobre el Caucas. Es
tracta, d'altra banda, d'una temáti-
ca que, ben segur, continuará sent
objecte d'estudi i d'informació a la
revista "Europa de les Nacions". •
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C/ Weyler, 12. Tel.

Pla de na
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Cl. TRASIMÉ, 58 • S'ARENAL
74 32 62

DEL CARTELL MES SENCILL AL
RÈTOL LLUMINÓS MES COMPLEXE

GENOVA

BACALLÁAMB SANFAINA- MONGETES AMB BOTIFARRA-
VADELLA AMB BOLETS I ALTRES DELICIES DE LA

CUINA GIRONINA.
APARCAMENT PRIVAT

DILLUNS TANCAT

Ttf. 40 23 87

DA
DISTRIBUCIONS
Elements per a la decoració i

l'arqu itecturaw10
Avinguda Argentina, 61.

Tfons, 732377- 452377. Fax 457405
07011 Ciutat de Mallorca

C/. Barranc, 45

Ctra. Manacor, Km. 28 - Tel. 64 65 04 - 07230 Montuiri

RESTAURANT

SES COVES DE CENO VA

RESTAURANT CAFÈ ES LICEU
Cuina mallorquina i catalana

Menú, 850 pites. A la carta, 2.500 ptes.
Carrer Ciutat de Ouimes, 10 (devora S'Escorxador)

Tel. 208780 CIUTAT DE MALLORCA

Tintoreria - Bugaderia
PROGRÉS

Netege en sec
Carrer Antich, 40 (Plaça del Progrés)

Tlf. 738987. 07013 Santa Catalina

Saló d'Estètica

EVA 1 SUSSANA
Carrer Antich, 40 baixos

Tit. 282173. 07013 Santa Catalina

penueirip\-2. Banquets de batejos,
n comunions, noces

MUnnu Son Garcia del Pinar, s/n.
Tlf. 428659 - 428068

Fax 427695. 07007 Coll
d'en Rabassa

BAR RESTAURANT

RESTAURANT S'HOSTALOT
Menú dies feiners 650 ptes. Cuina mallorquina.

Porcella rostida. Escaldums. Carn torrada.
Camí Vell de Sineu, km, 5. Tlf.: 42 87 12.

S'Hostalot

Restaurant

Binicomprat
Banquets de negocis, noces i comunions.
Carretera de Manacor, km 21'70. Tlf 12 5411

' BAR CENTRAL
Menjars,tapes variades

en trepans
Son especialistas en paelles

C P‘ 	.1	 Menú del dia a 600 ptes.
;	 S,,,,, ,, ....,...,..;• 410 0° .	 0 1 Ci. Cardenal Resten, BO

O'	 TI.: 26 10 39

O O	 Coll d'en Rabasea

P	 1 / 1

/"1/1/	 CarrerdeManacor,121 C.

l	 I	 IJI 11_,	
Tel.: 27 85 18.
07007 Palma de Mallorca

RESTAURANTEv.	 ,,.
di birte, P &yo4100~-,

AROS BRUT • PORCELLATORRADA • ESCALDUMS
CARXOFA FARCIDA DE sApALLA • ALBERGÍNIES FARCIDES

PISCINA-DIMARTSTANCAT
Amistat, 23- TU. 52 63 00- Sant Joan

,

'"J

..dlilallig

-

C9

CHINA
stisTAURAN?

ORIEr4-1 inn

Ci, Joaquín Verdaguer, 12
Arenal - Tel. 26 67 21

~lada Mallorca
ESPAÑA

Sa Cuina
Mallorquina

Restaurant. Especialitzat
en cuina mallorquina

C/. Caro, 16 (cantonada Cl. Pou).
Tu. 456593. Santa Catalina

GZiert.€450~

La casa de la pizza
Oferta de llançament:

compri una pizza Margarita i
n'hi durem dues.

Servid i a domicili de pizzes
precuinades. Tlf 743249

AUTENTICA
CUINA

MALLORQUINA
MENU DIARI

Carretera
Cala Millor

Tel. 58 54 49e
SON SERVERA

loTALIR4#7

CA PIEKEU

PLA DE NA TESA

Llet del dia, llet pasteuritzada,
Ilet amb cacau, suc de taronja.

Preu per preu, comprau
productes mallorquins.
Demanau-los a la vostra

botiga o supermercat habitual.
Hort de Can Sastre.

Tlfs. 26 38 14-49 11 51. Fax 491801

N O ESA ›C
A PA II— IIVII

MUSIC BAR LITA

Cada vespre des de les 21'00 fins
a les 5'00 hores

Música en viu i Xou de Flamenc,
ball tot el vespre, karaoke

internacional
Carrer Virgili, 2. Can Pastilla de Mallorca
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ATENCIÓ
-Escrivlu un sol anuncl por cupó.
-Usau Horros malúsc ulos.
-Escriviu dins el rocluadro el text.

1. O

Ompllu aquest cupó I onvlau-lo a:
S'ARENAL DE MALLORCA: Comí do los Podroros, 132 - 07600 -

SES CADENES DE S'ARENAr

PER IL.LUMINAR
LA SEVA LLAR

ELÉCTRICA
NYEGOS
Jaume Balmes, 45
Telèfon 29 56 18

07004 Ciutat de Mallorca  
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PETITS ANUNCIS

PARTICULAR ven àtic al
carrer General Riera. Una
habitació doble, menjador,
bany, entrada ampla, cuina
fusta del nord, terrassa
convertible en saló, gas
ciutat, porta blindada,
terrassa. 5.000.000 ptes.
Tlf. 639262.

Venc solar a la urbanit-
zació sa Torre. Situat quasi
a primera línia, vista a la
mar, 1292 m2. Preu inter-
essant. Tel. 42 89 46

VENC pis 2 dormitoris,
devora el club nàutic de
s'Arenal, lluminós, en
perfecte estat, particu-
lar. 6.500.000 ptes.
negociables. Telefonau de
17 a 20 hores al 77 15 16.
Demanau per na Francisca.
Lloc d'aparcament devo-
ra l'ambulatori de S'Are-
nal. Tel. 469610.

S\ Arenal, particular venc
pis; 2 dormitoris, prop del
Club Nàutic, en perfecte
Jstat i molt lluminós.
Vingui a visitar-lo i es
convencerá. Preu 7.500:
COO ptes. Tel. 264259.

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

Traspàs botiga de queviures,
actualment en funcionament al
carrer General Riera de Ciutat.
Idoni per una persona tota
sola. Tel. 296817, vespres.

S'Arenal; lloguer pis de 2
dormitoris, sala-menja-
dor, cuina amb electro -
doméstics, 1 bany, terras-
sa, 43.000 ptes comunitat
inclosa. Mir 26 33 96
(1860).

Sant Joan, es ven casa en
perfecte estat de conser-
vació; 4 habitacions, cuina,
bany, sala-menjador, sala,
corral amb cisterna. Tel.
29 60 95 i 56 00 24. Joan-
Lluís Gaya.

Traspàs botiga de queviures
en ple rendiment. Lloguer,
25.000 pessetes. Traspàs,
1.200.000. Molt ben situada.
Tel. 296817, vespres.

Venc sobreàtic al carrer
Joan Muntaner Bujosa,
45-6, a la zona de la Poli-
clínica. Dues terrasses, es-
tudi i garatge, bona situa-
ció. El pots veure de di-
lluns a divendres de 4 a 7.
Deman vuit milions i mig
de pessetes.
Venc solar de 505 ma a
Bellavista de ses Cadenes.
Sr. Castellano. Tel 26 12 55.

Traspàs hamburgueseria a
Cala Bona en ple funcio-
nament. Un milió i mig de
pessetes, lloguer trenta-
cinc mil. Tel. 798118-
792791.

Traspàs forn-pastisseria en
ple rendiment per maláltia.
Dos milions i mig de pessetes.
Cridau-me els vespres de
2030 a 2230 al 246986.

S'ARENAL, venc pis, 3 habi-
tacions, bany, cuina, dues
terrasses... A la zona de la
placa de• les verdures. Tel.
263674.

Venc pis, 140 m2, 4
dormitoris, dues sales de
bany, tot ben moblat,
menjador 38 m2. Garatge
per dos cotxes i dues motos.
Tot per 12.900.000 ptes. Tel.
262015.

Bonic terreny a Llucmajor
(Camí d'Alicantí). Cantó 11
m. caseta dos comparti-
ments, a reformar. Pou,
possibilitat, llum i telèfon.
Tel. 450994. Preu a con-
venir.

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

COLL D'EN _RABASSA, pisos
de Protecció Oficial, én
construcció, 3 dormitoris,
bany, saló-menjador, cu-
ina terrassa, aparcament.
Preu 8.200.000 ptes. En-

, bada 1.000.000. Tel 20 34
, 11.

Cala Pi, venc solar de 1 246
m.. S'hi poden construir 2
xalets adossats. Aigua,
llum i tots els serveis. Preu
4 500 000 ptes, tres anys de
facilitats. Tel 54 02 63. -

Venc pis al carrer Tóquio
de s'Arenal. 8.000.000 de
pessetes. Tel. 295820.

Deixaria cambra doble a
casa compartida, jardí i
hortet. Molt econòmic.
Preferentment gent jove. A
Santa Ponga, urbanització
Galatzó. Tel. 6714J9.

Venc àtic a General Riera.
Un dormitori, vestidor, bany
complet, saló-menjador,
terrassa amb portes corre-
disses, cuina per estrenar
amb fusta de nord. Preu
5.500.000 ptes. Tel.
639181, Bárbara.

PERRUQUERIES
Perruqueria Pep U nixex.
Carretera de Llucmajor,
204. Tel. 742825. S'Aran-
jassa.

BLANCA Perruquera. Gran
General Consell, 36 - SA-

(anal. Tel. 265109.

MAKA Perruquera. Pedicu-
ra i manicura. Botónic
Germà Bianor, 19. Tel.
260756.

AN1MALS DE
COMPANYIA

Clínica veterinaria. Lda. A.
Artigues. Horari: 11'00-1300,
1630-2000; dissabtes: 1030-
1330. Servei d'urgències. Plaça
de l'Església, 2a. Tel. 743854.
Coll d'en Rabassa.

VENDES
Venc motor fora borda,
nou un Johson de 14
cavalls. 150.000 ptes. Tel.
546540.

Venc vestit de submarinista
de cinc millímetres d'es-
pessor amb aletes i guants.
45.000 ptes. Tel. 515433.

Venc revestiment de mar-
bre, de color gris perla, per
a foganya de llenya. Ho
venc a meitat de preu, per
100.000 ptes. Completa-
ment nou. Tel. 79 49 03.

Venc motor "Mercuri", fora-
borda, de canya curta, 2.2
HP, en bon estat. Preu
35.000 ptes. Tels. 7530331
755460.

Venc una taula escriptori,
blanca, de fin-mica nova.
Ideal per una habitació
d'una nina o nin. 5. 000
Ptes, i en val 10000. De-
manar per Malena., -tel. 41
05 42.

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

Venc taula grossa de
menjador, 6 cadires i
una llibreria. 262772.

Venc Compacte, inclou
pletina, discs, cassette,
etc. En molt bon estat i a
bon preu. Tel 42 76 47.

Venda d'estores saharauis.
Per a més informació cri-
dau al telèfon 53 44 55, o
bé veniu Pollença, a "La
Punta", era. del Port.

Venc grup Elestrógen
diessel, 3 Kw, 220 y, mo-
nofásic, motor d'arren-
cada, perfecte estat. Tel 59
16 33

Dancing the Dream. Fans
de Micha& Jackson. Si vols
aconseguir material i infor-
mació i vols col•laborar en
activitats i projectes entorn
d'en Michael, demana per
na Kati. Tel. 603096-
795071.

Venc parella de coloms
butxes per 5.000 ptes. Tel.
754131.

Venc Vespa 200, bon estat i
• preu raonable. Tel. 491372.

M'interessa comprar les
tapes dels setze toms de
l'"Enciclopedia Estudiantil"
que va editar la casa So-
pena als anys seixanta.
Demanar per Juan José.
Tel. 751527.

Venc contestador automà-
tic, marca Sanyo. Tel. 264
259.

PERSONALS

Administrativa de 30 anys
Cerc amics per a excur-
sions i altres activitats (ci-
nema, prendre un café, fer
esport, etc). Amistat sana i
sincera. Apartat de correus
de Palma 1792.

Pensionista del comerç.
Tenc pis, cotxe, terres, molt
atractiu, conservat i sa.
Desig conèixer senyora o
senyoreta garrida, culta,
neta i formal. 540586.

Propietari de restaurants,
vidu, alt i fort, de 58 any.
Desig amistat amb senyora
o senyoreta sana i atractiva
a qui agradi viatjar,
719534.

Metge especialista, 34
anys, alt, plantós i agradós.
M'agradaria entaular amis-
tat formal amb senyoreta
culta, atractiva, amorosa.
717354.

Senyor casat de 45 anys.
Alt i plantós amb negoci
d'immobiliàries. Desig
conéixer senyora o senyo-
reta amb fins formals. Me
vull separar. 719534.

Cuiner de primera separat
amb 52 anys, alt, fort i molt
alegre. M'agrada viatjar, la
pintura, la música, la na-
tura, els nins. Si tens entre
30 i 50 anys, crida'm al
717354.

Oficial electricista. Tenc un
alt càrrec en una bona
empresa. Ingressos ele-
vats, estalvis, pis, cotxe.
Desig conèixer senyoreta
formal. 719534.

Separat de 59 anys, em-
presari del calçat; desig
conèixer senyora o se-
nyoreta per formar una
nova família. 719534.

Fadrí de 30 anys amb
empresa de camions. De-
sig entaular amistat amb
fadrina de 18 a 30 anys.
717354.

Fadrí alt i fort, jove i plantós.
Tenc un taller d'electrònica
i TV. Grans ingressos i bon
futur. Desig una amistat
molt formal. 717354.

' Aquests anuncis poden ser remesos a la nostra
redacció, Camí Pedreres 132. Tel. 265005i q totes
les agències de Publicitat.
; Cada paraula, 20 pessetes.

i

Es traspassa la Gelateria-
Café Tony, al carrer de sant
Cristòfol de s'Arenal.	 CALA GAMBA, planta baixa,
Lloguer 53.000 ptes. Tel. 	 3' dormitoris, sala amb
265014.	 xemeneia,	 2	 banys.

16.800.000. Api Pascual.LLogaria apartament o
xalet, temporada d'estiu, Tel. 45 85 11. -
vora la mar. Zona tranquilla
entre Cala Santanyí i Cala Es lloga el restaurant Can
Llombards. Bon preu. Tel. Bono, de Felanitx. Tel.
653362. Migdies o vespres. s80588.
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BUGADERIA LLITERMA. Au-
toservei, rentat en sec i en
banyat, neteja de catifes,
servei ràpid. Carrer Virgili,
17. Tel. 26 63 31. Can
Pastilla.

NO EMPRENYIS

EL MEU POBLE
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PETITS ANUNCIS
Fadrí de 34 anys. Alt i
agradós. Tenc un taller de
mecánica i molt de futur.
Cerc la meya mitja taronja.
719534.

Mare fadrina de poble amb
una filia de 2 anys. Desig
conèixer jove per formar
família amb la meya filia i
jo. Te faré feliç. 717354.

Jove agricultor amb molta
terra. Som enginyer agrí-
cola. Desig formar família
amb fadrineta intel.ligent.
717354.

Fadrinel•lo que fa feina a
EMAYA amb bons ingres-
sos i bon esdevenidor. Vull
una amistat sana amb fa-
drineta amorosa, garrida,
sincera ¡formal. 719534.

Divorciat de 51 anys, alt i
fort. Especialista en ma-
quinaria de fusteria amb
negoci propi. Bons ingres-
sos. Desig torbar la meya
mitja taronja. 540586.

Agricultor de 67 anys amb
terra pròpia. Desig conèixer
senyora a qui agradi viure
a fora vila amb molts d'a-
nimals. 717354.

Jove administratiu separat
sense problemes familiars.
Feina fitxa, bon sou, pis,
cotxe, terres. estalvis. De-
sig entaular amistat amb
senyoreta intelligent. 54
0586.

Senyor divorciat, alt i fort
de 56 anys. Faig feina a
arts gràfiques i tenc bon
sou, estalvis, pis, terres,
cotxe. Cerc l'amor de la
meya vida. 540586.

Si ests al.lota fan del roo
català, telefona al
820501 i demana pen
Toni.

Enginyer tècnic, separat,
63 anys, 172 cm, 80k, cul-
ta, intel.ligent, amorós,
formal, afectuós... cerc
senyora o senyoreta d'edat
indiferent, accept handicap
Físic. Escriure a: Apartat de
correus 41-46240. Carlet
(Valencia).

Separat de 30 anys, alt,
amb uns quants negocis de
peix, desig conèixer se-
nyoreta o senyora atractiva
per a formar parella.
719534.

Separat de 35 anys, atrac-
tiu, alt, relacions públiques
en diversos idiomes. Desig
formalitzar amistat amb
senyora o senyoreta gar-
rida, formal i amorosa.
717354.

Fadrí de 27 anys, tècnic
electricista amb negoci
propi. cerc la companya de
la meya vida. 717354.

Funcionari d'Iberia amb
càrrec superior, de 63 anys.
Cotxe, finques, xalet i tot
allò necessari per fer fe-
liç la meya companya.
540586.

Autònom amb empresa de
sanejament, Ilanterneria i
altres. Bon esdevenidor.
Desig formalitzar amistat
sana amb senyora culta,
atractiva, amorosa. 30-45
anys. 717354.

Constructor amb grans
empreses, casat. Desig
conèixer senyoreta o se-
nyora jove per relacions
contínues. La puc ajudar
econòmicament. 717354.

Desig contactar amb senyora o
senyoreta de 18 a 34 anys a fi
de donar-li tot el meu amor. Tenc
tot alió que és necessari fer fer-
te feliç. Joan Lluís Femenines.
C/ dels Mariners, 13-2. 07410
Port d'Alcúdia.

Jove de 16 anys. M'agra-
daria conèixer al•lota per
mantenir una relació. Tele-
fona els vespres al 820816.
Miguel.

Fadrí de 25 anys amb la
carrera just acabada, alt i
plantós. Desig entaular
amistat amb senyoreta
intel.ligent ¡formal. 719534.

Senyor de 70 anys. Cultura
superior, amb molts de
béns i estalvis. Ben con-
servat, fort i sa. Desig
conèixer senyora amorosa,
culta ¡formal. 547354.

Vidu de 64 anys, xef primer
d'hotel. Cotxe, pis, terres,
estalvis... Tot allò que es
necessita per fer feliç una
companya de veritat.
719534.

Cap d'empresa de 27 anys
amb estudis superiors.
Fadrí, alt, agradós. Vull
conèixer senyoreta fins als
35 anys per formar parella.
717354.

Senyor de 47 anys amb
empresa pròpia, grans
beneficis. M'agradaria tro-
bar la meya mitja taronja.
Que sia culta i atractiva, de
25 a 43 anys. 540586

Senyor alemany de 46
anys, amb bons ingressos,
divorciat, sense problemas
familiars, alt i plantós. Vull
conèixer senyora simpá-
tica. 719534.

Fadrí de 40 anys. Agent
comercial amb negoci
propi, bons ingressos.
Desig amistat formal amb
senyora o senyoreta de 20
a 40 anys, garrida i neta.
717354.

Separat total de 40 anys.
Alt, plantós i agradable.
M'agr4da viatjar. Xef de
restaurant amb negoci
propi. M'agradaria conèixer
senyora formal i neta.
719534.

Fadrí de 34 anys, 185 cm
d'alçada. Gran professional
de la mecánica, amb es-
talvis i casa gran. Desig
conèixer la meya mitja
taronja. 717354.

Fadrí de 37 anys, cuiner de
primera amb feina fixa des
de fa 16 anys. Desig formar
una família plena d'amor.
Crida'm. 717354.

Fadrí de 22 anys. Agradós,
intel.ligent, amb carrera de
Psicologia. Faig feina a la
radio. M'agrallaria formar
una família amb tu. 717354.

Jove de 28 anys. Tenc un
taxi i terres al poble amb
gent que se'n cuida. M'a-
gradaria conèixer fadrina
formal. 717354.

Delineant de 40 anys, 174
cm d'alçada, agradós i lliure
de tota càrrega, sense
problemes econòmics;
desig conèixer senyoreta.
717354.

Guarda de seguretat fadrí
de 36 anys, fort i amable.
Desig amistat sincera amb
senyoreta intel.ligent de 20
a 40 anys. 717354.

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

GASTRONOMIA
XINA ORIENTAL. Menjars i
begudes xineses. Carrer
de Joaquim Verdaguer, 12.
Tel. 266721, s'Arenal.
BAR RESTAURANTE AN-
DREU. Cuina variada i
tapes. Sopars deportius i
de companyia. Carrer de la
Grua, 6 - Ca'n Pastilla.

. Restaurant Ca Na Lina.
Tenim una carta ben
assortida i un menú a 800
ptes. C/ Amílcar, 14. Tel.
492764. S'Arenal

SERVEIS
PROFESSIONALS
Reparacions de TV - Ví-
deos- Audio - Antenes TV.
Tel. 753580

Tallers Vidal. Diessel i
gasolina. Carretera de Son
Fangos, 280. Tel. 262048.
Es Pil.larí.

Jove que fa feina els ma-
tins, cerca feina pels ho-
rabaixes. Tel. 297067.

PLANXISTERIA, pintura,
mecánica. Taller "SAN
FRANCISCO". Camí de
Son Fangos. Tel. 4903 14-
Es Pil.larí.

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

ZEN-SHIATSU, terapia
manual energética basada
en la medicina xinesa per
mantenir la salut, aug-
mentar el benestar i enfortir
tots els sentits. Idealloper
combatre l'estrés, les de-
pressions i qualsevol des-
equilibri físic, emotiu,
mental o espiritual. Tel.
264259.

Persona cerca feina per fer
a casa; mecanografia, ce-
rámica, llistes de correus...
Tel. 29 70 67.
Es confecciona o arregla
qualsevol peça de vestir,
cortines coixins etc... Tel.
771005.

Es passén treballs a má-
quina i per ordinador. Ne-
tedat i rapidesa. Tel.
771005.

TELEVISORS, vídeos, ra-
dio-cassettes, arre,glam.
ELECTRONICA J. GAR-
CIES. Cayrer Francesc
Frontera, 10. Tel. 264335-
Coll d'En Rgbassa.

Senyora de 46 anys, s'ofereix
per guardar ancians o malalts.
Tel. 263227.

GABINET DE PSICOLO-
GIA: Neurosis, trastorns de
carácter, psicoterapia
infantil, depressió. Tel.
427193

BORSA DEL
MOTOR

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

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

ENSENYANCES
Professora d'espanyol
s'ofereix per fer classes a
academia o per fer classes
a particulars. Tel. 721884.

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

Cursos d'expressió corpo-
ral 1994. Grups d'adults els
dilluns a les 18 hores,
Grups de joves els dimarts
a les 18 hores. Carrer Me,-
norca, 6. 5.500 ptes al mes.
Tel. 750041-713262.

Estudiant de Filologia
catalana fa classes par-
ticulars d'EGB i BUB a 500
pessetes o l'hora. Tel.
243742.

Estudiant de Filologia ca-
talana fa classes de repàs
d'EGB i BUP, preferent-
ment assignatures de
lletres. Dennanau per na
Carolina al 299829..

Oferim de franc cursós bí-
blics i subscripcions a re-
vistes cristianes en català:
Ajuda Evangélica dels Paï-
sos Catalans. Ap. 1022
Castelló 12005. Tel. 964-
207607 (secció d'ensenya-
ment).

EUROphota
LIEBAU-IP-AIFIE181 S.L

* Revelats de fotos en 1 hora
* Pósters i ampliacions
* Duratrans
* Fotos d'estiu
* Fotos de carnet i passaport
* Venda de cámeres accessoris

C/. Perla 2 Berlín, 2
07600 s'Arenal de Mallorca

Tlfs. 49 13 04 - 49 13 14. Fax 491317

PNEUMAT1CS SON FERRIOL, SI DESITJA UN COTXE
equilibrats de rodes, canvi nou de la nostra gamma,
de rodes i pegats, alineació vingui i en parlaren.
de direccions assistida per AGENCIA OFICIAL RE-

ordinador. Avinguda del NAULT. Tel. 413867 -
Cid,73. te1.42 75 53 Son Son Ferriol.

Ferriol.
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Genocidi contra la nació catalana (I il)
Prohibició d'usar la Ilengua catalana en la
correspondència privada ¡familiar

Tot i que la guerra d'Espanya havia acabat el
primer d'abril de 1939, la censura de la correspon-
dencia interior d'Espanya, instaurada durant la guerra
a la zona franquista, continuà vigent durant vuit mesos
més. No fou suprimida fins als primers dies de 1940,
data en qué la censura de correus queda limitada a la
correspondencia internacional.

L'existència d'aquesta censura per al correu in-
terior i exterior significava que els ciutadans dels
Països Catalans no podien emprar la llengua catalana
en llur correspondencia privada i familiar. Car, en els
organismes oficials encarregats d'aquesta censura
existia l'ordre de no permetre el curs de la carta que
anás escrita en !lengua catalana o basca. Així ho
testimonien persones que treballaren en els esmentats
organismes.

Ordre Ministerial prohibint "el uso de dialectos y
de idiomas distintos al castellano"a la nomeclatura
dels hotels, restaurants, etc

El mes d'abril de 1939, el Boletín Oficial del Estado
del govern franquista publicava una Ordre Ministerial
de la qual reproduïm els fragments següents: "Orden
de 8 de abril de 1939 sobre intensificación de la
eficacia de las disposiciones vigentes que rigen la
industria hotelera y para definir la competencia del
Servicio Nacional de Turismo en dicha materia.

"Articulo 3. (...)
"Asimismo queda prohibido el empleo de términos

de idiomas distinto al español para la nomenclatura
de los hospedajes en España, sin perjudicio de que
puedan usarse nombres geográficos del Extranjero
en la titulación de los mismos.

"(•.)
"Articulo 10. (...)
"Se impondrán sanciones gubernativas a los

infractores, pudiendo clausurar el establecimiento en
cuestión con carácter temporal o definitivo.

"(--)
"Burgos, 8 de Abril de 1939. Año de la Victoria.

Serrano Suñer."

Substitució de mestres catalans per mestres
forasters, no catalans

Mentre les autoritats franquistes declaraven que
passaria del miler el nombre de mestres catalans de
primer ensenyament que quedarien fora del magisteri,
el Ministerio de Educación Nacional del nou règim
disposava que fossin enviats a Catalunya mestres no
catalans procedents especialment de Castella i
Extremadura. Aquests mestres que havien d'ensenyar
als infants catalans, mallorquins i valencians ignoraven
-com hem dit- la llengua catalana i els notables
progressos que la pedagogia havia fet a la nostra terra
els darrers anys.

A la premsa barcelonina, el mes d'abril de 1939,
hom podia llegir la noticia següent:

"MAESTROS NACIONALES DESTINADOS A
CATALUÑA

"Vitoria, 15. Con esta fecha se ha ordenado el
trasla-b de 250 maestros nacionales, que ejercían
sus funciones en la zona nacional, para cubrir vacantes
en BE rcelona y provincia, con objeto de regular la
labor escolar. La mayor parte de los maestros
trasladados son de Castilla y Extremadura".

Quatre mesos després, pel mes d'agost, el nombre
de mestres no catalans enviats a Catalunya arribava
als 700, segons manifestacions del Jefe de Servicio
Nacional de Primera Enseñanza, Romualdo de To-
ledo, u una revista especialitzada: "Don Romualdo de
Toledo terminó manifestando que la enseñanza

(Textos que no demostren)
Extret del llibre de Josep Benet Catalunya Sota el franquisme

primaria en Cataluña lleva un ritmo acelerado con la
directa actuación de 700 mastros castellanos, que
actúan en toda la región con éxito inmejorable."

Així començà la invasió de Catalunya pels mestres
no catalans, un dels principals instruments que el
règim ha utilitzat per aconseguir de realitzar la
colonització lingüística i cultural del poble  català.

Prohibició total de representar obres teatrals en
català, tant per les companyies professionals com
pels grups d'aficionats. Prohibició a Barcelona de
representar en català els tradicionals "Pastorets"

El diari de Barcelona El Noticiero Universal, un
mes després de l'ocupació de Barcelona, publicava la
notícia següent:

"GRAN TEATRO ESPAÑOL
"Se presenta la compañía Vila -Da vi.
"Incorporado a la nueva España, este popular

teatro del Paralelo respondió por primera vez -salvo
algunas fugazes temporadillas- al nombre que ostenta
en su portada. Acabó la paradoja de que en el teatro
titulado Español se hiciese teatro catalán i del más
equívoco gusto."

Per disposició de les autoritats d'ocupació, que-
dava prohibida la representació d'obres teatrals en
llengua catalana. I no solament per les companyies
professionals, que per sobreviure s'hagueren de
convertir totes en companyies de llengua castellana,
sinó que també quedava prohibida la representació
d'obres teatrals en llengua catalana per les companyies
teatrals amateurs, que tan nombroses eren a
Catalunya. -

La prohibició arribà a l'extrem d'interdir les
tradicionals representacions de La Passió, en !lengua
catalana, que des de feia segles tenia lloc a les viles
d'Olesa de Montserrat i Esparraguera, durant la
Quaresma i Setmana Santa.

A Barcelona i província, el governador civil va
prohibir fins i tot la representació en !lengua catalana
de les tradicionals obres teatrals nadalenques de Els
Pastorets.

A Mallorca, la repressió no fou tan forta; tots els
qui tenim més de seixanta anys recordam que, els
anys quaranta, a molts de pobles es representava al
mig de la placa l'auto sacramental o comedia d'El Rei
Herodes.

Prohibició d'inscriure noms de pila en  llengua
catalana al registre civil. Prohibició d'utilitzar en
públic els noms de pila en català

Ja durant el curs de la guerra d'Espanya, el
govern del general Franco va prohibir que poguessin
esser inscrits en el Registre Civil els noms de pila
catalans i bascos.

Així, l'Ordre Minsterial del 18 de rnaig de 1938,
després d'indicar que no podien esser escrits en el
Registre Civil "los nombres de las personas que habían
intervenido en la revolución ruso-judía, a la que la
fenecida república tomaba como modelo y arquetipo",
afegia: "Debe señalarse también como origen de
anomalías registrales la morbosa exacerbación en
algunas provincias del sentimiento regionalista, que
no solamente están expresados en idioma distinto del
oficial castellano, sino que entrañan una significación
contraria a la unidad de la Patria. Tal ocurre en las
Vascongadas, per ejemplo, con los nombres de lñaki,
Kepa, Koldobika y otros que denuncian indiscutible
significado separatista: debiendo consignarse, no
obstante que, hay nombres que sólo en vascuence o
en catalán o en otra lengua tienen expresión genuina
y adecuada, como Aránzazu, lclar, Montserrat,
Begoña, etc, y que pueden i deben admitirse como
nombres netamente españoles, y en nada reñidos con
el amor a la Patria única que es España.

"La España de Franco no puede tolerar agresiones
contra la unidat de su idioma."

En l'article 1 d'aquesta Ordre Ministerial hom
establia: "En todo caso, tratandose de españoles, los
nombres deberan consignarse en castellano."

A l'article 3r. hom disposava: "En las certifica-
ciones de que se expidan de actas de nacimiento, en
que los españoles inscritos anteriormente figuren con
un nombre expresado en distinto idioma del oficial
castellano, se insertará aquel en su traducción cas-
tellana."

Per exemple, el jutjat municipal de Girona,
encarregat del Registre Civil d'aquella ciutat, uns
quants mesos després de l'ocupació, publicava un
avís sobre inscripcions realitzades en el Regitre Civil
i, entre les inscripcions que declarava que serien
considerades nulles, s'hi comptaven les següents:
"Inscripciones no practicadas en el idioma oficial
castellano. Convalidables ante el juzgado.

"Es de observar, en cuanto a las inscripciones de
este último apartado, y por lo que a este Registro se
refiere, que a parte de la implantación del bilingüismo
de la Generalidad, son nulos los actos cuando los
interesados hubiesen firmado como original la no
escrita en castellano. Y los comprendidos entre las
fechas queso indican a continuación para las distintas
secciones son todas nulas, por no aparecer ninguna
de ellas escritas en castellano ni traducida a dicho
idioma oficial."

Les autoritats franquistes prohibiren, també, que
a la premsa poguessin esser publicats, en !lengua
catalana, els noms de pila.

En el cas d'alguns artistes, coneguts interna-
cionalment amb llur nom de pila català, això provocava
confusions i conflictes. Per exemple en el cas del
pintor Joan Miró.

El pianista Blai Net veié convertit el seu nom en
Blas Net. Així consta escrit a la premsa franquista de
l'època.

Prohibició de publicar esqueles mortuòries en
llengua catalana a la premsa editada a Catalunya

Fins a l'acabament de la Guerra d'Espanya, l'any
1939, a la premsa que en  llengua castellana d'editava
a Catalunya eren publicades esqueles mortuòries,
quan així era demanat.

Ocupada la ciutat de Barcelona per les tropes del
general Franco, les autoritats d'ocupació van prohibir
absolutament que apareguessin publicades en llengua
catalana les esqueles mortuòries. Totes havien d'esser
publicades en Ilengua castellana, i els noms de pila
dels difunts i dels familiars havien d'esser  traduïts
també al castellà.

També prohibiren, les autoritats franquistes, que
les lapides dels cementeris continuassin essent
redactades en Ilengua catalana.

Prohibició de donar un nom català a les naus
mercants

També quedà prohibit de donar un nom català -
o basc- a les naus mercants. Així ho disposava una
Ordre del Ministeri d'Indústria i Comerç del 15 de
gener de 1945, que establia: "Queda terminantemente
prohibido toda designación de buques que no esté
escrita en castellano, que es el idioma oficial, símbolo
de la unidad de la Nación." (continuará)

AUCELLERIA S'ARENAL
Aucells, peixos, cans, moixos,

hámsters, etc.
Piensos composts, cereals.

Plaça dels Nins, 26. Tlf. 26 76 64
S'Arenal de Mallorca



PERSIANAS

Trenta anys al vostre
servei. Persianes PVC

sense obra. Persianes AL
sense obra. Fusteria en

alumini. Toldos. Cortines.
Roba de cada. Bústies.
Carrer Joan Crespí, 10. Tlf 735885

07013 Ciutat de Mallorca

TeleStar

SERVEI TÈCNIC 
TELEVISORS - VÍDEO - ANTENES

TOTES LES MARQUES
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Notícies fresques del Burundi
Bujumbura, 22 de desembre de 1994
Info Burundi News. El Consell de Ministres, a la reunió
que va mantenir ahir dimecres, dia 21 de desembre,
per analitzar la situació de la seguretat nacional, va
prendre l'acord de decretar el toc de queda, fent cas
a la peticicó que havia fet la nit anterior el Sr Charles
Mukasi (tutsi!), president del principal partit de l'opo-
sició, l'UPRONA, mitjançant una declaració retrans-
mesa per la radio.

El toc de queda, que va des de les 7 de capvespre
fins a les 5 de la matinada, ha estat fet públic pel Sr.
Jean-Baptiste Manwangari (tutsi!), ministre de l'Interior
i de la Seguretat Pública, també de l'UPRONA, el qual
ha reclamat el servei deis funcionaris, mentre que ell
mateix no s'havia acostat a les dependències
ministerials, tret d'aquesta ocasió. (Cal demanar-se
quina és, en realitat, la vertadera posició deis ministres
de l'UPRONA pel que fa a la decisió d'aquest partit
d'abandonar el poder; ja que en té que continuen
treballant, mentre n'hi ha d'altres que no fan res!)

Atesa la greu situació que travessán països
africans, com són ara Rwanda o Burundi, val la pena
fer arribar a l'opinió pública internacional —perquè
se'n puguin esbrinar les responsabilitats que calguin—
documents com aquests que evidencien, si més no,
l'existència de determinats plans d'actuació militar
agressius contra énies indefenses.

Es tracta de poder aclas l'abast d'una missiva,
feta en nom dels ministre de Defensa, general [tutsi]
del Front Patriòtic Rwandés —que enguany s'ha fet
affib el poder a Rwanda—, adreçada el proppassat
mes, d'agost a l'ex-president de la República de
Burundi, també genéral ltutsi] de les Forces Armades
Burundeses.

Front Patriòtic Rwnadés
3, ay. de l'Observatoire, Box 8
1180, Brussel•es, Bélgica

CONFIDENCIAL
Kigali, 10 d'agost de 1994

Estimat germà Jean-Baptiste Bagaza:
Ens complau moltíssim adreçar-vos el nostre

agraïment sincer pel vostre suport, tant financer com
tècnic, en aquesta lluita nostra que ha arribat a la fi
amb la conquesta de Kigali, la capital de Rwanda.

Podeu estar ben segur que el nostre pla conti-
nuará, tal com vàrem fixar després de la nostra reunió
a la ciutat de Kampala [Uganda]. La setmana passada
em vaig posar en contacte amb el nostre germá, major
Yoweri Museveni, i vàrem decidir de fer-hi algunas
modificacions. Efectivament, com heu pogut com-
provar, la conquesta de Kigali ha provocat immediata-
ment un gran pànic entre els hutu, els quals han fugit
cap a les ciutats de Goma i Bukavu [Zaire].

Ens sembla que la presència d'un gran nombre
de refugiats rwandesos a la ciutat de Goma [Zaire], i
sobretot la presència de la Comunitat Internacional,
pot fer fracassar el nostre pla al Zaire. No podrem
ocupar-nos del Zaire, més que després del retorn de
tots aquests hutu. Hi hem posat tots els mitjans,
parqué retornin com més aviat millor. De tota manera,
els nostres serveis d'informació exteriors continuen
solcant l'est del Zaire, mentre que els nostres
boradors belgues, britànics i americans en solquen la
resta, del país. En dies propers seran demanats els
corresponents informes de l'activitat.

Pel que fa al "Pla Burundi", estam molt contents
pel vostre treball, que tendeix a fer fracassar la política

Aquest toc de queda no ha estat gens ni mica ben
rebut pels hutu, parqué s'hi está donant via lliure a la
circulació deis militars (i d'altra gent afí), els quals
sempre s'han mostrat massa complaents i partidistes,
davant deis crims comesos per bandes de tutsi joyas
assassins (que no troben cap dificultat per actuar)
contra els hutu.

Aquesta mesura del toc de queda no ha impedit
que aquesta mateixa nit passada hagin estat
incendiades cases de hutu i, per afegitó, ha dificultat
encara més la fuita de hutu que es troben amb
dificultats.

De fonts en informades, les forces de l'ordre
(integrades en un 90% per tutsi), que tenen l'encàrrec
de procurar la seguretat (per a tothom i que supo-
sadament són neutrals, han manifestat que no es
troben en condicions de mantenir l'ordre públic, si no
arriba a trobar una solució als problemas polítics.

Esdevé molt difícil trobar una explicació a aquesta

del FRODEBU [Front Democràtic Burundés, hutu],
fins que s'arribi a deteriorar totalment la situació i
pugueu, així, justificar la vostra acció que no ha de
fallar el blanc. Els nostres soldats, en aital ocasió,
seran desplegats no només a Bujumbura, sinó també
als indrets que considereu estratègics. Els npstres
elements estacionats a Bugesera [la frontera amb
Burundi] estan preparats per intervenir en qualsevol
moment. El "Pla Burundi" ha d'esser executat tan viat
com això sigui possible, abans que els hutu de Rwanda
s'hagin pogut organitzar.

A l'espera de poder veure-vos properament a
Kígali, us demanam que accepteu, estimat  germà, la
nostra salutació més distingida. P. O. Karego, general
Paul Kageme, ministre de defensa o

C/. Barranc, 20. Tlf.: 40 18 58. Génova
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postura, sobretot parqué avui dia tots els crims i les
destruccions s'adrecen directament contra els hutu.
Quina relació hi pot haver entre la detenció d'un
assassí, la prevenció dels incendis i el debat polític?

S'està caminant cap a Cestabliment de zones per
a hutu i zones per a tutsi. És bo recordar que a Bwiza,
una zona del país on hutu i tutsi fins fa pocs dies
encara convivien pacíficament, avui mateix els hutu
s'han convertit en víctimas d'una matança, les sayas
cases han estat incendiades i les sayas propietats
robades. Hi ha hagut una vintena de hutu morts i una
desena de cases de hutu incendiades.

En aquesta ocasió els ca'davers deis hutu, que
abans normalment eren retirats totd'una pels militars,
d'ordre del president de la República (hutu), Sr Silvestre
Ntibatunganya, han estat lliurats als familiars parqué
poguessin esser enterrats amb dignitat.

S'ha de dir que aquest procediment respon a tot
un programa d'actuació, i és el mateix que ha estat
emprat a favor d'una neteja étnica que apunta a treure
tots els hutu de la ciutat de Bujumbura, la Cápital.
Aquest programa, defensat sopbretot pel partit Parena
(Partit de Redreçament Nacional) de l'ex-president de
la República, Sr Bagaza (tutsi), qui parla de dividir el
Burundi en Hutuláncia i Tutsilándia, va avançant a poc
a poc pea) amb fermesa. Els hutu han abandonat
massivament la zona de Bwiza, i les sayas cases han
estat incendiades. Se n'han anat cap a la zona de
Buyenzi, o cap a la zona de Mutanga-Nord o cap al
Zaire, el país veïnat.

Paró després de la neteja étnica feta a la zona de
Bwiza, ben segur que li tocará el torn a la zona de
Buyenzi, i després a la de Mutanga-Nord, que és
zona on resideixen la majoria deis quadres dirigents
(hutu).

Val a dir que el representant especial del secretari
general de l'ONU acaba de fer una declaració pública,
on anuncia la possibilitat propera de trobar una via de
solució per a aquesta crisi.

Quina será aquesta via oberta? S'hauran d'es-
perar Més esdeveniments, que hom desitja que, Iluny
d'esser traumàtics, estableixin definitivament la pau
al Burundi.

PLAZA PROGRESO, 19 • TEL. 73 18 66 - PALMA

Document confidencial sobre el Pla d'Actuació
Militar contra els hutu de Burundi
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ENQUESTA

Disset emissores de ràdio per als forasters i una per als anglesos; cinc diaris per als forasters un per als
anglesos. Per als mallorquins, res. És just, això? Que ens estimen gaire, aquests que comanden? Que no

hauríem de votar partas mallorquins que ens defensin i defensin les nostres coses? o

Caterina Torrents i Fani Mut (modistes). No, no és
just. A Mallorca estam dominats pels espanyols. Ni el
PP ni el PSOE estimen els mallorquins. Hem de votar
partits que defensin Mallorca, com el PSM, ERC o
UM.

Matrimoni Rosselló-Luque (Bar Lluís). Això és injust.
Els mallorquins ens deixam trepitjar. No gens ens es-
timan aquests del PP que comanden. Hem de votar
UM.

Maties Mateu-Sónia Mateu (Telestar).  Això és una in-
justfcia molt grossa. Aquests del PP i del PSOE no ens
estimen gens i ens en donen proves. Hem de votar el
PSM, un partit que estima Mallorca.

Ester Soriano (pastis-
seria Mallorca). No és
just. No gens ens estimen
aquests que comanden.
Els mallorquins som ben
poc sortats. Hem de votar
partits mallorquins. No se
compren que votem par-
tits espanyols com el PP i
el PSOE.

Jaume Sureda (argen-
ter). No és just en absolut.
Aquests del PP i del
PSOE no estimen els
mallorquins. Hem de votar
UM, PSM i ERC i donar
un càstig als partits es-
panyols.

Antoni Pujol (EDA). Això
és inconcebible. Aquests
el PSOE no estimen la
nostra !lengua. Jo som del
PP i trob que ho fa bé.

Miguel Rubí (Eléctrica
Rubí). Això no és just de
cap de les maneres.
Aquests d'el PSOE no
estimen Mallorca, i a
aquests del PP els hem
de dur al nostre terreny.
Hem de votar partits
mallorquins a veure si la
cosa canvia.

Miguel Vidal (bar Le-
inan). No és gens just al-
xó. Gens ni mica ens
estimen aquests del PP i
del PSOE que coman-
den. Els mallorquins
sempre hauríem de votar
partits nacionalistes com
UM o PSM.

David Fernández (Don
Bocadillo). Injusto. Hay
que votar partidos mallor-
quines porque estos del
PP y del PSOE no quieren
a los mallorquines.

Caterina Martínez (ADIA)
No és just. Hem d'esser
com els catalans, que
voten partits nacionalistes
i poden posar mitjans de
comunicació en català. No
gens ens estimen aquests
del PP.

Júlia Segarra (pastis-
sera). Mai de la vida és
just això. Aquests del PP
i del PSOE no ens esti-
men. Hem de votar els
mallorquins d'ERC, PSM
o UM.

Joan Horrach Moyá
(galerista). Totalment in-
just. Aquests del PP i del
PSOE no estimen la llen-
gua mallorquina. Hem de
votar partits mallorquins.

Jeanin Serra (Mare Nos-
trum). Injust. Aquests
que comanden posen les
altres Ilengues davant la
nostra. Hem de votar par-
tits mallorquins. ERC,
PSM i UM posaan la llen-
gua mallorquina al lloc
que li correspon.

Maria-Àngels Morales
(bar Menorca). No és
gens just. No gaire ens
estimen aquests que
comanden. Hem de votar
el PSM.

Tomeu Molines (Gent
Sana). Totalment injust!
Ni el PP ni el PSOE ens
estimen. Hem de votar els
nostres, els partits de les
Balears: els Verds, ERC,
PSM o UM.

Sebastià Bibiloni (boti-
guer). Molt mal fet.
Aquests del PP i del
PSOE no ens estimen.
Hern de votar UM.

Joan Bernat (Sony). És
injust. Gens ni mica ens
estimen els del PP i els
del PSOE que comanden.
Hem de votar els mallor-
quins d'ERC, PSM o UM.

Francisca Corpes. (Auto-
matismes Elecna). Injust
si que ho és. Arribarem a
no saber llegir ni escriure
si no tenim mitjans de co-
municació. Aquests es-
panyols del PP del PSOE
i d'EU no estimen als ma-
llorquins. Hem de votar
als mallorquins d'ERC,
PSM o UM.

Joan Gallo (Bar Las
Vigas). No és just!
Aquests del PP són im-
presentables. Hem de
votar el PSM, a veure si
amb els altres partits na-
cionalistes mallorquins i
el PSOE acaben amb
aquesta gent que mos
governa.

Juan Heredia (graduat
social). Injusto. Estos que
gobiernan van a hacer su
agosto y les da lo mismo
ocho que ochenta. Hay
que votar partidos ma-
llorquines, partidos de
aquí.
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ENQU ESTA
Disset emissores de ràdio per als forasters i una per als anglesos; cinc diaris per als forasters un per als
anglesos. Per als mallorquins, res. És just, això? Que ens estimen gaire, aquests que comanden? Que no

hauríem de votar partits mallorquins que ens defensin i defensin les nostres coses?

Matrimoni Cervera-Llinàs (Fustes Cervera). No, no
és just. Ne ens esti-men gens aquests que comanden.
Hem de votar PSM.

Germans Carbonell (Bimont) Mal fet. Aquests del PP
i del PSOE que comanden no ens estimen gaire. Hem
de votar partits mallorquins.

Antoni Marcha! (Galion).
Injusto. Estos del Gobier-
no Balear no respectan la
llengua de aquí. Hay que
hacer el cambio votando
partidos mallorquines.

Marçal Ferrero (Bike
Jove). No és just. Trob
que no mos estimen
gaire aquests del PP i del
PSOE. Hem de votar als
mallorquins d'ERC, PSM
i UM.

Viki Roca (Fláteri). És
injut. Aquests del PP i del
PSOE demostren que no
ens estimen. Hem de
votar UM, PSM o ERC.

Maria del Mar Domín-

guez (fornera). Injusto.
Cada pueblo tiene su
lengua y tiene que con-
servarla. Estos del PP i
del PSOE no quieren a la
lengua de los mallorqui-
nes. Tenemos que votar
partidos mallorquines
como ERC, PSM o UM.

Francisca Pomares (for-
nera). No és just. Si esti-
massin la nostra Ilengua,
aquests que comanden
lluitarien per conservar-la.
Hem de votar UM.

Joan Martí (Can Gras de
Binissalem). No és just.
No gens ens estimen els
qui comanden. Hem de
votar UM.

Eva Rivas (esteticis-
ta). No, es claro que no es
justo. Estos que mandan
no quieren para nada la
lengua mallorquina. Yo he
nacido aquí i no he tenido
oportunidat de aprenderla
por culpa de la escuela i
los medios de comunica-
ción, todo en castellano.
Hay que votar ERC, PSM
o UM si queremos que se
conserven la ¡lengua i las
costumbres de Mallorca.

4r.
Catalina Mateu (bar Es
Molí, Binissalem). No, no
és just. Qué vol dir? No
gens ens estimen els qui
comanden. Només cer-
quen fer-nos nets. Hem
de votar UM i la cosa can-
viarà.

Joan Ribot (estudiant).
lnjust! No gens ens esti-
men aquests que coman-
den. Hem de votar PSM.

Ramon Ignasi (bar Mon-
terrey). No és just. No
gens ens estimen els qui
comanden. Hem de votar
PSM.

Guillem Bibiloni (Pintu-
res d'Or). No está gens
ben fet això. Aquests que
comanden no ens esti-
men. Hem de votar par-
tits mallorquins: ERC,
PSM, UM.

Antoni Ramis (estan-
quer). No és just.Aquests
partits espanyols que ens
governen no ens estimen.
Hem de votar partits
mallorquins.

Conxa Martínez (La
Talla). Injust. No gens ens
estimen els qui coman-
den. Hem de votar PSM.

Veïns de Biniamar. És injust. Aquests que comanden
no estimen lo nostro. Hem de votar partits mallorquins.Elisabet Ripoll. (Policro-

madora). Els mallorquins
estam fent el colló.
Aquests del PP ho estan
fent fatal. Hem de votar
del PSM.'

Iolanda Planes (agent de
viatges). Just no ho és.
No l'estimen, a la nostra
llengua, aquests del
PSOE que comanden a
Madrid. Hem de votar
partits que mirin per
nosaltres.

Maria Cabrera (Prince-
sita). Injust. No ens esti-
men els qui comanden
ara. Hem de votar partits
nacionalistes d'aquí. Elionor Amengual (Es

Forn, Mancor). No. Nos-
altres tenim la nostra
Ilengua, per qué han de
venir uns altres i hem
d'emprar la seva? No
gens ens estimen els qui
comanden. Estar íem molt
bé sense ells. Hem de
votar partits mallorquins.

Antoni Aguado (bar
Toledo).No es justo! A
estos que mandan no les
interesa la ¡lengua ma-
llorquina. Hay que votar
UM o PSM, que defienden
la ¡lengua de los mallor-
quines.

Gabriel Campos (ferrer).
Això és injust. Aquests del
PP i del PSOE no estimen
lo nostro. Hem de votar
partits nacionals mallor-
quins.
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N'Andreu Mateu és l'amo del
restaurant La Soca, del
Carrer Menorca, a Ciutat. Les
sopes mallorquines, les
albergínies farcides i la
paella mallorquina són al-
guns dels plats que recoma-
na. A la carta s'hi menja per
unes 1.500 pessetes, el menú
en val 850.

En Modesto Barco és l'en-
carregat de la casa de men-
jars Aras, a Santa Catalina.
Fa menús a 600 ptes.

En Joan Caries féu la primera comunió a la parròquia de
s'Arenal el passat dia 5 de novembre. El sopar de comunió
fou a Can Penasso. Foto Ronak

El passat dia 12 de novembre féu la primera comunio na
Cristina i a na Estefania la batiaren. Això fou a la Seu, el
sopar per celebrar-ho fou al restaurant Tai-Tai. Foto Ronak

N'Aina Vives és l'encarre-
gada del restaurant Viva Me-
xico, de la plaça del Progrés,
a Santa Catalina. Les enxila-
des, els burritos i els tacos
són l'especialitat de la casa.
Un lloc on es pot menjar i
beure per unes 1.800 ptes.

N'Ángel i na Loli es casaren
el passat dia 8 d'octubre a
l'església de Santa Catalina
Thomás de Ciutat. Feren el
sopar de noces al restaurant
Tai-Tai de s'Arenal. Foto
Ronak
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Ompliu aquesta tarja i enviau-la al
Apartat de Correus 124

07600 s'Arenal de Mallorca

En Germà Hurtado és el president de la recent creada
Associació de Veihs de Son Pisé i n'Antoni Ferré és el
president de la Unió Esportiva Son Pisaá amb un
equip de juvenils i un altre de tercera regional. Totes
dues associacions tenen el local social al café de Son
Pisé.

Na María José Belen i el seu
home han obert el Bar Stop,
a la carretera d'Inca a dins
Binissalem. Un bar de copes,
de tapes i de bona gent.

És el personal del restaurant
Sa Cuina Mallorquina, del
Carrer Caro, a Santa Cata-
lina. L'arrós brut, la porcella
rostida, el frit mallorquí i els
calamars farcits són les
especialitats de la casa. A la
carta s'hi menja per unes
2.300 pessetes. El menú en
val 950.

Juvenils de la EU Son Pisa. Van a mitjans de la taula classificatória.




